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 ملخص الدراسة 

ية، وواقع التمك�  فة التنظيم قا هذه الورقة إىل التعرف عىل واقع الث فت  هد
اإلداري للقيادات النســــائية بالوزارات الحكومية، وأيضــــاً عالقة تلك الثقافة التنظيمية 

مدى وجود فروق ذات دالالت إحصــائية ب� واقع بالتمك� اإلداري للقيادات النســائية، و 
الثقـافـة التنظيميـة وواقع التمك� اإلداري يعزى ملتغ� الوزارة التـابع� لهـا، ومـا أهم 

 معوقات التمك� للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية.

ــفي االرتباطي،  ــحي الوص ــة تم اعت�د املنهج املس ــاؤالت الدراس ولإلجابة عن تس
استبيان موجه لعينة شامة من مجتمع القيادات النسائية الاليت يعملن يف الجهاز وتصميم 

 قائدة. ١١٦املركزي بالوزارات الحكومية والبالغ عددهن 

 وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما ييل: 

 .)أوافق( وهي درجةبدرجة متوسطة للقيادات النسائية، ثقافة تنظيمية وجود  -

 ).أوافق( وهي درجةوجود متك� إداري بدرجة متوسطة للقيادات النسائية،  -

يةعالقة وجود  - ية والتمك� اإلداري، فكل� ارتفع  طرد فة التنظيم قا بة ب� الث موج
 مستوى الثقافة التنظيمية ارتفع مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية.

يث توجد عالقة اإلداريمك� والت عالقة ب� متغ� "املســــتوى الوظيفي"وجود  -  ح
ية مبعنى  نه عكســــ كل� ارتفع املســــتوى الوظيفي قل مســــتوى التمك� اإلداري أ

 للقيادات النسائية.

صائية توجد فروق  - سط ذات دالالت إح سائية يف الثقافة إ يف متو جابات القيادات الن
 . التابع� لها ةالوزار  تعزى ملتغ�التنظيمية والتمك� اإلداري 

قإن من أهم  - ية: معو ــــائ يادات النس ية غ� ات التمك� للق فة التنظيم قا جمود الث
املشــــجعة عىل تبني األفكار الجديدة، خوف الرؤســــاء عىل مراكزهم ومناصــــبهم 

 .الوظيفية

ستناداً إىل تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات منها، غرس ثقافة تنظيمية  وا
ل العمل للقيادات النسائية، زيادة االهت�م والتمك� داعمة للعمل القيادي النسايئ، تسهي

  باملستويات الوظيفية األعىل للقيادات النسائية.
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 الفصل األول

 طار العام للدراسةاإل 

 : املقدمة ١.١

حرصت حكومة خادم الحرم� الرشيف� عىل استمرار مس�ة التنمية والتطوير يف 
ــس امللك عبدالعزيز ــتى املجاالت، والتي دأبت عليها بالدنا منُذ توحيدها عىل يد املؤس  ش
طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الربرة، فقد واصــــل خادم الحرم� الرشــــيف� يف إطار 

يف ات تغ� فيها  السترشاق املستقبل، والتي تبنت ٢٠٣٠اإلسرتاتيجية املتكاملة ووضع رؤية 
التي انعكست بصورة واضحة عىل األرسة السعودية،  التغ�ات التنمويةشتى املجالت منها 

ومحاولة التكيف معه وتلبية التنموي رسة رضورة مســــايرة هذا التطور م� حتم عىل األ 
 متطلبات أفراده.

التي تبنتها الرؤية ما �س املرأة، حيث اعتُربت املرأة  التنمويةومن هذه التغ�ات 
ـاً مه�ً من عنارص قوتها إذ تشـــكل ما يزيد عىل  من إج�يل عدد  %٥٠الســـعودية عنرصــ

ســــعت إىل تنمية مواهبها واســــتث�ر طاقاتها ومتكينها من الخريج� الجامعي�، حيث 
ستقبلها واإلسهام يف تنمية املجتمع، وذهبت الرؤية  سبة لبناء م صول عىل الفرص املنا الح

ــوق العمل من  ــاركة املرأة يف س ــبة مش (رؤية اململكة العربية  %٣٠إىل  %٢٢إىل رفع نس
 . (http: //vision2030.gov.sa، ٢٠١٦؛  ٢٠٣٠السعودية 

تايل إىل ال بال يدفع املرأة  هذا  ية وإبراز و ية واجت�ع بة يف تحقيق دوافع ذات رغ
شخصيتها كعضو فّعال يف املجتمع، باعتبار أن الوظيفة وسيلة من وسائل اكتساب املكانة 

شكل العموم،  املهمة يف األرسة صة واملجتمع ب ستوى التنمية يف املجتمع ك� أنخا ، رفع م
ــب وال ــول إىل املناص ــعي املرأة للوص ــع الكب� مؤخراً ملجاالت عمل املرأة؛ أدى إىل س توس

 القيادية يف العمل.

ـــب القيادية املتمثل يف عدم متكينها قد يحدث خالالً  ـــتبعاد املرأة عن املناص واس
لك املجتمع لذ ية  عدم التنم لة و هائ قدراتهن ال ها وتعطالً ل ماً �كن ؛ ألن ها ثل مورداً  مت

 القدرة اإلنتاجية للبالد. زيادةره واالستفادة من طاقاته يف استث�

فالثقافة عنرص رئيس يف ذلك، حيث تُعول اليها العديد من االختالفات يف األوضاع 
د املســتويات الحضــارية  ياناً حأ واألحوال وأ�اط الســلوك وطُرق التفك�، ك� أن الذي يحدِّ

ــع يف درجات أيهو التنوع الثقايف يف املجتمعات، وهو  ــاس ــبب التفاوت الكب� الش ــاً س ض
د تنوع املجتمعات.  التخلف أو التقدم يف املجتمعات، إذاً تنوع الثقافات هو الذي يحدِّ
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فة  قا خل املنظ�ت نحو متك� أ وهذه الث فة املوجودة دا قا ها الث حد أهم أنواع
ن ومتكنها م الحكومية يف اململكة العربية الســــعوديةيف الوزارات القيادات النســــائية 

 املشاركة الفاعلة يف اتخاذ القرار وليست املقصورة عىل الرأي.

ية  مة يف اململكة العرب عا ية املنعقدة يف معهد اإلدارة ال ها القضــــ ثارت ما أ وهذا 
صانعة قرار أم منفذة له؟)  سائية يف األجهزة الحكومية ..  سعودية بعنوان (القيادات الن ال

شت عام ( ضعف التنظيم اإلداري وعدم ) حيث أو ٢٠١٠التي نوق ضحت (د. املنيف) أن 
سم الرجال يف كل يشء، يف ح� أوضحت (أ. أبو  صالحيات حتَّم الرجوع إىل ق منح املرأة ال
نيان) أن اتخاذ القرارات اإلســرتاتيجية لألســف من صــالحيات القيادات الرجالية والنســاء 

ـــبب ذلك يعز  ـــحت (د. األعمى) أن س ـــة بعض مجرد منفذات، يف ح� وض ى إىل معارض
ضاً إىل اللوائح واألنظمة املعمول بها داخل األجهزة الحكومية، يف ح�  األفراد باملجتمع وأي
أكد كل من (د. الهاليل؛ أ. التويجري) أن كالً من متطلبات التنمية وحاجات املجتمع وأيضاً 

 . القرارات الرسمية من الدولة كلها جاءت يف مصلحة إرشاك املرأة السعودية

ــب  ــائية القيام بأع�لهن دون إيجاد متك� إداري مناس ولن تتمكن القيادات النس
) بأن ٢٠١٣؛ التيمة، ٢٠١٤لهن، وهذا ما ذهبت إليه الدراســــات املختلفة منها (الفايز، 

هنالك عالقة ب� إنتاجية العامل� بدرجة متك� العامل� من قبل اإلدارة العليا، يف ح� أن 
 العامل� له انعكاس إيجايب عىل مستوى أداء العامل�. االلتزام بتمك�

؛ علوه؛ وعبد الرحمن، ١٤٣٣وجاءت يف هذا الصــدد أيضــاً دراســة (أبو خضــ�، 
) لتب� أهمية الثقافة التنظيمية للتمك� اإلداري، فقد ذهبوا إىل أنه ٢٠١٥؛ البلوي، ٢٠١١

 أحد أهم متطلبات التمك� اإلداري.

ــات املخ ــة، وأكدت الدراس ) ٢٠٠٣؛ الفرحان، ٢٠٠٧؛ الثويني، ٢٠١١تلفة (الخرابش
كل من أداء  مل مهم وذات عالقة ب عا ها  ية عىل أن فة التنظيم قا يت حول الث التي أجر
القيادات اإلدارية، ك� أن لها تأث�اً عىل تنمية املوارد البرشــية، ك� لها دور فعال يف نجاح 

 موجب باإلبداع اإلداري. عملية التطوير اإلداري، ولها أيضاً ارتباط

 همتوالقيادات عىل الصــــعيد املحيل يف اململكة العربية الســــعودية ال تزال نظر 
ـــعودي لة قأكرب دليل عىل ذلك قارصة، ولعل  ملزاولة املرأة للعمل القيادي يف املجتمع الس

تائج نحيُث أظهرت ؛ املناصــب القيادية للمرأة الســعودية مقارنًة ب� رشيكها الرجل بذلك
سعودية لعام صاءات العامة واملعلومات ال صلحة اإلح سح م صف  م٢٠١٥/ ه١٤٣٦ م للن

أنه بلغ عدد قوة العمل حسب املهنة الرئيسية مهنة (املرشعون واملديرون ومديرو األول، 
أي ما  ٢٥٫٨٤٣وبلغ عدد اإلناث منهم حوايل لجميع القطاعات،  ٣٠٤٫٩٩٢األع�ل) حوايل 

وق عدد الذكور اإلناث ألكرث من عرشـــ مرات حيث بلغ الذكور فقط وتف %٨٫٣٧نســـبته 
 .٢٧٩٫١٤٩حوايل 
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 مشكلة الدراسة ٢.١

ن مشاركة املرأة يف بعض املناصب املهمة التي هي بدعم من القيادة األعىل إ 
 دالسامية مثل مشاركتها مبجلس الشورى وتوليها منصب نائب وزير هذه املشاركة تع

ناء بزيادة الثقة بقدرة املرأة وتعظيم دورها يف تؤدي إىل  والتي حدى التوجهات الداعمةإ 
والجدير بالذكر أن عمل املرأة القيادي مل يكن وليد الصدفة وإ�ا بدأ تدريجياً ، املجتمع

تى حواألقسام املختلفة حيث أثبتت املرأة السعودية نجاحها يف إدارة املدارس والجامعات 
ومن هنا تأيت أهمية متكينها للعمل القيادي للنهوض ، وصلت لتويل منصب نائبة وزير

 .بالبالد اإلداريةبالتنمية 

وثقافة املنظ�ت مبا تتضمنه من قيم وعادات وأفكار ومعتقدات وتقاليد وأساليب  
تفك� وعمل وأ�اط سلوك �كن أن تكون سبباً يف الحد من مستويات التمك� اإلداري 
للقيادات النسائية يف حال تعارضت معه، ك� �كن أن تكون داعمة ورافداً أساسياً لدعم 

  اإلداري للقيادات النسائية، يف حال اتفقت معه ومل تعارضه.التمك�

والثقافة التنظيمية التي تســــتمد عنارصها من املجتمع والتمك� اإلداري أيضــــاً 
 يعدان رافدين أساسي� من روافد التنمية اإلدارية للبالد.

 ةالثقافة التنظيمي واقعما وعليه تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن تساؤل رئيس: 
ربية الحكومية يف اململكة العيف الوزارات داري للقيادات النسائية التمك� اإل ب وعالقتها

 السعودية؟

 دراسة: تساؤالت ال ٣.١

 والتساؤالت الفرعية: 

ـــائية بأبعادها  - ـــائدة للقيادات النس ـــاق ااألربعة (ما واقع الثقافة التنظيمية الس تس
 وتجانس، االحتواء والرتابط، الدعم اإلنسا�، املناخ التنظيمي) ؟

سائية بأبعادها األربعة ما واقع التمك� اإلداري - � يف معنى العمل، التأث( للقيادات الن
 القرارات، حرية االختيار، الفاعلية الذاتية) ؟

ية  - يادات النســــائ بالتمك� اإلداري للق ية  فة التنظيم قا قة الث ات يف الوزار ما عال
 ؟الحكومية

عليمي، ستوى التما عالقة العوامل الد�وغرافية (الوزارة التابعة، املسمى الوظيفي، امل -
 سنوات الخربة) بالثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري؟ 

ـــائية يف  - ـــط اجابات القيادات النس ـــائية ب� متوس هل يوجد فروق ذات داللة إحص
 ة؟التابع ةالوزار  يعزى ملتغ�الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري 
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 الحكومية؟ يف الوزاراتما معوقات التمك� اإلداري للقيادات النسائية  -

 دراسة: أهمية ال ٤.١

 للدولة، لذا يستوجب من الدولةاإلدارية يف عملية التنمية  مه�ً  اً تعد املرأة عنرص 
وة ر الرث حتى تنهض وتصل لتنمية متكاملة، االهت�م وبذل الجهود لزيادة تفعيل دو 

البرشية بشقيها رجال ونساء ومتكينهم من املشاركة الفاعلة لالستفادة من ما �لكونه من 
وقد يعرتض دور املرأة التنموي تحديات كث�ة وحواجز تحول دون عملها ، معارف وقدرات

م� يؤدي إىل تراجع دورها التنموي يف بلدها، ولعل من أبرز املشكالت التي تواجهها املرأة 
 عدم متكينها اإلداري بسبب ما تواجهه من ثقافة تنظيمية سائدة. هي

التمك� ب وعالقتهامن أجل تتبع واقع الثقافة التنظيمية  لذا تأيت هذه الدراسة
تمك� لااإلداري للقيادات النسائية والوصول إىل توصيات عملية تساهم يف بالنهوض ب

نسائية القيادات المتك� الحد من املعوقات املؤثرة يف  لقيادات النسائية، وأيضاً لاإلداري 
 م� يضمن استمرار تقدم ونجاح املرأة السعودية يف كث� من املجاالت.

 الثقافة واقعالتي تبحث يف  الدراساتمن أوىل  تكون هذه الدراسةويؤمل أن 
يف اململكة  الحكوميةيف الوزارات التمك� اإلداري للقيادات النسائية ب وعالقتهاالتنظيمية 

من الناحية العلمية بجهد متواضع يف إثراء  دراسةال هساهم هذتوأن ، العربية السعودية
لدراسات الحقة يف نفس املوضوع، ك� يؤمل أن يستفيد  ةسابق دراسةاملكتبة العربية ك

من  ةالحكومية يف اململكة العربية السعودية من نتائج هذه الدراسالوزارات ن يف و املسئول
 الناحية العملية.

 دراسة: أهداف ال ٥.١

ع واقمعرفة وع الدراسة و إىل إثراء املعرفة العلمية يف موض تهدف هذه الدراسة
لحكومية ايف الوزارات التمك� اإلداري للقيادات النسائية ب وعالقتهاالثقافة التنظيمية 

 : ايللذا �كن تلخيص أهداف الدراسة بالت باململكة العربية السعودية

 ربعةواقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها األ  التعرف عىل .١
 اتساق وتجانس، االحتواء والرتابط، الدعم اإلنسا�، املناخ التنظيمي).(

ى العمل، معن( إلداري للقيادات النسائية بأبعادها األربعةواقع التمك� االتعرف عىل  .٢
 التأث� يف القرارات، حرية االختيار، الفاعلية الذاتية) 

الوزارات  يفعالقة الثقافة التنظيمية بالتمك� اإلداري للقيادات النسائية  معرفة .٣
 الحكومية.

لوظيفي، املستوى معرفة عالقة العوامل الد�وغرافية (الوزارة التابعة، املسمى ا .٤
 التعليمي، سنوات الخربة) بالثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري.
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ة جابات القيادات النسائية يف الثقافإ فروق ذات داللة إحصائية ب� متوسط ال معرفة .٥
 ة.التابع ةالوزار لتي تعزى إىل التنظيمية والتمك� اإلداري ا

 .الحكوميةيف الوزارات ئية معوقات التمك� اإلداري للقيادات النسا معرفة .٦

 دراسة: ال متغ�ات ٦.١

 الثقافة التنظيمية).(املستقل:  املتغ� •

 التمك� اإلداري للقيادات النسائية الحكومية).ع: (التاب املتغ� •

 الس�ت الشخصية).(املتغ� الوسيط:  •

 :ك� يف الشكل التايل

 ) ١شكل رقم (

 متغ�ات الدراسة من إعداد الباحثتان باالعت�د عىل األدبيات النظرية والدراسات السابقة

 

 

 

 

 

  

 المتغیر التابع

 التأثیر، (معنى العمل التمكین اإلداري
، حریة االختیار، في القرارات

 ) الفاعلیة الذاتیة 

 المتغیر المستقل
 ،(اتساق وتجانس الثقافة التنظیمیة

، الدعم اإلنساني، االحتواء والترابط
 ) المناخ التنظیمي

 

 المتغیر الوسیط
 : السمات الشخصیة

 التابعة(الوزارة 
 ،المسمى الوظیفي،
 المستوى التعلیمي.

 ) سنوات الخبرة
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 لدراسة: مصطلحات ا ٧.١

مجموعة من املحددات التي تحدد سلوكيات العامل� يف املنظمة  :الثقافة التنظيمية .١
وعادات واتجاهات وإيديولوجيات  و غ� مبارش وتتكون من قيمأ بشكل مبارش 

ها املنظمة وتحدد بالنهاية هوية املنظمة يف التعامل والسلوك مع اوفلسفة تتبن
 يضاً.أ الداخلية و  تعاملها مع البيئة الخارجية

ة ة تنظيمية تهدف إىل التحول من امل�رسات التقليديإسرتاتيجيبأنه  :التمك� اإلداري .٢
لتفويض إىل امل�رسات الحديثة يف التعامل اإلداري مع التي تهدف إىل املركزية وعدم ا

القيادات من خالل إعطاء املزيد من الحرية يف اتخاذ القرار واختيار طريقة العمل 
املناسبة والتأث� عىل القرارات التي يتم اتخاذها ويدركون أهمية العمل الذين يقومون 

 قل مواهبهم وإبداعاتهم.يضاً االهت�م يف تنمية مهاراتهم وتدريبهم وصأ به و 
هي املرأة التي تشغل منصب قيادي حكومي لها من  الحكومية: القيادات النسائية .٣

السلطة يف اتخاذ القرار ولديها مجموعة من الس�ت واملواصفات الشخصية التي 
 تجعلها قادرة عىل التأث� يف املرؤوس� وتوجيه سلوكهم إلمكانية تحقيق أهداف معينة. 

 دراسة: حدود ال ٨.١

ــوعیة - ــة هتناول هذ: تالحدود املوض ا ادهبعأ الثقافة التنظيمية من خالل  واقع الدراس
عالقتها و والدعم اإلنسا�، واملناخ التنظيمي)  التنسيق والتجانس، واالحتواء والرتابط،(
 التأث�، ومعنى العمل، الفاعلية الذاتية، وحرية االختيار). بأبعاده (التمك� اإلداري ب

ململكة ايف الوزارات الحكومية ب بالجهاز املركزيلقيادات النســـائية ة: االحدود املكانی -
 .العربية السعودية

 .جريه١٤٣٨ /١٤٣٧ العامه الدراسة خالل تم إجراء هذ: دود الزمانيةحال -
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 الفصل الثا�

  دبيات الدراسة:أ 

اإلطار النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع  الفصل الحايل تناول هذا
 الدراسة.

 اإلطار النظري ١.٢

سوف يتم الرتكيز يف هذا الجانب عىل ثالث موضوعات مهمة وهي: الثقافة 
 التنظيمية والتمك� اإلداري والقيادات النسائية، ويتم تناولها كالتايل: 

 : الثقافة التنظيمية ١.١.٢

حد العنارص املهمة التي تحدد أ حد املحددات لسلوك األفراد فهي أ تعد الثقافة 
ة يضاً هناك أهمية ملعرفة طبيعة الثقافأ التفك� والقيم واألفكار واالتجاهات واالهت�مات 

يضاً مهمة يف أ ن الثقافة العامة أ وذلك ملعرفة الدور التي تفرضه عىل سلوك األفراد، يف ح� 
امعة، ثم رسة ثم املدرسة والجن الفرد يأخذ الثقافة من األ معرفة الثقافة التنظيمية وذلك أل 

ذاً إ علمه يف املدة السابقة إىل العمل، حد املنظ�ت فيأخذ معه كل ما تأ بعد ذلك ينظم إىل 
فالثقافة التنظيمية تؤثر وتتأثر بالثقافة العامة، وبالتايل تؤثر يف سلوك األفراد يف املنظمة 

 ) ١٧: ١٩٩٥الشيخ، ( واملجتمع

 : مفهوم الثقافةأوالً: 

 الثقافة مبعناها اللغوي تعني "العلوم واملعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها"
 )، ١٠٢: ١٩٨٠، املعجم الوسيط(

: الكيان الذي ينشأ ويجمع هياكل املعرفة، ـببين� عرفت الثقافة اصطالحاً 
قد تكون فوامل�رسات والرموز، واملفاهيم وأدوات التعب�، التي ليست بالرضورة موروثة، 

حديثة النشأة، ويتم عليها التفاوض ب� أعضاء الج�عة، وتقوم بتكوين نظام اجت�عي 
 ).Santiago ،1996: 3معريف، وتحدد أ�اط التفاعل االجت�عي (

 : مفهوم الثقافة التنظيميةثانياً: 

بخاصة ع�ل و دراسات املبكرة يف إدارة األ الترجع الجذور التاريخية لهذا املفهوم إىل 
بات  م التي أحدثت ما١٩٣٣-١٩٢٤جراها التون مايو ب� عام أ إىل دراسات الهاوثرون التي 

جت�عي و اأ دخال ما هو انسا� إ السبق يف يعرف باملدرسة اإلنسانية يف اإلدارة والتي لها 
ن الدراسات املنظمة عن هذا املفهوم مل تظهر أ )، إال Eide ،S ،2004: 9إىل دراسة العمل (
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ىل نظرية التنظيم، حيث إ) Pettigrewدخلها (أ م عندما  ١٩٧٩بشكل واضح إال يف عام 
ووالئهم ومبجمل أداء ارتبط هذا املفهوم مببادرات التغي� الناجحة وبرضا العامل� 
العرشين  ات من القرنياملنظ�ت، ثم ازداد االهت�م بالثقافة التنظيمية منذ أوائل الث�نين

 ) ٢٨١: ٢٠١١ن (الخرابشة، وحتى اآل 

ولقد تعددت التعاريف حول مفهوم الثقافة التنظيمية وإن كانت جميعها تش� 
أن الثقافة التنظيمية هي منظومة من يرى ح� ) ١٢: ٢٠٠٥(العويف،  فيعرفهالذات املعنى، 

والتقاليد وأساليب التفك� والعمل وأ�اط السلوك، المعتقدات وار والعادات ـألفكالقيم وا
ء التنظيم وتؤثر يف سلوكهم داخل املنظمة، أعضاوالتوقعات واملعاي� التي يجتمع حولها 

يضاً كفاءة أ باألخ� و  ةـالمنظموتشكل شخصياتهم وتتحكم يف خرباتهم وتؤثر يف إنتاجية 
 قراراتها.

ن الثقافة التنظيمية مجموعة من املحددات التي تحدد أ  الباحثتانومن هنا ترى 
و غ� مبارش وتتكون من قيم وعادات أ سلوكيات العامل� يف املنظمة بشكل مبارش 

واتجاهات وإيديولوجيات وفلسفة تتبنها املنظمة وتحدد بالنهاية هوية املنظمة يف التعامل 
 يضاً.أ والسلوك مع تعاملها مع البيئية الداخلية والخارجية 

 : ثقافة التنظيميةأهمية الثالثاً: 

تقوم الثقافة التنظيمية بدور بالغ األهمية يف بقاء واستمرار املنظ�ت ونجاحها 
 ) : ٣٦- ٣٥: ٢٠٠٣، وذلك من خالل التايل (العبادلة

نات نحو تحقيق أ  - كا قات واإلم طا حد ال عة تو ها تعترب أداة محركة ذات قوة داف ن
 األهداف املشرتكة وتوجه الجهود نحو التغي� والتجديد واالبتكار.

املنظمة باألهداف الشــخصــية لألفراد، وتشــكل القيم املشــرتكة  أهدافتقوم مبزج  -
ح تحقيق الفرد لذاته مبا تحققه املنظمة من بينه� معادلة تفاعل هذا املزج ليصــــب

 أهداف ضمن منظومة القيم السائدة يف املجتمع.

 محلياً  ةتعترب قاعدة قوية وثابتة تقف عليها املنظ�ت ملواجهة التغ�ات املتســــارع -
 .وعاملياً 

التحويل والتطوير؛ فعندما تنســـجم ثقافة وأهداف املنظمة مع يف  هاماً  تعترب ســـبباً  -
ن إن عمليات التجديد ســـتكون مقنعة لألفراد، لذا فإالشـــخصـــية لألفراد فاملصـــالح 

يف  نها تســــاهمإ الثقافة التنظيمية تقوم بتوحيد هوية األعضــــاء يف املنظمة حيث 
 انسجام املصالح الشخصية لألفراد مع ثقافة املنظمة.
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 : أسباب ومربرات االهت�م بالثقافة التنظيميةرابعاً: 

 م بدراسة الثقافة التنظيمية يكمن لألسباب التالية: ن االهت�إ 

التغ�ات الرسيعة يف البيئة التنظيمية: يف ظل التطور العلمي الهائل الذي جعل العامل  -
ــاالت وعلوم الكمبيوتر،  ــغ�ة، ويف ظل ثورة االتص ــهل انتقالأ قرية ص ــبح من الس  ص

ل هو من �تلك املهارات صـــبح العامل املؤهأ الع�ل ب� الدول، ومع التطور العلمي 
والكفاءات التي متكنه من التعامل مع األجهزة الحديثة هذا خلق ندرة يف الع�لة 

 ).Ishmawi ،1998: 5املاهرة (

رشكات  - االتجاه نحو العوملة: يف ح� ظهور الثورات التكنولوجية تزامن ظهور وجود ال
ـــية، التي تعمل يف ظل ثقافات مختلفة، وقوان� ـــاتمتعددة الجنس ـــياس   ونظم وس

و تكاد أ يضاً انتهت الحدود ب� الدول أ متعددة، ومع ظهور اتفاقيات التجارة العاملية 
 ) ٢٨: ٢٠١٠(فالق، 

ـكات إىل جذب االنتباه نحو مفهوم  - حركات االندماج: أدت حركة االندماج ب� الرشـــ
كيفية و تغي� ثقافة املجتمع، وظهرت كتابات تبحث يف قابلية هذه الثقافة للتغي�، 

 ) Stevenson ،1996: 80 لها (�تغي� هذه الثقافة التنظيمية، وكيفية تقبل العامل

 : عنارص الثقافة التنظيميةخامساً: 

تشمل الثقافة التنظيمية عىل العديد من القيم واملعتقدات واملعاي� التي توجه 
فهم  نأ و ، فهم بيئة املنظمة من حولهمسلوك األفراد يف املنظمة، والتي تساعدهم عىل 

قافة ن لكل ثأ هذه القيم متثل املصدر النهايئ للمدركات واألفكار واملشاعر واالتجاهات، و 
ر خعنارص ظاهرية يتم من خاللها نقل وتوصيل القيم واملعاي� من شخص آل  ةمنظمي

 ) ٢٠٠٣(حريم، 

 ) هي: ١٩٩٥وي، وعنارص الثقافة التنظيمية ك� بينها (املدهون والجزرا

 مل.و بيئة العأ و متثل القيم يف مكان أ القيم التنظيمية: وهي القيم التي تعكس  •

مجموعة األفكار املشرتكة حول الحياة االجت�عية يف بيئة  ياملعتقدات التنظيمية: وه •
 العمل وطبيعة العمل.

بار  • عاي� يف التنظيم عىل اعت عاملون مب ية: وهي التزام ال عاي� هاألعراف التنظيم ا م
 مفيدة للتنظيم.

ــد  • ــاق ــالتع ــل ب ــة: التي تكون ب� املوظف والتنظيم وتتمث ــات التنظيمي التوقع
 السيكولوجي.
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ن الثقافة التنظيمية تتضمن العنارص التالية (الرصايرة أ إىل  Barnettك� أضاف 
 ) : ١٩٩٥وعايش، 

ـــمل الرموز واأللفاظ اأ اللغة: وهي  • ـــةهم جزء يف الثقافة التنظيمية وتش ـــص  ملتخص
 املتداولة لدى العاملون.

سلوكاً �وذجياً، وتوفر القيم للعامل�  • ستد�ة تحدد  شكل القيم معتقدات م القيم: ت
مقاييس عامه للفاعلية واألخالقية التي تحدد االتجاهات والســــلوكيات واألحكام 

 واملقارنات.

للحياة  ةالســـلوكيات: متثل ســـلوكيات العامل� يف تنظيم نشـــاطات مربمجة وروتيني •
 اليومية، وتساعد التنظيم عىل تحقيق أهدافه.

الحكايات واألســــاط�: توجد يف كل تنظيم حكايات يتداولها العاملون ويتم تعليمها  •
 لألعضاء الجدد كجزء من عملية التنشئة االجت�عية.

 : �عاد الثقافة التنظ�م�ة: أسادساً 

بعاد الثقافة التنظيمية تكمن يف أ ن أ دبيات الدراسة اتضح أ من خالل الرجوع إىل 
 التايل: 

االتساق والتجانس (قوة الثقافة التنظيمية) : تتوقف قوة الثقافة التنظيمية عىل مدى  .١
دة �انهم بها وتتوقف عىل عإ فراد املنظمة ومدى أ وعمق واتساع القيم التي يعتنقها 

التنسيق  متطلبات هي (وضوح القيم الجوهرية، االتفاق عىل القيم الجوهرية،
 ).٢٨٨: ٢٠١٢والتكامل ب� القيم الجوهرية ) (محمد؛ مريس، 

االحتواء والرتابط (احتواء العامل� باملنظمة) : يش� مفهوم االحتواء إىل أهمية العمل  .٢
ه �ثل ن عملأ بالنسبة للفرد، ومدى اندماجه بقلبه وعقله يف عمله، بحيث يشعر ب

نها مرتبطة بالقيم أ ) ومن هنا نجد ١١٣: ٢٠١٠جزءاً مه�ً من حياته (سميع، 
ومعتقدات املنظمة وهناك عدة عنارص تسهم يف تحقيق االحتواء وهي (التمك�، 

 تكوير قدرات العامل�، العمل الج�عي، العدالة).
الدعم اإلنسا�: ويعتمد عىل استمرارية الفرد يف األداء املثمر واملتميز عىل الدرجة  .٣

� تنظيمية باملنظمة عىل مراعاة العالقات اإلنسانية ب� العاملالتي تؤكد فيها الثقافة ال
واالهت�م بتلبية احتياجاتهم واحرتامهم وتقديرهم و�كن توضيح ذلك في� ييل: 

)Endres ،M Grace & Smoak Lolta ،2008: 69-78 ،�احرتام وتقدير العامل : (
 املكافأة وتشجيع اإلنجاز، الرعاية الصحية واالجت�عية.

املناخ التنظيمي: يعد املناخ التنظيمي من االبعاد املهمة يف الثقافة التنظيمية  .٤
خ فرادها ويتمثل املنا أ باملنظمة، فهو يوضح األسلوب الذي تتعامل به املنظمة مع 
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 Endres ،M Graceإجراءات العمل، نظام االتصاالت باملنظمة. (: التنظيمي بالتايل
& Smoak Lolta ،2008: 69-78 ( 

 : التمك� ٢.١.٢

: {الَِّذيَن إن َمكَّنَّاُهْم ِيف األرِْض جاءت كلمة التمك� بالقرآن الكريم قال الله تعاىل
كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَْكِر} (أَقَ  الََة وَآتَُوا الزَّ )، ٤١سورة الحج اية: اُموا الصَّ

سئول، املمحاولتهم الحصوُل عىل القوة تنطلق من موقع اإل�ان والتمك� هنا مبعنى إن 
ن يف ية تجاه اإلنساواملسؤول، الذي يتحرك من خطة دقيقة قوامها اإلخالص لله يف العبادة

 يأيت ضمن أولويات، والتمك� ومواجهة الواقع بإقامة الحق وإزهاق الباطل، روحية العطاء
اإلدارة الحديثة وإدارة املوارد البرشية باالشرتاك مع مديري األنشطة الوظيفية األخرى ويأيت 

ا النسبية أهميته ذلك من خالل ابراز الدور املحوري للموارد البرشية كقوة تنافسية تتنامى
عىل حساب املوارد املالية واملادية والتكنولوجية، من خالل الرتكيز عىل ما تقدمة املوارد 

ثراء قيمة املنظمة لدى العامل� (افندي، إ جل أ البرشية للمنظمة وليس عىل ما تفعله من 
١٢-١٠: ٢٠٠٣.( 

 : مفهوم التمك� اإلداريأوالً: 

 من أهمها: يف التمك�، ولعل تعددت الكتابات التي تناولت تعر

هو تحرير االنسان من القيود، وتشجيع وتحفيز الفرد، ومكافأته عىل امل�رسة 
يضاً ما يراه وأ  ).Zemeke & Schaaf ،1998: 65الفعالة لروح املبادرة واإلبداع لديه (

)Robert H.&Wilson ،1999: 101-102 بأنه "هو تحويل مسئولية واستقاللية اتخاذ (
 & Buchannوأضاف ( رار عرب املستويات األد� للمنظمة يف الهيكل التنظيمي".الق

Huczynski ،1997: 93ن التمك� مزيد من الرقابة الذاتية وأيضاً حرية اتخاذ القرار أ ) ب
ن التمك� ال ينرصف فقط عىل العامل� أ ) ٥: ٢٠٠٤املمنوحة من اإلدارة. ويرى (مصطفى، 

عمل، حيث �كن الفريق من صنع القرارات مثل االتصال بالعمالء يضاً لفرق الأ كأفراد بل 

 .واستقطاب طلباتهم ورشاء مستلزماتهم وجدولة عملياتهم وقياس جودة األداء والتحس�

ويقصد بتمك� القيادات اإلدارية: العملية املستمرة، التي تستهدف الوصول 
ملنظ�تهم، وإطالق طاقتهم وقدراتهم قىص درجة ممكنة من االلتزام والوالء أ باألفراد إىل 

اإلبداعية من خالل منحهم الثقة واملشاركة يف اتخاذ القرارات، وإيجاد بيئة عمل قامئة عىل 
التعاون واملشاركة، وإثارة الطاقات الكامنة لدى األفراد وإبداعاتهم، والتطوير املستمر 

 ).٩٠: ١٤٣٣ملعارف ومهارات األفراد (أبو خض�، 
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 تاناحثي البأ ن هناك اختالف يف املفاهيم ويرجع يف ر أ اريف السابقة يرى ومن التع
ات، فالكث� ب� تلك التعريف اً مشرتك ن هناك قاس�ً أ إىل اختالف زاوية النظرة إىل التمك�، إىل 

ن التمك� هو منح الحرية والصالحية يف اتخاذ القرار وتنمية العامل� وتدريبهم، أ يركز عىل 
ن هناك فرق أ أشار يف توضيح التمك� بأنه عبارة عن تفويض السلطة يف ح�  ن البعضأ إال 

كرث ثراء من أن التمك� أ ) هذا االختالف ب٧: ٢٠٠٤يف التفويض والتمك�، فوضح (مصطفى، 
  ك� وضحه الجدول التايل:التفويض 

 ) ١جدول رقم (

 االختالف ب� التمك� والتفويض 

 التمك� التفويض

 من الصالحيات للمرؤوس�انتقال جزء  -

 تظل املسئولية مسئولية القائم بالتفويض -

 التفويض عملية مؤقتة -

 يف التفويض يقاد املوظف -

 املعلومات تكون عىل قدر جزئية التفويض -

 يتم سحب التفويض عندما يخطئ الفرد -

 اتاحة الفرصة للفرد للتقدير فالتقرير -

 النجاح ينسب للممكن، والفشل مسئوليته -

 ئم ويجسد فلسفة ثابتةالتمك� دا -

 يف التمك� تتاح للموظف القيادة الذاتية -

 املعلومات غ� مقدرة وواسعة -

 عندما يخطأ الفرد يتحرى السبب ويعالج -

 

 .ملن التمك� مفهوم أوسع واشأ يتضح م� سبق الفرق ب� التفويض والتمك� و 

التمك� اإلداري للقيادات: بأنه إسرتاتيجية تان ومن هنا �كن ان تعرف الباحث
تنظيمية تهدف إىل التحول من امل�رسات التقليدية التي تهدف إىل املركزية وعدم التفويض 
إىل امل�رسات الحديثة يف التعامل اإلداري مع القيادات من خالل إعطاء املزيد من الحرية 

 لتأث� عىل القرارات التي يتم اتخاذهاالقرار واختيار طريقة العمل املناسبة وا اتخاذيف 
يضاً االهت�م يف تنمية مهاراتهم وتدريبهم أ ويدركون أهمية العمل الذين يقومون به و 

 وصقل مواهبهم وإبداعاتهم.
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 اإلداري: أسباب ومربرات التمك� ثانياً: 

: ٢٠٠١توجد بعض األسباب التي دعت التي متك� العامل� منها ما ذكره (حلوا�، 
 ) وهي: ٢٣٠

 .مس بفعل التدريب وغ�هل األ كرث من عامأنضوج عامل اليوم  .١
 .نظرة العامل� للمشكالت التي يواجهونها .٢
 .مشاركتهم تزيد من وحدة املنظمة، وترفع درجة متاسكها .٣
يضاً من كفاءة ورسعة العمليات املختلفة، ويزيد استجابتهم أ رشاك العامل� يزيد إن إ  .٤

 كرث التزاماً.أللجهود املبذولة، ويجعلهم 

نه �كن تصنيف مربرات وأسباب التمك� يف أ ) ١٣٨-١٣٧: ٢٠٠٥ويرى (الكبييس، 
 اب كالتايل: سبو األ أ نه� مرتابطت� وذات عالقة بعضه� البعض، وهذه املربرات أ فئت� مع 

 سباب واقعية وعملية: أ .١

وترجع إىل امل�رسات اإلدارية التقليدية والتي ظلت لفرتات طويلة أدت إىل ظهور 
مشكالت وسلبيات اثرت عىل أداء املنظ�ت املختلفة، وهذه امل�رسات هي املركزية 

ظ حفالشديدة وهرمية املستويات وتعدديتها وطول خطوط االتصال الرسمية، ورسية 
 املعلومات وغ�ها من امل�رسات التقليدية.

ن استمرار تبني املنظ�ت لتلك امل�رسات التقليدية مل يعد ممكناً استمراره إ و 
والبقاء عليه يف ظل بيئة تشهد تحوالت رسيعة ومتالحقة تطالب بالتغي� والتطوير يف شتى 

ن أ لعامل� األسلوب الذي �كن متك� ا داملجاالت االقتصادية واإلدارية واالجت�عية، ويع
 تتحقق من خالله التحوالت اإلدارية املالمئة لهذه التحوالت.

 سباب تطويرية وإسرتاتيجية: أ .٢

التطوير والتغي� �ثل رضورة من الرضورات التي تتطلبها الظروف التي ملا كان 
 آلونةان اإلدارة بهذه املنظ�ت تصبح مطالبة يف هذه إتعيشها املنظ�ت املختلفة اليوم ف

عداد إ كرث من أي وقت مىض باسترشاف املستقبل والتنبؤ مبالمحه ومعامله وذلك من خالل أ
وذلك  ،تي يشارك فيها متخصصون يف مختلف حقول املعرفةالبحوث والدراسات الالزمة وال

بفرض رسم الصورة التي ستكون عليها املستقبل وتحديد االليات التي �كن استخدامها 
ملواجهة املتغ�ات التي ظهرت مؤخراً حتى تكون تأث�اتها ضعيفة عىل أداء املنظ�ت، وفقاً 

ى التمك� فلسفة ومنهجاً يف إدارة لذلك البد من بناء منظ�ت عرصية متمكنة، وتتبن
 العامل� بها.
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 : فوائد التمك� اإلداريثالثاً: 

من املنظمة والفرد عىل  ن للتمك� فوائد لكلٍّ أل ) ١١-١٠: ٢٠٠٤يرى (مصطفى، 
 النحو التايل: 

 ) ٢شكل (

 فوائد التمك� للمنظمة والفرد

 

 اإلداري:  بعاد التمك�رابعاً: أ 

يالحظ والتي تعددت بتعدد الكتاب، تعددت الكتابات حول تحديد ابعاد التمك� 
اتفق عليها معظم العل�ء القت قبوالً واسعاً من جانب الباحث� يف  هناك أربعة أبعادن أ 

) يف قياس التمك� وهي باختصار  كالتايل (أيوب، Sprizerمفهوم التمك� واستخدمها (
٥٤٢: ٢٠٠٧ : ( 

 يار: وتعني حرية اختيار العامل� لطرق تنفيذ مهام عملهم.حرية االخت .١
 اذها.القرارات التي يتم اتخ يف اً ن له تأث� أ التأث�: ويعني شعور الفرد واقتناعه ب .٢
نجاز مهامه بنجاح وفعالية، وتتأثر الفعالية إ مقدرة املوظف عىل : الفعالية الذاتية .٣

 توافر املعلومات والتدريب.الذاتية مبتغ�ات ثالث وهي الدعم التنظيمي، و 
ن الواجبات التي يؤديها تكون ذات قيمة له ولآلخرين أ دراك الفرد إ معنى العمل:  .٤

 وملنظمته.

 

املنظمة

الفرد

.ارتفاع اإلنتاجیة•
.انخفاض نسبة الغیاب ودوران العمل•

.تحسین جودة اإلنتاج أو الخدمات•
.تحقیق مكانة متمیزة•
.زیادة القدرة التنافسیة•

.فاعلیة جودة التطویر والتحسین المستمر•
.زیادة التعاون على حل المشكالت•

.ارتفاع القدرات االبتكاریة واألفكار الجدیدة•
شیوع روح الفریق•

.إشباع حاجات الفرد من تقدیر وإثبات الذات•
.ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل•

.ارتفاع والء الفرد للمنظمة•
.إحساس الفرد بالرضا عن وظیفتھ ورؤسائھ•

.ارتفاع الدافعیة الذاتیة للفرد•
.تنمیة الشعور بالمسئولیة•

.ربط المصالح الفردیة مع مصالح المنظمة•
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 اإلداري:  مراحل وخطوات التمك�خامساً:  .٣

من  برنامج دوصفًة سحريًة وال عالج رسيع النتائج ولكنه يع دن التمك� ال يعإ 
 برامج متعددة لتمهيد الجو املناسب لتطبيقضمن برامج التغي� والتجديد الذي يسبقه 

هذه الراية، حيُث نجاحها من النتائج النهائية الباهرة عىل مستوى جميع األصعدة (الفرد، 
ن يستفيدوا من تطبيق هذا الربنامج ومن فوائده أ املنظمة، الزبائن)، فجميعهم يستطيعوا 

 ).٣٦: ٢٠٠٦(ملحم،  ةالجم

 : مراحل التمك� 

: ٢٠١٠، ةاحل وهي كالتايل (السكارنعملية متك� العامل� تتم من خالل ثالث مر 
٣٧٧-٣٧٠ : ( 

 : عداد والتهيئةمرحلة اإل  -١

ويتم يف هذه املرحلة معرفة إمكانية املنظمة من تطبيق التمك�؛ حيث يتم تحديد 
 األفراد العامل� باألهداف واملهام واملسؤولياتيضاً تزويد أ وتوف� املوارد األساسية الالزمة، 

السلطة  القيادية التقليدية التي تركز عىل املركزية يف ليهم، كذلك يتم تغي� األ�اطإاملوكلة 
 والتحول إىل النمط الذي يؤمن باملشاركة والتشاور.

 : مرحلة التنفيذ -٢

ويتم يف هذه املرحلة تنفيذ برنامج متك� العامل�، حيث يتطلب جهوداً يف تدريب 
يضاً تحليل أ طالع عىل األنشطة الوظيفية التي يقومون بها، العامل�؛ ليتحقق لهم الفهم واال 

ساعدتهم للعمل بأقىص طاقة وقدرة، ثم الحصول بعد ذلك عىل التزام قرأتهم الحالية وم
 العامل� من خالل مشاركتهم يف الرؤية والقيم، وبعد االنتهاء التدريب تتم عملية التمك�.

 : مرحلة املتابعة والتقويم -٣

ن الجهود تنصب يف إيجاد بيئة وثقافة أ خ�ة التأكد من ويتم يف هذه املرحلة األ 
 قع�ل وإكساب املديرين مهارات جديدة  تتعلمناسبة لتحقيق عملية التمك�؛ لتنفيذ األ 

 باإلرشاف والتفويض، وبالتايل التأكد من مدى تحقيق العامل� املمكن� ألهداف املنظمة.
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 : خطوات التمك� 

�وذجاً يتكون من ست خطوات لعملية التمك�  1995يف عام  kinlawقدم 
 ) :  ٣٥٦-٣٤٦: ٢٠٠١(السيد، 

 ) ٣شكل رقم (

 ) ٣٤٦: ٢٠٠١عداد (السيد، إ خطوات عملية التمك� من 

 

 

 

 

 

 

 
ن إ تعريف وتوصيل معنى التمك� لكل عضو من أعضاء املنظمة: حيث  األوىل:

التخطيط للتمك� تتطلب البدء بتعريفه بل وتوصيله وإبالغه لجميع املوظف� داخل 
 املنظمة

ن األهداف إ تحديد األهداف واإلسرتاتيجيات التي تحقق التمك�:  الثانية:
هو  ليه، والهدف من عملية التمك�إل واإلسرتاتيجيات تعتمد عىل املعنى الذي تم التوص

تحس� األداء وليس تحس� حرية االختيار وتكمن يف (منح املوظف� مسئولية تحس� 
 رشاك جميع العامل� يفإوير الوظائف، إعطاء فرق العمل مسئولية تطوير أهدافهم، طوت

هي تكاملة و واضحة تصبح بالتايل اإلسرتاتيجيات م أهدافالقرارات الهامة)، وإذا حددت 
نشاء فرق العمل وتطويرها، الرتكيز عىل تدريب املرشف� واملوظف�، تطوير إ مثالً (تشجيع 

 نظم اسرتجاع املعلومات التي تحدد مسئولية املوظف� تجاه بعضهم البعض) 

تدريب األفراد عىل القيام بأدوارهم الجديدة بأساليب وطرق تتوافق مع  الثالثة:
عطاء املوظف� املعارف واملهارات الالزمة إ ملية التمك�: من خالل أهداف املنظمة لدعم ع

 لتنمية كفاءاتهم للتحس� املستمر يف األداء.

 

تعریف التمكین
وتوصیل المعنى
إلى الموظفین

وضع االھداف 
التدریبواإلستراتیجیات

ةتعدیل ھیاكل المنظم
ئم تعدیل االنظمة لتال
الوضع الجدید

تقییم النتائج 
وتحسین االداء

التحسین 
المستمر في 
مستویات 

 داءاأل
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تعديل أنظمة تركيب املنظمة وهياكلها بحيث يتطلب إدارة أقل  الرابعة:
وب�وقراطية أقل ويساهم يف االبتكار واالستقاللية بدرجة وحرية أكرب يف أداء العمل: من 

تقليل  ،ع�ل املرتبطة ببعضهادماج األ إ ل التخلص من االع�ل التي ال تضيف القيمة، خال
 أعباء املناصب اإلدارية واإلرشافية.

تعديل أنظمة املنظمة: مثل نظم التوظيف والتخطيط والرقابة  الخامسة:
 واملكافآت والرتقية والنقل والتدريب والتطوير ونظم التشغيل؛ وذلك لدعم عملية متك�

 العامل�.

تقييم ومتابعة تحس� األداء: من خالل متابعة عملية التمك� من خالل  السادسة:
 قياس األثر الذي تحدثه فكرة التمك� عىل التحسن املستمر الذي تم.

 اإلداري:  معوقات التمك�سادساً: 

ها ما برز أ عملية التمك� عملية ليست سهلة، يوجد بها الكث� من املعوقات من 
 ) : ٣٥-٣٤: ٢٠١١ذكره (الدعدي، 

 .نفسهمأ مقاومة التغي� من قبل املديرين واملوظف�  -

 .خوف املوظف� من تحمل املسؤولية واملساءلة بعدها -

 .قلة توافر املوارد التنظيمية الالزمة لتطبيق منهج التمك� -

 .جمود الثقافة التنظيمية الغ� مشجعة عىل تبني األفكار الجديدة -

 .ةخوف املديرين عىل مراكزهم ومناصبهم الوظيفي -

 ) : ٣٩٠: ٢٠١٣يضاً من املعوقات التمك� داخل املنظ�ت (محمد، أ 

 .زيادة العبء واملسؤولية عىل العامل� غ� القادرين عليها -

و املنظمة نتيجة تعليم وتدريب القيادات أ عباء التي تتحملها املؤسسة زيادة األ  -
 النسائية.

 .إساءة استخدام عوامل القوة املمنوحة للقيادات النسائية -

 .تركيز بعض القيادات النسائية عىل النجاح الشخيص وتفضيله عىل النجاح التنظيمي -

 .زيادة الوقت املطلوب للعمل الج�عي -

 .زيادة الرصاع والنزاع ب� القيادات النسائية نتيجة أداء عمل ج�عي -

 .عدم امتالك بعض القيادات النسائية املعرفة املتكاملة إلصدار قرارات فعاله -

القرارات عىل أسس شخصية لدى القيادات النسائية وليس عىل أسس منطقية اتخاذ  -
 .وموضوعية
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 : القيادات النسائية ٣.١.٢

 التعرف عىل التايل: من عن القيادات النسائية البد للتحدث 

 : مفهوم القيادةأوالً: 

 يف بحثاً  اتعو كرث املوضأنها من أ  ك�اإلدارة دراسة،  موضوعاتكرث أن القيادة من إ 
كث� من العلوم السياسية والعسكرية واالجت�عية والرشعية والسيكولوجية، وتعددت 
مفاهيم القيادة ألهمية هذه الظاهرة االجت�عية وألهمية وجودها يف جميع مجاالت 

 الحياة ومن ب� هذه التعريفات: 

ديد وتح تعرف القيادة عىل أنها ظاهرة ج�عية يقوم القائد فيها بدور التنظيم
 من الج�عة األدوار وليس بالحاكم املطلق واآلمر الناهي وكذلك البد من تحديد دور كلٍّ 

يه إذ نستخلص أن القيادة عملية تأث� تبادلية وتفاعلية وليست من طرف واحد فوتأث�ها 
 ).٥١٨: ٢٠٠٧(سامل، 

 األفراد وتنسيق جهودهم وحسن استخداموالقيادة مبفهومها العام تعني فن 
 ).٥٠: ١٩٨٩املوارد املتوفرة لتحقيق أهداف محددة (شحاته،  واستخداماستخدامهم 

 : الس�ت الالزمة للقيادة الفاعلةثانياً: 

 إن للقيادة الفاعلة مجموعة من الس�ت واملهارات الالزمة وهي كالتايل: 

 (املهارات الذاتية والفنية واالجت�عية واإلدراكية أو الذهنية). 

 مهارات×مهارات اجت�عية×مهارات فنية×مهارات ذاتية = فشخصية القائد
 إدراكية

مبعنى إذا أصبح أي من املهارات األربع تساوي صفراً فاملحصلة تعني عدم كفاءة. 
 ) ٥٨: ٢٠٠٦(توفيق، 

املهارات الذاتية: هي املهارات التي تُكون شخصية القائد وترجع إىل عوامل 
ن تأث�ها وفطرية من س�ته كقائد وهي من املهارات الرضورية يف القيادة وذلك أل  ةمكتسب

م عىل األفراد وتشمل: (الس�ت الجسدية والقدرات العقلية واملبادأة واالبتكار) (الرقب: مه
٤٩: ٢٠٠٩.( 

املهارات الفنية: هي املهارات التي تتعلق بالجانب التنفيذي و�كن أن �تلكها 
بالتدريب والخربة والدراسة وتشمل: الحزم والقدرة عىل اتخاذ القرارات وحل املشكالت 

 سؤولية والفهم العميق والشامل واإل�ان بالهدف وإمكانية تحققه.وتحمل امل
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املهارات االجت�عية: هي املهارات التي تتعلق بالتفاعل مع اآلخرين ورغم أن هذه 
ستعداد أنها تعتمد عىل اال  إالاملهارات �كن اكتسابها وتعلمها بالتعلم والتدريب واملثابر 

تشمل: القدرة عىل التعامل مع األفراد وتوكيد الذات ) و ٣٩: ٢٠٠٦وامليل الشخيص (توفيق، 
ومهارات االتصال والعمل الج�عي وروح الفريق والتوجيه واإلرشاد واإلقناع والتفويض 

 ).٥٠: ٢٠٠٩(الرقب، 

 أكملهاب منظمتهاملهارات اإلدراكية: هي املهارات املتعلقة بقدرة القائد عىل رؤية 
عىل التخطيط ووضع الرؤى املستقبلية  ةها وقدر وعىل إدراكه لشبكة العالقات وفهم

 ).٥١: ٢٠٠٩(الرقب،  األفرادوتطوير 

 : املرأة والقيادةثالثاً: 

متثل املرأة عنرصاً هاماً يف النهوض باملجتمعات ملا تقوم به من أدوار عديدة بجانب 
أدوارها األساسية فعملت يف شتى أنواع الوظائف سواءً إدارية وتعليمية أم طبية فقد تكون 

ثناء م�رسة العمل داخل املنظمة والتفاعل مع اآلخرين أ إما مديرة أو قائدة، فالقيادة تظهر 
لقيادي يف املجال ا املأمولةنتائج اللتحقيق أهداف محددة، وليك تتمكن املرأة من تحقيق 

 البد النظر إىل مهاراتها وقدراتها السابقة الذكر للقائد الفاعل.

تي تشغل ملرأة الا بأنهاالقيادات النسائية الحكومية: فتذهب الباحثتان إىل تعريف 
لها من السلطة يف اتخاذ القرار ولديها مجموعة من الس�ت  اً حكومي اً قيادي اً منصب

واملواصفات الشخصية التي تجعلها قادرة عىل التأث� يف املرؤوس� وتوجيه سلوكهم إلمكانية 
 تحقيق أهداف معينة. 

 : النمط القيادي لدى املرأة والرجلرابعاً: 

كية يف ييف الخمسينيات والستينيات زاد اهت�م الباحث� يف الواليات املتحدة األمر
مشاركة املرأة العمل واملشكالت التي تقف عقبة يف طريقها، أما يف السبعينيات 

ات توجه اهت�م الباحث� بدراسة املرأة يف املواقع اإلدارية والقيادية. (تريك، يوالث�نين
ط � يفثر الجنس أ بدأت البحوث تتحدث عن فقد ات ي) أما يف التسعين٧٧-٥٦: ١٩٩٣

 ).coleman, 2003: pp.325-339). القيادة واإلدارة

 ) وBrunner & Miller (1993 الكث� من الدراسات األجنبية مثل دراسة 
Ruddick (1989       schumaker (1998بتأث� عامل الجنس عىل النمط  وا) اهتم

القيادي ومعظمها استنتج إىل وجود اختالفات ب� النمط القيادي للرجل والنمط القيادي 
للمرأة، وحددت بعض الدراسات �طاً قيادي للرجل و�ط قيادي مختلف للمرأة، فوضحت 

عي، اج الج�أن املرأة أكرث م�رسة للقيادة مع الج�عة والتي تأخذ  صفة التعاون واإلنت
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بين� الرجل أكرث م�رسة للقيادة فوق الج�عة والتي تأخذ صفة التحكم والسيطرة 
 ).٤٠: ٢٠٠٧االجت�عية (املنقاش، 

ومبا أن تلك الدراسات بحثت يف مجتمعات أجنبية مختلفة عن املجتمعات العربية 
ن الدور املهم يف التأث� عىل سلوك األفراد ورؤيتهم وتوجهاتهم يعزى إىل االختالف أ إال 

) بتحديد اختالف النمط القيادي ٢٠٠٧الثقايف لذا قامت عىل سبيل املثال دراسة (املنقاش، 
الذي �ارس لدى الذكور عنه عند اإلناث يف جامعة امللك سعود وتوصلت الدراسة إىل أن 

ارسون �ط القيادة مع الج�عة، والنساء �ارسن �ط القيادة فوق الج�عة غالبية الرجال �
والقيادة مع الج�عة ولكن نسبة النساء الاليت �ارسن �ط القيادة فوق الج�عة كانت 

 كرب من نسبة الرجال الذين �ارسون هذا النمط.أ

 لجنس� يفومن هنا وضحت الدراسة السابقة االختالف يف م�رسة األ�اط لكال ا
 ) يوضح مقارنة ب� الصفات القيادية لكلٍّ ٢البيئات األجنبية والعربية والجدول التايل رقم (

 من الرجل واملرأة: 

 ) ٢جدول رقم (

 مقارنة ب� قيادة الرجل وقيادة املرأة

 املرأة القيادية البعــــد الرجل القيادي

يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد ولكن 
 بدون انقطاع

 الجهد
تأخذ  ها  بدرجة واحدة من الجهد ولكن تعمل 

 فرتات راحة قص�ة متباعدة
املقــاطعــات والزيــارات تربكــه وتؤثر يف 

 إنتاجيته وأدائه
 التأث�

تعد الزيارات واملقاطعات فرصة لبناء العالقات 
 ولتفهم احتياجات األتباع ومساعدتهم

يحرص عىل العمل بشــكل كب� وال يتخلل 
 يف الغالب ذلك أمور أخرى

األولويات 
 واالهت�مات

صص وقتاً لألمور األخرى ومن أهمها متابعة  تخ
 األمور األرسية.

له عالقات واســـعة مع أشـــخاص خارج 
 املنظمة

 لها عالقات واسعة مع أشخاص خارج املنظمة العالقات

مة تلو األخرى دون تركيز  تابع أداء امله ي
آلثــار اكب� عىل تقييم األداء أو النظر يف 

 املستقبلية
 ماملتابعة والتقيي

ثار  مل وتحرص عىل دراســــة اآل كل ع تقيم 
املســـتقبلية واآلثار العامة عىل األرسة والبيئة 

 والتعلم ونحوها
 ترتبط بعملها ولكنها ترتبط بأمور كث�ة أخرى ارتباط بالعمل يرتبط بعملة بشكل عميق
 املعلوماتتحب تبادل  تبادل يحب االحتفاظ باملعلومات

 يحرص عىل التسلسل التنظيمي
التسلسل 
 التنظيمي

سل  سل شبكة عالقات وليس ت تعمل من خالل 
 تنظيمي

 
 بإضافة االبعاد لكل صفة من قبل الباحثة.) ٢١٤: ٢٠٠٣املصدر: ( السويدان وبارشاحيل، 
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 : املعوقات التي تواجه املرأة يف العمل القياديخامساً: 

تواجه املرأة العديد من الصعوبات والعقبات التي تؤثر يف توليها املناصب القيادية 
نظراً لطبيعتها وظروفها والبيئة املحيطة بها فأثبتت الكث� من الدراسات أن هنالك 

 مجموعة من املعوقات التي تقف تجاه املرأة يف م�رسة العمل القيادي 

عديدة التي تقوم بها املرأة من كونها كأم وزوجة تتمثل باألدوار ال املعوقات األرسية: -
 وربة منزل وما يحدث عنه من رصاع لألدوار املنوط بها.

تتمثل بنظرة املجتمع حول عمل املرأة والتمييز ضدها من قبل  املعوقات االجت�عية: -
 ) ١٤٧: ٢٠١٣الطراونه؛ أبو درويش، ( القادة الرجال.

ون وامل املتعلقة بالتنظيم اإلداري التي قد تكتتمثل يف كافة الع معوقات تنظيمية: -
 معوقاً للقيادات النسائية.

وتتمثل يف كافة العوامل التي تحد من قدرة القيادة اإلدارية يف  معوق نقص التمك�: -
التأث� واتخاذ القرار وإحداث التغي� املطلوب لتحقيق النجاح والتميز يف أداء مهمتها 

 ودورها بصفتها قائدة.

وتتمثل يف مجموعة املفاهيم واملعتقدات الثقافية السائدة  يات الثقافية:التحد -
 واملتعلقة بالنظر للمرأة بصفتها قائدة.

وتتمثل يف كافة العوامل والخصائص الشخصية ذات التأث� السلبي  املعوقات الذاتية: -
 عىل م�رسة القائدة اإلدارية.

ادية املعوقات املرتبطة ببيئة العمل املوتش� إىل مجموعة  املعوقات املادية والتقنية: -
والتجهيزات التقنية التي قد تحد من قدرة القائدة عىل تحقيق األهداف املناطة بها 

 ).٩٣-٩٢، ١٤٣٣(أبو خض�، 

 الدراسات السابقة ٢.٢

داري، وأيضاً إيجاد املعوقات التي حظي موضوع الثقافة التنظيمية والتمك� اإل 
 كب� من الباحث�. باهت�متواجه القيادات، 

) بعنوان: الثقافة ٢٠١١( فمن ناحية الثقافة التنظيمية فقد اشارت دراسة الخرابشة
التنظيمية وأثرها عىل أداء القيادات اإلدارية، دراسة يف املؤسسات العامة السودانية 

ىل معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية الشائعة يف تلك املؤسسات، الدراسة إ ، هدفتواألردنية
يضاً أ وعىل مدى وجود عالقة ب� الثقافة وأداء القيادات اإلدارية يف تلك املؤسسات العامة، 

التعرف عىل املعوقات التنظيمية التي تواجه القادة يف املؤسسات العامة، حيث ذهبت 
نه البد أ ذهبت إىل  اإلداريةا تأث� عىل أداء القيادات ن الثقافة التنظيمية لهأ الدراسة إىل 

تدريب و  واختياربزيادة وعي القيادات اإلدارية،  واالهت�م، ةمن إيجاد ثقافة تنظيمية فعال
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) التي طبقت عىل املؤسسة ٢٠٠٧القيادات اإلدارية، واتفق معه يف ذلك دراسة الثويني (
ة ن القيم السائدة (الثقافأ السعودية، يف  العامة للتعليم الفني والتدريب املهني يف

ن أ إىل  وصلتتض النظر عن الوظيفة، غالتنظيمية) لها تأث� عىل تطوير املوارد البرشية ب
بداعه بحسب املوقع الذي يحتله وبدرجة متوسطة، وخلصت الدراسة إىل إ الفرد يكون 

لسائدة يف املنظ�ت توصيات أهمها: وجود حاجة ملحة لدراسة وفهم الثقافة املوجودة وا
ن دور الثقافة أ ) إىل ٢٠٠٦( Palmer Richard ت دراسةاتفق السعودية املختلفة، وأيضاً 

التنظيمية يف نجاح عملية التطوير من خالل التطوير التنظيمي وبيئة التنظيم والربامج 
عالية أعضاء هيئة ف يفؤثر تالثقافة التنظيمية  يف رونةامل نأ التعليمية، وتوصلت الدراسة إىل 

 وكذلك اتفقت دراسة الفرحان التدريس يف التعامل مع الزمالء، ويف عالقتهم بطالبهم.
) بعنوان: الثقافة التنظيمية والتطوير اإلداري وطبقت عىل مؤسسات القطاع العام ٢٠٠٣(

ن أ ، و ةن الثقافة املؤسسية السائدة  والتي متيل إىل الب�وقراطيأ األرد�، وأظهرت النتائج 
عملية التطوير يف ظل غياب الثقافة املؤسسية تصبح غ� ممكنة، اتفق معها دراسة ماهر 

ن الثقافة التنظيمية لها دور فعال ولكن هذه الدراسة أ ) يف ٢٠١٢( يسر وعمر م محمد حمدأ 
 ستبانة كأداة للدراسة، حيُث هدفت إىلبداع اإلداري، واستخدمت املنهج الوصفي واال يف اإل 

العالقة ب� الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري للقيادات اإلدارية بجامعة أسيوط، توضيح 
وجود قصور يف الثقافة من ناحية بعدي الدعم اإلنسا� واملناخ التنظيمي،  حيث استنتجت

 ن هناك وجود ارتباط موجباً ب� الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري.أ  ك�

: ) بعنوان٢٠١٤اإلداري وجدت دراسة الفايز (مستوى التمك�  أما من جانب
ن مستوى إ التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الجامعات السعودية_الواقع والتحديات، 

) من القيادات ٩٢التمك� اإلداري للقيادات النسائية متوسطاً حيُث طبقت االستبانة عىل (
يضاً إىل وجود أ محمد بن سعود،  من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام اإلدارية يف كلٍّ 

 فراد العينة يف مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية تبعاً ملتغ�أ فروق ب� استجابات 
العلمية، العمل الحايل، سنوات الخربة، الدورات التدريبية)، واتفقت معها  ة(الجامعة، الرتب

إلداري للمرأة يف املواقع ) إىل وجود درجة متوسطة من التمك� ا٢٠١٣( ةدراسة التيم
) التي هدفت ٢٠١١خرون (آ ه و اواختلفت معه دراسة علو األردنية، القيادية يف الجامعات 

فتقر ن القطاع العام يأ إىل املقارنة ب� مستوى التمك� يف القطاع العام والخاص ووجدت 
طاع العام إىل قلوجود أنشطة التمك� اإلداري وبالتايل يتحدد مستوى التمك� اإلداري يف ال

هم متطلبات التمك� اإلداري هو توف� املناخ املناسب أي أ ن إ درجة متدنية، وتوصلت إىل 
ثقافة تنظيمية متواكبة مع التمك� االداري، تغي� فكرة روتينية امله�ت وب�وقراطية 

من دراسة البلوي  قالعمل، توسيع نطاق مشاركة العامل�، واتفقت مع هذه الدراسة كلّ 
بات والً الشخصية وتليها متطل: أ ن أهم متطلبات التمك� بالرتتيب التايلأ ىل ع) ٢٠١٥(

املتطلبات اإلدارية وتوصلت الدراسة إىل توصيات من أهمها:  الثقافة التنظيمية وأخ�اً 
 التوجه نحو الالمركزية وتدريب القيادات.
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نحاء أ ) رشكة يف جميع ٣١٠) التي أجريت عىل (٢٠٠٩( Carterوجاءت دراســــة 
ضح  ص�، لتو  ن إنتاجية العامل� تزيد عندما يتم متكينهم منأ الواليات املتحدة وأوربا وال

 .ن التفك� املنهجي يساعد املديرين يف اتخاذ القراراتأ  ك�قبل اإلدارة العليا، 

ثر معنوي أ ابية و ن هنالك عالقة إيجأ ) ٢٠٠٧( Ratmawatiووجدت دراسة 
لعامل� يجابياً عىل مستوى أداء اإ ذلك  وانعكاسيف متك� العامل�  وااللتزامللكفاءة اإلدارية 

 ا.يندونيسأ يف القطاع املرصيف يف  ة) رشكات عامل٨للدراسة التي قام بها عىل (

 �دراسة أبو خض إىل القيادات النسائية منها تطرقتهنالك أيضاً العديد من الدراسات 
يل كاد�ية النسائية يف مؤسسات التعليم العا) بعنوان: التحديات التي تواجه القيادات األ ١٤٣٣(

عربت الدراسة عن التحديات بخمسة أنواع وهي يف اململكة العربية السعودية، حيث 
(التحديات التنظيمية، تحديات نقص التمك�، التحديات الثقافية، التحديات الذاتية، التحديات 

الذي احتل املرتبة الثالثة من  ن من التحديات نقص التمك�أ وجدت دية والتقنية) و املا
التحديات التي تواجه القيادات النسائية وعربت عنها مبجموعة من العوامل حيث احتل يف 
املرتبة األوىل يف األهمية من ب� مجموعة عوامل نقص التمك� هو عدم توافر برامج لتأهيل 

النسائية قبل تكليفها بالدور القيادي وأيضاً من العوامل منها محدودية الفرص وإعداد القيادات 
املتاحة الكتساب الخربات املتنوعة خارج املنظمة ونقص املعلومات الالزمة التخاذ القرارات، 

سهام الحلقات التطبيقية املقدمة يف معهد اإلدارة العامة يف تزويد إ وتوصلت الدراسة إىل 
ات إىل رضورة وضع سياس وكذلككاد�ية مبجموعة من املعارف واملهارات الرضورية، القيادات األ 

تنظيمية تضمن تحقيق املشاركة الفاعلة لألقسام النسائية يف رسم الخطط اإلسرتاتيجية 
) بعنوان: دور ٢٠٠٩واتفقت معها دراسة األحمدي وأبو خض� (للمؤسسات التعليمية، 

ك� القيادات النسائية من مواجهة تحديات القيادة، حيث مؤسسات التنمية اإلدارية يف مت
هدفت إىل التعرف عىل أهم التحديات التي تواجه القيادات اإلدارية النسائية يف القطاعات 
النسائية ومدى مساهمة الحلقات التطبيقية املقدمة من الفرع النسايئ يف معهد اإلدارة يف رفع 

ة أن أهم التحديات ما يتعلق بالجوانب التنظيمية مستوى متكينهن، وجاءت نتائج الدراس
واملادية ونقص التمك� اإلداري، وأكدت أهمية دور الحلقات التطبيقية التي يقوم بها معهد 
اإلدارة، وذهبت الدراسة إىل توصيات عدة من أهمها: تطوير الحلقات التطبيقية وبرامج اإلدارة 

) التي هدفت إىل ٢٠١٠( Madsenوجاءت دراسة ا، العليا وتنويع برامج تنمية اإلدارة العلي
التعرف عىل األساليب التي استخدمتها املرأة الصينية املسئولة يف التعليم العايل لتطوير املعارف 
والقدرات والكفاءات املطلوبة للقيادات الناجحة، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، واعتمدت 

ها مع القيادات اإلدارية النسائية ؤ جراإ عينة حيث تم عىل املقابلة لجمع البيانات من افراد ال
املعلم� لهم دور رسة و ن األُ أ للعامالت بالجامعة يف مدينت� كب�ت� يف الص�، حيث توصلت إىل 

ن أ يف تطوير القيادة عند الفتاة ودور مهم يف تطوير الكفاءات القيادية، وتوصلت الدراسة إىل 
ة الثقة التي تزيد من تطوير القيادات اإلدارية النسائية، يعمل إىل زياد االجت�عيالدعم 

ن العوامل املرتبطة باألداء الناجح لألستاذات يف أ ) يف ٢٠٠٥( Ismail ،et alدراسة واتفقت 
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كاد�ي تنقسم إىل مرحلت�: مرحلة االستكشاف املهني ومرحلة التأسيس املهني، حيث املجال األ 
ف املهني املبكر التعليم، ودرجة الخربة، والصفات الشخصية، ن العوامل املساهمة يف االكتشاإ 

 بين� من العوامل التي تسهم يف مرحلة التأسيس املهني هي التفرد بالدور االكاد�ي.

 التعقيب عىل الدراسات السابقة: ٤.٢.٢

التنظيمية  ن الثقافةيف استعراضنا السابق للدراسات العربية واألجنبية اتضح لنا أ 
يف الحكم وعدم الحصول عىل البيانات  ةالعجل، أداء القيادات اإلدارية يفلها تأث� 

وجود الحاجة لفهم ودراسة الثقافة ، هم املعوقات اتخاذ القرارات للقادةأ واملعلومات من 
ظيمية مرونة الثقافة التن وإنأنواعها،  باختالفالتنظيمية السائدة باملؤسسات السعودية 

عملية ضاً ، وأييف التعامل مع الزمالء، ويف عالقتهم مبرؤوسيهمفعالية العامل�  يفتؤثر 
� التمك� وجود عالقة ب، و داري يف ظل غياب الثقافة التنظيمية تكون غ� ممكنةالتطوير اإل 

وعاً ما، ن ن مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية متوسطاً ، وإ بداع اإلدارياإلداري واإل 
إيجابية  وجود عالقة، و د عندما يتم متكينهم من قبل اإلدارة العليان إنتاجية العامل� تزيوإ 

ذلك ايجابياً عىل مستوى أداء  وانعكاسللكفاءة اإلدارية وااللتزام يف متك� العامل� 
 ،برز التحديات التي تواجه القيادات النسائية يف اململكة هو نقص التمك�أ من ، أما العامل�

 دور يف تطوير القيادات النسائية. ملهرد بالدور والتفرسة والتعليم ن األ وأ 

من دراسات من حيث بعض الخطوات املتبعة  امع ما سبقته دراسةاله تشابه هذت
 تادوقد استف، املستخدمة لقياس املتغ�ات وأدواتهابتصميم منهج البحث ومعالجته 

ط دب النظري املرتبيف إثراء الجوانب النظرية من خالل ما احتوته من األ  ةالحالي دراسةال
بالدراسة وموضوعها ويف تصميم الدراسة وتنظيمها الحايل وتحديد املتغ�ات التابعة 

 مع الدراسات السابقة من بينها: ةالحاليلدراسة ا تواتفقالدراسة، واملستقلة، وإعداد أداة 
ثل مت بعاد الثقافة التنظيمية والتيأ نها جمعت ب� غالبية أ ) يف ٢٠١٢( دراسة ماهر وعمر

(االتساق والتجانس، االحتواء والرتابط، الدعم اإلنسا�، املناخ التنظيمي) والتي تم افرتاض 
ام ، أيضاً اتفقت مع غالبية الدراسات السابقة يف استخدتأث�ها عىل متك� القيادات اإلدارية

ة ععىل حسب علم ومطال دراسةال ههذوتتميز ختلف ت انهأ إال االستبانة كأداة للدراسة، 
اقع و و محلية تناولت دراسة أ و عربية أ جنبية أ نه ال يوجد هناك دراسات أ يف  تانالباحث

رات اململكة يف جميع وزالقيادات النسائية اإلداري لتمك� بال عالقتهاالثقافة التنظيمية و 
 مع الدراسات السابقة يف هذه الدراسةيضاً اختلف أ ، التي تتواجد فيه يف  الجهاز املركزي

التمك� اإلداري والتي متثلت يف (حرية االختيار، املغزى من العمل، ذاتية الترصف،  بعادأ 
نها مقياس ملدى وجود التمك� اإلداري، وأيضاً اختلف يف منهج أ فرتاض االتأث�) والتي تم 

ة يف عن الدراسات السابق لدراسةا هتميز هذتيف ح� االرتباطي، الوصفي املسحي البحث 
طار النظري حول الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري، إضافة إىل القيادات اإل  قدمت انهأ 

 اإلدارية النسائية، نظراً لدورهم الفعال يف تنمية املجتمع. 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

امليدانية، التي قامت بها  دراسةالفصل الحايل منهجية وإجراءات ال تناول هذا
تحديد أفراد  ،الدراسةلتحقيق أهداف البحث، وتتضمن وصفاً للمنهج املتبع يف تان الباحث

مجتمع الدراسة، وطريقة اختياره، واألدوات املستخدمة لجمع بيانات الدراسة، وصدق 
 وثبات أداة الدراسة، واألساليب املتبعة يف تحليل بيانات الدراسة، وذلك وفقاً للتايل: 

سحي مبدخليه الوصفي املنهج امل ةالحالي دراسةال تاستخدم :دراسةمنهج ال ١.٣
بحيث يتم جمع البيانات من املبحوث� للوقوف عىل طبيعة العالقة ب� ، واالرتباطي

) والتمك� اإلداري ٥إىل  ١الثقافة التنظيمية وفقاً لنظرية رنسيس ليكرت نظام (
 ـهو املنهج الذي يهتم بي للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية؛ فاملنهج الوصف

و مجموعة أ و موقف أ "دراسة ووصف الجوانب املتنوعة املتعلقة بطبيعة ظاهرة 
و مجموعة من األوضاع وتحليلها، وملعرفة أ و مجموعة من االحداث أ من الناس 

ن الهدف من املنهج تشخييص أ املتغ�ات والعوامل التي تتسبب بوجودها، أي 
 ).٣٣: ٢٠١٠بة، باإلضافة لكونه وصفي (غراي

املسحي مبدخله االرتباطي عىل دراسة العالقات استخدام املنهج  اعتمد أيضاً ك� 
االرتباطية ب� املتغ�ات املختلفة ومعرفة العالقة ب� تغ� ظاهرة والتغ� الذي يصاحبه يف 
ظاهرة أخرى، عن طريق استخدام أساليب االرتباط اإلحصائية مثل ارتباط ب�سون 

 ).٢٠٤: ٢٠١٣ وآخرون، (القحطا�

بناًء عىل مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم تحديد املجتمع دراسة: مجتمع ال ٢.٣
جهاز قيادي بال يتول� منصب النساء الاليتجميع املستهدف عىل أنه يتكون من 

 ،قسم إدارة أومديرة مديرة عامة، مساعدة مدير عام، وكيله، نائبة وكيل، املركزي (
وذلك جميع الوزارات الحكومية الواحد والعرشون ) يف دارة او قسممساعدة مدير إ 

وزارة، من إدارة شؤون املوظف� من كل  ةالصادر  جريةهــ١٤٣٧تبعاً لإلحصائية لعام 
بحيث تم استبعاد الوزارات الحكومية التي ال يوجد بهم قيادات إدارية نسائية 
بالجهاز املركزي وهي كالتايل: (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، 
وزارة الدفاع، وزارة اإلسكان، وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية، وزارة االقتصاد 

ة النقل، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، وزارة الحج والتخطيط، وزار 
 والعمرة)، وبذلك أصبح مجتمع الدراسة كالتايل: 

إحدى عرشة وزارة حكومية مستهدفة وهي (وزارة العمل والشؤون االجت�عية،  -
وزارة البيئة واملياه والزارعة، وزارة الخدمة املدنية، وزارة التعليم، وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة الثقافة واإلعالم، وزارة املالية، وزارة التجارة 

 واالستث�ر، وزارة الخارجية، وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات).
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 قائدة بجميع األجهزة املركزية يف الوزارات الحكومية املستهدفة. ١٣٤ -

عينة الشـــاملة لكافة مجتمع الدراســـة، تم اختيار عينة الدراســـة بالعينة الدراســـة:  ٣.٣
عداد  هاز املركزي للوزارات وأ ية يف الج ــــائ ية النس يادات اإلدار عداد الق وجاءت أ

سبتها  سرتجعة ون ستبانات املوزعة وامل ضحة يف الجدو  عىل النحو التايلاال ل رقم مو
 : ) عل�ً بأن جميع االستبانات املسرتجعة صالحة للمعالجة٣(

 ) ٣جدول رقم (

 ملجتمع وعينة الدراسة  وصف

 الوزارة
عدد مجتمع 

 الدراسة
 االستبانات

 املرسلة
االستبانات 
 املسرتجعة

نسبة 
 املسرتجع

النسبة 
 املئوية

 %٢٠٫٧ %٦١ ٢٤ ٣٩ ٣٩ وزارة التعليم
وزارة الشؤون البلدية 

 والقروية
١٧ 

١٢٫١ %٨٢٫٣٥ ١٤ ١٧% 

 % ٨٫٦ %٦٢٫٥ ١٠ ١٦ ١٦ وزارة الصحة
 %١٠٫٣ %٧٣٫٣ ١١ ١٥ ١٥ املدنيةوزارة الخدمة 

 %١٧٫٣ %٧٣٫٣ ١١ ١٥ ١٥ وزارة الثقافة واإلعالم
 %٣٫٤ %١٠٠ ١٢ ١٢ ١٢ وزارة املالية

وزارة العمل والشؤون 
 االجت�عية

٢٣ 
٩٫٥ %٨٦٫٩ ٢٠ ٢٣% 

 %٤٫٣ %١٠٠ ٥ ٥ ٥ وزارة البيئة واملياه والزراعة
 %٣٫٤ %١٠٠ ٤ ٤ ٤ وزارة التجارة واالستث�ر

 %٢٫٦ %١٠٠ ٣ ٣ ٣ الخارجيةوزارة 
وزارة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات
٢ 

١٫٧ %١٠٠ ٢ ٢% 

 %١٠٠ %٨٦٫٥٦ ١١٦ ١٣٤ ١٣٤ اإلج�يل
 

 : أداة الدراسة: ٤.٣

أداة  ةالدراسة الحالية تم اعت�د االستبان أهدافلتحقيق  :والً: بناء أداة الدراسةأ 
ب يف بنائها عىل مراجعة الكت تانالباحثواعتمدت ، فراد عينة الدراســةأ لجمع البيانات من 

سابقة، وخربات الباحث شورة، والرسائل العلمية ال وتم ، يف مجال اإلدارة تانوالدوريات املن
اختيار األبعاد لكل متغ� من لها ارتباط وثيق مبوضـــوع الدراســـة وعمل القيادات داخل 

ها عىل اد، وأخ�اً تم عرضاملنظ�ت، وتم إدراج عبارات لكل بعد ترتبط بتعريف تلك األبع
صورتها النهائية (ملحق  صبحت ب تم بناء  )؛٢محكم� وتم تعديلها التعديل النهايئ حتى أ

 أداة الدراسة وتقسيمها لقسم�: 
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تضمن البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة؛ حسب متغ�اتها وهي  القسم األول:
 ، سنوات الخربة).ليمي، املستوى التع، املسمى الوظيفيالوزارة التابعة(

) عبارة واملتمثلة يف ٤٠تضمن محاور الدراسة والتي اشتملت عىل ( القسم الثا�:
 ثالث محاور: 

 عبارة.) ١٦تكونت من أربعة أبعاد تضمنتها (ابعاد الثقافة التنظيمية و  املحور األول:

 ) عبارة.١٥( أربعة أبعاد تضمنتها ابعاد التمك� اإلداري، وتكونت من املحور الثا�:

معوقات التمك� اإلداري للقيادات النســـائية الحكومية، وتكونت  املحور الثالث:
 ات.) عبار ٩من (

وقد تم تبني الشكل املغلق يف تصميم االستبانة والتي يحدد االستجابات املحتملة 
ياس قلكل عبارة بناًء عىل درجة املوافقة عليها، ك� تم تصميم البنود التي احتوى عليها امل

 عىل غرار مقياس ليكرت الخ�يس.

داة لقياس ما أعدت لقياسه ملعرفة صدق وصالحية األ  صدق أداة الدراسة:ثانياً:  
 الظاهري والداخيل.صدق التم التأكد من صدق األداة من خالل 

وهو قدرت املقياس عىل قياس ما ينبغي قياسه من خالل النظر  الصدق الظاهري لألداة:

)، حيُث تم ٢٢٩: ٢٠١٣عرفة مدى مواءمته ملا أعد له (القحطا� وآخرون، إليه وتفحصه مل

عرض االستبانة عىل محكم� من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة وجاء الرد من 

)، بحيث أعادوا االستبانة للباحثة بعد أن دونوا ١) محكم� أس�ءهم ك� بامللحق رقم (٧(

ك املقرتحات تم إجراء التعديالت يف األداة لتظهر مالحظاتهم ومقرتحاتهم، ويف ضوء تل

 ).٢بالشكل النهايئ ك� يف امللحق رقم (

طبيقها بت الباحثتانبعد التأكد من الصدق الظاهري لألداة، قامت  الصدق الداخيل لألداة: 

) من القيادات، تم اختيارهن من مجتمع الدراسة بصورة ٢٠ميدانياً عىل عينة مكونه من (

ب� درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور عشوائية، وتم حساب معامل االرتباط ب�سون 

 ه، ك� وضحه الجدول التايل: ليإالذي ينتمي 
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 ) ٤جدول (  

 )صدق االتساق الداخيل باستخدام معامل (ارتباط ب�سون

 

       ( **) ٠٫٠١مستوى داله عند 

 

) أن نتائج معامل ارتباط ب�سون (ب� درجة كل عبارة ٤يتضح من الجدول رقم (

) تدل عىل أن جميع عبارات الدراسة ذات داللة هليإوالدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي 

ن جميع أ وهذا يدل عىل  إليه) مع مجموع املحور الذي ينتمي ٠٫٠١إحصائية عند مستوى (

 ي أن أداة الدراسة صادقة وصالحة لقياس ما أعدت لقياسها.، أ عبارات الدراسة صادقة

 ثبات أداة الدراسة: ثالثاً: 

يقصد بثبات أداة الدراسة إىل أي درجة يعطي املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة 

وللتأكد من ثبات األداة فقد تم استخدام  )،٢٣٦: ٢٠١٣(القحطا� وآخرون،  يستخدم فيها

)Cronbach’s Alphaوجاءت ك� يفداة األ ى ثبات ) قيمة معادلة ألفا كرونباخ لقياس مد 

 الجدول التايل: 

  

 معوقات متك� القيادات التمك� اإلداري الثقافة التنظيمية

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط

ق 
سا

االت
س

 والتجان

 حرية االختيار **723. ١

١ .726** ١ .545** 
٢ .579** ٢ .657** ٢ .777** 
٣ .712** ٣ .628** ٣ .767** 
٤ .727** ٤ .650** ٤ .811** 

ط
 االحتواء والرتاب

 الفاعلية الذاتية **800. ١
١ .716** ٥ .718** 

٢ .812** ٢ .723** ٦ .765** 
٣ .741** ٣ .746** ٧ .668** 
٤ .799** ٤ .633** ٨ .680** 

الدعم
 

�
سا

اإلن
 

ى العمل **798. ١
 معن

١ .572** ٩ .696** 
٢ .764** ٢ .735** - - 
٣ .684** ٣ .428** - - 
٤ .769** - - - - 

ي
 املناخ التنظيم

 التـــــأث� **748. ١

١ .640** - - 
٢ .780** ٢ .571** - - 
٣ .688** ٣ .602** - - 
٤ .807** ٤ .659** - - 
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 )٥جدول رقم (

 باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ) أداة الدراسة بات ث 

 معامل الثبات عدد عبارات محاور الدراسة
 ٩٤٦. ١٦ الثقافة التنظيمية
 ٩٠١. ١٥ التمك� اإلداري

معوقات متك� القيادات النسائية يف األجهزة 
 الحكومية

٨٨٥. ٩ 

 

) أن معامل الثبات ملحاور الدراسة باستخدام معادلة (ألفا ٥يتضح من الجدول رقم (

التمك� اإلداري، ) ملحور ٠٫٩٠١و(الثقافة التنظيمية، ) ملحور ٠٫٩٤٦كرونباخ) كان (

� م وهي معامالت ثبات مرتفعةمعوقات التمك� للقيادات النسائية، ) ملحور ٠٫٨٨٥و(

 ؤكد عىل قوة ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق. ت
 

 اإلحصايئ:  تحليلب الأسالي ٥.٣

ت التي تم تجميعها، فقد تم استخدام عدد لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانا

من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجت�عية 

Statistical Package for Social Sciences ) والتي يرمز لها اختصاراً بالرمزSPSS وهي ،(

 عىل النحو التايل: 

 ملعرفة صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة. ) :Pearsonمعامل ارتباط "ب�سون" ( .١

 ) : للتأكد من ثبات أداة الدراسة.Cronbach’s Alphaمعامل " ألفا كرونباخ " ( .٢

التكرار والنسبة املئوية: لوصف خصائص عينة البحث وتحديد استجابات أفرادها  .٣

 تجاه فقرات االستبانة.

 تائج الدراسة. املتوسط الحسايب: لرتتيب العبارات حسب األهمية لن .٤

 االنحراف املعياري: لتوضيح مدى تشتت استجابات إفراد العينة.  .٥

 ) : إليجاد العالقة ب� متغ�ات الدراسة.Spearmanمعامل ارتباط "سيربمان" ( .٦

) تحليل التباين األحادي: ملعرفة الفروق ذات الداللة One Way ANOVAاختبار (  .٧

 اإلحصائية ب� متغ�ات الدراسة.

) : لتحديد اتجاهات الفروق ب� املتغ�ات (إذا كان  LSDأقل فرق ممكن (  اختبار .٨

 هناك فروق).
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): لقياس داللة فروق املتوسطات (t test one sampleاختبار ت للعينة الواحدة  .٩

 للعينة.

) : إليجاد العالقة ذات الداللة اإلحصائية ب� Chi-Squareاختبار مربع كاي ( .١٠

 ثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري.الوزارة التابعة وب� ال

)، SPSS( وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إىل الحاسب اآليل يف برنامج

= ٤/٥) ثم تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس (٤=١-٥ولتحديد املتوسطات تم حساب املدى (

  ).٦يف الجدول رقم ( قل قيمة يف املقياس، ك�أ ) وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل ٠٫٨٠

 ) ٦جدول رقم (

 دراسةتوزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة ال

 مدى املتوسطات الدرجة الوصف

 ٥إىل       ٤٫٢١من   ٥ أوافق متاماً 

 ٤٫٢٠إىل     ٣٫٤١من   ٤ أوافق

 ٣٫٤٠إىل     ٢٫٦١من   ٣ غ� متأكد

 ٢٫٦٠إىل     ١٫٨١من   ٢ غ� موافق 

إطالقاً  غ� موافق  ١٫٨٠إىل       ١من     ١ 
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 الفصل الرابع: 

 وتحليل بيانات الدراسة عرض

مفردات  إجاباتيف ثلت متيهدف هذا الفصل إىل عرض نتائج الدراسة امليدانية التي 

عرفة وذلك مل، داة الدراسةأ لقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية عىل اعينة الدراسة من 

حكومية داري للقيادات النسائية يف الوزارات الالثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمك� اإل واقع 

تائج ن وسيتم تفس� نتائج الدراسة امليدانية وفقاً ملضمون، يف اململكة العربية السعودية

 التايل: كالدراسة  وصف أفراد الدراسة ونتائج ألسئلة

 النتائج املتعلقة بوصف افراد عينة الدراسة:  ١.٤

وء الدراسة يف ض لتوضيح خصائص عينةتم استخدام التكرارات، والنسب املئوية 

 ، وهي كالتايل: متغ�ات الدراسة

 لوزارة التابعة لها: لالدراسة وفقاً  توزيع عينة -

 ) ٤شكل رقم (

 لها ةلوزارة التابعلالدراسة وفقاً  توزيع عينة

 

����
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الوزارة التابعة لها، حيث ) توزيع افراد عينة الدراسة وفق ٤يتضح من الشكل (

عىل من عينة الدراسة يف "وزارة ) وزارة، وكانت النسبة األ ١١توزعت عينة الدراسة عىل (

ن الوزارة لها األولوية يف توظيف أ ) ويرجع السبب يف ذلك إىل % ٢٠٫٧بنسبة ( التعليم"

وتقنية  االتصاالتقل فكانت يف "وزارة ما النسبة األ أ النساء سابقاً يف مجال رئاسة البنات، 

ن الوزارة حديثة يف أ ) فقط من عينة الدراسة ويعزى ذلك إىل % ١٫٧بنسبة ( املعلومات"

 م.٢٠١٥استحداث القسم النسائية للعمل بها حيث تم العمل فيها أوائل عام 

 الوظيفي:  للمسمىالدراسة وفقاً  توزيع عينة -

 

 ) ٥شكل رقم (

 يفيتوزيع عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظ

 
 

حيث ، ) توزيع افراد عينة الدراسة وفق املسمى الوظيفي٥رقم ( الشكليوضح 

 عىل يف عينة الدراسةدارة "هو املسمى الوظيفي األ إ و أ ن "رئيسة قسم أ كشفت النتائج 

) من % ٢٧٫٦دارة "بنسبة (و اإل أ يليه مسمى "مساعدة رئيس القسم  )،% ٥٥٫٢بنسبة (

ما مسمى "مديرة أ  )،% ٨٫٦بنسبة ( "مساعدة مدير عام"ومن ثم مسمى ، عينة الدراسة

"وكيلة" واحدة فقط يف وجد أن مسمى  في�، ) من عينة الدراسة% ٧٫٨"�ثلون ( ةعام

ن القيادات النسائية تقل كل� ارتفعنا أ ) فقط؛ وهذا يدل عىل % ٠٫٩عينة الدراسة متثل (

 يف السلم الوظيفي.

  

���������

����

����

�
��
��
��

م مساعدة رئیس القسةرئیسة قسم او ادارمساعدة مدیر عاممدیرة عامھوكیلة
او االدارة



٣٤ 
 

 : للمستوى التعليميالدراسة وفقاً  توزيع عينة -

 ) ٦( شكل

 للمستوى التعليميالدراسة وفقاً  توزيع عينة

 
 

ن إ حيث ، فراد عينة الدراسة وفق املستوى التعليميأ ) توزيع ٦رقم ( شكليوضح 

 )، يليه املستوى التعليمي%٦٦٫٤بنسبة ( غلب عينة الدراسة يحملون مؤهل "بكالوريوس"أ 

ما من مستوى أ )، %٧٫٨)، ومن ثم "دبلوم بعد الثانوي "بنسبة (%١٩بنسبة ( "ماجست�"

) فقط من عينة %٢٫٦في� (، ) من عينة الدراسة%٤٫٣"فيمثلون ( "ثانوي فأقل تعليمهن

 الدراسة يحملون مؤهل "دكتوراه".

 توزيع عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخربة:  -

 ) ٧( شكل

 الخربة لسنواتالدراسة وفقاً  توزيع عينة

 
 

ن إ حيث ، ) توزيع افراد عينة الدراسة وفق سنوات الخربة٧رقم ( الشكليوضح 

يليهم من يتمتع بخربة أكرث) و أ سنة  ١٥من عينة الدراسة يتمتعون بخربة (من  )% ٤٥٫٧(

من ( ومن ثم من يتمتعون بخربة،) % ٢٥(بنسبة ) سنوات ١٠قل من أ سنوات إىل  ٥(من 

) سنوات ٥قل من (أ  ةرب من لديه خ )، وأخ�اً %٢٠٫٧(بنسبة ) سنة ١٥من  قلأ سنوات إىل  ١٠

ن عينة الدراسة يتمتعون بخربة عالية أ فقط من عينة الدراسة، وهذا يعني  )%٨٫٦(�ثلون 

 عىل جودة نتائج الدراسة. يجابياً إ م� ينعكس 
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����

��
���

�

��

��

��

��

دكتوراهماجستیربكالوریوسدبلوم بعد الثانويثانوي فأقل
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سنوات الى اقل من ٥من سنوات٥اقل من 
سنوات۱۰

سنوات الى اقل ۱۰من 
سنة۱٥من 

سنة او اكثر۱٥من 
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 نتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:  ٢.٤

حيث يتم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية املختلفة، 

 ونتائج األسئلة هي كالتايل: 

 ول: النتائج املتعلقة بالسؤال األ   -

والذي ينص عىل: ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها 

 عم اإلنسا�، املناخ التنظيمي) ؟االربعة (اتساق وتجانس، االحتواء والرتابط، الد

هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية  نلإلجابة ع

 التايل: ك، بعاد الثقافة التنظيمية: أ وذلك لعبارات املحور األول، واالنحراف املعياري والرتب

 بُعد االتساق والتجانس:  )١

 )٧جدول (

 : تجانسلبعد االتساق والالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات  

  العبارات م

غ� 

موافق 

 اطالقاً 

غ� 

 موافق

غ� 

 متأكد
 أوافق 

أوافق 

 متاماً 

املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
قيمة 

 ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 

املنظمة  تسود

مجموعة واضحة من 

القيم التي تقود 

 سلوكنا داخل العمل

 31 55 21 9 0 ك

3.93 .872 
11.49

9 
115 .000 2 

% 0 7.8 18.1 47.4 26.7 

٢ 

تقوم العالقة بيني 

وب� العامل� بالقسم 

أو اإلدارة التي أعمل 

بها عىل أساس من 

 الثقة املتبادلة

 48 56 11 1 0 ك

4.30 .675 
20.76

2 
115 .000 1 

% 0 .9 9.5 48.3 41.4 

٣ 

تتفق القيم املنشورة 

يف رسالة املنظمة مع 

القيم الفعلية التي 

�ارسها الجهاز اإلداري 

 مع العامالت

 29 54 28 5 0 ك

3.92 .815 
12.19

7 
115 .000 3 

% 0 4.3 24.1 46.6 25.0 

٤ 

تطور املنظمة 

أهدافها وفقاً 

 ملتطلبات العرص

 34 40 33 9 0 ك

3.85 .935 9.832 115 .000 4 
% 0 7.8 28.4 34.5 29.3 

  0.82 4.00 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور

 (ك) التكرارات، (%) النسبة املئوية. 
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عىل وجود الثقافة  يوافقن) أن القيادات النسائية ٧يتضح من الجدول رقم (

) ٥) من (٤٫٠حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، التنظيمية في� يخص االتساق والتجانس

) ٠٫٨٢انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، املستخدم حسب املقياس) أوافق( وهي درجة

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ يف  اً جيد اً ن هناك تجانسأ م� يعني 

من وجهة نظر ) ودرجة (أوافق) ما ب� درجة (أوافق متاماً وتراوحت عبارات املحور 

تقوم العالقة بيني ( ) وهي٢وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ ، القيادات النسائية

توسط مب) عىل أساس من الثقة املتبادلة و اإلدارة التي أعمل بهاأ وب� العامل� بالقسم 

كرث ثقافة تنظيمية سائدة لدى أنها أ م� يعني  )،) بدرجة (أوافق متاماً ٤٫٣٠حسايب قدرة (

نية ويف املرتبة الثا، القيادات النسائية في� يخص االتساق والتجانس من وجهة نظرهن

تسود املنظمة مجموعة واضحة من القيم التي تقود سلوكنا داخل ( ) وهي١العبارة رقم (

) ٣ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ( )،) بدرجة (أوافق ٣٫٩٣مبتوسط حسايب قدرة () العمل

تتفق القيم املنشورة يف رسالة املنظمة مع القيم الفعلية التي �ارسها الجهاز اإلداري ( وهي

ويف املرتبة االخ�ة العبارة رقم  )،) بدرجة (أوافق٣٫٩٢مبتوسط حسايب قدرة () مع العامالت

) ٣٫٨٥مبتوسط حسايب قدرة () عرصتطور املنظمة أهدافها وفقاً ملتطلبات ال( ) وهي٤(

قل ثقافة تنظيمية سائد لدى القيادات النسائية في� يخص االتساق أ وهي  )،أوافق( بدرجة

ويرجع السبب يف رأي الباحثة إىل قلة االهت�م باملتغ�ات  والتجانس من وجهة نظرهن

 ذات دالالت الخارجية املتالحقة، ويوضح الجدول أيضاً يف اختبار ت أن جميع العبارات

 .05جوهرية بحيث أن مستوى الداللة لجميع عبارات البعد أقل من.
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 عد االحتواء والرتابط: بُ  )١

 ) ٨جدول (

 : ابطلبعد االحتواء والرت  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات

  العبارات م

غ� 

موافق 

 اطالقاً 

غ� 

 موافق

غ� 

 متأكد
 أوافق 

أوافق 

 متاماً 

املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 

يعترب االهت�م 

يف قدراتنا سمة 

من س�ت 

 املنظمة

 37 44 27 8 0 ك

3.95 .912 11.196 115 .000 2 
% 0 6.9 23.3 37.9 31.9 

٢ 

تشجع املنظمة 

روح املبادرة 

 الفردية

 38 29 32 13 4 ك

3.72 1.139 6.848 115 .000 3 
% 3.4 11.2 27.6 25.0 32.8 

٣ 

يُعد العمل 

بروح الفريق 

سمة مميزة 

للعمل يف القسم 

او اإلدارة التي 

 أعمل بها

 45 50 16 3 2 ك

4.15 .877 14.076 115 .000 1 
% 1.7 2.6 13.8 43.1 38.8 

٤ 

تتسم القواعد 

التنظيمية يف 

 املنظمة بالعدل

 26 41 36 10 3 ك

3.66 1.004 7.122 115 .000 4 
% 2.6 8.6 31.0 35.3 22.4 

  0.98 3.87 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور

 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

 

عىل وجود الثقافة  يوافقن) أن القيادات النسائية ٨يتضح من الجدول رقم (

) ٥) من (٣٫٨٧حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، التنظيمية في� يخص االحتواء والرتابط

) ٠٫٩٨انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) وهي درجة (أوافق

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ يف  اً جيد اً ن هناك تجانسأ م� يعني 
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 ،من وجهة نظر القيادات النسائية) عبارات املحور عىل درجة (أوافقوحصلت جميع 

يُعد العمل بروح الفريق سمة مميزة : (وهي )،٣وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ 

 )،أوافق( ) بدرجة٤٫١٥مبتوسط حسايب قدرة () و اإلدارة التي أعمل بهاأ للعمل يف القسم 

ية سائدة لدى القيادات النسائية يف االحتواء والرتابط من كرث ثقافة تنظيمأنها أ م� يعني 

يعترب االهت�م يف قدراتنا سمة من ( ) وهي١وجهة نظرهن، ويف املرتبة الثانية العبارة رقم (

ويف املرتبة الثالثة العبارة )، أوافق( ) بدرجة٣٫٩٥مبتوسط حسايب قدرة () س�ت املنظمة

 ) بدرجة٣٫٧٢مبتوسط حسايب قدرة () بادرة الفرديةتشجع املنظمة روح امل( ) وهي٢رقم (

تتسم القواعد التنظيمية يف املنظمة ( ) وهي٤املرتبة االخ�ة العبارة رقم ( ويف )،أوافق(

قل ثقافة تنظيمية سائد لدى أ وهي  )،أوافق( ) بدرجة٣٫٦٦مبتوسط حسايب قدرة () بالعدل

ار ، ويوضح الجدول أيضاً يف اختبنظرهنالقيادات النسائية يف االحتواء والرتابط من وجهة 

ت أن جميع العبارات ذات دالالت جوهرية بحيث يكون مستوى الداللة لجميع عبارات 

 .05البعد أقل من.

 عد الدعم اإلنسا�: بُ  )٢

 ) ٩جدول (

 : لبعد الدعم االنسا� التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات

  العبارات م
غ� موافإ 

 اطالقاً 

غ� 

 موافق

غ� 

 متأكد
 أوافق 

أوافق 

 متاماً 

املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 

تعامل إدارة 

املنظمة العامالت 

 باحرتام وتقدير

 59 42 14 1 0 ك

4.37 .729 20.260 115 .000 1 
% 0 .9 12.1 36.2 50.9 

٢ 

تسود املنظمة 

عالقات إنسانية 

 ب� العامل�

 53 39 22 2 0 ك

4.23 .817 16.256 115 .000 2 
% 0 1.7 19.0 33.6 45.7 

٣ 

تكافئ إدارة 

املنظمة عىل 

 األداء املتميز

 16 22 45 26 7 ك

3.12 1.097 1.185 115 .238 4 
% 6.0 22.4 38.8 19.0 13.8 

٤ 

تشجع إدارة 

املنظمة عىل 

 األفكار الجديدة

 21 29 44 21 1 ك

3.41 1.014 4.397 115 .000 3 
% .9 18.1 37.9 25.0 18.1 

  0.91 3.78 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور

 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

 



٣٩ 
 

عىل وجود الثقافة  يوافقن) أن القيادات النسائية ٩رقم (يتضح من الجدول 

) ٥) من (٣٫٧٨حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، التنظيمية في� يخص الدعم اإلنسا�

) ٠٫٩١انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) أوافق( وهي درجة

 م� يعني ان هناك تجانس جيد يف اجابات افراد عينة الدراسة.

من وجهة (غ� متأكد)  ودرجة) أوافق متاماً ( وتراوحت عبارات املحور ما ب� درجة

تعامل إدارة ( ) وهي١حيث جاءت يف املرتبة االوىل العبارة رقم (، نظر القيادات النسائية

م�  )،) بدرجة (أوافق متاماً ٤٫٣٧مبتوسط حسايب قدرة () امالت باحرتام وتقديراملنظمة الع

يعني انها اكرث ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية يف الدعم اإلنسا� من وجهة 

تسود املنظمة عالقات إنسانية ب� ( ) وهي٢ويف املرتبة الثانية العبارة رقم (، نظرهن

ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم )، أوافق متاماً ( ) بدرجة٤٫٢٣ايب قدرة (مبتوسط حس) العامل�

 ) بدرجة٣٫٤١مبتوسط حسايب قدرة () ) وهي (تشجع إدارة املنظمة عىل األفكار الجديدة٤(

 )تكافئ إدارة املنظمة عىل األداء املتميز( ) وهي٣ويف املرتبة االخ�ة العبارة رقم ( )،أوافق(

 ة ودليلوهي اقل ثقافة تنظيمية سائد (غ� متأكد)، ) بدرجة٣٫١٢ة (مبتوسط حسايب قدر 

من وجهة نظر الباحثة عىل عدم االهت�م بالحوافز، ويوضح الجدول أيضاً يف اختبار ت أن 

العبارات األوىل والثانية والرابعة ذات دالالت جوهرية بحيث ان مستوى الداللة لجميع 

 )تكافئ إدارة املنظمة عىل األداء املتميزارة الثالثة (ماعدا العب 05عبارات البعد أقل من.

 .238حيث بلغ.  05ليست ذات داللة جوهرية الن مستوى الداللة الختبار ت اعىل من.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٠ 
 

 عد املناخ التنظيمي: ) بُ ٤

 ) ١٠جدول (

 : يميلبعد املناخ التنظ التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات

  العبارات م

غ� 

موافق 

 اطالقاً 

غ� 

 موافق

غ� 

 متأكد
 أوافق 

أوافق 

 متاماً 

املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 

تساهم امل�رسات 

اإلدارية يف املنظمة 

 بجودة إنجاز العمل 

 22 60 21 13 0 ك

3.78 .883 9.571 115 .000 2 
% 0 11.2 18.1 51.7 19.0 

٢ 

يتم تحديد األدوار 

الخاصة بالعامالت 

 بدقة

 25 49 28 13 1 ك

3.72 .956 8.155 115 .000 3 
% .9 11.2 24.1 42.2 21.6 

٣ 

تتمكن العامالت 

بالقسم أو اإلدارة 

من التواصل 

باملستويات املختلفة 

 بسهولة

 37 39 28 8 4 ك

3.84 1.063 8.474 115 .000 1 
% 3.4 6.9 24.1 33.6 31.9 

٤ 

متنح إدارة املنظمة 

العامالت باألقسام 

واإلدارات السلطات 

والصالحيات التي 

متكنهن من انجاز 

 أع�لهن

 28 42 29 14 3 ك

3.67 1.053 6.877 115 .000 4 
% 2.6 12.1 25.0 36.2 24.1 

للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور املتوسط العام  3.75 0.99  

 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

  



٤١ 
 

عىل وجود الثقافة يوافقن ) أن القيادات النسائية ١٠يتضح من الجدول رقم (

) ٥) من (٣٫٧٥حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، التنظيمية في� يخص املناخ التنظيمي

) ٠٫٩٩انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) أوافق( وهي درجة

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ يف  اً جيد اً ن هناك تجانسأ م� يعني 

 ،من وجهة نظر القيادات النسائية) وحصلت جميع عبارات املحور عىل درجة (أوافق

القسم أو اإلدارة ) وهي (تتمكن العامالت ب٣وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ 

 )،أوافق( ) بدرجة٣٫٨٤مبتوسط حسايب قدرة () من التواصل باملستويات املختلفة بسهولة

 ،وهذا دليل عىل جودة االتصاالت يف منظ�تهنكرث ثقافة تنظيمية سائدة، أنها أ م� يعني 

 إنجاز ودةبجتسهم امل�رسات اإلدارية يف املنظمة ( ) وهي١ويف املرتبة الثانية العبارة رقم (

) ٢ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ()، أوافق( ) بدرجة٣٫٧٨مبتوسط حسايب قدرة () العمل

 ) بدرجة٣٫٧٢مبتوسط حسايب قدرة () يتم تحديد األدوار الخاصة بالعامالت بدقة( وهي

 ) وهي (متنح إدارة املنظمة العامالت باألقسام٤خ�ة العبارة رقم (ويف املرتبة األ  )،أوافق(

 مبتوسط حسايب قدرة) واإلدارات السلطات والصالحيات التي متكنهن من انجاز أع�لهن

قل ثقافة تنظيمية سائد لدى القيادات النسائية يف املناخ أ وهي  )،أوافق( ) بدرجة٣٫٦٧(

، ويوضح الجدول أيضاً يف اختبار ت أن جميع العبارات ذات التنظيمي من وجهة نظرهن

 .٠٫٠٥مستوى الداللة لجميع عبارات البعد أقل من  دالالت جوهرية بحيث أن

  



٤٢ 
 

 ول: ملخص السؤال األ

 ) ١١جدول رقم (

 ملخص نتائج السؤال األول

 املرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسايب أبعاد الثقافة التنظيمية

 1 0.82 4.00 االتساق والتجانس

 2 0.98 3.87 االحتواء والرتابط

اإلنسا�الدعم   3.78 0.91 3 

 4 0.99 3.75 املناخ التنظيمي

 - 0.93 3.85 الثقافة التنظيمية ككل

 

) أن املتوسط الحسايب العام ملحور الثقافة التنظيمية ١١يتضح من الجدول رقم (

ننا نستطيع االجابة عىل تساؤل الدراسة أ م� يعني  )،أوافق( ) وهي درجة٣٫٨٥ككل بلغ (

، امعىل وجود الثقافة التنظيمية لديهن بشكل ع يوافقنن القيادات النسائية إ االول بالقول 

كأكرث ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من  "االتساق والتجانس" وجاء بعد

"االحتواء  ويف الرتبية الثانية جاء بعد )،أوافق( ) بدرجة٤٫٠وجهة نظرهن مبتوسط (

توسط مب "الدعم اإلنسا�" ويف املرتبة الثالثة بعد )،أوافق( ) بدرجة٣٫٨٧مبتوسط ( والرتابط"

كأقل  )،أوافق( ) بدرجة٣٫٧٥مبتوسط ( "املناخ التنظيمي" خ�ة بعدويف املرتبة األ  )،٣٫٧٨(

 .ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثا�:   -

والذي ينص عىل: ما واقع التمك� اإلداري للقيادات النسائية بأبعادها األربعة 

 لتأث� يف القرارات، حرية االختيار، الفاعلية الذاتية)؟ا(معنى العمل، 

هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات  عنلإلجابة 

، إلداريبعاد التمك� اأ رات املحور الثا�: وذلك لعبا، الحسابية واالنحراف املعياري والرتب

 كالتايل: 

 

 

 

 



٤٣ 
 

 ) بُعد حرية االختيار: ١

 ) ١٢جدول (

 : بُعد حرية االختيارالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات 

 
عىل وجود التمك� يوافقن ) أن القيادات النسائية ١٢يتضح من الجدول رقم (

) وهي ٥) من (٣٫٧١املتوسط الحسايب العام (اإلداري في� يخص حرية االختيار، حيث بلغ 

) م� ٠٫٩٣انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) درجة (أوافق

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ ن هناك تجانس جيد يف أ يعني 

من وجهة نظر )  غ� متأكدودرجة () وتراوحت عبارات املحور ما ب� درجة (أوافق

يتيح يل عميل ( ) وهي٣حيث جاءت يف املرتبة االوىل العبارة رقم (، يةالقيادات النسائ

هم أ نها أ م� يعني  )،) بدرجة (أوافق٤٫١٣مبتوسط حسايب قدرة () تحمل مسئولية أدائه

ويف  ،عبارات التمك� اإلداري في� يخص حرية االختيار من وجهة نظر القيادات النسائية

توسط ) مبوهي (أمتتع باستقاللية يف تحديد أسلوب أداء عميل) ٢املرتبة الثانية العبارة رقم (

يتيح يل أداء ( ) وهي١ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ()، أوافق( ) بدرجة٣٫٨٧حسايب قدرة (

ويف املرتبة  )،أوافق( ) بدرجة٣٫٤٩مبتوسط حسايب قدرة () عميل أكرب قدر من الصالحيات

ي املنظمة من القيام بحل املشكالت التي تواجهني من متكنن( ) وهي٤خ�ة العبارة رقم (األ 

قل عبارات أ وهي (غ� متأكد)،  ) بدرجة٣٫٣٤مبتوسط حسايب قدرة () دون الرجوع لإلدارة

ويوضح  ،التمك� اإلداري أهمية في� يخص حرية االختيار من وجهة نظر القيادات النسائية

دالالت جوهرية بحيث إن مستوى الجدول أيضاً يف اختبار ت أن جميع العبارات ذات 

 .٠٫٠٥الداللة لجميع عبارات البعد أقل من 

 

  العبارات م
غ� 

موافق 
 اطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
 متأكد

 أوافق 
أوافق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 
يتيح يل أداء عميل أكرب 

 قدر من الصالحيات
 20 38 40 15 3 ك

3.49 1.009 5.247 115 .000 3 
% 2.6 12.9 34.5 32.8 17.2 

٢ 
أمتتع باستقاللية يف 
تحديد أسلوب أداء 

 عميل

 31 47 31 6 1 ك
3.87 .900 10.425 115 .000 2 

% .9 5.2 26.7 40.5 26.7 

٣ 
يتيح يل عميل تحمل 

 مسئولية أدائه
 39 57 17 2 1 ك

4.13 .786 15.473 115 .000 1 
% .9 1.7 14.7 49.1 33.6 

٤ 

متكنني املنظمة من 
القيام بحل املشكالت 

التي تواجهني من 
 دون الرجوع لإلدارة

 17 32 44 19 4 ك

3.34 1.030 3.517 115 .001 4 
% 3.4 16.4 37.9 27.6 14.7 

  0.93 3.71 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور



٤٤ 
 

 عد الفاعلية الذاتية: ) بُ ٢
 )١٣جدول (

  :بُعد الفاعلية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات 

  العبارات م
غ� 

موافق 
 إطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
 متأكد

 أوافق 
أوافق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

   

بة
ملرت

 ا

١ 

تطوير مهارايت 
هدف أسايس 
للمنظمة التي 

 أعمل بها

 27 38 31 14 6 ك

3.57 1.128 5.430 115 .000 3 
% 5.2 12.1 26.7 32.8 23.3 

٢ 
أستطيع ان اعرب 
 عن رأيي بحرية

 23 43 40 6 4 ك
3.65 .971 7.169 115 .000 2 

% 3.4 5.2 34.5 37.1 19.8 

٣ 

يحرص الرؤساء 
عىل التعرف 

عىل آراء 
القيادات 

النسائية إزاء 
 اتخاذ القرارات

 20 36 41 15 4 ك

3.46 1.033 4.762 115 .000 4 
% 3.4 12.9 35.3 31.0 17.2 

٤ 
يرى الرؤساء 

أنني أقوم بأداء 
 عميل بكفاءة

 31 59 25 1 0 ك
4.03 .721 15.443 115 .000 1 

% 0 .9 21.6 50.9 26.7 

  0.96 3.68 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور

 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

 

عىل وجود التمك�  يوافقن) أن القيادات النسائية ١٣يتضح من الجدول رقم (

) وهي ٥) من (٣٫٦٨حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، اإلداري في� يخص الفاعلية الذاتية

) م� ٠٫٩٦انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) درجة (أوافق

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ ن هناك تجانس جيد يف أ يعني 

 ،من وجهة نظر القيادات النسائية) أوافق(  درجةوحصلت جميع عبارات املحور عىل

) وهي (يرى الرؤساء أنني أقوم بأداء عميل ٤وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ 

هم عبارات التمك� أ نها أ م� يعني  )،أوافق( ) بدرجة٤٫٠٣مبتوسط حسايب قدرة () بكفاءة

لثانية ويف املرتبة ا، قيادات النسائيةاإلداري في� يخص الفاعلية الذاتية من وجهة نظر ال

) ٣٫٦٥مبتوسط حسايب قدرة () بحرية (أستطيع التعب� عن رأيي ) وهي٢العبارة رقم (

هدف أسايس  تطوير مهارايت) وهي (١ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ( )،أوافق( بدرجة

ويف املرتبة االخ�ة  )،وافقأ ) بدرجة (٣٫٥٧مبتوسط حسايب قدرة () للمنظمة التي أعمل بها

يحرص الرؤساء عىل التعرف عىل آراء القيادات النسائية إزاء اتخاذ ( ) وهي٣العبارة رقم (

قل عبارات التمك� اإلداري أ وهي )، ) بدرجة (أوافق٣٫٤٦توسط حسايب قدرة () مبالقرارات



٤٥ 
 

ل أيضاً جدو ، ويوضح الأهمية في� يخص الفاعلية الذاتية من وجهة نظر القيادات النسائية

يف اختبار ت أن جميع العبارات ذات دالالت جوهرية بحيث إن مستوى الداللة لجميع 

 .05عبارات البعد أقل من.

 
 عد معنى العمل: ) بُ ٣

 ) ١٤جدول (

  :بُعد معنى العمل التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات

  العبارات م
غ� 

موافق 
 اطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
متأك

 د

أوا
 فق 

أواف
ق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 
يشعر� أدايئ لألع�ل 

 مبهارة ذاتية
 52 53 10 1 0 ك

4.34 .674 21.497 115 .000 1 
% 0 .9 8.6 45.7 44.8 

٢ 
يف  تشعر� اإلدارة

املنظمة بأهميتي 
 كعنرص برشي

 38 45 25 8 0 ك
3.97 .909 11.548 115 .000 3 

% 0 6.9 21.6 38.8 32.8 

٣ 
يؤثر عميل يف أع�ل 

 اآلخرين
 38 54 17 4 3 ك

4.03 .922 12.078 115 .000 2 
% 2.6 3.4 14.7 46.6 32.8 

العام للمحوراملتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري   4.21 0.83  

 .النس�ة المئو�ة) %، (التكرارات) ك( 

متاماً عىل وجود التمك�  يوافقن) أن القيادات النسائية ١٤يتضح من الجدول رقم (

) وهي ٥) من (٤٫٢١حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، اإلداري في� يخص معنى العمل

) ٠٫٨٣انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدم) درجة (أوافق متاماً 

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ ن هناك تجانس جيد يف أ م� يعني 

من وجهة نظر ) درجة (أوافق متاماً ) و وتراوحت عبارات املحور ما ب� درجة (أوافق

يشعر� أدايئ ( ) وهي١وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ ، القيادات النسائية

نها أ م� يعني  )) بدرجة (أوافق متاماً ٤٫٣٤مبتوسط حسايب قدرة () مبهارة ذاتيةلألع�ل 

 ،هم عبارات التمك� اإلداري في� يخص معنى العمل من وجهة نظر القيادات النسائيةأ 

مبتوسط حسايب ) يؤثر عميل يف أع�ل اآلخرين( ) وهي٣العبارة رقم ( نيةويف املرتبة الثا

) وهي (تشعر� اإلدارة يف ٢خ�ة العبارة رقم (ويف املرتبة األ  )،فق) بدرجة (أوا٤٫٠٣قدرة (

قل أ وهي  )،) بدرجة (أوافق٣٫٩٧مبتوسط حسايب قدرة () املنظمة بأهميتي كعنرص برشي

 ،عبارات التمك� اإلداري أهمية في� يخص معنى العمل من وجهة نظر القيادات النسائية

يع العبارات ذات دالالت جوهرية بحيث إن ويوضح الجدول أيضاً يف اختبار ت أن جم

 .05مستوى الداللة لجميع عبارات البعد أقل من.
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 عد التأث� يف القرارات: ) بُ ٤

 )١٥جدول (

  :بعد التأث�التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات  

  العبارات م
غ� 

موافق 
 اطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
 متأكد

 أوافق 
أوافق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
بة الداللة

ملرت
 ا

١ 
أساهم يف تحديد 
أهداف خطط 

 منظمتي

 31 40 32 9 4 ك
3.73 1.050 7.518 115 .000 4 

% 3.4 7.8 27.6 34.5 26.7 

٢ 
أساهم يف وضع 
أهداف خطط 

 إداريت

 35 50 21 10 0 ك
3.95 .912 11.196 115 .000 2 

% 0 8.6 18.1 43.1 30.2 

٣ 

أمتكن من 
تصحيح أخطاء 

اآلخرين مبا لدي 
 من سلطة

 31 49 28 8 0 ك

3.89 .882 10.838 115 .000 3 
% 0 6.9 24.1 42.2 26.7 

٤ 

أعمل عىل 
تحس� مستوى 
أداء عميل مبا 

لدي من سلطة 
قراراتخاذ أي   

 44 41 23 8 0 ك

4.04 .927 12.122 115 .000 1 
% 0 6.9 19.8 35.3 37.9 

  0.94 3.90 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور

 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

عىل وجود التمك�  يوافقنن القيادات النسائية أ ) ١٥يتضح من الجدول رقم (

) ٥) من (٣٫٩٠حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، اإلداري في� يخص التأث� يف القرارات

) ٠٫٩٤انحراف معياري عام بلغ ( ةوبدرج، حسب املقياس املستخدمق) وهي درجة (أواف

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ ن هناك تجانس جيد يف أ م� يعني 

 ،من وجهة نظر القيادات النسائية) عىل درجة (أوافق وحصلت جميع عبارات املحور

) وهي (أعمل عىل تحس� مستوى أداء عميل ٤وىل العبارة رقم (حيث جاءت يف املرتبة األ 

م� يعني  )،أوافق( ) بدرجة٤٫٠٤مبتوسط حسايب قدرة () مبا لدي من سلطة اتخاذ أي قرار

يف القرارات من وجهة نظر القيادات  هم عبارات التمك� اإلداري في� يخص التأث�أ نها أ 

) إداريت أهداف خطط) وهي (أساهم يف وضع ٢ويف املرتبة الثانية العبارة رقم (، النسائية

 ) وهي٣ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ( )،) بدرجة (أوافق٣٫٩٥مبتوسط حسايب قدرة (

) بدرجة ٣٫٨٩قدرة (مبتوسط حسايب ) أمتكن من تصحيح أخطاء اآلخرين مبا لدي من سلطة(

) خطط منظمتي ساهم يف أهداف(أ  ) وهي١ويف املرتبة االخ�ة العبارة رقم ( )،(أوافق

قل عبارات التمك� اإلداري أهمية أ وهي  )،) بدرجة (أوافق٣٫٧٣مبتوسط حسايب قدرة (

اً يف ، ويوضح الجدول أيضفي� يخص التأث� يف القرارات من وجهة نظر القيادات النسائية



٤٧ 
 

تبار ت أن جميع العبارات ذات دالالت جوهرية بحيث إن مستوى الداللة لجميع اخ

 .05عبارات البعد أقل من.

 

 ملخص السؤال الثا�: 

 ) ١٦( جدول رقم

 ملخص نتائج السؤال الثا�

 املرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسايب أبعاد التمك� اإلداري

 3 0.93 3.71 حرية االختيار

 4 0.96 3.68 الفاعلية الذاتية

 1 0.83 4.11 معنى العمل

 2 0.94 3.90 التأث� يف القرارات

 - 0.92 3.88 التمك� اإلداري ككل

  
) أن املتوسط الحسايب العام ملحور التمك� اإلداري ككل ١٦الجدول رقم (يتضح من 

ننا نستطيع االجابة عىل تساؤل الدراسة الثا� أ م� يعني  )،) وهي درجة (أوافق٣٫٨٨بلغ (

 عىل وجود التمك� اإلداري لديهن بشكل عام. يوافقنبالقول ان القيادات النسائية 

اد التمك� اإلداري من وجهة نظر القيادات كأهم أبع وجاء بعد "معنى العمل"

 "التأث� يف ة الثانية جاء بعدتبر ويف امل )،) بدرجة (أوافق متاماً ٤٫١١النسائية مبتوسط (

توسط مب ويف املرتبة الثالثة بعد "حرية االختيار" )،) بدرجة (أوافق٣٫٩٠مبتوسط ( القرارات"

كأقل  )،) بدرجة (أوافق٣٫٦٨مبتوسط ( اتية"خ�ة بعد "الفاعلية الذ)، ويف املرتبة األ ٣٫٧١(

 أبعاد التمك� اإلداري أهمية من وجهة نظر القيادات النسائية.
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:   -

والذي ينص عىل: ما عالقة الثقافة التنظيمية بالتمك� اإلداري للقيادات النسائية 

 يف الوزارات الحكومية؟

حصائية ب� الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري الداللة اإل إليجاد عالقة ذات 

) Pearsonتم استخدام معامل ارتباط "ب�سون" (، للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية

 كالتايل: 
 ) ١٧جدول (

 للعالقة ب� الثقافة التنظيمية والتمك� االداري )Pearsonمعامل ارتباط ب�سون (

 األبعاد
حرية 
 االختيار

الفاعلية 
 الذاتية

معنى 
 العمل

التأث� يف 
 القرارات

التمك� 
 اإلداري 

 **662. **391. **471. **624. **624. االتساق والتجانس

 **699. **371. **461. **695. **683. االحتواء والرتابط

 **659. **303. **459. **703. **626. الدعم اإلنسا�

 **699. **366. **437. **693. **704. بعد املناخ التنظيمي

 **755. **396. **506. **755. **734. الثقافة التنظيمية ككل

 
حصائية عند مستوى إ نه توجد عالقة ذات داللة أ ) : ١٧يتضح من الجدول رقم (

) ب� الثقافة التنظيمية بأبعادها والتمك� اإلداري بأبعاده للقيادات النسائية ٠٫٠١معنوية (

قل من أ حيث مستويات الداللة االحصائية ملعامل ارتباط ب�سون ، الوزارات الحكوميةيف 

 ) أي دالة االحصائية.٠٫٠٥مستوى املعنوية (

موجبة مبعنى كل� ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية  طرديهوهذه العالقة عالقة 

لوزارات ية يف اللقيادات النسائية كل� ارتفع مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائ

 الحكومية.
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:   -

 ىم(مسمى الوزارة، املس ةوالذي ينص عىل: التعرف عىل عالقة العوامل الد�وغرافي

 سنوات الخربة) بالثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري؟، ملستوى التعليمي، االوظيفي

مية العوامل الد�وغرافية وب� الثقافة التنظي إليجاد عالقة ذات الداللة االحصائية ب�

 .والتمك� اإلداري

 ) كالتايل: Spearmanتم استخدام معامل ارتباط "سيربمان" (أوالً: 
 ) ١٨جدول (

 ) Spearmanمعامل ارتباط "سيربمان" (

 العوامل الد�وغرافية
الثقافة 
 التنظيمية

 التمك� اإلداري

 ** 254.- 144.- املستوى الوظيفي

 027.- 156.- املستوى التعليمي

 137.- 002. سنوات الخربة

 
حصائية عند مستوى إ نه ال توجد عالقة ذات داللة أ ): ١٨يتضح من الجدول رقم (

سنوات  ،املستوى التعليمي، ) ب� العوامل الد�وغرافية (املستوى الوظيفي٠٫٠٥معنوية (

ية حيث مستويات الداللة االحصائ، اإلداريالخربة) وب� الثقافة التنظيمية وبالتمك� 

 حصائية.) أي غ� دالة اإل ٠٫٠٥ملعامل ارتباط سيربمان اعىل من مستوى املعنوية (

توجد عالقة  حيث، والتمك� اإلداري باستثناء العالقة ب� متغ� "املستوى الوظيفي"

صائية ملعامل ن مستوى الداللة االح) أل ٠٫٠١حصائية عند مستوى معنوية (إ ذات داللة 

 حصائية.ي دالة اإل أ ) ٠٫٠٥قل من مستوى املعنوية (أ ارتباط سيربمان 

وهذه العالقة عالقة عكسية مبعنى كل� ارتفع املستوى الوظيفي للقيادات النسائية 

 قل مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية.

التنظيمية  وب� الثقافة الوزارة التابعةية ب� : إيجاد عالقة ذات الداللة االحصائثانياً 

 ) كالتايل: Chi-Squareتم استخدام معامل ارتباط "مربع كاي" (اإلداري، وبالتمك� 
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 ) ١٩جدول رقم (

 ) Chi-Squareمعامل ارتباط "مربع كاي" (

 التمك� اإلداري الثقافة التنظيمية 

 (Chi-Square)  140.307 121.829 قيمة 

 140 156 درجة الحرية 

 477. 980. مستوى الداللة

 

حصائية عند مستوى معنوية إ نه ال توجد عالقة ذات داللة أ ) ١٩يوضح جدول رقم (

مستويات  إنحيث اإلداري، وب� الثقافة التنظيمية والتمك�  الوزارة التابعة) ب� ٠٫٠٥(

عىل من مستوى املعنوية أ ) Chi-Squareحصائية ملعامل ارتباط "مربع كاي" (الداللة اإل 

 حصائية.) أي غ� دالة اإل ٠٫٠٥(

 : خامسالنتائج املتعلقة بالسؤال ال  -
والذي ينص عىل: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ب� متوسط اجابات 

 ؟ التابعة ةوزار لل تبعاً ملتغ�القيادات النسائية يف الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري 

) تحليل التباين One Way ANOVAهذه السؤال تم استخدام اختبار ( نلإلجابة ع

 األحادي، كالتايل: 
 )٢٠جدول (

 One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  

 مصدر التباين املحاور
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة
 التعليق

الثقافة 

 التنظيمية

املجموعاتب�   2393.187 11 217.562 

1.917 

 

.045 

 

يوجد 

 فروق

داخل 

 املجموعات
11803.32 104 113.493 

  115 14196.50 املجموع

التمك� 

 اإلداري

 179.332 11 1972.64 ب� املجموعات
2.379 

 

.011 

 

يوجد 

 فروق
داخل 

 املجموعات
7840.34 104 75.388 



٥١ 
 

  115 9812.99 املجموع

 

) متوسط ٠٫٠٥نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (أ ) ٢٠يب� الجدول (

زارات التابع� الو  اجابات القيادات النسائية يف الثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري وفقاً 

، إحصائياً  ة) أي دال٠٫٠٥قل من مستوى املعنوية (أ ) Fحيث مستوى الداللة لقيمة (، لها

) LSDمكن (موملعرفة هذه الفروق واتجاهاتها تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي 

 كالتايل: 

 ) LSD( اخت�ار أقل فرق معنوي ) ٢١( جدول رقم

 الوزارة

 التمك� اإلداري الثقافة التنظيمية

املتوسط 

 الحسايب
 متوسط اإلجابة املتوسط الحسايب متوسط االجابة

 أوافق 3.87 أوافق 3.89 وزارة التعليم

 أوافق 4.06 أوافق 3.90 وزارة الخارجية

 موافق إىل حد ما *3.39 موافق إىل حد ما *3.18 وزارة البيئة واملياه والزراعة

 أوافق 3.88 أوافق 4.08 وزارة التجارة واالستث�ر

 أوافق *3.43 أوافق 3.77 وزارة املالية

 أوافق 3.69 أوافق 4.03 وزارة الخدمة املدنية

 أوافق 4.04 أوافق 3.95 وزارة العمل والشؤون االجت�عية

 أوافق 3.91 أوافق *3.61 وزارة الثقافة واإلعالم

 أوافق 3.85 موافق إىل حد ما *3.39 وزارة الصحة

 أوافق متاماً  *4.81 أوافق متاماً  *4.69 وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

 أوافق 4.15 أوافق 4.15 وزارة البلدية والقروية

 إحصائية.(*) يوجد فروق ذات داللة  

 
ب� متوسط  حصائياً إ ) كشف عن فروق دالة LSDن اختبار (أ ) ٢١يوضح جدول رقم (

 جابات القيادات النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات) والقيادات النسائية يفإ 

فة يف الثقا "الصحةو"وزارة  " واإلعالمو"وزارة الثقافة  املياه والكهرباء"البيئة و "وزارة 

 لصالح القيادات النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات).، التنظيمية
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 الثقافة عىل يفأ ن القيادات النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات) أ مبعنى 

 "واإلعالم و"وزارة الثقافة "زراعةاملياه والالبيئة و وزارة  التنظيمية من القيادات النسائية يف

 ".الصحةو"وزارة 

جابات القيادات إ ب� متوسط  حصائياً إ ) عن فروق دالة LSDك� كشف اختبار (

نسائية جابات القيادات الإ النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات) وب� متوسط 

ادات لصالح القي،  اإلدارييف التمك� و"وزارة املالية" "زراعةاملياه والالبيئة و "وزارة  يف

 النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات).

 التمك� عىل يفأ ن القيادات النسائية يف (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات) أ مبعنى 

 وزارة املالية".و" "الزراعةاملياه و البيئة و "وزارة  اإلداري من القيادات النسائية يف

 : سادسالنتائج املتعلقة بالسؤال ال  -

والذي ينص عىل: ما معوقات التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الوزارات 

 الحكومية؟

هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات  نلإلجابة ع

 متك�وذلك لعبارات املحور الثالث: معوقات ، الحسابية واالنحراف املعياري والرتب

 كالتايل: ، القيادات النسائية يف األجهزة الحكومية
 ) ٢٢جدول (

 : قات التمك�ملعو  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لرتتيب الفقرات

  العبارات م
غ� 

موافق 
 إطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
 متأكد

 أوافق 
أوافق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
بة املعياري

ملرت
ا

 

١ 

إساءة استخدام 
عوامل القوة 

املمنوحة للقيادات 
 النسائية

 13 26 19 53 5 ك

2.91 1.14 8 
% 4.3 45.7 16.4 22.4 11.2 

٢ 

تركيز بعض القيادات 
النسائية عىل النجاح 
الشخيص وتفضيله 

عىل النجاح 
 التنظيمي

 14 23 33 36 10 ك

2.96 
 

1.16 
 

7 
% 8.6 31.0 28.4 19.8 12.1 

٣ 

عدم امتالك بعض 
القيادات النسائية 
املعرفة الشاملة 

 التخاذ قرارات فعالة

 19 30 39 26 2 ك
3.33 

 
1.05 

 
3 

% 1.7 22.4 33.6 25.9 16.4 

 5 1.15 3.01 18 18 31 45 4 ك ٤
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  العبارات م
غ� 

موافق 
 إطالقاً 

غ� 
 موافق

غ� 
 متأكد

 أوافق 
أوافق 
 متاماً 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
بة املعياري

ملرت
ا

 

وضع القرارات عىل 
مرتكزات شخصية 

لدى القيادات 
النسائية وليس عىل 

أسس منطقية 
 وموضوعية

% 3.4 38.8 26.7 15.5 15.5 

  

٥ 
مقاومة التغي� من 

قبل القيادات 
 النسائية أنفسهم

 15 16 42 40 3 ك
3.00 

 
1.06 

 
6 

% 2.6 34.5 36.2 13.8 12.9 

٦ 

خوف القيادات 
النسائية عند 

متكينهم من تحمل 
املسؤولية واملساءلة 

 بعدها

 13 24 27 40 12 ك

2.88 
 

1.19 
 

9 
% 10.3 34.5 23.3 20.7 11.2 

٧ 

قلة توفر املوارد 
التنظيمية الالزمة 
لتطبيق مفهوم 

 التمك�

 15 27 54 16 4 ك
3.28 

 
0.98 

 
4 

% 3.4 13.8 46.6 23.3 12.9 

٨ 

خوف الرؤساء عىل 
مراكزهم ومناصبهم 
الوظيفية التي �كن 

بتمك� القيادات 
النسائية أن تُنتقل 

 إليهم

 30 23 30 30 3 ك

3.41 
 

1.20 
 

2 
% 2.6 25.9 25.9 19.8 25.9 

٩ 

جمود الثقافة 
التنظيمية غ� 

املشجعة عىل تبني 
 األفكار الجديدة

 22 32 39 20 3 ك

3.43 1.07 1 
% 2.6 17.2 33.6 27.6 19.0 

 1.12 3.14 املتوسط العام للمحور واالنحراف املعياري العام للمحور
 .النسبة املئوية) %، (التكرارات) ك( 

عىل وجود معوقات  غ� متأكدات) أن القيادات النسائية ٢٢يتضح من الجدول رقم (

) ٥) من (٣٫١٤حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (، التمك� اإلداري يف الوزارات الحكومية

انحراف معياري عام بلغ  ةوبدرج، حسب املقياس املستخدمغ� متأكد) وهي درجة (

 فراد عينة الدراسة.أ جابات إ ن هناك تجانس جيد يف أ ) م� يعني ١٫١٢(

من وجهة نظر القيادات غ� متأكد) ودرجة () وتراوحت عبارات املحور ما ب� درجة (أوافق

) وهي (جمود الثقافة التنظيمية غ� ٩حيث جاءت يف املرتبة االوىل العبارة رقم (، النسائية

م�  )،) بدرجة (أوافق٣٫٤٣مبتوسط حسايب قدرة () شجعة عىل تبني األفكار الجديدةامل
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هم معوقات التمك� اإلداري يف الوزارات الحكومية من وجهة نظر القيادات أ نها أ يعني 

) وهي (خوف الرؤساء عىل مراكزهم ومناصبهم ٨ويف املرتبة الثانية العبارة رقم (، النسائية

ايب قدرة مبتوسط حس) ليهمإن تُنتقل أ بتمك� القيادات النسائية  الوظيفية التي �كن

 ).) بدرجة (أوافق٣٫٤١(

من وجهة نظر القيادات غ� متأكد) في� حصلت باقي العبارات عىل درجة (

 وكان ترتيبها كالتايل: ، النسائية

"عدم امتالك بعض القيادات النسائية املعرفة الشاملة  ) وهي٣. العبارة رقم (٣

 . (غ� متأكد) ) بدرجة٣٫٣٣مبتوسط ( التخاذ قرارات فعالة"

 "قلة توفر املوارد التنظيمية الالزمة لتطبيق مفهوم التمك�" ) وهي٧. العبارة رقم (٤

 .(غ� متأكد) ) بدرجة٣٫٢٨مبتوسط (

"وضع القرارات عىل مرتكزات شخصية لدى القيادات  ) وهي٤. العبارة رقم (٥

 .غ� متأكد)) بدرجة (٣٫٠١مبتوسط ( سس منطقية وموضوعية"النسائية وليس عىل أ 

 نفسهم"أ "مقاومة التغي� من قبل القيادات النسائية  ) وهي٥. العبارة رقم (٦

 .غ� متأكد)) بدرجة (٣مبتوسط (

"تركيز بعض القيادات النسائية عىل النجاح الشخيص  ) وهي٢. العبارة رقم (٧

 .غ� متأكد)) بدرجة (٢٫٩٦توسط (مب وتفضيله عىل النجاح التنظيمي"

 ) وهي"إساءة استخدام عوامل القوة املمنوحة للقيادات النسائية"١. العبارة رقم (٨

 .غ� متأكد)) بدرجة (٢٫٩١مبتوسط (

"خوف القيادات النسائية عند متكينهم من تحمل املسؤولية  ) وهي٦العبارة رقم ( .٩

وهي أقل معوقات التمك� اإلداري  غ� متأكد)،) بدرجة (٢٫٨٨مبتوسط ( واملساءلة بعدها"

 أهمية يف الوزارات الحكومية من وجهة نظر القيادات النسائية.
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 الفصل الخامس: 

 النتائج والتوصياتملخص 

يحتوي هذا الفصل عىل ملخصاً ملحتوى الدراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها 

ن تسهم يف التعرف أ  تانمل الباحثأ يف ضوء نتائجها والتي تواملستقبلية والتوصيات املقرتحة 

ارات داري للقيادات النسائية يف الوز عىل واقع الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمك� اإل 

 الحكومية يف اململكة العربية السعودية.

 نتائج الدراسة:  أهم ١.٥

 وهي كالتايل: ، الدراسة عن مجموعة من النتائج تكشف

) أوافق( ) وهي درجة٣٫٨٥عام ككل بلغ ( حسايب توسطوجود ثقافة تنظيمية مب .١

لجميع أبعادها األربعة (اتساق والتجانس، االحتواء والرتابط، الدعم اإلنسا�، املناخ 

التنظيمي) للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية باململكة العربية السعودية لديهم 

قيادات ائدة لدى الكأكرث ثقافة تنظيمية س االتساق والتجانس" وجاء بعد"بشكل عام، 

خ�ة ويف املرتبة األ  )،أوافق( ) بدرجة٤٫٠النسائية من وجهة نظرهن مبتوسط (

كأقل ثقافة تنظيمية سائدة  )،أوافق( ) بدرجة٣٫٧٥مبتوسط ( عد"املناخ التنظيمي"بُ 

، وهذا ما اختلفت معه دراسة ماهر أحمد لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن

حيُث استنتجت وجود قصور يف الثقافة التنظيمية من ناحية ) ٢٠١٢وعمر مريس (

بُعدي الدعم اإلنسا� واملناخ التنظيمي للقيادات اإلدارية بجامعة أسيوط حيُث بلغت 

األوزان النسبية للبعدين ب� الحد األد� واألعىل للثقة، واقرتحت الدراسة �وذجاً يسهم 

 يف تحس� الثقافة التنظيمية.

داري للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية يف اململكة العربية إ وجود متك�  .٢

وجاء )، ) وهي درجة (أوافق٣٫٨٨توسط حسايب عام بلغ (بدرجة موافق، مب السعودية

كأهم أبعاد التمك� اإلداري من وجهة نظر القيادات النسائية  بعد "معنى العمل"

 االخ�ة بعد "الفاعلية الذاتية"ويف املرتبة  )،) بدرجة (أوافق متاماً ٤٫١١مبتوسط (

) ٢٠١٤)، وهذا ما اتفقت معُه كلٌّ من دراسة الفايز () بدرجة (أوافق٣٫٦٨مبتوسط (

إىل وجود درجة متوسطة من التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف كلٍّ من جامعة 

ود ) يف وج٢٠١٣امللك سعود واإلمام محمد بن سعود، وأيضاً اتفقت مع دراسة التيمة (

درجة متوسطة لتمك� القيادات النسائية يف الجامعات األردنية، واختلفت هذه 
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) يف أن القطاع العام يفتقر إىل التمك� ٢٠١١النتيجة مع دراسة علوة وعبد الرحمن (

 اإلداري عنه يف القطاع الخاص الذي يتواجد به ولكن بدرجة ال تصل إىل درجة التفوق.

الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري للقيادات النسائية  موجبة ب� طرديةد عالقة وجو  .٣

 فكل� ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية للقيادات النسائية ارتفع، يف الوزارات الحكومية

ذات  توجد عالقة، مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية

لثقافة التنظيمية بأبعادها والتمك� ) ب� ا٠٫٠١داللة احصائية عند مستوى معنوية (

 حيث مستويات الداللة، اإلداري بأبعاده للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية

اإلحصائية، ) أي دالة ٠٫٠٥قل من مستوى املعنوية (أ االحصائية ملعامل ارتباط ب�سون 

ي للقيادات، ار وهذه النتيجة تعد إيجابية يف إيجاد ثقافة تنظيمية داعمة للتمك� اإلد

 عل�ً أن ال يوجد هنالك دراسة سابقة بينت تلك العالقة للقيادات النسائية الحكومية.

سنوات  ،املستوى التعليمي(الوزارة التابعة،  ال توجد عالقة ب� العوامل الد�وغرافية .٤

لة ال توجد عالقة ذات دالحيُث ، اإلداريالخربة) وب� الثقافة التنظيمية والتمك� 

 ،املستوى الوظيفي( ) ب� العوامل الد�وغرافية٠٫٠٥ائية عند مستوى معنوية (حصإ 

حيث  ،سنوات الخربة) وب� الثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري، املستوى التعليمي

توى عىل من مسأ  االرتباط لسب�مان ومربع كايحصائية ملعامل مستويات الداللة اإل 

 "باستثناء العالقة ب� متغ� "املستوى الوظيفي، حصائية) أي غ� دالة اإل ٠٫٠٥املعنوية (

) ٠٫٠١حصائية عند مستوى معنوية (إ ، حيث توجد عالقة ذات داللة اإلداريوالتمك� 

) ٠٫٠٥قل من مستوى املعنوية (أ حصائية ملعامل ارتباط سيربمان مستوى الداللة اإل و 

 كل� ارتفع املستوى الوظيفي للقيادات اإلحصائية، وهذه العالقة تفرس بأنهي دالة أ 

ومتيزت  ،النسائية قل مستوى التمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية

) يف وجود ٢٠١٤هذه الدراسة بوجود هذه النتيجة، يف ح� اختلفت مع دراسة الفايز (

ة، سنوات لعلميفروق يف استجابات أفراد العينة يف مستوى التمك� تبعاً (الرتبة ا

 الخربة).

جابات القيادات النسائية يف الثقافة التنظيمية والتمك� إ فروق يف متوسط  وجود .٥

، وهذا فعالً ما هو ملموس بأن بعض الثقافات التابع� لها ةالوزار  اإلداري وفقاً 

التنظيمية والتمك� اإلداري للقيادات النسائية يف الوزارات الحكومية تختلف من وزارة 

) متوسط ٠٫٠٥نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( أخرى، حيُث أ إىل

لوزارات ا جابات القيادات النسائية يف الثقافة التنظيمية وبالتمك� اإلداري وفقاً إ 

) أي ٠٫٠٥قل من مستوى املعنوية (أ ) Fحيث مستوى الداللة لقيمة (، التابع� لها
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وق ب� الوزارات بالتايل: أن وزارة االتصاالت الفر  LSD، وب� اختبار إحصائياً  ةدال

وتقنية املعلومات لديها فروق يف دعم الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري للقيادات 

النسائية عن بعض الوزارات األخرى، وهذا يرجع يف رأي الباحثة إىل د�قراطية العمل 

 يف الوزارة.

غالبية معوقات متك� القيادات يف لعىل وجود  غ� متأكداتن القيادات النسائية إ  .٦

) وهي درجة ٥) من (٣٫١٤حيث بلغ املتوسط الحسايب العام (الوزارات الحكومية، 

غ� متأكد)، يف ح� وافقن عىل املعوق الثقايف التي تتمثل يف معوق� من معوقات (

دة يجمود الثقافة التنظيمية غ� املشجعة عىل تبني األفكار الجدمتك� القيادات ه�: 

خوف الرؤساء عىل مراكزهم ومناصبهم )، و ) بدرجة (أوافق٣٫٤٣مبتوسط حسايب قدرة (

سايب قدرة ليهم مبتوسط حإن تُنتقل أ الوظيفية التي �كن بتمك� القيادات النسائية 

)، وهذا يدل عىل أن أهم معوق هو املعوق الثقايف لتمك� ) بدرجة (أوافق٣٫٤١(

 الوزارات الحكومية، وجاءت تفصيل أهم املعوقات القيادات اإلدارية النسائية يف

حسب كل وزارة باألهمية كالتايل: اتفقت عينة كلٍّ من وزارة التعليم ووزارة البلدية 

والقروية عىل املعوق األول (إساءة استخدام عوامل القوة املمنوحة للقيادات 

ة بية عينة الدراسالنسائية)، وجاءت وزارة العمل والشؤون االجت�عية باالتفاق غال

عىل املعوق الثامن (خوف الرؤساء عىل مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي �كن 

بتمك� القيادات النسائية ان تُنتقل اليهم)، وجاءت وزارة الخارجية ووزارة االتصاالت 

حيُث تم انقسام العينة لتلك الوزارت� لغالبية املعوقات، يف ح� جاءت اتفاق عينة 

راعة واملياه والبيئة عىل مجموعة من املعوقات أيضاً وهي الرابع والخامس وزارة الز 

والثامن وهي (وضع القرارات عىل مرتكزات شخصية، مقاومة التغي� من قبل 

القيادات أنفسهم، خوف الرؤساء عىل مراكزهم)، واتفقت عينة الدراسة لوزارة التجارة 

عوامل القوة املمنوحة للقيادات  واالستث�ر عىل املعوق األول (إساءة استخدام

النسائية)، واجتمعت عينة دراسة وزارة الخدمة املدنية عىل وجود املعوق السادس 

(خوف القيادات عند متكينهم من تحمل املسؤولية واملساءلة بعدها)، وانقسمت عينة 

ية ئوزارة الصحة ب� موافق وغ� موافق عىل املعوق الثا� (تركيز بعض القيادات النسا

 عىل النجاح الشخيص وتفضيله عىل النجاح التنظيمي).
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 :توصيات الدراسة  ٢.٥

أكدت املرأة السعودية كفاءتها وقدرتها عندما أتيحت لها الفرصة م� يجعل لتمكينها 

ل ك األمر الذي يحتم علينا أن نبذلاإلدارية واستث�رها األثر العظيم عىل جوانب التنمية 

الجهد من اجل تحقيق املساهمة الفعلية للمرأة السعودية وإظهار الصورة الحقيقية لها 

التي االقتصادية و االجت�عية و من خالل أبراز مشاركتها يف شتى الجوانب وخاصة الناحية 

ية وزيادة املعيشاالجت�عية السائدة و لتحس� أوضاعها  اً كب�  اً نجاز إ مشاركة املرأة فيها  دتع

بعد من أ ومن هنا يتع� علينا أن ننظر للمرأة نظرة للمجتمع،  همتها يف عملية التنميةمسا

رجل ال ةمشاركاالستفادة من إمكانياتهن وأيضاً متتد إىل  مجرد مساواتها بالرجل، نظرةً 

البد من اإلشارة إىل أن التنمية والتغي� ال يحدثان من تلقاء نفسه� بل ، و واقتصادياً  سياسياً 

 من أن تحدث عمليات للتغ� والتطوير وتداران بطريقة منظمة.البد 

وبشأن ذلك �كن اقرتاح بعض التوصيات التي يؤمل أن تطبق ويعمل بها عىل 

مستوى الدولة يف اململكة العربية لتعزيز دور الثقافة التنظيمية الداعمة لتمك� القيادات 

 النسائية وهذه التوصيات كالتايل: 

ية داعمة للعمل القيادي النسايئ يف الوزارات الحكومية، وذلك غرس ثقافة تنظيم .١

 رس أهمية وحب العملية من ناحية االحتواء والرتابط وغبزيادة دعم القيادات النسائ

للقيادات والدعم اإلنسا� ومراعاة العالقات وتلبية االحتياجات وبيئة ومناخ املنظمة 

قوة ثقافة املنظمة من خالل وضوح املتمثل يف إجراءات واتصاالت العمل وزيادة 

 قيمها والتنسيق والتكامل بينه�.

تسهيل العمل للقيادات النسائية لالنخراط بالعمل وذلك بتمكينهن اإلداري وإعطاء  .٢

قرارات املنوطة بهن ومتكنهن بالتأث� يف ال تالتفويض والصالحيات للقيام باملسؤوليا

 التي يتم اتخاذها.

� باملستويات الوظيفية األعىل للقيادات النسائية وذلك عن زيادة االهت�م والتمك .٣

 طريق: 

اع رص ما قد ينتج عن عىل تحمل الذاتية لتكون أكرث قدرة تطوير مهاراتها  •

 نظ�اً ملثيلها الرجل. األدوار الناجم من تعدد أدوارها باملجتمع

عرفة مالتدريب املستمر للمرأة يف املراكز القيادية وذلك بتوف� لها فرصة  •

الجديد يف مجال اإلدارة والتطورات الحاصلة بالعامل من حولنا وعدم االكتفاء 

ويتحقق ذلك بحضور الدورات املحلية واإلقليمية والعاملية، بالتعليم فقط، 
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ومن هنا يربز دور معهد اإلدارة وخصوصاً ، ةواالستفادة من التجارب العاملي

ها الله يف دعم دور معهد اإلدارة بنت عبد الله حفظ ةدور مركز األم�ة عادل

وكذلك دور املؤمترات املحلية والدولية ، العامة يف تنمية القيادات النسائية

ملناقشة العوائق والعقبات التي تواجه القيادات النسائية السعودية منها 

 م.٢٠١٤مؤمتر القيادات النسائية الذي عقد يف ديسمرب 

� القيادات النسائية لتكون رافداً البدء بالعمل من ثقافة املجتمع لتمك •

 ومعوناً لها.

تطوير التعليم العام للمرأة وذلك بإدخال مناهج إدارية يف مراحل التعليم  •

املختلفة ابتداء من املرحلة املتوسطة بالبدء إلكسابهم نظرة عامة لألسس 

م هاإلدارية إىل املرحلة الثانوية بإكسابهم القواعد اإلدارية املختلفة؛ وهذا ل

عظيم األثر يف اكتشاف القيادات النسائية املهتمة يف مراحل مبكرة واالهت�م 

 بها وتطويرها.

زيادة التخصصات يف املراحل الجامعية عن طريق  تطوير التعليم للمرأة •

الدقيقة الخاصة باإلدارة مثل تقسيم فرع اإلدارة إىل تخصصات دقيقة مثل 

املوارد البرشية وغ�ها ونقف هنا وإدارة  والتخطيط اإلسرتاتيجي القيادة

بشكر لجامعة امللك سعود بخططها الجديدة ووضع التخصصات الدقيقة 

؛ والتي تساهم يف رفع مهارات وقدرات القيادات النسائية للدراسات العليا

 يف األجهزة الحكومية عند التحاقهن بتلك الربامج.

عن طريق ابراز  تشجيع القيادات النسائية يف الوزارات الحكومية وذلك •

اعملهن ومنجزاتهن وتكر�هن عىل ذلك؛ وهذا من شأنه تحفيز القيادات 

 للعمل أكرث للنهوض آخراً بتنمية البالد.

وضع أنظمة تراعي خصوصيات طبيعة العمل لدى املرأة واألخطار املحتملة  •

 يف النشاطات املختلفة.

مر بهدف وازالة تطوير الهياكل اإلدارية لوزارات الدولة وتقو�ها املست •

 الفجوة وربط وحداتها مع بعضها البعض.

تطوير األدلة التنظيمية املوضحة لحقوق وواجبات ومهام املناصب القيادية،  •

وذلك ملنع االزدواجية والتداخل يف الصالحيات ب� القيادات من النساء 

 والرجال.
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دارة ) للمشاركة يف إ quotaأصدار أنظمة وتعلي�ت لتحديد نسبة املرأة ( •

وقيادة الوزارات الحكومية يف القطاعات املختلفة، بحيث تؤدي هذه النسبة 

إىل زيادة تدريجية سنوية يف عدد القيادات النسائية، م� يعجل يف عملية 

تغي� الثقافة التنظيمية نحو تويل املرأة املؤهلة ذات الكفاءة ملناصب قيادية 

 مختلفة.

الوزارات الداعمة للثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري محاولة االستفادة من تجارب  .٤

 للقيادات النسائية لكافة الوزارات األخرى.

العمل الجاد عىل إزالة معوقات التمك� اإلداري للقيادات النسائية بتغي� الثقافة  .٥

الجامدة غ� املشجعة عىل تبني األفكار أيضاً عىل تنمية روح التعاون واملنافسة 

 ل من املرأة والرجل داخل املنظمة.الرشيفة لك

العمل عىل تنمية الكوادر البرشية النسائية القيادية وفتح لهن املجال لاللتحاق  .٦

 بالربامج العليا لإلدارة التنفيذية. 

التعاقد مع املنظ�ت االستشارية العاملية لعقد برامج ودورات تدريبية مستمرة  .٧

لتنمية وتطوير قدرات هذه القيادات وتأهيلهن للقيادات النسائية أثناء العمل، وذلك 

 للمنافسة عىل تقلد مناصب قيادية أعىل يف املستقبل.

توجيه البحث العلمي والدراسات وتطويرها نحو تقديم حلول إبداعية للعوامل التي  .٨

تعد عقبات للقدرات القيادية اإلدارية النسائية يف شتى املجاالت، والعمل عىل 

 تطويرها.

  



٦١ 
 

 *خامتة: 

إن العمل عىل وضع توصيات بشأنها رفع ثقافة املنظمة لتمك� القيادات اإلدارية 

ات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص، النسائية يحتاج إىل وقت ودعم وتكاتف جميع الوزار 

والبد من تقييم إىل مدى مالءمة تلك التوصيات واملقرتحات أم ال للعمل عىل رفع الثقافة 

 التنظيمية لتمك� القيادات اإلدارية النسائية وإزالة املعوقات التي تواجه متكينها.

 توصيات مستقبلية: 

تقرتح الباحثتان عدداً من البحوث والدراسات املستقبلية التي �كن أن تساعد يف 

رفع مستوى كلٍّ من الثقافة التنظيمية والتمك� اإلداري لدى القيادات النسائية بالوزارات 

 مية التي بالتايل تسعى إىل رفع مستوى التنمية اإلدارية باملجتمع، وهي كالتايل: الحكو 

إجراء دراسة ملعرفة تأث� مستوى التمك� عىل مستوى الرضا الوظيفي للقيادات  -

 النسائية بالوزارات الحكومية.

ارات ز إجراء دراسة ملعرفة دور التمك� يف اإلبداع يف صنع القرار للقيادات النسائية بالو  -

 الحكومية.

إجراء دراسة ملعرفة واقع الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمك� للقيادات الذكور يف  -

 الوزارات الحكومية ملقارنة نتائجها بالدراسة الحالية.
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)، ٢٧جامعة أسيوط، مج (-، املجلة العلمية لكلية الرتبيةاإلداري للقيادات اإلدارية بجامعة أسيوط

 )، مرص٢ع (

تحليل السلوك التنظيمي سيكولوجيا ).١٩٩٥املدهون، موىس توفيق؛ الجزرواي، إبراهيم محمد ( -
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يب ، املؤمتر العر واملقاييس املؤرشة-الس�ت املميزة-متك� العامل�).٢٠٠٤مصطفى، أحمد سيد ( -
 الدويل الرابع عرش للتدريب والتنمية اإلدارية، الخرباء يف الهندسة واإلدارة، القاهرة.

رة املوقع بتاريخ ، تم زيا١٤٣٦/٢٠١٦للنصف األول لعام  مصلحة اإلحصاءات العامة السعودية -
١٤٣٧/٢/٢٥ 

 --2015--1436-----383/--87/--29/---40http: //www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/   

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، كمفهوم اداري معارصالتمك� ). ٢٠٠٦ملحم، يحي سليم ( -
 القاهرة.

القيادة فوق الج�عة والقيادة مع الج�عة: دراسة مقارنة ب� �طي قيادة الذكور ). ٢٠٠٧املنقاش، سارة عبدالله (
 ).٢٨السعودية، ع ( -رسالة الرتبية وعلم النفس  .واإلناث يف جامعة امللك سعود بالرياض
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 ــقـــاملالح

 ) ١ملحق (

 أس�ء املحكم� ألداة الدراسة

 اسم املحكم الجهة التابع لها
 جامعة امللك سعود

 أستاذ بكلية إدارة االع�ل
 أ. د. عث�ن إبراهيم محمد السلوم

الرحمنجامعة األم�ة نورة بنت عبد   
 دكتورة بكلية إدارة األع�ل

 د. أما� عث�ن عبدالرحمن

 جامعة امللك سعود
 أستاذ مساعد بكلية إدارة األع�ل

 د. ضحى محمود صالح

 جامعة امللك عبد العزيز
وكيل كلية االقتصاد واإلدارة للدراسات العليا والبحث 

 العلمي
 أستاذ إدارة العمليات والجودة املشارك

عقيل كدسة د. نارص بن  

 جامعة امللك سعود
 أستاذ مساعد بكلية إدارة األع�ل

 د.عبد امللك املخاليف

 جامعة األم�ة نورة بنت عبد الرحمن
 دكتور بكلية إدارة األع�ل

 د. عيل البدور

 جامعة امللك سعود
 أستاذ مشارك بكلية إدارة األع�ل

 د. محمود عبدالحميد صالح
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)٢ملحق (   

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ختي القائدة..........................................املحرتمةأ 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحية طيبة وبعد، ، ،    

تمك� اإلداري لوعالقتها بابإجراء دراسة ميدانية بعنوان "واقع الثقافة التنظيمية  تانتقوم الباحث

الحكومية يف اململكة العربية السعودية". حيث صممت هذه االستبانة يف الوزارات للقيادات النسائية 

يمية، وواقع واقع الثقافة التنظ قياس لجمع بيانات تتعلق بهذه الدراسة والتي تهدف بشكل رئيس إىل 

ليط الضوء وأيضا تسوإيجاد العالقة بينه�، الحكومية، يف الوزارات التمك� اإلداري للقيادات النسائية 

حلول التي ، وطرح بعض الةالحكومي الوزاراتعىل أهم املعوقات املؤثرة يف متك� القيادات النسائية يف 

 قد تحد من تلك املعوقات.

أنها مجموعة من القواسم  املشرتكة والتي تتحكم  بسلوك بالثقافة التنظيمية:  بحيث تعرف

 دها وتشمل القيم واالتجاهات واملشاعر"فراأ 

ومنحهم الحرية ألداء ، ويعرف التمك� اإلداري: "إعطاء املرؤوس� الصالحيات واملسئوليات

األع�ل بأساليبهم دون التدخل مبارشة يف أع�لهم، واالهت�م بتوف� بيئة عمل مناسبة من خالل توف� 

 ومنحهم الثقة"األع�ل، كياً ألداء املوارد الكافية، وتأهيلهم تكنولوجياً وسلو 

باً، يف الحقل الذي ترينه مناس(√) لذا آمل من سعادتكم التكرم بقراءة كل عبارة، ثم وضع إشارة 

عىل  كرب األثر يف الحصولأمع العلم ان مساهمتك يف تعبئة االستبانه بدقة وموضوعية سيكون له 

 مدة أسبوع يعد كرماً منِك، ويف حال وجود عقبة او ، وإن تعاونك يف إعادة االستبيان يفنتائج إيجابية

 تساؤل فانه يرحب باالتصال عىل أرقام التواصل يب.

 وسوف تستخدم اإلجابات ألغراض البحث العلمي فقط، وستحاط بالرسية التامة من قبل الباحثة.

 شاكرة لِك حسن تعاونك، ،

 عنزان لآ /سارة تانالباحث                                   

   هيفاء الدخيل

@hotmail.com2009ksa-noorMail: -E 

mailto:noor-ksa2009@hotmail.com
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 القسم األول: البيانات األولية

 ..........................................�   الوزارة التابعة لها:  •

 املسمى الوظيفي:  •

 نائبة وكيل         �وكيلة                                  �

 مساعدة مدير عام   � مديرة عامة                   �         

 مساعدة رئيس القسم أو اإلدارة  � رئيسة قسم او ادارة                   � 

 أخرى............ �       

 

 املستوى التعليمي:  •

 دبلوم بعد الثانوي     �ثانوي فأقل                        �

 دكتوراه �  ماجست�      �بكالوريوس                       �

 سنوات الخربة:  •

 سنوات  ١٠سنوات إىل أقل من  ٥ �سنوات                          ٥أقل من       �

 سنة أو أكرث  ١٥ �سنة           ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠     �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : القسم الثا�: محاور الدراسة
 املحور األول: أبعاد الثقافة التنظيمية

ُعــــــــد الب
 

 العبارة م
أوافق 
 متاماً 

 غ� موافق غ� متأكد أوافق
غ� موافق 

 إطالقاً 

س
ق والتجان

سا
االت

 ١ 
تسود املنظمة مجموعة واضحة من القيم التي تقود سلوكنا داخل 

 العمل 
     

٢ 
تقوم العالقة بيني وب� العامل� بالقسم أو اإلدارة التي أعمل بها 

 عىل أساس من الثقة املتبادلة
     

٣ 
تتفق القيم املنشورة يف رسالة املنظمة مع القيم الفعلية التي �ارسها 

 الجهاز اإلداري مع العامالت
     

      تطور املنظمة أهدافها وفقاً ملتطلبات العرص ٤

ط
االحتواء والرتاب

      يعد االهت�م يف قدراتنا سمة من س�ت املنظمة ١ 

      تشجع املنظمة روح املبادرة الفردية  ٢

٣ 
يُعد العمل بروح الفريق سمة مميزة للعمل يف القسم أو اإلدارة التي 

 أعمل بها
     

      تتسم القواعد التنظيمية يف املنظمة بالعدل ٤

الدعم 
�

سا
اإلن

      تعامل إدارة املنظمة العامالت باحرتام وتقدير ١ 

      تسود املنظمة عالقات إنسانية ب� العامل� ٢

      تكافئ إدارة املنظمة عىل األداء املتميز  ٣
      تشجع إدارة املنظمة عىل األفكار الجديدة  ٤

ي
خ التنظيم

املنا
 

      تساهم امل�رسات اإلدارية يف املنظمة بجودة إنجاز العمل  ١

      يتم تحديد األدوار الخاصة بالعامالت بدقة ٢

٣ 
تتمكن العامالت بالقسم أو اإلدارة من التواصل باملستويات املختلفة 

 بسهولة
     

٤ 
متنح إدارة املنظمة العامالت باألقسام واإلدارات السلطات 

 والصالحيات التي متكنهن من إنجاز أع�لهن
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 املحور الثا�: ابعاد التمك� اإلداري

 

ُعــــــد الب
 

 العبارة م
أوافق 
 متاماً 

 غ� متأكد أوافق
غ� 
 موافق

غ� موافق 
 اطالقاً 

حرية االختيار
      يتيح يل أداء عميل أكرب قدر من الصالحيات ١ 

      عميلأمتتع باستقاللية يف تحديد أسلوب أداء  ٢

      يتيح يل عميل تحمل مسئولية أدائه ٣

٤ 
متكنني املنظمة من القيام بحل املشكالت التي 

 تواجهني من دون الرجوع لإلدارة
     

الفاعلية الذاتية
      تطوير مهارايت هدف أسايس للمنظمة التي أعمل بها ١ 

      أستطيع أن أعرب عن رأيي عن بحرية ٢

٣ 
الرؤساء عىل التعرف عىل آراء القيادات يحرص 

 النسائية إزاء اتخاذ القرارات
     

ى العمل
معن

      يشعر� أدايئ لألع�ل مبهارة ذاتية ١ 

      تشعر� اإلدارة يف املنظمة بأهميتي كعنرص برشي ٢

      يؤثر عميل يف أع�ل اآلخرين ٣

التـــــأث�
 

      منظمتيأساهم يف تحديد خطط أهداف  ١

      أساهم يف وضع أهداف خطط إداريت. ٢

      أمتكن من تصحيح أخطاء اآلخرين مبا لدي من سلطة ٣

٤ 
أعمل عىل تحس� مستوى أداء عميل مبا لدي من 

 سلطة اتخاذ أي قرار
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 املحور الثالث: معوقات متك� القيادات النسائية يف األجهزة الحكومية: 

 العبارة م
أوافق 
 متاماً 

 غ� موافق غ� متأكد أوافق
غ� 

موافق 
 إطالقاً 

 النسائيةإساءة استخدام عوامل القوة املمنوحة للقيادات  ١
     

٢ 
تركيز بعض القيادات النسائية عىل النجاح الشخيص وتفضيله عىل 

 النجاح التنظيمي
     

٣ 
عدم امتالك بعض القيادات النسائية املعرفة الشاملة التخاذ قرارات 

 فعالة
     

٤ 
وضع القرارات عىل مرتكزات شخصية لدى القيادات النسائية وليس 

 وموضوعيةعىل أسس منطقية 
     

      مقاومة التغي� من قبل القيادات النسائية أنفسهم ٥

٦ 
خوف القيادات النسائية عند متكينهم من تحمل املسؤولية واملساءلة 

 بعدها
     

      قلة توفر املوارد التنظيمية الالزمة لتطبيق مفهوم التمك� ٧

٨ 
التي �كن بتمك� خوف الرؤساء عىل مراكزهم ومناصبهم الوظيفية 

 القيادات النسائية ان تُنتقل إليهم.
     

      جمود الثقافة التنظيمية غ� املشجعة عىل تبني األفكار الجديدة ٩

 
 
 
 

 انتهى، ، 
 شكراً لتعاونك ومنحنا جزءاً من وقتك الثم�، ، 

 


	3.1 تساؤلات الدراسة:
	والتساؤلات الفرعية:
	داله عند مستوى 0.01 (** )
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	- توزيع عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي:
	يوضح الشكل رقم (5) توزيع افراد عينة الدراسة وفق المسمى الوظيفي، حيث كشفت النتائج أن "رئيسة قسم أو إدارة "هو المسمى الوظيفي الأعلى في عينة الدراسة بنسبة (55.2 %)، يليه مسمى "مساعدة رئيس القسم أو الإدارة "بنسبة (27.6 %) من عينة الدراسة، ومن ثم مسمى "مسا...
	يوضح شكل رقم (6) توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى التعليمي، حيث إن أغلب عينة الدراسة يحملون مؤهل "بكالوريوس" بنسبة (66.4%)، يليه المستوى التعليمي "ماجستير" بنسبة (19%)، ومن ثم "دبلوم بعد الثانوي "بنسبة (7.8%)، أما من مستوى تعليمهن "ثانوي فأقل "فيم...
	يوضح الشكل رقم (7) توزيع افراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة، حيث إن (45.7 %) من عينة الدراسة يتمتعون بخبرة (من 15 سنة أو أكثر) يليهم من يتمتع بخبرة (من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات) بنسبة (25 %،) ومن ثم من يتمتعون بخبرة (من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة)...
	حيث يتم الإجابة عن تساؤلات الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، ونتائج الأسئلة هي كالتالي:
	والذي ينص على: ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها الاربعة (اتساق وتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) ؟
	للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والرتب، وذلك لعبارات المحور الأول: أبعاد الثقافة التنظيمية، كالتالي:
	يتضح من الجدول رقم (7) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الاتساق والتجانس، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (4.0) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.82) مما يعني أن هناك تجانساً جيد...
	وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق تماماً) ودرجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (2) وهي (تقوم العلاقة بيني وبين العاملين بالقسم أو الإدارة التي أعمل بها على أساس من الثقة المتبادلة) بمتوسط حسابي قدر...
	يتضح من الجدول رقم (8) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الاحتواء والترابط، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.87) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.98) مما يعني أن هناك تجانساً ج...
	وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (3)، وهي: (يُعد العمل بروح الفريق سمة مميزة للعمل في القسم أو الإدارة التي أعمل بها) بمتوسط حسابي قدرة (4.15) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها ...
	يتضح من الجدول رقم (9) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الدعم الإنساني، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.78) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.91) مما يعني ان هناك تجانس جيد في...
	وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق تماماً) ودرجة (غير متأكد) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الاولى العبارة رقم (1) وهي (تعامل إدارة المنظمة العاملات باحترام وتقدير) بمتوسط حسابي قدرة (4.37) بدرجة (أوافق تماماً )، مما يعني انه...
	يتضح من الجدول رقم (10) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص المناخ التنظيمي، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.75) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.99) مما يعني أن هناك تجانساً جي...
	وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (3) وهي (تتمكن العاملات بالقسم أو الإدارة من التواصل بالمستويات المختلفة بسهولة) بمتوسط حسابي قدرة (3.84) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أكثر...
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ملخص الدراسة 

هدفت هذه الورقة إلى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية، وواقع التمكين الإداري للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية، وأيضاً علاقة تلك الثقافة التنظيمية بالتمكين الإداري للقيادات النسائية، ومدى وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين واقع الثقافة التنظيمية وواقع التمكين الإداري يعزى لمتغير الوزارة التابعين لها، وما أهم معوقات التمكين للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية.

وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم اعتماد المنهج المسحي الوصفي الارتباطي، وتصميم استبيان موجه لعينة شامة من مجتمع القيادات النسائية اللاتي يعملن في الجهاز المركزي بالوزارات الحكومية والبالغ عددهن 116 قائدة.

وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي: 

· وجود ثقافة تنظيمية بدرجة متوسطة للقيادات النسائية، وهي درجة (أوافق).

· وجود تمكين إداري بدرجة متوسطة للقيادات النسائية، وهي درجة (أوافق).

· وجود علاقة طردية موجبة بين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري، فكلما ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية ارتفع مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية.

· وجود علاقة بين متغير "المستوى الوظيفي" والتمكين الإداري حيث توجد علاقة عكسية بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى الوظيفي قل مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية.

· توجد فروق ذات دلالات إحصائية في متوسط إجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري تعزى لمتغير الوزارة التابعين لها. 

· إن من أهم معوقات التمكين للقيادات النسائية: جمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة، خوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية.

واستناداً إلى تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات منها، غرس ثقافة تنظيمية داعمة للعمل القيادي النسائي، تسهيل العمل للقيادات النسائية، زيادة الاهتمام والتمكين بالمستويات الوظيفية الأعلى للقيادات النسائية.


الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة: 

حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات، والتي دأبت عليها بلادنا منذُ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين في إطار الإستراتيجية المتكاملة ووضع رؤية 2030 لاستشراق المستقبل، والتي تبنت فيها تغيرات في شتى المجلات منها التغيرات التنموية التي انعكست بصورة واضحة على الأسرة السعودية، مما حتم على الأسرة ضرورة مسايرة هذا التطور التنموي ومحاولة التكيف معه وتلبية متطلبات أفراده.

ومن هذه التغيرات التنموية التي تبنتها الرؤية ما يمس المرأة، حيث اعتُبرت المرأة السعودية عنصراً مهماً من عناصر قوتها إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، حيث سعت إلى تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع، وذهبت الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% (رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ؛ 2016، http: //vision2030.gov.sa) .

وهذا يدفع المرأة بالتالي إلى الرغبة في تحقيق دوافع ذاتية واجتماعية وإبراز شخصيتها كعضو فعّال في المجتمع، باعتبار أن الوظيفة وسيلة من وسائل اكتساب المكانة المهمة في الأسرة خاصة والمجتمع بشكل العموم، كما أن رفع مستوى التنمية في المجتمع، والتوسع الكبير مؤخراً لمجالات عمل المرأة؛ أدى إلى سعي المرأة للوصول إلى المناصب القيادية في العمل.

واستبعاد المرأة عن المناصب القيادية المتمثل في عدم تمكينها قد يحدث خلالاً وتعطلاً لقدراتهن الهائلة وعدم التنمية لذلك المجتمع؛ لأنها تمثل مورداً هاماً يمكن استثماره والاستفادة من طاقاته في زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد.

فالثقافة عنصر رئيس في ذلك، حيث تُعول اليها العديد من الاختلافات في الأوضاع والأحوال وأنماط السلوك وطُرق التفكير، كما أن الذي يحدِّد المستويات الحضارية أحياناً هو التنوع الثقافي في المجتمعات، وهو أيضاً سبب التفاوت الكبير الشاسع في درجات التخلف أو التقدم في المجتمعات، إذاً تنوع الثقافات هو الذي يحدِّد تنوع المجتمعات.

وهذه الثقافة أحد أهم أنواعها الثقافة الموجودة داخل المنظمات نحو تمكين القيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار وليست المقصورة على الرأي.

وهذا ما أثارتها القضية المنعقدة في معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية بعنوان (القيادات النسائية في الأجهزة الحكومية .. صانعة قرار أم منفذة له؟) التي نوقشت عام (2010) حيث أوضحت (د. المنيف) أن ضعف التنظيم الإداري وعدم منح المرأة الصلاحيات حتَّم الرجوع إلى قسم الرجال في كل شيء، في حين أوضحت (أ. أبو نيان) أن اتخاذ القرارات الإستراتيجية للأسف من صلاحيات القيادات الرجالية والنساء مجرد منفذات، في حين وضحت (د. الأعمى) أن سبب ذلك يعزى إلى معارضة بعض الأفراد بالمجتمع وأيضاً إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها داخل الأجهزة الحكومية، في حين أكد كل من (د. الهلالي؛ أ. التويجري) أن كلاً من متطلبات التنمية وحاجات المجتمع وأيضاً القرارات الرسمية من الدولة كلها جاءت في مصلحة إشراك المرأة السعودية. 

ولن تتمكن القيادات النسائية القيام بأعمالهن دون إيجاد تمكين إداري مناسب لهن، وهذا ما ذهبت إليه الدراسات المختلفة منها (الفايز، 2014؛ التيمة، 2013) بأن هنالك علاقة بين إنتاجية العاملين بدرجة تمكين العاملين من قبل الإدارة العليا، في حين أن الالتزام بتمكين العاملين له انعكاس إيجابي على مستوى أداء العاملين.

وجاءت في هذا الصدد أيضاً دراسة (أبو خضير، 1433؛ علوه؛ وعبد الرحمن، 2011؛ البلوي، 2015) لتبين أهمية الثقافة التنظيمية للتمكين الإداري، فقد ذهبوا إلى أنه أحد أهم متطلبات التمكين الإداري.

وأكدت الدراسات المختلفة (الخرابشة، 2011؛ الثويني، 2007؛ الفرحان، 2003) التي أجريت حول الثقافة التنظيمية على أنها عامل مهم وذات علاقة بكل من أداء القيادات الإدارية، كما أن لها تأثيراً على تنمية الموارد البشرية، كما لها دور فعال في نجاح عملية التطوير الإداري، ولها أيضاً ارتباط موجب بالإبداع الإداري.

والقيادات على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية لا تزال نظرتهم لمزاولة المرأة للعمل القيادي في المجتمع السعودي قاصرة، ولعل أكبر دليل على ذلك قلة المناصب القيادية للمرأة السعودية مقارنةً بين شريكها الرجل بذلك؛ حيثُ أظهرت نتائج مسح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية لعام 1436ه/ 2015م للنصف الأول، أنه بلغ عدد قوة العمل حسب المهنة الرئيسية مهنة (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) حوالي 304.992 لجميع القطاعات، وبلغ عدد الإناث منهم حوالي 25.843 أي ما نسبته 8.37% فقط وتفوق عدد الذكور الإناث لأكثر من عشر مرات حيث بلغ الذكور حوالي 279.149.



2.1 مشكلة الدراسة

إن مشاركة المرأة في بعض المناصب المهمة التي هي بدعم من القيادة الأعلى السامية مثل مشاركتها بمجلس الشورى وتوليها منصب نائب وزير هذه المشاركة تعد إحدى التوجهات الداعمة والتي تؤدي إلى زيادة الثقة بقدرة المرأة وتعظيم دورها في بناء المجتمع، والجدير بالذكر أن عمل المرأة القيادي لم يكن وليد الصدفة وإنما بدأ تدريجياً حيث أثبتت المرأة السعودية نجاحها في إدارة المدارس والجامعات والأقسام المختلفة حتى وصلت لتولي منصب نائبة وزير، ومن هنا تأتي أهمية تمكينها للعمل القيادي للنهوض بالتنمية الإدارية بالبلاد.

 وثقافة المنظمات بما تتضمنه من قيم وعادات وأفكار ومعتقدات وتقاليد وأساليب تفكير وعمل وأنماط سلوك يمكن أن تكون سبباً في الحد من مستويات التمكين الإداري للقيادات النسائية في حال تعارضت معه، كما يمكن أن تكون داعمة ورافداً أساسياً لدعم التمكين الإداري للقيادات النسائية، في حال اتفقت معه ولم تعارضه.

والثقافة التنظيمية التي تستمد عناصرها من المجتمع والتمكين الإداري أيضاً يعدان رافدين أساسيين من روافد التنمية الإدارية للبلاد.

وعليه تحاول هذه الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيس: ما واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية؟

3.1 تساؤلات الدراسة: 

والتساؤلات الفرعية: 

· ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها الأربعة (اتساق وتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) ؟

· ما واقع التمكين الإداري للقيادات النسائية بأبعادها الأربعة (معنى العمل، التأثير في القرارات، حرية الاختيار، الفاعلية الذاتية) ؟

· ما علاقة الثقافة التنظيمية بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية؟

· ما علاقة العوامل الديموغرافية (الوزارة التابعة، المسمى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) بالثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري؟ 

· هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري يعزى لمتغير الوزارة التابعة؟

· ما معوقات التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية؟

4.1 أهمية الدراسة: 

تعد المرأة عنصراً مهماً في عملية التنمية الإدارية للدولة، لذا يستوجب من الدولة حتى تنهض وتصل لتنمية متكاملة، الاهتمام وبذل الجهود لزيادة تفعيل دور الثروة البشرية بشقيها رجال ونساء وتمكينهم من المشاركة الفاعلة للاستفادة من ما يملكونه من معارف وقدرات، وقد يعترض دور المرأة التنموي تحديات كثيرة وحواجز تحول دون عملها مما يؤدي إلى تراجع دورها التنموي في بلدها، ولعل من أبرز المشكلات التي تواجهها المرأة هي عدم تمكينها الإداري بسبب ما تواجهه من ثقافة تنظيمية سائدة.

لذا تأتي هذه الدراسة من أجل تتبع واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية والوصول إلى توصيات عملية تساهم في بالنهوض بالتمكين الإداري للقيادات النسائية، وأيضاً الحد من المعوقات المؤثرة في تمكين القيادات النسائية مما يضمن استمرار تقدم ونجاح المرأة السعودية في كثير من المجالات.

ويؤمل أن تكون هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تبحث في واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأن تساهم هذه الدراسة من الناحية العلمية بجهد متواضع في إثراء المكتبة العربية كدراسة سابقة لدراسات لاحقة في نفس الموضوع، كما يؤمل أن يستفيد المسئولون في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية من نتائج هذه الدراسة من الناحية العملية.

5.1 أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى إثراء المعرفة العلمية في موضوع الدراسة ومعرفة واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لذا يمكن تلخيص أهداف الدراسة بالتالي: 

1. التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها الأربعة (اتساق وتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي).

2. التعرف على واقع التمكين الإداري للقيادات النسائية بأبعادها الأربعة (معنى العمل، التأثير في القرارات، حرية الاختيار، الفاعلية الذاتية) 

3. معرفة علاقة الثقافة التنظيمية بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية.

4. معرفة علاقة العوامل الديموغرافية (الوزارة التابعة، المسمى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) بالثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري.

5. معرفة الفروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري التي تعزى إلى الوزارة التابعة.

6. معرفة معوقات التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية.

6.1 متغيرات الدراسة: 

· المتغير المستقل: (الثقافة التنظيمية).

· المتغير التابع: (التمكين الإداري للقيادات النسائية الحكومية).

· المتغير الوسيط: (السمات الشخصية).

كما في الشكل التالي:

شكل رقم (1) 

متغيرات الدراسة من إعداد الباحثتان بالاعتماد على الأدبيات النظرية والدراسات السابقة

المتغير الوسيط

السمات الشخصية: 

(الوزارة التابعة

,المسمى الوظيفي,

المستوى التعليمي.

سنوات الخبرة) 





المتغير المستقل

الثقافة التنظيمية (اتساق وتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) 

المتغير التابع

التمكين الإداري (معنى العمل، التأثير في القرارات، حرية الاختيار، الفاعلية الذاتية ) 














7.1 مصطلحات الدراسة: 

1. الثقافة التنظيمية: مجموعة من المحددات التي تحدد سلوكيات العاملين في المنظمة بشكل مباشر أو غير مباشر وتتكون من قيم وعادات واتجاهات وإيديولوجيات وفلسفة تتبناها المنظمة وتحدد بالنهاية هوية المنظمة في التعامل والسلوك مع تعاملها مع البيئة الخارجية والداخلية أيضاً.

2. التمكين الإداري: بأنه إستراتيجية تنظيمية تهدف إلى التحول من الممارسات التقليدية التي تهدف إلى المركزية وعدم التفويض إلى الممارسات الحديثة في التعامل الإداري مع القيادات من خلال إعطاء المزيد من الحرية في اتخاذ القرار واختيار طريقة العمل المناسبة والتأثير على القرارات التي يتم اتخاذها ويدركون أهمية العمل الذين يقومون به وأيضاً الاهتمام في تنمية مهاراتهم وتدريبهم وصقل مواهبهم وإبداعاتهم.

3. القيادات النسائية الحكومية: هي المرأة التي تشغل منصب قيادي حكومي لها من السلطة في اتخاذ القرار ولديها مجموعة من السمات والمواصفات الشخصية التي تجعلها قادرة على التأثير في المرؤوسين وتوجيه سلوكهم لإمكانية تحقيق أهداف معينة. 

8.1 حدود الدراسة: 

· الحدود الموضوعیة: تتناول هذه الدراسة واقع الثقافة التنظيمية من خلال أبعادها (التنسيق والتجانس، والاحتواء والترابط، والدعم الإنساني، والمناخ التنظيمي) وعلاقتها بالتمكين الإداري بأبعاده (التأثير، ومعنى العمل، الفاعلية الذاتية، وحرية الاختيار). 

· الحدود المكانیة: القيادات النسائية بالجهاز المركزي في الوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

· الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة خلال العام 1437/ 1438هجري.


الفصل الثاني

أدبيات الدراسة: 

تناول هذا الفصل الحالي الإطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.

1.2 الإطار النظري

سوف يتم التركيز في هذا الجانب على ثلاث موضوعات مهمة وهي: الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري والقيادات النسائية، ويتم تناولها كالتالي: 

1.1.2 الثقافة التنظيمية: 

تعد الثقافة أحد المحددات لسلوك الأفراد فهي أحد العناصر المهمة التي تحدد التفكير والقيم والأفكار والاتجاهات والاهتمامات أيضاً هناك أهمية لمعرفة طبيعة الثقافة وذلك لمعرفة الدور التي تفرضه على سلوك الأفراد، في حين أن الثقافة العامة أيضاً مهمة في معرفة الثقافة التنظيمية وذلك لأن الفرد يأخذ الثقافة من الأسرة ثم المدرسة والجامعة، ثم بعد ذلك ينظم إلى أحد المنظمات فيأخذ معه كل ما تعلمه في المدة السابقة إلى العمل، إذاً فالثقافة التنظيمية تؤثر وتتأثر بالثقافة العامة، وبالتالي تؤثر في سلوك الأفراد في المنظمة والمجتمع (الشيخ، 1995: 17) 

أولاً: مفهوم الثقافة: 

الثقافة بمعناها اللغوي تعني "العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها" (المعجم الوسيط، 1980: 102)، 

بينما عرفت الثقافة اصطلاحاً بـ: الكيان الذي ينشأ ويجمع هياكل المعرفة، والممارسات والرموز، والمفاهيم وأدوات التعبير، التي ليست بالضرورة موروثة، فقد تكون حديثة النشأة، ويتم عليها التفاوض بين أعضاء الجماعة، وتقوم بتكوين نظام اجتماعي معرفي، وتحدد أنماط التفاعل الاجتماعي (Santiago، 1996: 3).

ثانياً: مفهوم الثقافة التنظيمية: 

ترجع الجذور التاريخية لهذا المفهوم إلى الدراسات المبكرة في إدارة الأعمال وبخاصة إلى دراسات الهاوثرون التي أجراها التون مايو بين عام 1924-1933م التي أحدثت ما بات يعرف بالمدرسة الإنسانية في الإدارة والتي لها السبق في إدخال ما هو انساني أو اجتماعي إلى دراسة العمل (Eide، S، 2004: 9)، إلا أن الدراسات المنظمة عن هذا المفهوم لم تظهر بشكل واضح إلا في عام 1979 م عندما أدخلها (Pettigrew) إلى نظرية التنظيم، حيث ارتبط هذا المفهوم بمبادرات التغيير الناجحة وبرضا العاملين وولائهم وبمجمل أداء المنظمات، ثم ازداد الاهتمام بالثقافة التنظيمية منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين وحتى الآن (الخرابشة، 2011: 281) 

ولقد تعددت التعاريف حول مفهوم الثقافة التنظيمية وإن كانت جميعها تشير لذات المعنى، فيعرفها (العوفي، 2005: 12) حين يرى أن الثقافة التنظيمية هي منظومة من القيم واﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ وﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ والتقاليد وأساليب التفكير والعمل وأنماط السلوك، والتوقعات والمعايير التي يجتمع حولها ﺃﻋﻀﺎء التنظيم وتؤثر في سلوكهم داخل المنظمة، وتشكل شخصياتهم وتتحكم في خبراتهم وتؤثر في إنتاجية ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ بالأخير وأيضاً كفاءة قراراتها.

ومن هنا ترى الباحثتان أن الثقافة التنظيمية مجموعة من المحددات التي تحدد سلوكيات العاملين في المنظمة بشكل مباشر أو غير مباشر وتتكون من قيم وعادات واتجاهات وإيديولوجيات وفلسفة تتبنها المنظمة وتحدد بالنهاية هوية المنظمة في التعامل والسلوك مع تعاملها مع البيئية الداخلية والخارجية أيضاً.

ثالثاً: أهمية الثقافة التنظيمية: 

تقوم الثقافة التنظيمية بدور بالغ الأهمية في بقاء واستمرار المنظمات ونجاحها وذلك من خلال التالي (العبادلة، 2003: 35 -36) : 

· أنها تعتبر أداة محركة ذات قوة دافعة توحد الطاقات والإمكانات نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتوجه الجهود نحو التغيير والتجديد والابتكار.

· تقوم بمزج أهداف المنظمة بالأهداف الشخصية للأفراد، وتشكل القيم المشتركة بينهما معادلة تفاعل هذا المزج ليصبح تحقيق الفرد لذاته بما تحققه المنظمة من أهداف ضمن منظومة القيم السائدة في المجتمع.

· تعتبر قاعدة قوية وثابتة تقف عليها المنظمات لمواجهة التغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً.

· تعتبر سبباً هاماً في التحويل والتطوير؛ فعندما تنسجم ثقافة وأهداف المنظمة مع المصالح الشخصية للأفراد فإن عمليات التجديد ستكون مقنعة للأفراد، لذا فإن الثقافة التنظيمية تقوم بتوحيد هوية الأعضاء في المنظمة حيث إنها تساهم في انسجام المصالح الشخصية للأفراد مع ثقافة المنظمة.




رابعاً: أسباب ومبررات الاهتمام بالثقافة التنظيمية: 

إن الاهتمام بدراسة الثقافة التنظيمية يكمن للأسباب التالية: 

· التغيرات السريعة في البيئة التنظيمية: في ظل التطور العلمي الهائل الذي جعل العالم قرية صغيرة، وفي ظل ثورة الاتصالات وعلوم الكمبيوتر، أصبح من السهل انتقال العمال بين الدول، ومع التطور العلمي أصبح العامل المؤهل هو من يمتلك المهارات والكفاءات التي تمكنه من التعامل مع الأجهزة الحديثة هذا خلق ندرة في العمالة الماهرة (Ishmawi، 1998: 5).

· الاتجاه نحو العولمة: في حين ظهور الثورات التكنولوجية تزامن ظهور وجود الشركات متعددة الجنسية، التي تعمل في ظل ثقافات مختلفة، وقوانين ونظم وسياسات متعددة، ومع ظهور اتفاقيات التجارة العالمية أيضاً انتهت الحدود بين الدول أو تكاد (فلاق، 2010: 28) 

· حركات الاندماج: أدت حركة الاندماج بين الشركات إلى جذب الانتباه نحو مفهوم تغيير ثقافة المجتمع، وظهرت كتابات تبحث في قابلية هذه الثقافة للتغيير، وكيفية تغيير هذه الثقافة التنظيمية، وكيفية تقبل العاملين لها (Stevenson، 1996: 80) 

خامساً: عناصر الثقافة التنظيمية: 

تشمل الثقافة التنظيمية على العديد من القيم والمعتقدات والمعايير التي توجه سلوك الأفراد في المنظمة، والتي تساعدهم على فهم بيئة المنظمة من حولهم، وأن فهم هذه القيم تمثل المصدر النهائي للمدركات والأفكار والمشاعر والاتجاهات، وأن لكل ثقافة منظمية عناصر ظاهرية يتم من خلالها نقل وتوصيل القيم والمعايير من شخص لآخر (حريم، 2003) 

وعناصر الثقافة التنظيمية كما بينها (المدهون والجزراوي، 1995) هي: 

· القيم التنظيمية: وهي القيم التي تعكس أو تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل.

· المعتقدات التنظيمية: وهي مجموعة الأفكار المشتركة حول الحياة الاجتماعية في بيئة العمل وطبيعة العمل.

· الأعراف التنظيمية: وهي التزام العاملون بمعايير في التنظيم على اعتبارها معايير مفيدة للتنظيم.

· التوقعات التنظيمية: التي تكون بين الموظف والتنظيم وتتمثل بالتعاقد السيكولوجي.

كما أضاف Barnett إلى أن الثقافة التنظيمية تتضمن العناصر التالية (الصرايرة وعايش، 1995) : 

· اللغة: وهي أهم جزء في الثقافة التنظيمية وتشمل الرموز والألفاظ المتخصصة المتداولة لدى العاملون.

· القيم: تشكل القيم معتقدات مستديمة تحدد سلوكاً نموذجياً، وتوفر القيم للعاملين مقاييس عامه للفاعلية والأخلاقية التي تحدد الاتجاهات والسلوكيات والأحكام والمقارنات.

· السلوكيات: تمثل سلوكيات العاملين في تنظيم نشاطات مبرمجة وروتينية للحياة اليومية، وتساعد التنظيم على تحقيق أهدافه.

· الحكايات والأساطير: توجد في كل تنظيم حكايات يتداولها العاملون ويتم تعليمها للأعضاء الجدد كجزء من عملية التنشئة الاجتماعية.

سادساً: أبعاد الثقافة التنظيمية: 

من خلال الرجوع إلى أدبيات الدراسة اتضح أن أبعاد الثقافة التنظيمية تكمن في التالي: 

1. الاتساق والتجانس (قوة الثقافة التنظيمية) : تتوقف قوة الثقافة التنظيمية على مدى وعمق واتساع القيم التي يعتنقها أفراد المنظمة ومدى إيمانهم بها وتتوقف على عدة متطلبات هي (وضوح القيم الجوهرية، الاتفاق على القيم الجوهرية، التنسيق والتكامل بين القيم الجوهرية ) (محمد؛ مرسي، 2012: 288).

2. الاحتواء والترابط (احتواء العاملين بالمنظمة) : يشير مفهوم الاحتواء إلى أهمية العمل بالنسبة للفرد، ومدى اندماجه بقلبه وعقله في عمله، بحيث يشعر بأن عمله يمثل جزءاً مهماً من حياته (سميع، 2010: 113) ومن هنا نجد أنها مرتبطة بالقيم ومعتقدات المنظمة وهناك عدة عناصر تسهم في تحقيق الاحتواء وهي (التمكين، تكوير قدرات العاملين، العمل الجماعي، العدالة).

3. الدعم الإنساني: ويعتمد على استمرارية الفرد في الأداء المثمر والمتميز على الدرجة التي تؤكد فيها الثقافة التنظيمية بالمنظمة على مراعاة العلاقات الإنسانية بين العاملين والاهتمام بتلبية احتياجاتهم واحترامهم وتقديرهم ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: (Endres، M Grace & Smoak Lolta، 2008: 69-78) : احترام وتقدير العاملين، المكافأة وتشجيع الإنجاز، الرعاية الصحية والاجتماعية.

4. المناخ التنظيمي: يعد المناخ التنظيمي من الابعاد المهمة في الثقافة التنظيمية بالمنظمة، فهو يوضح الأسلوب الذي تتعامل به المنظمة مع أفرادها ويتمثل المناخ التنظيمي بالتالي: إجراءات العمل، نظام الاتصالات بالمنظمة. (Endres، M Grace & Smoak Lolta، 2008: 69-78) 

2.1.2 التمكين: 

جاءت كلمة التمكين بالقرآن الكريم قال الله تعالى: {الَّذِينَ إن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (سورة الحج اية: 41)، والتمكين هنا بمعنى إن محاولتهم الحصولُ على القوة تنطلق من موقع الإيمان المسئول، الذي يتحرك من خطة دقيقة قوامها الإخلاص لله في العبادة، والمسؤولية تجاه الإنسان في روحية العطاء، ومواجهة الواقع بإقامة الحق وإزهاق الباطل، والتمكين يأتي ضمن أولويات الإدارة الحديثة وإدارة الموارد البشرية بالاشتراك مع مديري الأنشطة الوظيفية الأخرى ويأتي ذلك من خلال ابراز الدور المحوري للموارد البشرية كقوة تنافسية تتنامى أهميتها النسبية على حساب الموارد المالية والمادية والتكنولوجية، من خلال التركيز على ما تقدمة الموارد البشرية للمنظمة وليس على ما تفعله من أجل إثراء قيمة المنظمة لدى العاملين (افندي، 2003: 10-12).

أولاً: مفهوم التمكين الإداري: 

تعددت الكتابات التي تناولت تعريف التمكين، ولعل من أهمها: 

هو تحرير الانسان من القيود، وتشجيع وتحفيز الفرد، ومكافأته على الممارسة الفعالة لروح المبادرة والإبداع لديه (Zemeke & Schaaf، 1998: 65). وأيضاً ما يراه (Robert H.&Wilson، 1999: 101-102) بأنه "هو تحويل مسئولية واستقلالية اتخاذ القرار عبر المستويات الأدنى للمنظمة في الهيكل التنظيمي". وأضاف (Buchann & Huczynski، 1997: 93) بأن التمكين مزيد من الرقابة الذاتية وأيضاً حرية اتخاذ القرار الممنوحة من الإدارة. ويرى (مصطفى، 2004: 5) أن التمكين لا ينصرف فقط على العاملين كأفراد بل أيضاً لفرق العمل، حيث يمكن الفريق من صنع القرارات مثل الاتصال بالعملاء واستقطاب طلباتهم وشراء مستلزماتهم وجدولة عملياتهم وقياس جودة الأداء والتحسين.

ويقصد بتمكين القيادات الإدارية: العملية المستمرة، التي تستهدف الوصول بالأفراد إلى أقصى درجة ممكنة من الالتزام والولاء لمنظماتهم، وإطلاق طاقتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال منحهم الثقة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وإيجاد بيئة عمل قائمة على التعاون والمشاركة، وإثارة الطاقات الكامنة لدى الأفراد وإبداعاتهم، والتطوير المستمر لمعارف ومهارات الأفراد (أبو خضير، 1433: 90).



ومن التعاريف السابقة يرى أن هناك اختلاف في المفاهيم ويرجع في رأي الباحثتان إلى اختلاف زاوية النظرة إلى التمكين، إلى أن هناك قاسماً مشتركاً بين تلك التعريفات، فالكثير يركز على أن التمكين هو منح الحرية والصلاحية في اتخاذ القرار وتنمية العاملين وتدريبهم، إلا أن البعض أشار في توضيح التمكين بأنه عبارة عن تفويض السلطة في حين أن هناك فرق في التفويض والتمكين، فوضح (مصطفى، 2004: 7) هذا الاختلاف بأن التمكين أكثر ثراء من التفويض كما وضحه الجدول التالي: 

جدول رقم (1) 

 الاختلاف بين التمكين والتفويض

		التفويض

		التمكين



		· انتقال جزء من الصلاحيات للمرؤوسين

· تظل المسئولية مسئولية القائم بالتفويض

· التفويض عملية مؤقتة

· في التفويض يقاد الموظف

· المعلومات تكون على قدر جزئية التفويض

· يتم سحب التفويض عندما يخطئ الفرد

		· اتاحة الفرصة للفرد للتقدير فالتقرير

· النجاح ينسب للممكن، والفشل مسئوليته

· التمكين دائم ويجسد فلسفة ثابتة

· في التمكين تتاح للموظف القيادة الذاتية

· المعلومات غير مقدرة وواسعة

· عندما يخطأ الفرد يتحرى السبب ويعالج







يتضح مما سبق الفرق بين التفويض والتمكين وأن التمكين مفهوم أوسع واشمل.

ومن هنا يمكن ان تعرف الباحثتان التمكين الإداري للقيادات: بأنه إستراتيجية تنظيمية تهدف إلى التحول من الممارسات التقليدية التي تهدف إلى المركزية وعدم التفويض إلى الممارسات الحديثة في التعامل الإداري مع القيادات من خلال إعطاء المزيد من الحرية في اتخاذ القرار واختيار طريقة العمل المناسبة والتأثير على القرارات التي يتم اتخاذها ويدركون أهمية العمل الذين يقومون به وأيضاً الاهتمام في تنمية مهاراتهم وتدريبهم وصقل مواهبهم وإبداعاتهم.




ثانياً: أسباب ومبررات التمكين الإداري: 

توجد بعض الأسباب التي دعت التي تمكين العاملين منها ما ذكره (حلواني، 2001: 230) وهي: 

1. نضوج عامل اليوم أكثر من عامل الأمس بفعل التدريب وغيره.

2. نظرة العاملين للمشكلات التي يواجهونها.

3. مشاركتهم تزيد من وحدة المنظمة، وترفع درجة تماسكها.

4. إن إشراك العاملين يزيد أيضاً من كفاءة وسرعة العمليات المختلفة، ويزيد استجابتهم للجهود المبذولة، ويجعلهم أكثر التزاماً.

ويرى (الكبيسي، 2005: 137-138) أنه يمكن تصنيف مبررات وأسباب التمكين في فئتين مع أنهما مترابطتين وذات علاقة بعضهما البعض، وهذه المبررات أو الأسباب كالتالي: 

1. أسباب واقعية وعملية: 

وترجع إلى الممارسات الإدارية التقليدية والتي ظلت لفترات طويلة أدت إلى ظهور مشكلات وسلبيات اثرت على أداء المنظمات المختلفة، وهذه الممارسات هي المركزية الشديدة وهرمية المستويات وتعدديتها وطول خطوط الاتصال الرسمية، وسرية حفظ المعلومات وغيرها من الممارسات التقليدية.

وإن استمرار تبني المنظمات لتلك الممارسات التقليدية لم يعد ممكناً استمراره والبقاء عليه في ظل بيئة تشهد تحولات سريعة ومتلاحقة تطالب بالتغيير والتطوير في شتى المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ويعد تمكين العاملين الأسلوب الذي يمكن أن تتحقق من خلاله التحولات الإدارية الملائمة لهذه التحولات.

2. أسباب تطويرية وإستراتيجية: 

لما كان التطوير والتغيير يمثل ضرورة من الضرورات التي تتطلبها الظروف التي تعيشها المنظمات المختلفة اليوم فإن الإدارة بهذه المنظمات تصبح مطالبة في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى باستشراف المستقبل والتنبؤ بملامحه ومعالمه وذلك من خلال إعداد البحوث والدراسات اللازمة والتي يشارك فيها متخصصون في مختلف حقول المعرفة، وذلك بفرض رسم الصورة التي ستكون عليها المستقبل وتحديد الاليات التي يمكن استخدامها لمواجهة المتغيرات التي ظهرت مؤخراً حتى تكون تأثيراتها ضعيفة على أداء المنظمات، وفقاً لذلك لابد من بناء منظمات عصرية متمكنة، وتتبنى التمكين فلسفة ومنهجاً في إدارة العاملين بها.




ثالثاً: فوائد التمكين الإداري: 

يرى (مصطفى، 2004: 10-11) لأن للتمكين فوائد لكلٍّ من المنظمة والفرد على النحو التالي: 

شكل (2) 

فوائد التمكين للمنظمة والفرد



رابعاً: أبعاد التمكين الإداري: 

تعددت الكتابات حول تحديد ابعاد التمكين التي تعددت بتعدد الكتاب، ويلاحظ أن هناك أربعة أبعاد اتفق عليها معظم العلماء لاقت قبولاً واسعاً من جانب الباحثين في مفهوم التمكين واستخدمها (Sprizer) في قياس التمكين وهي باختصار  كالتالي (أيوب، 2007: 542) : 

1. حرية الاختيار: وتعني حرية اختيار العاملين لطرق تنفيذ مهام عملهم.

2. التأثير: ويعني شعور الفرد واقتناعه بأن له تأثيراً في القرارات التي يتم اتخاذها.

3. الفعالية الذاتية: مقدرة الموظف على إنجاز مهامه بنجاح وفعالية، وتتأثر الفعالية الذاتية بمتغيرات ثلاث وهي الدعم التنظيمي، وتوافر المعلومات والتدريب.

4. معنى العمل: إدراك الفرد أن الواجبات التي يؤديها تكون ذات قيمة له وللآخرين ولمنظمته.





3. خامساً: مراحل وخطوات التمكين الإداري: 

إن التمكين لا يعد وصفةً سحريةً ولا علاج سريع النتائج ولكنه يعد برنامج من ضمن برامج التغيير والتجديد الذي يسبقه برامج متعددة لتمهيد الجو المناسب لتطبيق هذه الراية، حيثُ نجاحها من النتائج النهائية الباهرة على مستوى جميع الأصعدة (الفرد، المنظمة، الزبائن)، فجميعهم يستطيعوا أن يستفيدوا من تطبيق هذا البرنامج ومن فوائده الجمة (ملحم، 2006: 36).

· مراحل التمكين: 

عملية تمكين العاملين تتم من خلال ثلاث مراحل وهي كالتالي (السكارنة، 2010: 370-377) : 

1- مرحلة الإعداد والتهيئة: 

ويتم في هذه المرحلة معرفة إمكانية المنظمة من تطبيق التمكين؛ حيث يتم تحديد وتوفير الموارد الأساسية اللازمة، أيضاً تزويد الأفراد العاملين بالأهداف والمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، كذلك يتم تغيير الأنماط القيادية التقليدية التي تركز على المركزية في السلطة والتحول إلى النمط الذي يؤمن بالمشاركة والتشاور.

2- مرحلة التنفيذ: 

ويتم في هذه المرحلة تنفيذ برنامج تمكين العاملين، حيث يتطلب جهوداً في تدريب العاملين؛ ليتحقق لهم الفهم والاطلاع على الأنشطة الوظيفية التي يقومون بها، أيضاً تحليل قرأتهم الحالية ومساعدتهم للعمل بأقصى طاقة وقدرة، ثم الحصول بعد ذلك على التزام العاملين من خلال مشاركتهم في الرؤية والقيم، وبعد الانتهاء التدريب تتم عملية التمكين.

3- مرحلة المتابعة والتقويم: 

ويتم في هذه المرحلة الأخيرة التأكد من أن الجهود تنصب في إيجاد بيئة وثقافة مناسبة لتحقيق عملية التمكين؛ لتنفيذ الأعمال وإكساب المديرين مهارات جديدة  تتعلق بالإشراف والتفويض، وبالتالي التأكد من مدى تحقيق العاملين الممكنين لأهداف المنظمة.




· خطوات التمكين: 

قدم kinlaw في عام 1995 نموذجاً يتكون من ست خطوات لعملية التمكين (السيد، 2001: 346-356 ) : 

شكل رقم (3) 

خطوات عملية التمكين من إعداد (السيد، 2001: 346) 





التحسين المستمر في مستويات الأداء













الأولى: تعريف وتوصيل معنى التمكين لكل عضو من أعضاء المنظمة: حيث إن التخطيط للتمكين تتطلب البدء بتعريفه بل وتوصيله وإبلاغه لجميع الموظفين داخل المنظمة

الثانية: تحديد الأهداف والإستراتيجيات التي تحقق التمكين: إن الأهداف والإستراتيجيات تعتمد على المعنى الذي تم التوصل إليه، والهدف من عملية التمكين هو تحسين الأداء وليس تحسين حرية الاختيار وتكمن في (منح الموظفين مسئولية تحسين وتطوير الوظائف، إعطاء فرق العمل مسئولية تطوير أهدافهم، إشراك جميع العاملين في القرارات الهامة)، وإذا حددت أهداف واضحة تصبح بالتالي الإستراتيجيات متكاملة وهي مثلاً (تشجيع إنشاء فرق العمل وتطويرها، التركيز على تدريب المشرفين والموظفين، تطوير نظم استرجاع المعلومات التي تحدد مسئولية الموظفين تجاه بعضهم البعض) 

الثالثة: تدريب الأفراد على القيام بأدوارهم الجديدة بأساليب وطرق تتوافق مع أهداف المنظمة لدعم عملية التمكين: من خلال إعطاء الموظفين المعارف والمهارات اللازمة لتنمية كفاءاتهم للتحسين المستمر في الأداء.

الرابعة: تعديل أنظمة تركيب المنظمة وهياكلها بحيث يتطلب إدارة أقل وبيروقراطية أقل ويساهم في الابتكار والاستقلالية بدرجة وحرية أكبر في أداء العمل: من خلال التخلص من الاعمال التي لا تضيف القيمة، إدماج الأعمال المرتبطة ببعضها، تقليل أعباء المناصب الإدارية والإشرافية.

الخامسة: تعديل أنظمة المنظمة: مثل نظم التوظيف والتخطيط والرقابة والمكافآت والترقية والنقل والتدريب والتطوير ونظم التشغيل؛ وذلك لدعم عملية تمكين العاملين.

السادسة: تقييم ومتابعة تحسين الأداء: من خلال متابعة عملية التمكين من خلال قياس الأثر الذي تحدثه فكرة التمكين على التحسن المستمر الذي تم.

سادساً: معوقات التمكين الإداري: 

عملية التمكين عملية ليست سهلة، يوجد بها الكثير من المعوقات من أبرزها ما ذكره (الدعدي، 2011: 34-35) : 

· مقاومة التغيير من قبل المديرين والموظفين أنفسهم.

· خوف الموظفين من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها.

· قلة توافر الموارد التنظيمية اللازمة لتطبيق منهج التمكين.

· جمود الثقافة التنظيمية الغير مشجعة على تبني الأفكار الجديدة.

· خوف المديرين على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية.

أيضاً من المعوقات التمكين داخل المنظمات (محمد، 2013: 390) : 

· زيادة العبء والمسؤولية على العاملين غير القادرين عليها.

· زيادة الأعباء التي تتحملها المؤسسة أو المنظمة نتيجة تعليم وتدريب القيادات النسائية.

· إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية.

· تركيز بعض القيادات النسائية على النجاح الشخصي وتفضيله على النجاح التنظيمي.

· زيادة الوقت المطلوب للعمل الجماعي.

· زيادة الصراع والنزاع بين القيادات النسائية نتيجة أداء عمل جماعي.

· عدم امتلاك بعض القيادات النسائية المعرفة المتكاملة لإصدار قرارات فعاله.

· اتخاذ القرارات على أسس شخصية لدى القيادات النسائية وليس على أسس منطقية وموضوعية.

3.1.2 القيادات النسائية: 

للتحدث عن القيادات النسائية لابد من التعرف على التالي: 

أولاً: مفهوم القيادة: 

إن القيادة من أكثر موضوعات الإدارة دراسة، كما أنها من أكثر الموضوعات بحثاً في كثير من العلوم السياسية والعسكرية والاجتماعية والشرعية والسيكولوجية، وتعددت مفاهيم القيادة لأهمية هذه الظاهرة الاجتماعية ولأهمية وجودها في جميع مجالات الحياة ومن بين هذه التعريفات: 

تعرف القيادة على أنها ظاهرة جماعية يقوم القائد فيها بدور التنظيم وتحديد الأدوار وليس بالحاكم المطلق والآمر الناهي وكذلك لابد من تحديد دور كلٍّ من الجماعة وتأثيرها فيه إذ نستخلص أن القيادة عملية تأثير تبادلية وتفاعلية وليست من طرف واحد (سالم، 2007: 518).

والقيادة بمفهومها العام تعني فن استخدام الأفراد وتنسيق جهودهم وحسن استخدامهم واستخدام الموارد المتوفرة لتحقيق أهداف محددة (شحاته، 1989: 50).

ثانياً: السمات اللازمة للقيادة الفاعلة: 

إن للقيادة الفاعلة مجموعة من السمات والمهارات اللازمة وهي كالتالي: 

 (المهارات الذاتية والفنية والاجتماعية والإدراكية أو الذهنية).

فشخصية القائد = مهارات ذاتية×مهارات فنية×مهارات اجتماعية×مهارات إدراكية

بمعنى إذا أصبح أي من المهارات الأربع تساوي صفراً فالمحصلة تعني عدم كفاءة. (توفيق، 2006: 58) 

المهارات الذاتية: هي المهارات التي تُكون شخصية القائد وترجع إلى عوامل مكتسبة وفطرية من سماته كقائد وهي من المهارات الضرورية في القيادة وذلك لأن تأثيرها مهم على الأفراد وتشمل: (السمات الجسدية والقدرات العقلية والمبادأة والابتكار) (الرقب: 2009: 49).

المهارات الفنية: هي المهارات التي تتعلق بالجانب التنفيذي ويمكن أن يمتلكها بالتدريب والخبرة والدراسة وتشمل: الحزم والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتحمل المسؤولية والفهم العميق والشامل والإيمان بالهدف وإمكانية تحققه.

المهارات الاجتماعية: هي المهارات التي تتعلق بالتفاعل مع الآخرين ورغم أن هذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها بالتعلم والتدريب والمثابر إلا أنها تعتمد على الاستعداد والميل الشخصي (توفيق، 2006: 39) وتشمل: القدرة على التعامل مع الأفراد وتوكيد الذات ومهارات الاتصال والعمل الجماعي وروح الفريق والتوجيه والإرشاد والإقناع والتفويض (الرقب، 2009: 50).

المهارات الإدراكية: هي المهارات المتعلقة بقدرة القائد على رؤية منظمته بأكملها وعلى إدراكه لشبكة العلاقات وفهمها وقدرة على التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية وتطوير الأفراد (الرقب، 2009: 51).

ثالثاً: المرأة والقيادة: 

تمثل المرأة عنصراً هاماً في النهوض بالمجتمعات لما تقوم به من أدوار عديدة بجانب أدوارها الأساسية فعملت في شتى أنواع الوظائف سواءً إدارية وتعليمية أم طبية فقد تكون إما مديرة أو قائدة، فالقيادة تظهر أثناء ممارسة العمل داخل المنظمة والتفاعل مع الآخرين لتحقيق أهداف محددة، ولكي تتمكن المرأة من تحقيق النتائج المأمولة في المجال القيادي لابد النظر إلى مهاراتها وقدراتها السابقة الذكر للقائد الفاعل.

فتذهب الباحثتان إلى تعريف القيادات النسائية الحكومية: بأنها المرأة التي تشغل منصباً قيادياً حكومياً لها من السلطة في اتخاذ القرار ولديها مجموعة من السمات والمواصفات الشخصية التي تجعلها قادرة على التأثير في المرؤوسين وتوجيه سلوكهم لإمكانية تحقيق أهداف معينة. 

رابعاً: النمط القيادي لدى المرأة والرجل: 

في الخمسينيات والستينيات زاد اهتمام الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية في مشاركة المرأة العمل والمشكلات التي تقف عقبة في طريقها، أما في السبعينيات والثمانينيات توجه اهتمام الباحثين بدراسة المرأة في المواقع الإدارية والقيادية. (تركي، 1993: 56-77) أما في التسعينيات فقد بدأت البحوث تتحدث عن أثر الجنس في نمط القيادة والإدارة. (coleman, 2003: pp.325-339).

الكثير من الدراسات الأجنبية مثل دراسة  Brunner & Miller (1993) و Ruddick (1989       schumaker (1998) اهتموا بتأثير عامل الجنس على النمط القيادي ومعظمها استنتج إلى وجود اختلافات بين النمط القيادي للرجل والنمط القيادي للمرأة، وحددت بعض الدراسات نمطاً قيادي للرجل ونمط قيادي مختلف للمرأة، فوضحت أن المرأة أكثر ممارسة للقيادة مع الجماعة والتي تأخذ  صفة التعاون والإنتاج الجماعي، بينما الرجل أكثر ممارسة للقيادة فوق الجماعة والتي تأخذ صفة التحكم والسيطرة الاجتماعية (المنقاش، 2007: 40).

وبما أن تلك الدراسات بحثت في مجتمعات أجنبية مختلفة عن المجتمعات العربية إلا أن الدور المهم في التأثير على سلوك الأفراد ورؤيتهم وتوجهاتهم يعزى إلى الاختلاف الثقافي لذا قامت على سبيل المثال دراسة (المنقاش، 2007) بتحديد اختلاف النمط القيادي الذي يمارس لدى الذكور عنه عند الإناث في جامعة الملك سعود وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الرجال يمارسون نمط القيادة مع الجماعة، والنساء يمارسن نمط القيادة فوق الجماعة والقيادة مع الجماعة ولكن نسبة النساء اللاتي يمارسن نمط القيادة فوق الجماعة كانت أكبر من نسبة الرجال الذين يمارسون هذا النمط.

ومن هنا وضحت الدراسة السابقة الاختلاف في ممارسة الأنماط لكلا الجنسين في البيئات الأجنبية والعربية والجدول التالي رقم (2) يوضح مقارنة بين الصفات القيادية لكلٍّ من الرجل والمرأة: 

جدول رقم (2) 

مقارنة بين قيادة الرجل وقيادة المرأة

		الرجل القيادي

		البعــــد

		المرأة القيادية



		يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد ولكن بدون انقطاع

		الجهد

		تعمل بدرجة واحدة من الجهد ولكنها تأخذ فترات راحة قصيرة متباعدة



		المقاطعات والزيارات تربكه وتؤثر في إنتاجيته وأدائه

		التأثير

		تعد الزيارات والمقاطعات فرصة لبناء العلاقات ولتفهم احتياجات الأتباع ومساعدتهم



		يحرص على العمل بشكل كبير ولا يتخلل ذلك أمور أخرى في الغالب

		الأولويات والاهتمامات

		تخصص وقتاً للأمور الأخرى ومن أهمها متابعة الأمور الأسرية.



		له علاقات واسعة مع أشخاص خارج المنظمة

		العلاقات

		لها علاقات واسعة مع أشخاص خارج المنظمة



		يتابع أداء المهمة تلو الأخرى دون تركيز كبير على تقييم الأداء أو النظر في الآثار المستقبلية

		المتابعة والتقييم

		تقيم كل عمل وتحرص على دراسة الآثار المستقبلية والآثار العامة على الأسرة والبيئة والتعلم ونحوها



		يرتبط بعملة بشكل عميق

		ارتباط بالعمل

		ترتبط بعملها ولكنها ترتبط بأمور كثيرة أخرى



		يحب الاحتفاظ بالمعلومات

		تبادل

		تحب تبادل المعلومات



		يحرص على التسلسل التنظيمي

		التسلسل التنظيمي

		تعمل من خلال شبكة علاقات وليس تسلسل تنظيمي







المصدر: ( السويدان وباشراحيل، 2003: 214) بإضافة الابعاد لكل صفة من قبل الباحثة.




خامساً: المعوقات التي تواجه المرأة في العمل القيادي: 

تواجه المرأة العديد من الصعوبات والعقبات التي تؤثر في توليها المناصب القيادية نظراً لطبيعتها وظروفها والبيئة المحيطة بها فأثبتت الكثير من الدراسات أن هنالك مجموعة من المعوقات التي تقف تجاه المرأة في ممارسة العمل القيادي 

· المعوقات الأسرية: تتمثل بالأدوار العديدة التي تقوم بها المرأة من كونها كأم وزوجة وربة منزل وما يحدث عنه من صراع للأدوار المنوط بها.

· المعوقات الاجتماعية: تتمثل بنظرة المجتمع حول عمل المرأة والتمييز ضدها من قبل القادة الرجال. (الطراونه؛ أبو درويش، 2013: 147) 

· معوقات تنظيمية: تتمثل في كافة العوامل المتعلقة بالتنظيم الإداري التي قد تكون معوقاً للقيادات النسائية.

· معوق نقص التمكين: وتتمثل في كافة العوامل التي تحد من قدرة القيادة الإدارية في التأثير واتخاذ القرار وإحداث التغيير المطلوب لتحقيق النجاح والتميز في أداء مهمتها ودورها بصفتها قائدة.

· التحديات الثقافية: وتتمثل في مجموعة المفاهيم والمعتقدات الثقافية السائدة والمتعلقة بالنظر للمرأة بصفتها قائدة.

· المعوقات الذاتية: وتتمثل في كافة العوامل والخصائص الشخصية ذات التأثير السلبي على ممارسة القائدة الإدارية.

· المعوقات المادية والتقنية: وتشير إلى مجموعة المعوقات المرتبطة ببيئة العمل المادية والتجهيزات التقنية التي قد تحد من قدرة القائدة على تحقيق الأهداف المناطة بها (أبو خضير، 1433، 92-93).

2.2 الدراسات السابقة

حظي موضوع الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري، وأيضاً إيجاد المعوقات التي تواجه القيادات، باهتمام كبير من الباحثين.

فمن ناحية الثقافة التنظيمية فقد اشارت دراسة الخرابشة (2011) بعنوان: الثقافة التنظيمية وأثرها على أداء القيادات الإدارية، دراسة في المؤسسات العامة السودانية والأردنية، هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية الشائعة في تلك المؤسسات، وعلى مدى وجود علاقة بين الثقافة وأداء القيادات الإدارية في تلك المؤسسات العامة، أيضاً التعرف على المعوقات التنظيمية التي تواجه القادة في المؤسسات العامة، حيث ذهبت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية لها تأثير على أداء القيادات الإدارية ذهبت إلى أنه لابد من إيجاد ثقافة تنظيمية فعالة، والاهتمام بزيادة وعي القيادات الإدارية، واختيار وتدريب القيادات الإدارية، واتفق معه في ذلك دراسة الثويني (2007) التي طبقت على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في السعودية، في أن القيم السائدة (الثقافة التنظيمية) لها تأثير على تطوير الموارد البشرية بغض النظر عن الوظيفة، توصلت إلى أن الفرد يكون إبداعه بحسب الموقع الذي يحتله وبدرجة متوسطة، وخلصت الدراسة إلى توصيات أهمها: وجود حاجة ملحة لدراسة وفهم الثقافة الموجودة والسائدة في المنظمات السعودية المختلفة، وأيضاً اتفقت دراسة Palmer Richard (2006) إلى أن دور الثقافة التنظيمية في نجاح عملية التطوير من خلال التطوير التنظيمي وبيئة التنظيم والبرامج التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى أن المرونة في الثقافة التنظيمية تؤثر في فعالية أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع الزملاء، وفي علاقتهم بطلابهم. وكذلك اتفقت دراسة الفرحان (2003) بعنوان: الثقافة التنظيمية والتطوير الإداري وطبقت على مؤسسات القطاع العام الأردني، وأظهرت النتائج أن الثقافة المؤسسية السائدة  والتي تميل إلى البيروقراطية، وأن عملية التطوير في ظل غياب الثقافة المؤسسية تصبح غير ممكنة، اتفق معها دراسة ماهر أحمد محمد وعمر مرسي (2012) في أن الثقافة التنظيمية لها دور فعال ولكن هذه الدراسة في الإبداع الإداري، واستخدمت المنهج الوصفي والاستبانة كأداة للدراسة، حيثُ هدفت إلى توضيح العلاقة بين الثقافة التنظيمية والإبداع الإداري للقيادات الإدارية بجامعة أسيوط، حيث استنتجت وجود قصور في الثقافة من ناحية بعدي الدعم الإنساني والمناخ التنظيمي، كما أن هناك وجود ارتباط موجباً بين الثقافة التنظيمية والإبداع الإداري.

أما من جانب مستوى التمكين الإداري وجدت دراسة الفايز (2014) بعنوان: التمكين الإداري للقيادات النسائية في الجامعات السعودية_الواقع والتحديات، إن مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية متوسطاً حيثُ طبقت الاستبانة على (92) من القيادات الإدارية في كلٍّ من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود، أيضاً إلى وجود فروق بين استجابات أفراد العينة في مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية تبعاً لمتغير (الجامعة، الرتبة العلمية، العمل الحالي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية)، واتفقت معها دراسة التيمة (2013) إلى وجود درجة متوسطة من التمكين الإداري للمرأة في المواقع القيادية في الجامعات الأردنية، واختلفت معه دراسة علواه وآخرون (2011) التي هدفت إلى المقارنة بين مستوى التمكين في القطاع العام والخاص ووجدت أن القطاع العام يفتقر لوجود أنشطة التمكين الإداري وبالتالي يتحدد مستوى التمكين الإداري في القطاع العام إلى درجة متدنية، وتوصلت إلى إن أهم متطلبات التمكين الإداري هو توفير المناخ المناسب أي ثقافة تنظيمية متواكبة مع التمكين الاداري، تغيير فكرة روتينية المهمات وبيروقراطية العمل، توسيع نطاق مشاركة العاملين، واتفقت مع هذه الدراسة كلّق من دراسة البلوي (2015) على أن أهم متطلبات التمكين بالترتيب التالي: أولاً الشخصية وتليها متطلبات الثقافة التنظيمية وأخيراً المتطلبات الإدارية وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها: التوجه نحو اللامركزية وتدريب القيادات.

وجاءت دراسة Carter (2009) التي أجريت على (310) شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوربا والصين، لتوضح أن إنتاجية العاملين تزيد عندما يتم تمكينهم من قبل الإدارة العليا، كما أن التفكير المنهجي يساعد المديرين في اتخاذ القرارات.

ووجدت دراسة Ratmawati (2007) أن هنالك علاقة إيجابية وأثر معنوي للكفاءة الإدارية والالتزام في تمكين العاملين وانعكاس ذلك إيجابياً على مستوى أداء العاملين للدراسة التي قام بها على (8) شركات عاملة في القطاع المصرفي في أندونيسيا.

هنالك أيضاً العديد من الدراسات تطرقت إلى القيادات النسائية منها دراسة أبو خضير (1433) بعنوان: التحديات التي تواجه القيادات الأكاديمية النسائية في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، حيث عبرت الدراسة عن التحديات بخمسة أنواع وهي (التحديات التنظيمية، تحديات نقص التمكين، التحديات الثقافية، التحديات الذاتية، التحديات المادية والتقنية) ووجدت أن من التحديات نقص التمكين الذي احتل المرتبة الثالثة من التحديات التي تواجه القيادات النسائية وعبرت عنها بمجموعة من العوامل حيث احتل في المرتبة الأولى في الأهمية من بين مجموعة عوامل نقص التمكين هو عدم توافر برامج لتأهيل وإعداد القيادات النسائية قبل تكليفها بالدور القيادي وأيضاً من العوامل منها محدودية الفرص المتاحة لاكتساب الخبرات المتنوعة خارج المنظمة ونقص المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتوصلت الدراسة إلى إسهام الحلقات التطبيقية المقدمة في معهد الإدارة العامة في تزويد القيادات الأكاديمية بمجموعة من المعارف والمهارات الضرورية، وكذلك إلى ضرورة وضع سياسات تنظيمية تضمن تحقيق المشاركة الفاعلة للأقسام النسائية في رسم الخطط الإستراتيجية للمؤسسات التعليمية، واتفقت معها دراسة الأحمدي وأبو خضير (2009) بعنوان: دور مؤسسات التنمية الإدارية في تمكين القيادات النسائية من مواجهة تحديات القيادة، حيث هدفت إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه القيادات الإدارية النسائية في القطاعات النسائية ومدى مساهمة الحلقات التطبيقية المقدمة من الفرع النسائي في معهد الإدارة في رفع مستوى تمكينهن، وجاءت نتائج الدراسة أن أهم التحديات ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمادية ونقص التمكين الإداري، وأكدت أهمية دور الحلقات التطبيقية التي يقوم بها معهد الإدارة، وذهبت الدراسة إلى توصيات عدة من أهمها: تطوير الحلقات التطبيقية وبرامج الإدارة العليا وتنويع برامج تنمية الإدارة العليا، وجاءت دراسة Madsen (2010) التي هدفت إلى التعرف على الأساليب التي استخدمتها المرأة الصينية المسئولة في التعليم العالي لتطوير المعارف والقدرات والكفاءات المطلوبة للقيادات الناجحة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على المقابلة لجمع البيانات من افراد العينة حيث تم إجراؤها مع القيادات الإدارية النسائية للعاملات بالجامعة في مدينتين كبيرتين في الصين، حيث توصلت إلى أن الأُسرة والمعلمين لهم دور في تطوير القيادة عند الفتاة ودور مهم في تطوير الكفاءات القيادية، وتوصلت الدراسة إلى أن الدعم الاجتماعي يعمل إلى زيادة الثقة التي تزيد من تطوير القيادات الإدارية النسائية، واتفقت دراسة Ismail، et al (2005) في أن العوامل المرتبطة بالأداء الناجح للأستاذات في المجال الأكاديمي تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة الاستكشاف المهني ومرحلة التأسيس المهني، حيث إن العوامل المساهمة في الاكتشاف المهني المبكر التعليم، ودرجة الخبرة، والصفات الشخصية، بينما من العوامل التي تسهم في مرحلة التأسيس المهني هي التفرد بالدور الاكاديمي.

4.2.2 التعقيب على الدراسات السابقة:

في استعراضنا السابق للدراسات العربية والأجنبية اتضح لنا أن الثقافة التنظيمية لها تأثير في أداء القيادات الإدارية، العجلة في الحكم وعدم الحصول على البيانات والمعلومات من أهم المعوقات اتخاذ القرارات للقادة، وجود الحاجة لفهم ودراسة الثقافة التنظيمية السائدة بالمؤسسات السعودية باختلاف أنواعها، وإن مرونة الثقافة التنظيمية تؤثر في فعالية العاملين في التعامل مع الزملاء، وفي علاقتهم بمرؤوسيهم، وأيضاً عملية التطوير الإداري في ظل غياب الثقافة التنظيمية تكون غير ممكنة، ووجود علاقة بين التمكين الإداري والإبداع الإداري، وإن مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية متوسطاً نوعاً ما، وإن إنتاجية العاملين تزيد عندما يتم تمكينهم من قبل الإدارة العليا، ووجود علاقة إيجابية للكفاءة الإدارية والالتزام في تمكين العاملين وانعكاس ذلك ايجابياً على مستوى أداء العاملين، أما من أبرز التحديات التي تواجه القيادات النسائية في المملكة هو نقص التمكين، وأن الأسرة والتعليم والتفرد بالدور لهم دور في تطوير القيادات النسائية.

تتشابه هذه الدراسة مع ما سبقتها من دراسات من حيث بعض الخطوات المتبعة بتصميم منهج البحث ومعالجته وأدواتها المستخدمة لقياس المتغيرات، وقد استفادت الدراسة الحالية في إثراء الجوانب النظرية من خلال ما احتوته من الأدب النظري المرتبط بالدراسة وموضوعها وفي تصميم الدراسة وتنظيمها الحالي وتحديد المتغيرات التابعة والمستقلة، وإعداد أداة الدراسة، واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من بينها: دراسة ماهر وعمر (2012) في أنها جمعت بين غالبية أبعاد الثقافة التنظيمية والتي تمثل (الاتساق والتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) والتي تم افتراض تأثيرها على تمكين القيادات الإدارية، أيضاً اتفقت مع غالبية الدراسات السابقة في استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، إلا أنها تختلف وتتميز هذه الدراسة على حسب علم ومطالعة الباحثتان في أنه لا يوجد هناك دراسات أجنبية أو عربية أو محلية تناولت دراسة واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في جميع وزارات المملكة التي تتواجد فيه في  الجهاز المركزي، أيضاً اختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أبعاد التمكين الإداري والتي تمثلت في (حرية الاختيار، المغزى من العمل، ذاتية التصرف، التأثير) والتي تم افتراض أنها مقياس لمدى وجود التمكين الإداري، وأيضاً اختلف في منهج البحث المسحي الوصفي الارتباطي، في حين تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها قدمت الإطار النظري حول الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري، إضافة إلى القيادات الإدارية النسائية، نظراً لدورهم الفعال في تنمية المجتمع. 

الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها

تناول هذا الفصل الحالي منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية، التي قامت بها الباحثتان لتحقيق أهداف البحث، وتتضمن وصفاً للمنهج المتبع في الدراسة، تحديد أفراد مجتمع الدراسة، وطريقة اختياره، والأدوات المستخدمة لجمع بيانات الدراسة، وصدق وثبات أداة الدراسة، والأساليب المتبعة في تحليل بيانات الدراسة، وذلك وفقاً للتالي: 

1.3 منهج الدراسة: استخدمت الدراسة الحالية المنهج المسحي بمدخليه الوصفي والارتباطي، بحيث يتم جمع البيانات من المبحوثين للوقوف على طبيعة العلاقة بين الثقافة التنظيمية وفقاً لنظرية رنسيس ليكرت نظام (1 إلى 5) والتمكين الإداري للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية؛ فالمنهج الوصفي هو المنهج الذي يهتم بـ "دراسة ووصف الجوانب المتنوعة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من الاحداث أو مجموعة من الأوضاع وتحليلها، ولمعرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب بوجودها، أي أن الهدف من المنهج تشخيصي بالإضافة لكونه وصفي (غرايبة، 2010: 33).

كما اعتمد أيضاً استخدام المنهج المسحي بمدخله الارتباطي على دراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المختلفة ومعرفة العلاقة بين تغير ظاهرة والتغير الذي يصاحبه في ظاهرة أخرى، عن طريق استخدام أساليب الارتباط الإحصائية مثل ارتباط بيرسون (القحطاني وآخرون، 2013: 204).

2.3 مجتمع الدراسة: بناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم تحديد المجتمع المستهدف على أنه يتكون من جميع النساء اللاتي يتولين منصب قيادي بالجهاز المركزي (وكيله، نائبة وكيل، مديرة عامة، مساعدة مدير عام، مديرة إدارة أو قسم، مساعدة مدير إدارة او قسم) في جميع الوزارات الحكومية الواحد والعشرون وذلك تبعاً للإحصائية لعام 1437هــجرية الصادرة من إدارة شؤون الموظفين من كل وزارة، بحيث تم استبعاد الوزارات الحكومية التي لا يوجد بهم قيادات إدارية نسائية بالجهاز المركزي وهي كالتالي: (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الحج والعمرة)، وبذلك أصبح مجتمع الدراسة كالتالي: 

· إحدى عشرة وزارة حكومية مستهدفة وهي (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزارعة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

· 134 قائدة بجميع الأجهزة المركزية في الوزارات الحكومية المستهدفة.

3.3 عينة الدراسة: تم اختيار عينة الدراسة بالعينة الشاملة لكافة مجتمع الدراسة، وجاءت أعداد القيادات الإدارية النسائية في الجهاز المركزي للوزارات وأعداد الاستبانات الموزعة والمسترجعة ونسبتها على النحو التالي موضحة في الجدول رقم (3) علماً بأن جميع الاستبانات المسترجعة صالحة للمعالجة: 

جدول رقم (3) 

وصف لمجتمع وعينة الدراسة 

		الوزارة

		عدد مجتمع الدراسة

		الاستبانات

المرسلة

		الاستبانات المسترجعة

		نسبة المسترجع

		النسبة المئوية



		وزارة التعليم

		39

		39

		24

		61%

		20.7%



		وزارة الشؤون البلدية والقروية

		17

		17

		14

		82.35%

		12.1%



		وزارة الصحة

		16

		16

		10

		62.5%

		8.6 %



		وزارة الخدمة المدنية

		15

		15

		11

		73.3%

		10.3%



		وزارة الثقافة والإعلام

		15

		15

		11

		73.3%

		17.3%



		وزارة المالية

		12

		12

		12

		100%

		3.4%



		وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

		23

		23

		20

		86.9%

		9.5%



		وزارة البيئة والمياه والزراعة

		5

		5

		5

		100%

		4.3%



		وزارة التجارة والاستثمار

		4

		4

		4

		100%

		3.4%



		وزارة الخارجية

		3

		3

		3

		100%

		2.6%



		وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

		2

		2

		2

		100%

		1.7%



		الإجمالي

		134

		134

		116

		86.56%

		100%







4.3: أداة الدراسة: 

أولاً: بناء أداة الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم اعتماد الاستبانة أداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، واعتمدت الباحثتان في بنائها على مراجعة الكتب والدوريات المنشورة، والرسائل العلمية السابقة، وخبرات الباحثتان في مجال الإدارة، وتم اختيار الأبعاد لكل متغير من لها ارتباط وثيق بموضوع الدراسة وعمل القيادات داخل المنظمات، وتم إدراج عبارات لكل بعد ترتبط بتعريف تلك الأبعاد، وأخيراً تم عرضها على محكمين وتم تعديلها التعديل النهائي حتى أصبحت بصورتها النهائية (ملحق 2)؛ تم بناء أداة الدراسة وتقسيمها لقسمين: 

القسم الأول: تضمن البيانات الأولية لأفراد عينة الدراسة؛ حسب متغيراتها وهي (الوزارة التابعة، المسمى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة).

القسم الثاني: تضمن محاور الدراسة والتي اشتملت على (40) عبارة والمتمثلة في ثلاث محاور: 

المحور الأول: ابعاد الثقافة التنظيمية وتكونت من أربعة أبعاد تضمنتها (16) عبارة.

المحور الثاني: ابعاد التمكين الإداري، وتكونت من أربعة أبعاد تضمنتها (15) عبارة.

المحور الثالث: معوقات التمكين الإداري للقيادات النسائية الحكومية، وتكونت من (9) عبارات.

وقد تم تبني الشكل المغلق في تصميم الاستبانة والتي يحدد الاستجابات المحتملة لكل عبارة بناءً على درجة الموافقة عليها، كما تم تصميم البنود التي احتوى عليها المقياس على غرار مقياس ليكرت الخماسي.

 ثانياً: صدق أداة الدراسة: لمعرفة صدق وصلاحية الأداة لقياس ما أعدت لقياسه تم التأكد من صدق الأداة من خلال الصدق الظاهري والداخلي.

الصدق الظاهري للأداة: وهو قدرت المقياس على قياس ما ينبغي قياسه من خلال النظر إليه وتفحصه لمعرفة مدى مواءمته لما أعد له (القحطاني وآخرون، 2013: 229)، حيثُ تم عرض الاستبانة على محكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة وجاء الرد من (7) محكمين أسماءهم كما بالملحق رقم (1)، بحيث أعادوا الاستبانة للباحثة بعد أن دونوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وفي ضوء تلك المقترحات تم إجراء التعديلات في الأداة لتظهر بالشكل النهائي كما في الملحق رقم (2).

 الصدق الداخلي للأداة: بعد التأكد من الصدق الظاهري للأداة، قامت الباحثتان بتطبيقها ميدانياً على عينة مكونه من (20) من القيادات، تم اختيارهن من مجتمع الدراسة بصورة عشوائية، وتم حساب معامل الارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه، كما وضحه الجدول التالي: 




		جدول (4) 

صدق الاتساق الداخلي باستخدام معامل (ارتباط بيرسون(

		الثقافة التنظيمية

		التمكين الإداري

		معوقات تمكين القيادات



		البعد

		رقم العبارة

		معامل الارتباط

		البعد

		رقم العبارة

		معامل الارتباط

		رقم العبارة

		معامل الارتباط



		الاتساق والتجانس

		1

		.723**

		حرية الاختيار

		1

		.726**

		1

		.545**



		

		2

		.579**

		

		2

		.657**

		2

		.777**



		

		3

		.712**

		

		3

		.628**

		3

		.767**



		

		4

		.727**

		

		4

		.650**

		4

		.811**



		الاحتواء والترابط

		1

		.800**

		الفاعلية الذاتية

		1

		.716**

		5

		.718**



		

		2

		.812**

		

		2

		.723**

		6

		.765**



		

		3

		.741**

		

		3

		.746**

		7

		.668**



		

		4

		.799**

		

		4

		.633**

		8

		.680**



		الدعم الإنساني

		1

		.798**

		معنى العمل

		1

		.572**

		9

		.696**



		

		2

		.764**

		

		2

		.735**

		-

		-



		

		3

		.684**

		

		3

		.428**

		-

		-



		

		4

		.769**

		

		-

		-

		-

		-



		المناخ التنظيمي

		1

		.748**

		التـــــأثير

		1

		.640**

		-

		-



		

		2

		.780**

		

		2

		.571**

		-

		-



		

		3

		.688**

		

		3

		.602**

		-

		-



		

		4

		.807**

		

		4

		.659**

		-

		-







داله عند مستوى 0.01 (** )      



يتضح من الجدول رقم (4) أن نتائج معامل ارتباط بيرسون (بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه) تدل على أن جميع عبارات الدراسة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) مع مجموع المحور الذي ينتمي إليه وهذا يدل على أن جميع عبارات الدراسة صادقة، أي أن أداة الدراسة صادقة وصالحة لقياس ما أعدت لقياسها.

ثالثاً: ثبات أداة الدراسة: 

يقصد بثبات أداة الدراسة إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها (القحطاني وآخرون، 2013: 236)، وللتأكد من ثبات الأداة فقد تم استخدام (Cronbach’s Alpha) قيمة معادلة ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات الأداة وجاءت كما في الجدول التالي: 




جدول رقم (5)

 ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ) 

		محاور الدراسة

		عدد عبارات

		معامل الثبات



		الثقافة التنظيمية

		16

		.946



		التمكين الإداري

		15

		.901



		معوقات تمكين القيادات النسائية في الأجهزة الحكومية

		9

		.885







يتضح من الجدول رقم (5) أن معامل الثبات لمحاور الدراسة باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ) كان (0.946) لمحور الثقافة التنظيمية، و(0.901) لمحور التمكين الإداري، و(0.885) لمحور معوقات التمكين للقيادات النسائية، وهي معاملات ثبات مرتفعة مما تؤكد على قوة ثبات الأداة وصلاحيتها للتطبيق. 



5.3 أساليب التحليل الإحصائي: 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز (SPSS)، وهي على النحو التالي: 

1. معامل ارتباط "بيرسون" (Pearson) : لمعرفة صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة.

2. معامل " ألفا كرونباخ " (Cronbach’s Alpha) : للتأكد من ثبات أداة الدراسة.

3. التكرار والنسبة المئوية: لوصف خصائص عينة البحث وتحديد استجابات أفرادها تجاه فقرات الاستبانة.

4. المتوسط الحسابي: لترتيب العبارات حسب الأهمية لنتائج الدراسة. 

5. الانحراف المعياري: لتوضيح مدى تشتت استجابات إفراد العينة. 

6. معامل ارتباط "سيبرمان" (Spearman) : لإيجاد العلاقة بين متغيرات الدراسة.

7.  اختبار (One Way ANOVA) تحليل التباين الأحادي: لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متغيرات الدراسة.

8. اختبار أقل فرق ممكن ( LSD ) : لتحديد اتجاهات الفروق بين المتغيرات (إذا كان هناك فروق).

9. اختبار ت للعينة الواحدة t test one sample)): لقياس دلالة فروق المتوسطات للعينة.

10. اختبار مربع كاي (Chi-Square) : لإيجاد العلاقة ذات الدلالة الإحصائية بين الوزارة التابعة وبين الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري.

وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي في برنامج (SPSS)، ولتحديد المتوسطات تم حساب المدى (5-1=4) ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس (4/5= 0.80) وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس، كما في الجدول رقم (6). 

جدول رقم (6) 

توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

		الوصف

		الدرجة

		مدى المتوسطات



		أوافق تماماً

		5

		من  4.21   إلى    5



		أوافق

		4

		من  3.41   إلى  4.20



		غير متأكد

		3

		من  2.61   إلى  3.40



		غير موافق 

		2

		من  1.81   إلى  2.60



		غير موافق إطلاقاً

		1

		من    1     إلى  1.80












الفصل الرابع: 

عرض وتحليل بيانات الدراسة

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية التي تمثلت في إجابات مفردات عينة الدراسة من القيادات النسائية في الوزارات الحكومية على أداة الدراسة، وذلك لمعرفة واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وسيتم تفسير نتائج الدراسة الميدانية وفقاً لمضمون نتائج وصف أفراد الدراسة ونتائج لأسئلة الدراسة كالتالي: 

1.4 النتائج المتعلقة بوصف افراد عينة الدراسة: 

تم استخدام التكرارات، والنسب المئوية لتوضيح خصائص عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة، وهي كالتالي: 

· توزيع عينة الدراسة وفقاً للوزارة التابعة لها: 

شكل رقم (4) 

توزيع عينة الدراسة وفقاً للوزارة التابعة لها



يتضح من الشكل (4) توزيع افراد عينة الدراسة وفق الوزارة التابعة لها، حيث توزعت عينة الدراسة على (11) وزارة، وكانت النسبة الأعلى من عينة الدراسة في "وزارة التعليم" بنسبة (20.7 %) ويرجع السبب في ذلك إلى أن الوزارة لها الأولوية في توظيف النساء سابقاً في مجال رئاسة البنات، أما النسبة الأقل فكانت في "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" بنسبة (1.7 %) فقط من عينة الدراسة ويعزى ذلك إلى أن الوزارة حديثة في استحداث القسم النسائية للعمل بها حيث تم العمل فيها أوائل عام 2015م.

· توزيع عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي: 



شكل رقم (5) 

توزيع عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي





يوضح الشكل رقم (5) توزيع افراد عينة الدراسة وفق المسمى الوظيفي، حيث كشفت النتائج أن "رئيسة قسم أو إدارة "هو المسمى الوظيفي الأعلى في عينة الدراسة بنسبة (55.2 %)، يليه مسمى "مساعدة رئيس القسم أو الإدارة "بنسبة (27.6 %) من عينة الدراسة، ومن ثم مسمى "مساعدة مدير عام" بنسبة (8.6 %)، أما مسمى "مديرة عامة "يمثلون (7.8 %) من عينة الدراسة، فيما وجد أن مسمى "وكيلة" واحدة فقط في عينة الدراسة تمثل (0.9 %) فقط؛ وهذا يدل على أن القيادات النسائية تقل كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي.




· توزيع عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي: 

شكل (6) 

توزيع عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي





يوضح شكل رقم (6) توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى التعليمي، حيث إن أغلب عينة الدراسة يحملون مؤهل "بكالوريوس" بنسبة (66.4%)، يليه المستوى التعليمي "ماجستير" بنسبة (19%)، ومن ثم "دبلوم بعد الثانوي "بنسبة (7.8%)، أما من مستوى تعليمهن "ثانوي فأقل "فيمثلون (4.3%) من عينة الدراسة، فيما (2.6%) فقط من عينة الدراسة يحملون مؤهل "دكتوراه".

· توزيع عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة: 

شكل (7) 

توزيع عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة





يوضح الشكل رقم (7) توزيع افراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة، حيث إن (45.7 %) من عينة الدراسة يتمتعون بخبرة (من 15 سنة أو أكثر) يليهم من يتمتع بخبرة (من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات) بنسبة (25 %،) ومن ثم من يتمتعون بخبرة (من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة) بنسبة (20.7%)، وأخيراً من لديه خبرة (أقل من 5 سنوات) يمثلون (8.6%) فقط من عينة الدراسة، وهذا يعني أن عينة الدراسة يتمتعون بخبرة عالية مما ينعكس إيجابياً على جودة نتائج الدراسة.



2.4 نتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 

حيث يتم الإجابة عن تساؤلات الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، ونتائج الأسئلة هي كالتالي: 

·  النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 

والذي ينص على: ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة للقيادات النسائية بأبعادها الاربعة (اتساق وتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) ؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والرتب، وذلك لعبارات المحور الأول: أبعاد الثقافة التنظيمية، كالتالي: 

1) بُعد الاتساق والتجانس: 

جدول (7)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات لبعد الاتساق والتجانس: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		تسود المنظمة مجموعة واضحة من القيم التي تقود سلوكنا داخل العمل

		ك

		0

		9

		21

		55

		31

		3.93

		.872

		11.499

		115

		.000

		2



		

		

		%

		0

		7.8

		18.1

		47.4

		26.7

		

		

		

		

		

		



		2

		تقوم العلاقة بيني وبين العاملين بالقسم أو الإدارة التي أعمل بها على أساس من الثقة المتبادلة

		ك

		0

		1

		11

		56

		48

		4.30

		.675

		20.762

		115

		.000

		1



		

		

		%

		0

		.9

		9.5

		48.3

		41.4

		

		

		

		

		

		



		3

		تتفق القيم المنشورة في رسالة المنظمة مع القيم الفعلية التي يمارسها الجهاز الإداري مع العاملات

		ك

		0

		5

		28

		54

		29

		3.92

		.815

		12.197

		115

		.000

		3



		

		

		%

		0

		4.3

		24.1

		46.6

		25.0

		

		

		

		

		

		



		4

		تطور المنظمة أهدافها وفقاً لمتطلبات العصر

		ك

		0

		9

		33

		40

		34

		3.85

		.935

		9.832

		115

		.000

		4



		

		

		%

		0

		7.8

		28.4

		34.5

		29.3

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		4.00

		0.82

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.

يتضح من الجدول رقم (7) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الاتساق والتجانس، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (4.0) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.82) مما يعني أن هناك تجانساً جيداً في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق تماماً) ودرجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (2) وهي (تقوم العلاقة بيني وبين العاملين بالقسم أو الإدارة التي أعمل بها على أساس من الثقة المتبادلة) بمتوسط حسابي قدرة (4.30) بدرجة (أوافق تماماً)، مما يعني أنها أكثر ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية فيما يخص الاتساق والتجانس من وجهة نظرهن، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (1) وهي (تسود المنظمة مجموعة واضحة من القيم التي تقود سلوكنا داخل العمل) بمتوسط حسابي قدرة (3.93) بدرجة (أوافق )، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (3) وهي (تتفق القيم المنشورة في رسالة المنظمة مع القيم الفعلية التي يمارسها الجهاز الإداري مع العاملات) بمتوسط حسابي قدرة (3.92) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الاخيرة العبارة رقم (4) وهي (تطور المنظمة أهدافها وفقاً لمتطلبات العصر) بمتوسط حسابي قدرة (3.85) بدرجة (أوافق)، وهي أقل ثقافة تنظيمية سائد لدى القيادات النسائية فيما يخص الاتساق والتجانس من وجهة نظرهن ويرجع السبب في رأي الباحثة إلى قلة الاهتمام بالمتغيرات الخارجية المتلاحقة، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث أن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05.




1) بُعد الاحتواء والترابط: 

جدول (8) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات لبعد الاحتواء والترابط: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		يعتبر الاهتمام في قدراتنا سمة من سمات المنظمة

		ك

		0

		8

		27

		44

		37

		3.95

		.912

		11.196

		115

		.000

		2



		

		

		%

		0

		6.9

		23.3

		37.9

		31.9

		

		

		

		

		

		



		2

		تشجع المنظمة روح المبادرة الفردية

		ك

		4

		13

		32

		29

		38

		3.72

		1.139

		6.848

		115

		.000

		3



		

		

		%

		3.4

		11.2

		27.6

		25.0

		32.8

		

		

		

		

		

		



		3

		يُعد العمل بروح الفريق سمة مميزة للعمل في القسم او الإدارة التي أعمل بها

		ك

		2

		3

		16

		50

		45

		4.15

		.877

		14.076

		115

		.000

		1



		

		

		%

		1.7

		2.6

		13.8

		43.1

		38.8

		

		

		

		

		

		



		4

		تتسم القواعد التنظيمية في المنظمة بالعدل

		ك

		3

		10

		36

		41

		26

		3.66

		1.004

		7.122

		115

		.000

		4



		

		

		%

		2.6

		8.6

		31.0

		35.3

		22.4

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.87

		0.98

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.



يتضح من الجدول رقم (8) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الاحتواء والترابط، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.87) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.98) مما يعني أن هناك تجانساً جيداً في إجابات أفراد عينة الدراسة.




وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (3)، وهي: (يُعد العمل بروح الفريق سمة مميزة للعمل في القسم أو الإدارة التي أعمل بها) بمتوسط حسابي قدرة (4.15) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أكثر ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية في الاحتواء والترابط من وجهة نظرهن، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (1) وهي (يعتبر الاهتمام في قدراتنا سمة من سمات المنظمة) بمتوسط حسابي قدرة (3.95) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (2) وهي (تشجع المنظمة روح المبادرة الفردية) بمتوسط حسابي قدرة (3.72) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الاخيرة العبارة رقم (4) وهي (تتسم القواعد التنظيمية في المنظمة بالعدل) بمتوسط حسابي قدرة (3.66) بدرجة (أوافق)، وهي أقل ثقافة تنظيمية سائد لدى القيادات النسائية في الاحتواء والترابط من وجهة نظرهن، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث يكون مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05.

2) بُعد الدعم الإنساني: 

جدول (9) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات لبعد الدعم الانساني: 

		م

		العبارات

		

		غير موافإ اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		تعامل إدارة المنظمة العاملات باحترام وتقدير

		ك

		0

		1

		14

		42

		59

		4.37

		.729

		20.260

		115

		.000

		1



		

		

		%

		0

		.9

		12.1

		36.2

		50.9

		

		

		

		

		

		



		2

		تسود المنظمة علاقات إنسانية بين العاملين

		ك

		0

		2

		22

		39

		53

		4.23

		.817

		16.256

		115

		.000

		2



		

		

		%

		0

		1.7

		19.0

		33.6

		45.7

		

		

		

		

		

		



		3

		تكافئ إدارة المنظمة على الأداء المتميز

		ك

		7

		26

		45

		22

		16

		3.12

		1.097

		1.185

		115

		.238

		4



		

		

		%

		6.0

		22.4

		38.8

		19.0

		13.8

		

		

		

		

		

		



		4

		تشجع إدارة المنظمة على الأفكار الجديدة

		ك

		1

		21

		44

		29

		21

		3.41

		1.014

		4.397

		115

		.000

		3



		

		

		%

		.9

		18.1

		37.9

		25.0

		18.1

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.78

		0.91

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.



يتضح من الجدول رقم (9) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص الدعم الإنساني، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.78) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.91) مما يعني ان هناك تجانس جيد في اجابات افراد عينة الدراسة.

وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق تماماً) ودرجة (غير متأكد) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الاولى العبارة رقم (1) وهي (تعامل إدارة المنظمة العاملات باحترام وتقدير) بمتوسط حسابي قدرة (4.37) بدرجة (أوافق تماماً )، مما يعني انها اكثر ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية في الدعم الإنساني من وجهة نظرهن، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (2) وهي (تسود المنظمة علاقات إنسانية بين العاملين) بمتوسط حسابي قدرة (4.23) بدرجة (أوافق تماماً)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (4) وهي (تشجع إدارة المنظمة على الأفكار الجديدة) بمتوسط حسابي قدرة (3.41) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الاخيرة العبارة رقم (3) وهي (تكافئ إدارة المنظمة على الأداء المتميز) بمتوسط حسابي قدرة (3.12) بدرجة (غير متأكد)، وهي اقل ثقافة تنظيمية سائدة ودليل من وجهة نظر الباحثة على عدم الاهتمام بالحوافز، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن العبارات الأولى والثانية والرابعة ذات دلالات جوهرية بحيث ان مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05 ماعدا العبارة الثالثة (تكافئ إدارة المنظمة على الأداء المتميز) ليست ذات دلالة جوهرية لان مستوى الدلالة لاختبار ت اعلى من.05  حيث بلغ.238.























4) بُعد المناخ التنظيمي: 

جدول (10) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات لبعد المناخ التنظيمي: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		تساهم الممارسات الإدارية في المنظمة بجودة إنجاز العمل 

		ك

		0

		13

		21

		60

		22

		3.78

		.883

		9.571

		115

		.000

		2



		

		

		%

		0

		11.2

		18.1

		51.7

		19.0

		

		

		

		

		

		



		2

		يتم تحديد الأدوار الخاصة بالعاملات بدقة

		ك

		1

		13

		28

		49

		25

		3.72

		.956

		8.155

		115

		.000

		3



		

		

		%

		.9

		11.2

		24.1

		42.2

		21.6

		

		

		

		

		

		



		3

		تتمكن العاملات بالقسم أو الإدارة من التواصل بالمستويات المختلفة بسهولة

		ك

		4

		8

		28

		39

		37

		3.84

		1.063

		8.474

		115

		.000

		1



		

		

		%

		3.4

		6.9

		24.1

		33.6

		31.9

		

		

		

		

		

		



		4

		تمنح إدارة المنظمة العاملات بالأقسام والإدارات السلطات والصلاحيات التي تمكنهن من انجاز أعمالهن

		ك

		3

		14

		29

		42

		28

		3.67

		1.053

		6.877

		115

		.000

		4



		

		

		%

		2.6

		12.1

		25.0

		36.2

		24.1

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.75

		0.99

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.




يتضح من الجدول رقم (10) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية فيما يخص المناخ التنظيمي، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.75) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.99) مما يعني أن هناك تجانساً جيداً في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (3) وهي (تتمكن العاملات بالقسم أو الإدارة من التواصل بالمستويات المختلفة بسهولة) بمتوسط حسابي قدرة (3.84) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أكثر ثقافة تنظيمية سائدة، وهذا دليل على جودة الاتصالات في منظماتهن، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (1) وهي (تسهم الممارسات الإدارية في المنظمة بجودة إنجاز العمل) بمتوسط حسابي قدرة (3.78) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (2) وهي (يتم تحديد الأدوار الخاصة بالعاملات بدقة) بمتوسط حسابي قدرة (3.72) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الأخيرة العبارة رقم (4) وهي (تمنح إدارة المنظمة العاملات بالأقسام والإدارات السلطات والصلاحيات التي تمكنهن من انجاز أعمالهن) بمتوسط حسابي قدرة (3.67) بدرجة (أوافق)، وهي أقل ثقافة تنظيمية سائد لدى القيادات النسائية في المناخ التنظيمي من وجهة نظرهن، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث أن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من 0.05.




ملخص السؤال الأول: 

جدول رقم (11) 

ملخص نتائج السؤال الأول

		أبعاد الثقافة التنظيمية

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		المرتبة



		الاتساق والتجانس

		4.00

		0.82

		1



		الاحتواء والترابط

		3.87

		0.98

		2



		الدعم الإنساني

		3.78

		0.91

		3



		المناخ التنظيمي

		3.75

		0.99

		4



		الثقافة التنظيمية ككل

		3.85

		0.93

		-







يتضح من الجدول رقم (11) أن المتوسط الحسابي العام لمحور الثقافة التنظيمية ككل بلغ (3.85) وهي درجة (أوافق)، مما يعني أننا نستطيع الاجابة على تساؤل الدراسة الاول بالقول إن القيادات النسائية يوافقن على وجود الثقافة التنظيمية لديهن بشكل عام، وجاء بعد "الاتساق والتجانس" كأكثر ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن بمتوسط (4.0) بدرجة (أوافق)، وفي التربية الثانية جاء بعد "الاحتواء والترابط" بمتوسط (3.87) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة بعد "الدعم الإنساني" بمتوسط (3.78)، وفي المرتبة الأخيرة بعد "المناخ التنظيمي" بمتوسط (3.75) بدرجة (أوافق)، كأقل ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن.

·  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

والذي ينص على: ما واقع التمكين الإداري للقيادات النسائية بأبعادها الأربعة (معنى العمل، التأثير في القرارات، حرية الاختيار، الفاعلية الذاتية)؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والرتب، وذلك لعبارات المحور الثاني: أبعاد التمكين الإداري، كالتالي: 









1) بُعد حرية الاختيار: 

جدول (12) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات بُعد حرية الاختيار: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		يتيح لي أداء عملي أكبر قدر من الصلاحيات

		ك

		3

		15

		40

		38

		20

		3.49

		1.009

		5.247

		115

		.000

		3



		

		

		%

		2.6

		12.9

		34.5

		32.8

		17.2

		

		

		

		

		

		



		2

		أتمتع باستقلالية في تحديد أسلوب أداء عملي

		ك

		1

		6

		31

		47

		31

		3.87

		.900

		10.425

		115

		.000

		2



		

		

		%

		.9

		5.2

		26.7

		40.5

		26.7

		

		

		

		

		

		



		3

		يتيح لي عملي تحمل مسئولية أدائه

		ك

		1

		2

		17

		57

		39

		4.13

		.786

		15.473

		115

		.000

		1



		

		

		%

		.9

		1.7

		14.7

		49.1

		33.6

		

		

		

		

		

		



		4

		تمكنني المنظمة من القيام بحل المشكلات التي تواجهني من دون الرجوع للإدارة

		ك

		4

		19

		44

		32

		17

		3.34

		1.030

		3.517

		115

		.001

		4



		

		

		%

		3.4

		16.4

		37.9

		27.6

		14.7

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.71

		0.93

		







يتضح من الجدول رقم (12) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود التمكين الإداري فيما يخص حرية الاختيار، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.71) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.93) مما يعني أن هناك تجانس جيد في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق) ودرجة (غير متأكد ) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الاولى العبارة رقم (3) وهي (يتيح لي عملي تحمل مسئولية أدائه) بمتوسط حسابي قدرة (4.13) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أهم عبارات التمكين الإداري فيما يخص حرية الاختيار من وجهة نظر القيادات النسائية، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (2) وهي (أتمتع باستقلالية في تحديد أسلوب أداء عملي) بمتوسط حسابي قدرة (3.87) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (1) وهي (يتيح لي أداء عملي أكبر قدر من الصلاحيات) بمتوسط حسابي قدرة (3.49) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الأخيرة العبارة رقم (4) وهي (تمكنني المنظمة من القيام بحل المشكلات التي تواجهني من دون الرجوع للإدارة) بمتوسط حسابي قدرة (3.34) بدرجة (غير متأكد)، وهي أقل عبارات التمكين الإداري أهمية فيما يخص حرية الاختيار من وجهة نظر القيادات النسائية، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث إن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من 0.05.



2) بُعد الفاعلية الذاتية: 

جدول (13)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات بُعد الفاعلية: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق إطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		

		

		

		المرتبة



		1

		تطوير مهاراتي هدف أساسي للمنظمة التي أعمل بها

		ك

		6

		14

		31

		38

		27

		3.57

		1.128

		5.430

		115

		.000

		3



		

		

		%

		5.2

		12.1

		26.7

		32.8

		23.3

		

		

		

		

		

		



		2

		أستطيع ان اعبر عن رأيي بحرية

		ك

		4

		6

		40

		43

		23

		3.65

		.971

		7.169

		115

		.000

		2



		

		

		%

		3.4

		5.2

		34.5

		37.1

		19.8

		

		

		

		

		

		



		3

		يحرص الرؤساء على التعرف على آراء القيادات النسائية إزاء اتخاذ القرارات

		ك

		4

		15

		41

		36

		20

		3.46

		1.033

		4.762

		115

		.000

		4



		

		

		%

		3.4

		12.9

		35.3

		31.0

		17.2

		

		

		

		

		

		



		4

		يرى الرؤساء أنني أقوم بأداء عملي بكفاءة

		ك

		0

		1

		25

		59

		31

		4.03

		.721

		15.443

		115

		.000

		1



		

		

		%

		0

		.9

		21.6

		50.9

		26.7

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.68

		0.96

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.



يتضح من الجدول رقم (13) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود التمكين الإداري فيما يخص الفاعلية الذاتية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.68) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.96) مما يعني أن هناك تجانس جيد في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (4) وهي (يرى الرؤساء أنني أقوم بأداء عملي بكفاءة) بمتوسط حسابي قدرة (4.03) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أهم عبارات التمكين الإداري فيما يخص الفاعلية الذاتية من وجهة نظر القيادات النسائية، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (2) وهي (أستطيع التعبير عن رأيي بحرية) بمتوسط حسابي قدرة (3.65) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (1) وهي (تطوير مهاراتي هدف أساسي للمنظمة التي أعمل بها) بمتوسط حسابي قدرة (3.57) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الاخيرة العبارة رقم (3) وهي (يحرص الرؤساء على التعرف على آراء القيادات النسائية إزاء اتخاذ القرارات) بمتوسط حسابي قدرة (3.46) بدرجة (أوافق)، وهي أقل عبارات التمكين الإداري أهمية فيما يخص الفاعلية الذاتية من وجهة نظر القيادات النسائية، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث إن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05.



3) بُعد معنى العمل: 

جدول (14) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات بُعد معنى العمل: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		يشعرني أدائي للأعمال بمهارة ذاتية

		ك

		0

		1

		10

		53

		52

		4.34

		.674

		21.497

		115

		.000

		1



		

		

		%

		0

		.9

		8.6

		45.7

		44.8

		

		

		

		

		

		



		2

		تشعرني الإدارة في المنظمة بأهميتي كعنصر بشري

		ك

		0

		8

		25

		45

		38

		3.97

		.909

		11.548

		115

		.000

		3



		

		

		%

		0

		6.9

		21.6

		38.8

		32.8

		

		

		

		

		

		



		3

		يؤثر عملي في أعمال الآخرين

		ك

		3

		4

		17

		54

		38

		4.03

		.922

		12.078

		115

		.000

		2



		

		

		%

		2.6

		3.4

		14.7

		46.6

		32.8

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		4.21

		0.83

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.

يتضح من الجدول رقم (14) أن القيادات النسائية يوافقن تماماً على وجود التمكين الإداري فيما يخص معنى العمل، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (4.21) من (5) وهي درجة (أوافق تماماً) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.83) مما يعني أن هناك تجانس جيد في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق) ودرجة (أوافق تماماً) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (1) وهي (يشعرني أدائي للأعمال بمهارة ذاتية) بمتوسط حسابي قدرة (4.34) بدرجة (أوافق تماماً) مما يعني أنها أهم عبارات التمكين الإداري فيما يخص معنى العمل من وجهة نظر القيادات النسائية، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (3) وهي (يؤثر عملي في أعمال الآخرين) بمتوسط حسابي قدرة (4.03) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الأخيرة العبارة رقم (2) وهي (تشعرني الإدارة في المنظمة بأهميتي كعنصر بشري) بمتوسط حسابي قدرة (3.97) بدرجة (أوافق)، وهي أقل عبارات التمكين الإداري أهمية فيما يخص معنى العمل من وجهة نظر القيادات النسائية، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث إن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05.



4) بُعد التأثير في القرارات: 

جدول (15)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات بعد التأثير: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق اطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		قيمة ت

		درجة الحرية

		مستوى الدلالة

		المرتبة



		1

		أساهم في تحديد أهداف خطط منظمتي

		ك

		4

		9

		32

		40

		31

		3.73

		1.050

		7.518

		115

		.000

		4



		

		

		%

		3.4

		7.8

		27.6

		34.5

		26.7

		

		

		

		

		

		



		2

		أساهم في وضع أهداف خطط إدارتي

		ك

		0

		10

		21

		50

		35

		3.95

		.912

		11.196

		115

		.000

		2



		

		

		%

		0

		8.6

		18.1

		43.1

		30.2

		

		

		

		

		

		



		3

		أتمكن من تصحيح أخطاء الآخرين بما لدي من سلطة

		ك

		0

		8

		28

		49

		31

		3.89

		.882

		10.838

		115

		.000

		3



		

		

		%

		0

		6.9

		24.1

		42.2

		26.7

		

		

		

		

		

		



		4

		أعمل على تحسين مستوى أداء عملي بما لدي من سلطة اتخاذ أي قرار

		ك

		0

		8

		23

		41

		44

		4.04

		.927

		12.122

		115

		.000

		1



		

		

		%

		0

		6.9

		19.8

		35.3

		37.9

		

		

		

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.90

		0.94

		





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.

يتضح من الجدول رقم (15) أن القيادات النسائية يوافقن على وجود التمكين الإداري فيما يخص التأثير في القرارات، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.90) من (5) وهي درجة (أوافق) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (0.94) مما يعني أن هناك تجانس جيد في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وحصلت جميع عبارات المحور على درجة (أوافق) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الأولى العبارة رقم (4) وهي (أعمل على تحسين مستوى أداء عملي بما لدي من سلطة اتخاذ أي قرار) بمتوسط حسابي قدرة (4.04) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أهم عبارات التمكين الإداري فيما يخص التأثير في القرارات من وجهة نظر القيادات النسائية، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (2) وهي (أساهم في وضع أهداف خطط إدارتي) بمتوسط حسابي قدرة (3.95) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة العبارة رقم (3) وهي (أتمكن من تصحيح أخطاء الآخرين بما لدي من سلطة) بمتوسط حسابي قدرة (3.89) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الاخيرة العبارة رقم (1) وهي (أساهم في أهداف خطط منظمتي) بمتوسط حسابي قدرة (3.73) بدرجة (أوافق)، وهي أقل عبارات التمكين الإداري أهمية فيما يخص التأثير في القرارات من وجهة نظر القيادات النسائية، ويوضح الجدول أيضاً في اختبار ت أن جميع العبارات ذات دلالات جوهرية بحيث إن مستوى الدلالة لجميع عبارات البعد أقل من.05.



ملخص السؤال الثاني: 

جدول رقم (16) 

ملخص نتائج السؤال الثاني

		أبعاد التمكين الإداري

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		المرتبة



		حرية الاختيار

		3.71

		0.93

		3



		الفاعلية الذاتية

		3.68

		0.96

		4



		معنى العمل

		4.11

		0.83

		1



		التأثير في القرارات

		3.90

		0.94

		2



		التمكين الإداري ككل

		3.88

		0.92

		-





	

يتضح من الجدول رقم (16) أن المتوسط الحسابي العام لمحور التمكين الإداري ككل بلغ (3.88) وهي درجة (أوافق)، مما يعني أننا نستطيع الاجابة على تساؤل الدراسة الثاني بالقول ان القيادات النسائية يوافقن على وجود التمكين الإداري لديهن بشكل عام.

وجاء بعد "معنى العمل" كأهم أبعاد التمكين الإداري من وجهة نظر القيادات النسائية بمتوسط (4.11) بدرجة (أوافق تماماً)، وفي المرتبة الثانية جاء بعد "التأثير في القرارات" بمتوسط (3.90) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الثالثة بعد "حرية الاختيار" بمتوسط (3.71)، وفي المرتبة الأخيرة بعد "الفاعلية الذاتية" بمتوسط (3.68) بدرجة (أوافق)، كأقل أبعاد التمكين الإداري أهمية من وجهة نظر القيادات النسائية.






·  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

والذي ينص على: ما علاقة الثقافة التنظيمية بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية؟

لإيجاد علاقة ذات الدلالة الإحصائية بين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، تم استخدام معامل ارتباط "بيرسون" (Pearson) كالتالي: 

جدول (17) 

معامل ارتباط بيرسون (Pearson) للعلاقة بين الثقافة التنظيمية والتمكين الاداري

		الأبعاد

		حرية الاختيار

		الفاعلية الذاتية

		معنى العمل

		التأثير في القرارات

		التمكين الإداري 



		الاتساق والتجانس

		.624**

		.624**

		.471**

		.391**

		.662**



		الاحتواء والترابط

		.683**

		.695**

		.461**

		.371**

		.699**



		الدعم الإنساني

		.626**

		.703**

		.459**

		.303**

		.659**



		بعد المناخ التنظيمي

		.704**

		.693**

		.437**

		.366**

		.699**



		الثقافة التنظيمية ككل

		.734**

		.755**

		.506**

		.396**

		.755**







يتضح من الجدول رقم (17) : أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين الثقافة التنظيمية بأبعادها والتمكين الإداري بأبعاده للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، حيث مستويات الدلالة الاحصائية لمعامل ارتباط بيرسون أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة الاحصائية.

وهذه العلاقة علاقة طرديه موجبة بمعنى كلما ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية للقيادات النسائية كلما ارتفع مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية.











·  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

والذي ينص على: التعرف على علاقة العوامل الديموغرافية (مسمى الوزارة، المسمى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) بالثقافة التنظيمية والتمكين الإداري؟

لإيجاد علاقة ذات الدلالة الاحصائية بين العوامل الديموغرافية وبين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري.

أولاً: تم استخدام معامل ارتباط "سيبرمان" (Spearman) كالتالي: 

جدول (18) 

معامل ارتباط "سيبرمان" (Spearman) 

		العوامل الديموغرافية

		الثقافة التنظيمية

		التمكين الإداري



		المستوى الوظيفي

		-.144

		-.254 **



		المستوى التعليمي

		-.156

		-.027



		سنوات الخبرة

		.002

		-.137







يتضح من الجدول رقم (18): أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين العوامل الديموغرافية (المستوى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) وبين الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري، حيث مستويات الدلالة الاحصائية لمعامل ارتباط سيبرمان اعلى من مستوى المعنوية (0.05) أي غير دالة الإحصائية.

باستثناء العلاقة بين متغير "المستوى الوظيفي" والتمكين الإداري، حيث توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) لأن مستوى الدلالة الاحصائية لمعامل ارتباط سيبرمان أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة الإحصائية.

وهذه العلاقة علاقة عكسية بمعنى كلما ارتفع المستوى الوظيفي للقيادات النسائية قل مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية.

ثانياً: إيجاد علاقة ذات الدلالة الاحصائية بين الوزارة التابعة وبين الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري، تم استخدام معامل ارتباط "مربع كاي" (Chi-Square) كالتالي: 




جدول رقم (19) 

معامل ارتباط "مربع كاي" (Chi-Square) 

		

		الثقافة التنظيمية

		التمكين الإداري



		 (Chi-Square) قيمة 

		121.829

		140.307



		درجة الحرية 

		156

		140



		مستوى الدلالة

		.980

		.477







يوضح جدول رقم (19) أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين الوزارة التابعة وبين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري، حيث إن مستويات الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط "مربع كاي" (Chi-Square) أعلى من مستوى المعنوية (0.05) أي غير دالة الإحصائية.

·  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

والذي ينص على: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري تبعاً لمتغير للوزارة التابعة؟ 

للإجابة عن هذه السؤال تم استخدام اختبار (One Way ANOVA) تحليل التباين الأحادي، كالتالي: 

جدول (20)

 تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA

		المحاور

		مصدر التباين

		مجموع المربعات

		درجات الحرية

		متوسط المربعات

		قيمة "ف"

		مستوى الدلالة

		التعليق



		الثقافة التنظيمية

		بين المجموعات

		2393.187

		11

		217.562

		1.917



		.045



		يوجد فروق



		

		داخل المجموعات

		11803.32

		104

		113.493

		

		

		



		

		المجموع

		14196.50

		115

		

		

		

		



		التمكين الإداري

		بين المجموعات

		1972.64

		11

		179.332

		2.379



		.011



		يوجد فروق



		

		داخل المجموعات

		7840.34

		104

		75.388

		

		

		



		

		المجموع

		9812.99

		115

		

		

		

		







يبين الجدول (20) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) متوسط اجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري وفقاً الوزارات التابعين لها، حيث مستوى الدلالة لقيمة (F) أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة إحصائياً، ولمعرفة هذه الفروق واتجاهاتها تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي ممكن (LSD) كالتالي: 

جدول رقم (21) اختبار أقل فرق معنوي (LSD) 

		الوزارة

		الثقافة التنظيمية

		التمكين الإداري



		

		المتوسط الحسابي

		متوسط الاجابة

		المتوسط الحسابي

		متوسط الإجابة



		وزارة التعليم

		3.89

		أوافق

		3.87

		أوافق



		وزارة الخارجية

		3.90

		أوافق

		4.06

		أوافق



		وزارة البيئة والمياه والزراعة

		3.18*

		موافق إلى حد ما

		3.39*

		موافق إلى حد ما



		وزارة التجارة والاستثمار

		4.08

		أوافق

		3.88

		أوافق



		وزارة المالية

		3.77

		أوافق

		3.43*

		أوافق



		وزارة الخدمة المدنية

		4.03

		أوافق

		3.69

		أوافق



		وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

		3.95

		أوافق

		4.04

		أوافق



		وزارة الثقافة والإعلام

		3.61*

		أوافق

		3.91

		أوافق



		وزارة الصحة

		3.39*

		موافق إلى حد ما

		3.85

		أوافق



		وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

		4.69*

		أوافق تماماً

		4.81*

		أوافق تماماً



		وزارة البلدية والقروية

		4.15

		أوافق

		4.15

		أوافق





 (*) يوجد فروق ذات دلالة إحصائية.



يوضح جدول رقم (21) أن اختبار (LSD) كشف عن فروق دالة إحصائياً بين متوسط إجابات القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) والقيادات النسائية في "وزارة البيئة والمياه والكهرباء" و"وزارة الثقافة والإعلام " و"وزارة الصحة" في الثقافة التنظيمية، لصالح القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

بمعنى أن القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) أعلى في الثقافة التنظيمية من القيادات النسائية في وزارة البيئة والمياه والزراعة" و"وزارة الثقافة والإعلام" و"وزارة الصحة".

كما كشف اختبار (LSD) عن فروق دالة إحصائياً بين متوسط إجابات القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) وبين متوسط إجابات القيادات النسائية في "وزارة البيئة والمياه والزراعة" و"وزارة المالية" في التمكين الإداري، لصالح القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

بمعنى أن القيادات النسائية في (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) أعلى في التمكين الإداري من القيادات النسائية في "وزارة البيئة والمياه والزراعة" و"وزارة المالية".

·  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: 

والذي ينص على: ما معوقات التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والرتب، وذلك لعبارات المحور الثالث: معوقات تمكين القيادات النسائية في الأجهزة الحكومية، كالتالي: 

جدول (22) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لترتيب الفقرات لمعوقات التمكين: 

		م

		العبارات

		

		غير موافق إطلاقاً

		غير موافق

		غير متأكد

		أوافق 

		أوافق تماماً

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		المرتبة



		1

		إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية

		ك

		5

		53

		19

		26

		13

		2.91

		1.14

		8



		

		

		%

		4.3

		45.7

		16.4

		22.4

		11.2

		

		

		



		2

		تركيز بعض القيادات النسائية على النجاح الشخصي وتفضيله على النجاح التنظيمي

		ك

		10

		36

		33

		23

		14

		2.96



		1.16



		7



		

		

		%

		8.6

		31.0

		28.4

		19.8

		12.1

		

		

		



		3

		عدم امتلاك بعض القيادات النسائية المعرفة الشاملة لاتخاذ قرارات فعالة

		ك

		2

		26

		39

		30

		19

		3.33



		1.05



		3



		

		

		%

		1.7

		22.4

		33.6

		25.9

		16.4

		

		

		



		4

		وضع القرارات على مرتكزات شخصية لدى القيادات النسائية وليس على أسس منطقية وموضوعية

		ك

		4

		45

		31

		18

		18

		3.01



		1.15



		5



		

		

		%

		3.4

		38.8

		26.7

		15.5

		15.5

		

		

		



		5

		مقاومة التغيير من قبل القيادات النسائية أنفسهم

		ك

		3

		40

		42

		16

		15

		3.00



		1.06



		6



		

		

		%

		2.6

		34.5

		36.2

		13.8

		12.9

		

		

		



		6

		خوف القيادات النسائية عند تمكينهم من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها

		ك

		12

		40

		27

		24

		13

		2.88



		1.19



		9



		

		

		%

		10.3

		34.5

		23.3

		20.7

		11.2

		

		

		



		7

		قلة توفر الموارد التنظيمية اللازمة لتطبيق مفهوم التمكين

		ك

		4

		16

		54

		27

		15

		3.28



		0.98



		4



		

		

		%

		3.4

		13.8

		46.6

		23.3

		12.9

		

		

		



		8

		خوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي يمكن بتمكين القيادات النسائية أن تُنتقل إليهم

		ك

		3

		30

		30

		23

		30

		3.41



		1.20



		2



		

		

		%

		2.6

		25.9

		25.9

		19.8

		25.9

		

		

		



		9

		جمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة

		ك

		3

		20

		39

		32

		22

		3.43

		1.07

		1



		

		

		%

		2.6

		17.2

		33.6

		27.6

		19.0

		

		

		



		المتوسط العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور

		3.14

		1.12





 (ك) التكرارات، (%) النسبة المئوية.

يتضح من الجدول رقم (22) أن القيادات النسائية غير متأكدات على وجود معوقات التمكين الإداري في الوزارات الحكومية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.14) من (5) وهي درجة (غير متأكد) حسب المقياس المستخدم، وبدرجة انحراف معياري عام بلغ (1.12) مما يعني أن هناك تجانس جيد في إجابات أفراد عينة الدراسة.

وتراوحت عبارات المحور ما بين درجة (أوافق) ودرجة (غير متأكد) من وجهة نظر القيادات النسائية، حيث جاءت في المرتبة الاولى العبارة رقم (9) وهي (جمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة) بمتوسط حسابي قدرة (3.43) بدرجة (أوافق)، مما يعني أنها أهم معوقات التمكين الإداري في الوزارات الحكومية من وجهة نظر القيادات النسائية، وفي المرتبة الثانية العبارة رقم (8) وهي (خوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي يمكن بتمكين القيادات النسائية أن تُنتقل إليهم) بمتوسط حسابي قدرة (3.41) بدرجة (أوافق).

فيما حصلت باقي العبارات على درجة (غير متأكد) من وجهة نظر القيادات النسائية، وكان ترتيبها كالتالي: 

3. العبارة رقم (3) وهي "عدم امتلاك بعض القيادات النسائية المعرفة الشاملة لاتخاذ قرارات فعالة" بمتوسط (3.33) بدرجة (غير متأكد). 

4. العبارة رقم (7) وهي "قلة توفر الموارد التنظيمية اللازمة لتطبيق مفهوم التمكين" بمتوسط (3.28) بدرجة (غير متأكد).

5. العبارة رقم (4) وهي "وضع القرارات على مرتكزات شخصية لدى القيادات النسائية وليس على أسس منطقية وموضوعية" بمتوسط (3.01) بدرجة (غير متأكد).

6. العبارة رقم (5) وهي "مقاومة التغيير من قبل القيادات النسائية أنفسهم" بمتوسط (3) بدرجة (غير متأكد).

7. العبارة رقم (2) وهي "تركيز بعض القيادات النسائية على النجاح الشخصي وتفضيله على النجاح التنظيمي" بمتوسط (2.96) بدرجة (غير متأكد).

8. العبارة رقم (1) وهي"إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية" بمتوسط (2.91) بدرجة (غير متأكد).

9. العبارة رقم (6) وهي "خوف القيادات النسائية عند تمكينهم من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها" بمتوسط (2.88) بدرجة (غير متأكد)، وهي أقل معوقات التمكين الإداري أهمية في الوزارات الحكومية من وجهة نظر القيادات النسائية.




الفصل الخامس: 

ملخص النتائج والتوصيات

يحتوي هذا الفصل على ملخصاً لمحتوى الدراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات المقترحة والمستقبلية في ضوء نتائجها والتي تأمل الباحثتان أن تسهم في التعرف على واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

1.5 أهم نتائج الدراسة: 

كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج، وهي كالتالي: 

1. وجود ثقافة تنظيمية بمتوسط حسابي عام ككل بلغ (3.85) وهي درجة (أوافق) لجميع أبعادها الأربعة (اتساق والتجانس، الاحتواء والترابط، الدعم الإنساني، المناخ التنظيمي) للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لديهم بشكل عام، وجاء بعد" الاتساق والتجانس" كأكثر ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن بمتوسط (4.0) بدرجة (أوافق)، وفي المرتبة الأخيرة بُعد"المناخ التنظيمي" بمتوسط (3.75) بدرجة (أوافق)، كأقل ثقافة تنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية من وجهة نظرهن، وهذا ما اختلفت معه دراسة ماهر أحمد وعمر مرسي (2012) حيثُ استنتجت وجود قصور في الثقافة التنظيمية من ناحية بُعدي الدعم الإنساني والمناخ التنظيمي للقيادات الإدارية بجامعة أسيوط حيثُ بلغت الأوزان النسبية للبعدين بين الحد الأدنى والأعلى للثقة، واقترحت الدراسة نموذجاً يسهم في تحسين الثقافة التنظيمية.

2. وجود تمكين إداري للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية بدرجة موافق، بمتوسط حسابي عام بلغ (3.88) وهي درجة (أوافق)، وجاء بعد "معنى العمل" كأهم أبعاد التمكين الإداري من وجهة نظر القيادات النسائية بمتوسط (4.11) بدرجة (أوافق تماماً)، وفي المرتبة الاخيرة بعد "الفاعلية الذاتية" بمتوسط (3.68) بدرجة (أوافق)، وهذا ما اتفقت معهُ كلٌّ من دراسة الفايز (2014) إلى وجود درجة متوسطة من التمكين الإداري للقيادات النسائية في كلٍّ من جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود، وأيضاً اتفقت مع دراسة التيمة (2013) في وجود درجة متوسطة لتمكين القيادات النسائية في الجامعات الأردنية، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة علوة وعبد الرحمن (2011) في أن القطاع العام يفتقر إلى التمكين الإداري عنه في القطاع الخاص الذي يتواجد به ولكن بدرجة لا تصل إلى درجة التفوق.

3. وجود علاقة طردية موجبة بين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، فكلما ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية للقيادات النسائية ارتفع مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، توجد علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين الثقافة التنظيمية بأبعادها والتمكين الإداري بأبعاده للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، حيث مستويات الدلالة الاحصائية لمعامل ارتباط بيرسون أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة الإحصائية، وهذه النتيجة تعد إيجابية في إيجاد ثقافة تنظيمية داعمة للتمكين الإداري للقيادات، علماً أن لا يوجد هنالك دراسة سابقة بينت تلك العلاقة للقيادات النسائية الحكومية.

4. لا توجد علاقة بين العوامل الديموغرافية (الوزارة التابعة، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) وبين الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري، حيثُ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين العوامل الديموغرافية (المستوى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) وبين الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري، حيث مستويات الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط لسبيرمان ومربع كاي أعلى من مستوى المعنوية (0.05) أي غير دالة الإحصائية، باستثناء العلاقة بين متغير "المستوى الوظيفي" والتمكين الإداري، حيث توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) ومستوى الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط سيبرمان أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة الإحصائية، وهذه العلاقة تفسر بأنه كلما ارتفع المستوى الوظيفي للقيادات النسائية قل مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، وتميزت هذه الدراسة بوجود هذه النتيجة، في حين اختلفت مع دراسة الفايز (2014) في وجود فروق في استجابات أفراد العينة في مستوى التمكين تبعاً (الرتبة العلمية، سنوات الخبرة).

5. وجود فروق في متوسط إجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري وفقاً الوزارة التابعين لها، وهذا فعلاً ما هو ملموس بأن بعض الثقافات التنظيمية والتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية تختلف من وزارة إلى أخرى، حيثُ أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) متوسط إجابات القيادات النسائية في الثقافة التنظيمية وبالتمكين الإداري وفقاً الوزارات التابعين لها، حيث مستوى الدلالة لقيمة (F) أقل من مستوى المعنوية (0.05) أي دالة إحصائياً، وبين اختبار LSD الفروق بين الوزارات بالتالي: أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لديها فروق في دعم الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري للقيادات النسائية عن بعض الوزارات الأخرى، وهذا يرجع في رأي الباحثة إلى ديمقراطية العمل في الوزارة.

6. إن القيادات النسائية غير متأكدات على وجود لغالبية معوقات تمكين القيادات في الوزارات الحكومية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.14) من (5) وهي درجة (غير متأكد)، في حين وافقن على المعوق الثقافي التي تتمثل في معوقين من معوقات تمكين القيادات هما: جمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة بمتوسط حسابي قدرة (3.43) بدرجة (أوافق)، وخوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي يمكن بتمكين القيادات النسائية أن تُنتقل إليهم بمتوسط حسابي قدرة (3.41) بدرجة (أوافق)، وهذا يدل على أن أهم معوق هو المعوق الثقافي لتمكين القيادات الإدارية النسائية في الوزارات الحكومية، وجاءت تفصيل أهم المعوقات حسب كل وزارة بالأهمية كالتالي: اتفقت عينة كلٍّ من وزارة التعليم ووزارة البلدية والقروية على المعوق الأول (إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية)، وجاءت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق غالبية عينة الدراسة على المعوق الثامن (خوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي يمكن بتمكين القيادات النسائية ان تُنتقل اليهم)، وجاءت وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات حيثُ تم انقسام العينة لتلك الوزارتين لغالبية المعوقات، في حين جاءت اتفاق عينة وزارة الزراعة والمياه والبيئة على مجموعة من المعوقات أيضاً وهي الرابع والخامس والثامن وهي (وضع القرارات على مرتكزات شخصية، مقاومة التغيير من قبل القيادات أنفسهم، خوف الرؤساء على مراكزهم)، واتفقت عينة الدراسة لوزارة التجارة والاستثمار على المعوق الأول (إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية)، واجتمعت عينة دراسة وزارة الخدمة المدنية على وجود المعوق السادس (خوف القيادات عند تمكينهم من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها)، وانقسمت عينة وزارة الصحة بين موافق وغير موافق على المعوق الثاني (تركيز بعض القيادات النسائية على النجاح الشخصي وتفضيله على النجاح التنظيمي).







2.5  توصيات الدراسة:

أكدت المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها عندما أتيحت لها الفرصة مما يجعل لتمكينها واستثمارها الأثر العظيم على جوانب التنمية الإدارية الأمر الذي يحتم علينا أن نبذل كل الجهد من اجل تحقيق المساهمة الفعلية للمرأة السعودية وإظهار الصورة الحقيقية لها من خلال أبراز مشاركتها في شتى الجوانب وخاصة الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتي تعد مشاركة المرأة فيها إنجازاً كبيراً لتحسين أوضاعها الاجتماعية السائدة والمعيشية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية للمجتمع، ومن هنا يتعين علينا أن ننظر للمرأة نظرة أبعد من مجرد مساواتها بالرجل، نظرةً تمتد إلى الاستفادة من إمكانياتهن وأيضاً مشاركة الرجل سياسياً واقتصادياً، ولابد من الإشارة إلى أن التنمية والتغيير لا يحدثان من تلقاء نفسهما بل لابد من أن تحدث عمليات للتغير والتطوير وتداران بطريقة منظمة.

وبشأن ذلك يمكن اقتراح بعض التوصيات التي يؤمل أن تطبق ويعمل بها على مستوى الدولة في المملكة العربية لتعزيز دور الثقافة التنظيمية الداعمة لتمكين القيادات النسائية وهذه التوصيات كالتالي: 

1. غرس ثقافة تنظيمية داعمة للعمل القيادي النسائي في الوزارات الحكومية، وذلك بزيادة دعم القيادات النسائية من ناحية الاحتواء والترابط وغرس أهمية وحب العمل للقيادات والدعم الإنساني ومراعاة العلاقات وتلبية الاحتياجات وبيئة ومناخ المنظمة المتمثل في إجراءات واتصالات العمل وزيادة قوة ثقافة المنظمة من خلال وضوح قيمها والتنسيق والتكامل بينهما.

2. تسهيل العمل للقيادات النسائية للانخراط بالعمل وذلك بتمكينهن الإداري وإعطاء التفويض والصلاحيات للقيام بالمسؤوليات المنوطة بهن وتمكنهن بالتأثير في القرارات التي يتم اتخاذها.

3. زيادة الاهتمام والتمكين بالمستويات الوظيفية الأعلى للقيادات النسائية وذلك عن طريق: 

· تطوير مهاراتها الذاتية لتكون أكثر قدرة على تحمل ما قد ينتج عن صراع الأدوار الناجم من تعدد أدوارها بالمجتمع نظيراً لمثيلها الرجل.

· التدريب المستمر للمرأة في المراكز القيادية وذلك بتوفير لها فرصة معرفة الجديد في مجال الإدارة والتطورات الحاصلة بالعالم من حولنا وعدم الاكتفاء بالتعليم فقط، ويتحقق ذلك بحضور الدورات المحلية والإقليمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية، ومن هنا يبرز دور معهد الإدارة وخصوصاً دور مركز الأميرة عادلة بنت عبد الله حفظها الله في دعم دور معهد الإدارة العامة في تنمية القيادات النسائية، وكذلك دور المؤتمرات المحلية والدولية لمناقشة العوائق والعقبات التي تواجه القيادات النسائية السعودية منها مؤتمر القيادات النسائية الذي عقد في ديسمبر 2014م.

· البدء بالعمل من ثقافة المجتمع لتمكين القيادات النسائية لتكون رافداً ومعوناً لها.

· تطوير التعليم العام للمرأة وذلك بإدخال مناهج إدارية في مراحل التعليم المختلفة ابتداء من المرحلة المتوسطة بالبدء لإكسابهم نظرة عامة للأسس الإدارية إلى المرحلة الثانوية بإكسابهم القواعد الإدارية المختلفة؛ وهذا لهم عظيم الأثر في اكتشاف القيادات النسائية المهتمة في مراحل مبكرة والاهتمام بها وتطويرها.

· تطوير التعليم للمرأة في المراحل الجامعية عن طريق زيادة التخصصات الدقيقة الخاصة بالإدارة مثل تقسيم فرع الإدارة إلى تخصصات دقيقة مثل القيادة والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الموارد البشرية وغيرها ونقف هنا بشكر لجامعة الملك سعود بخططها الجديدة ووضع التخصصات الدقيقة للدراسات العليا؛ والتي تساهم في رفع مهارات وقدرات القيادات النسائية في الأجهزة الحكومية عند التحاقهن بتلك البرامج.

· تشجيع القيادات النسائية في الوزارات الحكومية وذلك عن طريق ابراز اعملهن ومنجزاتهن وتكريمهن على ذلك؛ وهذا من شأنه تحفيز القيادات للعمل أكثر للنهوض آخراً بتنمية البلاد.

· وضع أنظمة تراعي خصوصيات طبيعة العمل لدى المرأة والأخطار المحتملة في النشاطات المختلفة.

· تطوير الهياكل الإدارية لوزارات الدولة وتقويمها المستمر بهدف وازالة الفجوة وربط وحداتها مع بعضها البعض.

· تطوير الأدلة التنظيمية الموضحة لحقوق وواجبات ومهام المناصب القيادية، وذلك لمنع الازدواجية والتداخل في الصلاحيات بين القيادات من النساء والرجال.

· أصدار أنظمة وتعليمات لتحديد نسبة المرأة (quota) للمشاركة في إدارة وقيادة الوزارات الحكومية في القطاعات المختلفة، بحيث تؤدي هذه النسبة إلى زيادة تدريجية سنوية في عدد القيادات النسائية، مما يعجل في عملية تغيير الثقافة التنظيمية نحو تولي المرأة المؤهلة ذات الكفاءة لمناصب قيادية مختلفة.

4. محاولة الاستفادة من تجارب الوزارات الداعمة للثقافة التنظيمية والتمكين الإداري للقيادات النسائية لكافة الوزارات الأخرى.

5. العمل الجاد على إزالة معوقات التمكين الإداري للقيادات النسائية بتغيير الثقافة الجامدة غير المشجعة على تبني الأفكار أيضاً على تنمية روح التعاون والمنافسة الشريفة لكل من المرأة والرجل داخل المنظمة.

6. العمل على تنمية الكوادر البشرية النسائية القيادية وفتح لهن المجال للالتحاق بالبرامج العليا للإدارة التنفيذية. 

7. التعاقد مع المنظمات الاستشارية العالمية لعقد برامج ودورات تدريبية مستمرة للقيادات النسائية أثناء العمل، وذلك لتنمية وتطوير قدرات هذه القيادات وتأهيلهن للمنافسة على تقلد مناصب قيادية أعلى في المستقبل.

8. توجيه البحث العلمي والدراسات وتطويرها نحو تقديم حلول إبداعية للعوامل التي تعد عقبات للقدرات القيادية الإدارية النسائية في شتى المجالات، والعمل على تطويرها.




*خاتمة: 

إن العمل على وضع توصيات بشأنها رفع ثقافة المنظمة لتمكين القيادات الإدارية النسائية يحتاج إلى وقت ودعم وتكاتف جميع الوزارات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص، ولابد من تقييم إلى مدى ملاءمة تلك التوصيات والمقترحات أم لا للعمل على رفع الثقافة التنظيمية لتمكين القيادات الإدارية النسائية وإزالة المعوقات التي تواجه تمكينها.

توصيات مستقبلية: 

تقترح الباحثتان عدداً من البحوث والدراسات المستقبلية التي يمكن أن تساعد في رفع مستوى كلٍّ من الثقافة التنظيمية والتمكين الإداري لدى القيادات النسائية بالوزارات الحكومية التي بالتالي تسعى إلى رفع مستوى التنمية الإدارية بالمجتمع، وهي كالتالي: 

· إجراء دراسة لمعرفة تأثير مستوى التمكين على مستوى الرضا الوظيفي للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية.

· إجراء دراسة لمعرفة دور التمكين في الإبداع في صنع القرار للقيادات النسائية بالوزارات الحكومية.

· إجراء دراسة لمعرفة واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين للقيادات الذكور في الوزارات الحكومية لمقارنة نتائجها بالدراسة الحالية.
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أختي القائدة..........................................المحترمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   تحية طيبة وبعد، ، ، 

تقوم الباحثتان بإجراء دراسة ميدانية بعنوان "واقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية". حيث صممت هذه الاستبانة لجمع بيانات تتعلق بهذه الدراسة والتي تهدف بشكل رئيس إلى قياس  واقع الثقافة التنظيمية، وواقع التمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية، وإيجاد العلاقة بينهما، وأيضا تسليط الضوء على أهم المعوقات المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في الوزارات الحكومية، وطرح بعض الحلول التي قد تحد من تلك المعوقات.

بحيث تعرف الثقافة التنظيمية: بأنها مجموعة من القواسم  المشتركة والتي تتحكم  بسلوك أفرادها وتشمل القيم والاتجاهات والمشاعر"

ويعرف التمكين الإداري: "إعطاء المرؤوسين الصلاحيات والمسئوليات، ومنحهم الحرية لأداء الأعمال بأساليبهم دون التدخل مباشرة في أعمالهم، والاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة من خلال توفير الموارد الكافية، وتأهيلهم تكنولوجياً وسلوكياً لأداء الأعمال، ومنحهم الثقة"

لذا آمل من سعادتكم التكرم بقراءة كل عبارة، ثم وضع إشارة (√) في الحقل الذي ترينه مناسباً، مع العلم ان مساهمتك في تعبئة الاستبانه بدقة وموضوعية سيكون له أكبر الأثر في الحصول على نتائج إيجابية، وإن تعاونك في إعادة الاستبيان في مدة أسبوع يعد كرماً منكِ، وفي حال وجود عقبة او تساؤل فانه يرحب بالاتصال على أرقام التواصل بي.

وسوف تستخدم الإجابات لأغراض البحث العلمي فقط، وستحاط بالسرية التامة من قبل الباحثة.

شاكرة لكِ حسن تعاونك، ،

                                   الباحثتان/سارة آل عنزان

هيفاء الدخيل  
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		تقوم العلاقة بيني وبين العاملين بالقسم أو الإدارة التي أعمل بها على أساس من الثقة المتبادلة
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المحور الثاني: ابعاد التمكين الإداري
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		يتيح لي أداء عملي أكبر قدر من الصلاحيات
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		أتمتع باستقلالية في تحديد أسلوب أداء عملي
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		يتيح لي عملي تحمل مسئولية أدائه
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		تمكنني المنظمة من القيام بحل المشكلات التي تواجهني من دون الرجوع للإدارة

		

		

		

		

		



		الفاعلية الذاتية
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		تطوير مهاراتي هدف أساسي للمنظمة التي أعمل بها
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		أستطيع أن أعبر عن رأيي عن بحرية
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		يحرص الرؤساء على التعرف على آراء القيادات النسائية إزاء اتخاذ القرارات

		

		

		

		

		



		معنى العمل
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		يشعرني أدائي للأعمال بمهارة ذاتية
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		تشعرني الإدارة في المنظمة بأهميتي كعنصر بشري
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		يؤثر عملي في أعمال الآخرين

		

		

		

		

		



		التـــــأثير
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		أساهم في تحديد خطط أهداف منظمتي
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		أساهم في وضع أهداف خطط إدارتي.
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		أتمكن من تصحيح أخطاء الآخرين بما لدي من سلطة
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		أعمل على تحسين مستوى أداء عملي بما لدي من سلطة اتخاذ أي قرار
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		إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للقيادات النسائية
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		تركيز بعض القيادات النسائية على النجاح الشخصي وتفضيله على النجاح التنظيمي
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		عدم امتلاك بعض القيادات النسائية المعرفة الشاملة لاتخاذ قرارات فعالة
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		وضع القرارات على مرتكزات شخصية لدى القيادات النسائية وليس على أسس منطقية وموضوعية
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		مقاومة التغيير من قبل القيادات النسائية أنفسهم
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		خوف القيادات النسائية عند تمكينهم من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها
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		قلة توفر الموارد التنظيمية اللازمة لتطبيق مفهوم التمكين
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		خوف الرؤساء على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية التي يمكن بتمكين القيادات النسائية ان تُنتقل إليهم.
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		جمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة

		

		

		

		

		













انتهى، ، 

شكراً لتعاونك ومنحنا جزءاً من وقتك الثمين، ، 





تعريف التمكين وتوصيل المعنى إلى الموظفين





وضع الاهداف والإستراتيجيات





التدريب





تعديل هياكل المنظمة





تعديل الانظمة لتلائم الوضع الجديد





تقييم النتائج وتحسين الاداء













































تعريف التمكين وتوصيل المعنى إلى الموظفين





وضع الاهداف والإستراتيجيات





التدريب





تعديل هياكل المنظمة





تعديل الانظمة لتلائم الوضع الجديد





تقييم النتائج وتحسين الاداء













































الفرد





إشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الذات.





ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل.





ارتفاع ولاء الفرد للمنظمة.





إحساس الفرد بالرضا عن وظيفته ورؤسائه.





ارتفاع الدافعية الذاتية للفرد.





تنمية الشعور بالمسئولية.





ربط المصالح الفردية مع مصالح المنظمة.





المنظمة





ارتفاع الإنتاجية.





انخفاض نسبة الغياب ودوران العمل.





تحسين جودة الإنتاج أو الخدمات.





تحقيق مكانة متميزة.





زيادة القدرة التنافسية.





فاعلية جودة التطوير والتحسين المستمر.





زيادة التعاون على حل المشكلات.





ارتفاع القدرات الابتكارية والأفكار الجديدة.





شيوع روح الفريق
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