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 واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم األردنية 
 وعالقته ببعض المتغيرات

 *فاتن محمد الرفوع
               * راتب سالمة السعود د.أ.

 ملخص:
 ،هدفت الدراسة إلى تعرف واقع اإلبداع اإلداري لدد  الييدادات النسدا ية فدي و ارت التربيدة والتعلدين األردنيدة

( مددد  العددداملت  مدددع الييدددادات النسدددا ية، تدددن 348وعالقتدددب بدددمعغ المت تدددرات. ت وندددت عتندددة الدراسدددة مددد   
ها قوتددن التد ددد مدد   ددد ،تددن تيددوةر اسددتمانةاختيارهددا ماليرةيددة العيددوا ية المسدديية. ولتايتددد اهددداف الدراسددة 

وثماتها. وقد اظهرت النتا ج ا  اإلبدداع اإلداري لدد  الييدادات النسدا ية فدي و ارت التربيدة والتعلدين األردنيدة مد  
معهد  جداب بدرجدة مرت،عدة، وا  هنداق فروقداد لات دصلدة إا دا ية عندد مسدتو  الدصلدة العداملت  وجهة نظر 

 α  =0.05 ات درجددة اإلبددداع اإلداري للييددادات النسددا ية فددي و ارت التربيددة والتعلددين األردنيددة مدد  ( فددي تيدددتر
تعدد   لمت تددر الجدددنم علددى جميددع مجددداصت األدات، ول ددال  الددل ور، وعددددن  ،وجهددة نظددر العدداملت  معهددد 

يدع وعلدى جم ،تعد   لمت تدر الملهدل العلمدي والخبدرت علدى الدرجدة ال ليدة  إا دا ية،وجود فروق لات دصلدة 
ل ليددة وعلددى جميددع مجدداصت األدات، وعدددن وجددود فددروق تعدد   لمت تددر الملهددل العلمددي والخبددرت علددى الدرجددة ا

واو ددى المااثددا  بتسدددلين الييددادات النسددا ية منا ددت إدارةدددة، مددع تددوفتر الييددادات اإلدارةدددة  مجدداصت األدات،
 .المدربة لمساندته 

 .لنسا ية، و ارت التربية والتعلين اصردنيةاإلبداع اإلداري، الييادات ا الكلمات المفتاحية:
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The Current Status of the Administrative Creativity of the Femenin 
Leaders at the Jordanian Ministry of Education and its Relation to 

Some Variables. 

Abstract 

The study aimed to recognize the reality of administrative creativity 
among women leaders in the Jordanian Ministry of Education and its 
relationship to some variables. The study sample consisted of 348 personnel 
who are working under the command of women leaders. The results showed 
that the creative performance of women leaders in the Ministry of Education 
from the perspective of the sample participants was high. Furthermore, the 
results showed that there are statistically significant differences at (α=0.05) in 

the degree of administrative creativity among women leaders due to gender on 
all areas of the questionnaire, and in favor of males, while no statistically 
significant differences were found due to educational qualification or 
experience on the total score and on all areas of the research tool.  
Key Words: Creative Performance, Female Leaders, Ministry of Education, 
Jordan. 
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 :المقّدمة
اإلبداع   ،تمتا  منظمات التون مالرةادت والمنافسة اليدتدت، ولعل م  اهن ميومات هلا التمت  هو

ونياط جوهرةة في اسالتت  ،ب واإلنجا . ولللق تت ارع المنظمات إلاداث ت ترات نوعيةفي األدا
 ويرق عملها، وتسعى  للق لدعن العاملت  فتها وتيجيع السلو ات اإلبداعية لدتهن.

ويعد اإلبداع ظاهرت إنسانية وجدت منل خلد هللا الميرةة، إل  ا  اإلنسا  تبدع وةخترع  ل 
ا راد على ااد، إل ا م  موضوعاد ر يسياد في علن الن،م، وقد ارتمط مالمنافسة جدتد. واإلبداع ليم 

وظروف التسابد الت نولوجي بت  الدول المتيدمة  ،بت  الدول ال ربية في اثناب الارت العالمية الثانية
 (.2011 الس ارنة،  مما ساهن في بلورت هلا الت،اهن

عات األخر ، ياتاج إلى اإلبداع في األداب، مسبت إ  قياع التربية والتعلين،   تره م  الييا
واجواب المنافسة التي تعييها الملسسات في عالن التون.  ،والت ترات ،ال ن الها ل م  التاديات

وللو ول إلى ملسسات تربوية متمت ت، ص بد م  ت تتر جلري وتدرةجي في األسالتت والوسا ل 
وتيف اجر عثرت في تبني  ،والمبدعت  ،وتيتد اإلبداع ،واإلجرابات التيلتدية التي ت بل ،واليرق 

 استراتتجيات الت تتر والتجدتد.
( إلى ا  الييادت التربوية هي إاد  عنا ر اإلدارت التربوية، وييون 2013وقد ايار السعود  

 علتها قا د تربوي تجاو  مرالة اإلدارت؛ التي تعنى بتستتر يلو  الملسسة التربوية تستترا روتتنيا،
 إلى التدثتر الساري في العاملت  معب في الملسسة التربوية، مما توفر لهن فرص اإلبداع والتيوةر.

ولما  ا  اليا د التربوي هو المسلول األول ع  تايتد األهداف التربوية والتعليمية، فإ  للق 
واإلبداع  ،والمعرفة ،لدتها الميدرت ،تتيلت ا  ت و  هله الييادت قادرت على خلد إدارات دتنامي ية مرنة

ولما  انت الييادت ص تيت ر على الرجل فيط؛ وأل  اليياع  ،عملية مواجهة التاديات المختل،ة في
التربوي ميبيعتب ياتاج إلى الرجل والمرات جنما إلى جنت  يادت تربوةت ، فيد سنات ال،ر ة للمرات ا  

سلمها معغ المرا   الييادية المتيدمة في تتبوا مرا   قيادية في قياع التربية والتعلين فضال ع  ت
 هلا المجال. 

تى و لت إلى مرا   وظي،ية وليد تدرجت المرات في السلن الوظي،ي في قياع التربية والتعلين ا
تي ساعدها في للق ل ابها وابها للعمل واإلخالص لب م  جهة، واليوانت  والتيرةعات ال ،متيدمة

ردنية  سا ر النساب في المجتمعات األخر  اظتت المرات األو  اخر ،اتاات لها ال،ر ة م  جهة 
بهله ال،رص اتث تبوات مرا   وظي،ية قيادية متيدمة في و ارت التربية والتعلين األردنية. واثبتت 
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جدارتها واس  قيادتها في ال ثتر م  المنا ت الوظي،ية التي  انت ا راد على الرجال. ولعل سياسة 
ي السنوات األخترت، إلا نظرنا إلى العدد المت اتد لنست النساب اللواتي تتسلم  الو ارت تدل على للق ف

فضال ع  العدد  ،لو  اإلدارةة وال،نية، ور يم قسنوظا ف مدتر تربية وتعلين، ومدتر مساعد للي
ميارنة مع النست لاتها قبل عيد او عيدت  م   ،ومدترات المدارم ،ال بتر للميرفات التربويات

 ال ما .
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

م  خالل المعايية التومية للعمل في المتدا  التربوي، وم  خالل عمل ااد المااثت  في 
اإلدارت المدرسية بو ،ها مدترت مدرسة ثانوية، فيد تي ل لدتهما يعور مد  المرات الييادية في و ارت 

ال ها م  اليادت اإلدارةت  الل ور، وللا التربية والتعلين تبلل جهوداد مضنية إلثمات موجودتتها بت   م
فهي تماث ع  اإلبداع اإلداري ماستمرار اللي تلدي إلى التمت  في األداب اإلداري، واللي قد تدفعها 
الى اإلرتياب مالسلن الوظي،ي لتيلد منا ت قيادية، وهلا ما برر للمااثت  إجراب هله الدراسة. وم  

لد  الييادات النسا ية في دراسة هو تعرف واقع األداب اإلبداعي فإ  ال رغ م  هله ال ،هلا المنيلد
، وللق م  خالل اإلجامة ع  األس لة وعالقتب بمعغ المت ترات ،و ارت التربية والتعلين األردنية

 اآلتية:
وجهة نظر لييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية م  ما واقع اإلبداع اإلداري لد  ا .1

 ت  معه ؟العامل
( في تيدترات افراد عتنة α=0.05هل توجد فروق لات دصلة إا ا ية عند مستو  الدصلة   .2

الدراسة لدرجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية تع   لمت ترات 
    الجنم، والخبرت، والملهل العلمي(؟

 أهمية الدراسة:
وهو واقع اإلبداع اإلداري لد   ،اسة م  اهمية الموضوع اللي تناولتبتدتي اهمية هله الدر 

ومي ل ا ثر تادتدا، فإ  اهمية هله الدراسة تتض   ،وعالقتب بمعغ المت ترات ،الييادات النسا ية
 ماآلتي:

 ،وتو يات ،إمداد المسلولت  وا اات اليرار في و ارت التربية والتعلين األردنية ببيانات .1
صختيار الييادات اإلبداعية، لتايتد اهداف الو ارت  ؛ية تساعد على دعن اليراراتوميتراات موث

 مي ل عان.
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تلمل م  نتا ج هله الدراسة ا  تي ل ااف اد لتيجيع و ارت التربية والتعلين األردنية على  ةادت  .2
  األداب نسمة الييادات النسا ية التربوية في إدارات ومدترةات واقسان الو ارت لالرتياب ممستو 

 وتيوةر العمل التربوي.
 مصطلحات الدراسة:

 تبنى المااثا  تعرةف اهن م يلاات الدراسة على الناو اآلتي:
( اإلبداع اإلداري 2008عّرف العن ي  (: Administrative Creativityاإلبداع اإلداري ) -

جموعة م  مدنب "عملية تسعى إلى إاداث نيلة ممت ت على مستو  التنظين م  خالل تولتد م
اإلبداع ويعرف المااثا   ،ها م  قبل افراد العمل ومجموعاتباألف ار الخالقة واصبت ارةة، وتن،تل

والعمليات التي تيون بها الييادات النسا ية في و ارت  ،مجموعة الممارسات على انب إجرا يااإلداري 
 ،رق واسالتت ا ثر  ،ابتالتربية والتعلين األردنية م  خالل عمله ، والتي ت،ضي إلى إتجاد ي

 وفاعلية في إنجا  اهداف الو ارت، وتيام م  خالل استجامات افراد عتنة الدراسة على األدات.
ويي د به  اإلناث اللواتي تتولت  المرا   الييادية  (:Women Leaders  القيادات النسائية -

ي مدترةات التربية والتعلين التامعة وف ،وتادتدا في مر   الو ارت ،في و ارت التربية والتعلين األردنية
لها، وتيمل  مدتر إدارت، ومدتر مدترةة تربية وتعلين، ومساعد مدتر تربية لليلو  اإلدارةة 

 والمالية، ومساعد مدتر تربية لليلو  التعليمية وال،نية، ور يم قسن(.
 حدود الدراسة:

ي تتولى المرا   الوظي،ية  مدتر اقت رت هله الدراسة على العاملت  مع الييادات النسا ية الت
إدارت، ومدتر مدترةة تربية وتعلين، ومساعد مدتر تربية لليلو  اإلدارةة والمالية، ومساعد مدتر تربية 

والمدترةات التامعة لها،  ،لليلو  التعليمية وال،نية، ور يم قسن( في و ارت التربية والتعلين األردنية
 . 2016/2017األول م  العان الدراسي واللواتي على رام عمله  في ال، ل 

  محددات الدراسة:
والمتمثلة بدرجتي  دقها  ،تاددت نتا ج هلِه الدراسة مالخ ا ص السي ومترةة ألدات الدراسة

 ما  ،وثماتها، ومد  مالبمتها لما اعدت لب، إلى جانت  دق استجامة افراد العّتنة ع  فيرات األدات
 ص ي   إص على المجتمع اللي ُاخلت منب عّتنة الدراسة.ا  تعمين نتا ج هلِه الدراسة 

 



 راتت السعودد. ا.، فات  الرفوع           ........    في و ارت التربية والتعلين واقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية

154 

تتناول المااثا  في هلا الج ب م  الدراسة عرضاد موج اد لموضوع الدراسة، وللق على  األدب النظري:
 الناو اآلتي:

 مفهوم اإلبداع اإلداري: 
ية مي ل، ألنب والمنظمات التربو  ،يعتبر اإلبداع م  ا ثر التاديات التي تواجب المنظمات عامة

وقد ارتمط م،هون اإلبداع قديما ماألعمال الخارقة التي  ،ويا بجميع م ونات المنظمةترتمط ارتمايا ق
و عمة الت،ستر اايانا،  ما اختلط م،هون اإلبداع مم،اهين اخر  مثل الل اب،  ،يايط بها ال موغ

 (.2002والعميرةة، والموهمة  جروا ، 
م  ال،عل بدع اتث ييال بدع الييب او ابتدعب  -لسا  العرت و ما جاب في –واإلبداع ل ة 

ُسلِ  مِّ َ  ُقْل َما ُ نُت ِبْدعدااي انيده وبداه اوص، وقد ورد في الل ر الا ين: " "   سورت األاياف،  الرُّ
(، اي ما  نت اول م  ارسل،  ما ورد في المعجن الوسيط: بدعب بدعا: اي انيده م  غتر  9آية

ع  ما جاب في المعجن الوسيط هو بدعب بدعا اي النيدت على غتر مثال، وبدع  ار مثال. واإلبدا 
نجلت ةة تيتد  لمة إبداع اما في الل ة اإل ،( 1972غاية في  ،تب ختراد  ا  او يراد  انيم وآخرو ،

 Creativity or Creativeness  م   لمة الخلد )Creation  وال،عل تخلد ،)Create ا لب )
او تنييب او تخترع او ي و  سبماد  ،او ي من ،( ومعناها تخرج إلى الاياتCreareالالتتني  
 (.1993 عيسى، 

اما ا يالاا فيد وردت تعرة،ات  ثترت لإلبداع في األدت اإلداري، اتث عرفب تورانم 
 1993 ،Torranceوعدن  ،والوعي لمواي  الضعف والث رات ،( مدنب: "عملية تاسم للمي الت

والماث ع  الول والتنبل بها، ونيل او تو تل النتا ج لآلخرة .  ،لنيص في المعلوماتاصنسجان وا
( مدنب تيبتد ف رت تن تيوةرها داخل المنظمة او تمت Evan، 8119في ات  عرفب اي،ا   

ان  ،ان العملية ،ان النظان ،ان الوستلة ،استعارتها م  خارج المنظمة, سواب ا انت تتعلد مالمنتج
 ان الخدمة. ،ان البرنامج ،السياسة

وا دياد درجة التنافم بت   ،نظرا للتيدن المتسارع في العلون والت نولوجيا أهمية اإلبداع اإلداري:
والتاديات التي نتج عنها  ،المنظمات في ع رنا الاالي، واجهت هله المنظمات العدتد م  الت ترات

والسييرت على العيمات ل ي  ،ه التادياتمما تتيلت الت تف مع هل ،ت تر اقت ادي واجتماعي  بتر
 تايد غاياتها.
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( إلى ا  مايط المنظمات ا م  تتسن  2000وقد ايار رةتيارد بي هان  الوارد في: اليجن،
مالار ة والدتنامي ية. للا فالمنظمات اليوية تجت ا  تجد األسالتت التي تم نها م  تجدتد نيايها 

تجت على المنظمات اتماع اسلوت  لهلام  قدراتها وياقاتها، وتيوةره مما يساعدها على اإلست،ادت 
 أل  اإلبداع اإلداري ا م  غاية مهمة صستمرارها وميا ها. ،إبداعي

 ما تنمع اهمية اإلبداع اإلداري م   ونب عملية معيدت تتضم  اإلاسام بوجود مي لة ما 
والتد د  ،ضل ال مال ن ثن تن،تلهمااجة إلى ال، وميدرت على الت، تر اإلبداعي م  اجل ابت ار اف
تااة ال،ر ة لتيوةر  ،والت تتر ،م  فعالتتب وجدواه،  ما ا  اإلبداع اإلداري يعتبر وستلة للتجدتد وا 

 (.2008اسالتت العمل واإلستجامة للت ترات الماتملة  عوغ هللا، 
 شروط اإلبداع اإلداري:

موعة م  اليروط فيب، وقد ل رها ص بد م  توافر مج ،ل ي تو ف اي عمل إداري ماإلبداع
 ( على الناو اآلتي:2003ال ترفي  

 اإلنتماب للمنظمة اللي تدفع العاملت  للماافظة على سمعة المنظمة وممتل اتها. .1
وتاست  جودت  ،الام اإلقت ادي واإلجتماعي عند العاملت  اللي تدفعهن لتخ،يغ الن،يات .2

 األداب.
 لمي.التعامل مع المي الت مدسلوت عيلي ع .3
 ااتران الراي والراي اآلخر. .4
 اإلعتماد على المعد اإلنساني في التعامل مع اآلخرة  واصت ال. .5
 اصعتراف واإليما  ممواهت وقدرات اآلخرة . .6

 خصائص القيادات المبدعة:
 اتى توافرها في الييادات اإلدارةة تجت التي العيلية ويي د بهله الخ ا ص اصستعدادات

 لوق اإلداري المبدع، وم  هله الخ ا ص:الس م  مدنواع تيون
 او ،ميدد الت بوجددود وتعنددي الميدددرت علددى الددوعي(: Sensitivityالحساسييية للمشييكالت ) .1

 مد  اسدرع األفدراد معدغ ا  للدق الموقدف، ويعندي او ،البت دة فدي ضدعف عنا در او ،ااجدات
 مالاظدة رتالميدد بهدله الموقدف، وةدرتمط وجودهدا فدي مد  والتايدد الميد لة مالاظدة فدي غتدرهن
ثدارت توظي،هدا او إعدادت ال،درد، ماديط فدي ماتدرت او، عاديدة غتدر ايدياب اولهدا  مد  تسدالصت وا 

 (. 2002 جروا ،
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العدان،  المتوسدط ت،وق  األف ار، إعياب مجموعة م  على ال،رد رتقد وتعني(: Fluencyالطالقة ) .2
 (. 2004وةدا  والعدلوني، اإلبداعية  الس الميدرت بنق اليالقة إ  وييال ماددت،  منية فترت في

 يدرق  اتمداع علدى الميددرت ( مدنهدا2002:  وقدد وضداتها ناديدا السدرور  (Flexibiltyالمرونية ) .3
 العادي. ع  الت نتف تختلف األيياب مي ل مختل،ة وت نتف ميرق  والت، تر مختل،ة

 وغتدر، ،تددتوالم الندادرت الجدتددت ماألف دار اإلتيدا  علدى الميددرت وهدي (:Originalityاألصيالة ) .4
 المد . ومعتد المدلوف غتر إنتاج وهي اف ار سامية، بت رار المرتمية

 تاول ا  دو   معتنة مي لة في ال م  م  ل،ترت التر ت  ال،رد إم انية تعنيتركيز اإلنتباه:   .5
 في والستر ،تتمعب على واإل رار ،الهدف ع  التنا ل عدن تعني  ما ،وبتنها الميتتات بتنب

 (.1990 ال ناني، مماير غتر او ممايرت ميرةية تايييب ولةوماا ،اتجاهب
 تعرةغ في ال،رد يجاعة مد ( 2002براي اليمري   (: هيRisk-Taking) قبول المخاطرة .6

 .الخا ة اف اره ع  والدفاع غامضة تات ظروف والعمل تخمتنات وتيدين النيد او لل،يل ن،سب
 :التالتل هو( إلى ا  2002ايار ريوا    فيد (Analysis & Synthesis ): التحليل والربط .7

 ت وة  على الميدرت الربط فهو اما ،األولية عنا رها إلى العالقات وتج اتها ت،تتت على الميدرت
والسبت  األثر بت  العالقات إدراق على الميدرت او هي جدتد، وترامط بناب في وتي تلها العنا ر،
 وت،سترها.

 الدراسات السابقة ذات الصلة:
ومعرفة  ،ت مين ادات لييام المناخ اإلبداعي دراسة هدفت إلى Ekvall),1996ل  ر  إي ،ااج

وتيدين معغ التوجتهات ،  الاية هله األدات عند التيبتد، ومد  ت،عتلها للنظان الملسسي
و ممت لللق استمانة تتعلد معيرت ، صستخدامها م رغ التدخل لتا،ت  اإلبداع واصبت ار الملسسي

وقد  ي،ت  ،وقد تن تيبتد هله اصستمانة في عدت دراسات ن تدتتدها في ادبيات اإلبداع.امعاد ت
إ  الييادت المتوجهة ناو الت تتر والتيوةر تمتل إلى ا  تظهر اقو   :الدراسة ع  النتدا ج التالية

ت في واوضات الدراسا، ارتبداط لهدا مدع مت ترات المناخ م  اتث النوااي اإلبداعية واصبت ارةة
  نظن اتخال اليرار المال ة المر  ةة ترتمط مع المناخ اللي إ :مجملها العدتد م  النتا ج منها ما تلي

وا  الن عة الرسمية في الملسسة تولد ال راعات، وهلا تتنافى مع المناخ  ،ييمع اإلبداع واإلبت ار
 .اإلبداعي وا  البتروقرايية الجامدت م  معوقات اإلبداع



 .2017العدد األول، ، الثانياألردنية، المجلد مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

157 

التي اجرةت في  (Wasserstein and Klein ,2000اسريتات  و الت    وهدفت دراسة
اسرا تل إلى ال يف ع  اصستراتتجيات التي يمارسها مدترو المدارم تاييياد لمبدا اإلبداع المدرسي، 

إجراب ميامالت ( مدتراد، واستخدن المنهج الو ،ي م  خالل 20اتث ت ونت عتنة الدراسة م   
وقد اظهرت نتا ج الدراسة ا  م  مظاهر إبداع المدترة  اإلهتمان ماليضايا  ،فردية مع المدترة 

والمواضيع المرتمية مال ادر التعليمي، وا  المدترة  يستخدمو  استراتتجيات متنوعة لتايتد ثيافة 
 اإلبداع داخل الملسسة.

 ,Athanasoula, Reppa, Markiوفس ارم   وقامت اثاناسوص ورةما وما ري و التبوي 

Kalliopi & Psycharis, 2010 بدراسة في التونا  هدفت الى تعرف مستو  اإلبداع اإلداري )
وتبنت  ،وا ل بت  المدرسة واولياب األمورواثره على الت ،لد  مدتري المدارم في التونا  وقبرص

مر ولي ا 18و رابمد 6الدراسة منهجية الماث النوعي اليا مة على إجراب ميامالت نوعية معمية مع 
م   ل مدرسة(. وبتنت الدراسة ا  مستو  اإلبداع لد  مدتر المدرسة هو العامل األهن في  3 

تدسيم قنوات اصت ال مع األسرت،  ما بتنت الدراسة ا  مظاهر اإلبداع لد  مدتر المدرسة تتضم  
 اصت ال المماير مع ولي األمر.

 ،تعرف واقع اإلبداع اإلداري  لىإ( 2012وهدفت دراسة ابو سمرت واليييي وابو العميا  
ومعوقاتب لد  مدتري المدارم في ماافظة بتت لان/ فلسيت  م  وجهة نظر المعلمت ، وبلغ عدد 

اظهرت نتا ج الدراسة ا  درجة تيدترات معلمي مدارم ماافظة بتت لان و  ،( فرداد 550افراد العتنة  
هرت نتا ج الدراسة فروق عتنة الدراسة  ما اظ ،إلداري لد  المدترة   انت مرت،عةلواقع اإلبداع ا

ولن تظهر النتا ج فروقا بت  تيدترات  ، تري الجنم، ل ال  الل ورلواقع اإلبداع اإلداري تع   لمت
 افراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري تع   لمت تري سنوات الخبرت، والملهل العلمي. 

رف مستو  اإلبداع اإلداري لد  ( فيد هدفت إلى تع2013اما دراسة ابو دلبوح وجرادات  
مدتري مدارم منيية بني  نانة ومدتراتها م  وجهة نظر المعلمت  والمعلمات العاملت  فتها، وقد 

( معلماد ومعلمة، وبتنت نتا ج الدراسة ا  مستو  اإلبداع اإلداري لد  317ت ونت عتنة الدراسة م   
والمعلمات العاملت  فتها،  ،نظر المعلمت  ومدترات مدارم منيية بني  نانة ماست وجهات ،مدتري 

 ولمختلف المجاصت، جابت بدرجة تيدتر  بترت.
إلى تعرف واقع إدارت اإلبداع  مدخل لتايتد المت ت  ،(2015وهدفت دراسة عبد المجتد  

التنافسية في ملسسات التعلين العالي مماافظة غ ت م  وجهة نظر العاملت  فتها، وللق على عتنة 
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( م  العاملت  في ملسسات التعلين العالي مماافظات غ ت. وقد تو لت الدراسة 154   م ونة م
إلى ا  الدرجة ال لية لتيدتر افراد العتنة لواقع إدارت اإلبداع  مدخل لتايتد المت ت التنافسية بنسمة 

ع إدارت (، ووجود فروق لات دصلة إا ا ية في الدرجة ال لية آلراب افراد العتنة اول واق72.47% 
اإلبداع  مدخل لتايتد المت ت التنافسية تع   لمت تري الملهل العلمي وللق لاملة الدراسات العليا، 
وسنوات الخدمة ل ال  السنوات ا ثر، ولمت تر الجنم وللق ل ال  الل ور في الدرجة ال لية 

 لالستمانة، ما عدا في المجال الثالث:  التعلين المنظمي والتاست  المستمر(.
مد  خددالل اسدتعراغ الدراسددات السددامية لات ال دلة مالدراسددة نالاددح اهتمدان المددااثت  مموضددوع 
اإلبددداع، ولعددل للددق تتضدد  مدد   ثددرت الدراسددات التددي تناولددت هددلا الموضددوع  مددا اسددت،اد المااثددا  مدد  

ومالتدالي اليددرت ا ثدر علدى تادتدد  ،وللدق بت دوة  ت دور  لدي عد  موضدوع الدراسدة ،الدراسات السدامية
ميددددد لة الدراسدددددة و دددددياغة اسددددد لتها واصسدددددت،ادت منهدددددا لتيدددددوةر ادوات الدراسدددددة واسدددددتخدان األسدددددالتت 
اإلا ا ية لتالتل النتا ج ماإلضافة إلدى إم انيدة ميارندة نتدا ج الدراسدة صايدا مدع نتدا ج هدله الدراسدات 

 السامية.
بددداع اإلداري. تيددابهت هددله الدراسددة مددع الدراسددات السددامية مدد  اتددث تناولهددا لموضددوع واقددع اإل

 مدا تمتد ت هدله الدراسدة  ،لمت تدراتل   ما تمت ت مب هدو دراسدة هدلا الواقدع ومعرفدة عالقتدب بدمعغ ا
بتناولهدددا لموضدددوع اإلبدددداع لدددد  الييدددادات النسدددا ية فدددي الييددداع التربدددوي. إل إ  العدتدددد مددد  الدراسدددات 

التدالي اختل،دت معهدا ممجتمدع وم ،او الييداع اصقت دادي ،تناولت دراسة اإلبدداع فدي منظمدات األعمدال
 الدراسة.

 فيما تلي و ف للمنهجية التي اتمعها المااثا  لتايتد اهداف الدراسة. الطريقة واإلجراءات:
 لتايتد اهداف الماث استخدن المااثا  المنهج الو ،ي المساي اصرتمايي. منهجية الدراسة:
 مجتمع الدراسة:

الييددادات النسددا ية التددي تتددولى المرا دد  الوظي،يددة  العدداملت  مددعت ددو  مجتمددع الدراسددة مدد  جميددع 
التاليددة فددي و ارت التربيددة والتعلددين األردنيددة والمدددترةات التامعددة لهددا:  مدددتر إدارت، ومدددتر مدترةددة تربيددة 
وتعلين، ومساعد مدتر تربية لليلو  اإلدارةة والماليدة، ومسداعد مددتر تربيدة لليدلو  التعليميدة وال،نيدة، 

والمدالغ  2016/2017للواتي ه  علدى رام عملهد  فدي ال، دل األول للعدان الدراسدي ور يم قسن(، وا
الم ددددر: و ارت التربيدددة والتعلدددين/إدارت المدددوارد الميدددرةة تدددن الا دددول علتهدددا بتدددارة    (.360عدددددهن  

26\10\2016.) 
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 عينة الدراسة:
يارهددا ماليرةيدددة تددن اخت ،الييددادات النسددا ية ( مدد  العدداملت  مددع348ت ونددت عتنددة الدراسددة مدد   

لتعلدين األردنيدة مد  العيوا ية المسيية، إل تن ا ر جميع الييادات النسا ية العاملة في و ارت التربيدة وا
دارت، ومددددتر مدترةددة تربيدددة وتعلدددين، ومسدداعد مددددتر تربيدددة لليددلو  اصدارةدددة والماليدددة، إمسددتو   مددددتر 

(، ثدن اختيدار ثالثدة 120( والمدالغ عددده   ومساعد مدتر تربية لليلو  التعليمية وال،نية، ور ديم قسدن
 م  العاملت  مع  ل قا دت وماليرةية العيوا ية.

 :أداة الدراسة
، (2005عدددواد  اسدددتناداد الدددى األدت النظدددري، وادوات الدراسدددات السدددامية لات ال دددلة،  دراسدددة 

تدن (، 2013 رةدن اليدرةف ، و (Athanasoula, et al., 2010  ، واثاناسدوص ورفاقهدا(2008والعند ي  
الجددد ب األول تتضدددم  معلومدددات ت وندددت فدددي  دددورتها األوليدددة مددد  جددد ات ، تيدددوةر ادات الدراسدددة التدددي 

مددد  وجهدددة نظدددر  مسدددتو  اإلبدددداع لدددد  الييدددادت النسدددا يةوالجددد ب الثددداني اسدددتمانة لييدددام  ديموغرافيدددة،
واعيدي ل ددل  ،( فيددرت مو عدة علدى سدمعة مجداصت35العداملت  تادت إمدرته ، وت وندت اصسدتمانة مد   

 وافد ميدت. اوافد، وص اوص وافد، وغتر متد د، اا ل لالجامة، وهي: اوافد ميدت، و فيرت خمسة بد
 صدق المحتوى:

( مدد  األسددداتلت الُمَاّ مدددت  المختّ دددت  فدددي اإلدارت 13تددن عدددرغ األدات م دددورتها األوليدددة علدددى  
آرا هدن فدي درجدة وضدوح فيدرات األداتدت  التربوية والماث العلمي في الجامعات األردنية، ويدُِلت إبدداب 

بنا يداد، ودرجدة  دالاية  ددل فيدرت فدي قيدام مددا ُوضدعت ليياسدب، ودرجدة انتمدداب  دل فيدرت للمجدال الددلي 
تنتمي إليب، ودرجة دقة وسالمة ال ياغة الل وية،  ما يددُِلت مدنهن إدخدال اي تعدديالت علدى  دياغة 

ة إلتهددددا، وبندددداباد علتهددددا تددددن إجددددراب التعددددديالت فيددددرات األدات او دمجهددددا او اددددلف معضددددها او اإلضدددداف
 والت وةمات في ال ياغة الل وية لمعغ ال،يرات.

 ثبات أداة الدراسة:
بددداع اإلداري مدد  خددالل تددن اسددات معددامالت الثمددات لواقددع اإلللتايددد مدد  ثمددات ادات الدراسددة    

الثمدددات للمجدددال األول  صسدددتخراج اإلتسددداق الدددداخلي، إل بلدددغ معامدددل ؛اسدددتخدان معادلدددة  رونمددداخ ال،دددا
(، 92.المرونددة اللهنيددة  (، ومجددال 93.(، ومجددال اليالقددة ال، رةددة   94.الاساسددية للميدد الت  

(، واختدراد مجدال 94.(، ومجدال قبدول المخدايرت  90.(, ومجال تر تد  اإلنتمداه  91.ومجال األ الة  
داري، فيددد بددداع اإلة واقددع اإلول ايددات تادتددد درجدد (، وهددي تعددد معددامالت مرت،عددة.92.التالتدل والددربط 
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(، درجدة 3.67-2.34(، درجدة متوسدية  2.33-1اعتمد المااثا  المييام التالي: درجدة منخ،ضدة  
  فد ثر(. 3.68مرت،عة  

 متغيرات الدراسة:
 ايتملت الدراسة على المت ترات اآلتية:

د عتنة الدراسة فراات ورات  :وهو ،: ايتملت الدراسة على مت تر مستيل واادالمتغير التابع .1
 لدرجة اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين اصردنية.

 : ايتملت على المت ترات المستيلة الوسيية التالية:المتغيرات المستقلة الوسيطة .2
 الملهل العلمي: ولب ثالثة مستويات:  دبلون  لية مجتمع، م الورةوم، دراسات عليا(. -
 21، يوةلة: 20-11سنوات فدقل، متوسية:  10لها ثالثة مستويات   ق ترت: الخبرت:  -

 فد ثر(.
 الجنم: ولب ف تا :   ل ر، انثى(. -

 المعالجة اإلحصائية:
 لإلجامة ع  اس لة الدراسة تن استخدان األسالتت اإلا ا ية اآلتية:

 المعيارةة. واإلنارافات ،لإلجامة ع  السلال األول تن استخراج المتوسيات الاسابية -
 لإلجامة ع  السلال الثاني تن استخدان تالتل التمات  المتعدد. -

 نتائج الدراسة:
أواًل: النتييائج المتعلقيية بالسييوال األول، والييذي ييينص علييإل: مييا واقييع اإلبييداع اإلداري لييدى 

 وجهة نظر العاملين معهن؟لقيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم األردنية من ا
ع  هلا السلال، تدن اسدات المتوسديات الاسدابية واإلنارافدات المعيارةدة لتيددترات افدراد عتندة لإلجامة 

 (:1الدراسة لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية في و ارت التربية،  ما توضاها جدول  
سة لواقع االبداع المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا(: 1جدول )

 اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل مجاالت األداة ككل ورتبها ودرجتها.

 الرتبة درجة األداء
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المجال
رقم 
 المجال

 5 تر ت  اصنتماه 3.98 82. 1 مرتفعة
 2 اليالقة ال، رةة 3.94 78. 2 مرتفعة
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 الرتبة درجة األداء
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 المجال الحسابي

رقم 
 المجال

 7 التالتل والربط 3.93 83. 3 مرتفعة
 6 قبول المخايرت 3.89 83. 4 مرتفعة
 3 المرونة اللهنية 3.87 83. 5 مرتفعة
 4 األ الة 3.82 85. 6 مرتفعة
 1 الاساسية للمي الت 3.81 83. 7 مرتفعة
 الدرجة الكلية 3.89 75. - مرتفعة

لد  الييادات النسا ية في و ارت ( ا  درجة واقع اإلبداع اإلداري 1تتبت  م  نتا ج جدول     
( 3.89التربية والتعلين م  وجهة نظر العاملت  معه  جاب بدرجة مرت،عة؛ ممتوسط اسابي  

 ما قان المااثا  ماستخراج المتوسيات الاسابية واصنارافات المعيارةة  (.0.75واناراف معياري  
 اب، وللق على الناو اآلتي:دل،يرات  ل مجال ورتبها ودرجة األ لتيدترات افراد العتنة

 ( توض  نتا ج هلا المجال:2والجدول  المجال األول: الحساسية:   .1
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االبداع 2جدول )

 تهااإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل مجال الحساسية ورتبها ودرجا
رقم 
 الفقيرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

تستييع مدترتي التعامل مع المي الت في مراالها  5
 األولى.

 مرتفعة 1 98. 3.96

تمتلق مدترتي ميدرت تعرف المي الت التي يعاني منها  4
 العاملو .

 مرتفعة 2 1.01 3.76

 مرتفعة 3 93. 3.75 عملها. تدرق مدترتي اوجب الي ور في 3
 مرتفعة 4 97. 3.72 تستيرف مدترتي مي الت العمل قبل ادوثها. 1
 مرتفعة 5 91. 3.71 تخيط مدترتي لمواجهة المي الت التي يم   ادوثها. 2

 مرتفعة - 83. 3.81 الدرجة الكلية
ي لد  الييادات النسا ية فراد العتنة لواقع اإلبداع اإلدار ا( ا  تيدترات 2تبت  م  خالل الجدول  

( واناراف معياري 3.81على مجال الاساسية للمي الت   ل جابت بدرجة مرت،عة، ممتوسط اسابي  
 0.83.) 
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 ( نتا ج هلا المجال:3المجال الثاني: اليالقة ال، رةة: وةوض  جدول   .2
اإلبداع  راسة لواقع(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الد3جدول )

 اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل المجال الثاني الطالقة الفكرية ورتبها ودرجاتها
رقم 
 الفقرة

 الفقيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

تتمت  مدترتي مسرعة البدتهة في التعامل مع المواقف  7
 الم،اج ة.

 مرتفعة 1 88. 4.00

 مرتفعة 2 90. 3.99 تتمت  مدترتي ماليالقة الل وية في التعبتر ع  اف ارها. 8
 مرتفعة 3 86. 3.95 تيرح مدترتي اف اراد بنابتد عند استجابتها لموقف معت . 6
 مرتفعة 4 91. 3.88 تمتلق مدترتتخيارات عدتدت في التعامل مع اي موقف. 9
 مرتفعة 5 93. 3.87 ل الميتراة لمي لة واادت.تيدن مدترتي مجموعة م  الالو  10

 مرتفعة - 78. 3.94 الدرجة الكلية
فراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية ا( ا  تيدترات 3بتنت النتا ج في الجدول  

( واناراف معياري 3.93على مجال اليالقة ال، رةة   ل جابت بدرجة مرت،عة، ممتوسط اسابي  
 0.78.) 
 ( توض  نتا ج هلا المجال:4والجدول   المجال الثالث: المرونة الذهنية: .3

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع 4جدول )
 درجاتهاورتبها و  اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل المجال الثالث المرونة الذهنية

رقم 
 الفقرة

 الفقيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 90. 4.00 تاترن مدترتي اف اري في العمل. 15
 مرتفعة 2 91. 3.89 تنظر مدترتي ألي مي لة م  جوانت مختل،ة. 11
 مرتفعة 3 91. 3.85 توفر مدترتي معلومات متنوعة مي ل تليا ي. 14
 مرتفعة 4 1.06 3.83 تمت  مدترتي مالايادية.ت 13
 مرتفعة 5 97. 3.80 تستييع مدترتي إقناعي مسهولة. 12

 مرتفعة - 83. 3.87 الدرجة الكلية
(  ا  تيدترات افراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات 4النتا ج في الجدول   بتنت   

( واناراف 3.87ابت بدرجة مرت،عة،  ممتوسط اسابي  النسا ية على مجال المرونة اللهنية   ل ج
 (.0.83معياري  
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 ( نتا ج هلا المجال:5: وةوض  الجدول  المجال الرابع: األصالة .4
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع 5جدول )

 ورتبها ودرجاتها المجال الرابع األصالة ربية علإلاإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة الت
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 91. 3.93 لد  مدترتي الميدرت على توفتر اف اراد جدتدتد في العمل. 16
 مرتفعة 2 93. 3.88 تيور مدترتي الوصد مناسمةد للمي الت. 20
 مرتفعة 3 93. 3.78 تيرف مدترتي اصستجامات المستيبلية المترتمة على اي قرار.تس 18
 مرتفعة 3 95. 3.78 تيور مدترتي يرق إنجا  المهان ماستمرار. 19
 مرتفعة 5 1.00 3.72 تارص مدترتي على اصبتعاد ع  الروتت  في العمل. 17

 مرتفعة - 85. 3.82 الدرجة الكلية
فراد العتنة لواقع األداب اإلبداعي لد  الييادات النسا ية ا( ا  تيدترات 5الجدول   تبت  النتا ج في   

 (.0.85( واناراف معياري  3.82على مجال األ الة   ل جابت بدرجة مرت،عة،  ممتوسط اسابي  
 ( توض  نتا ج هلا المجال:6والجدول   المجال الخامس: تركيز االنتباه: .5

حسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع (: المتوسطات ال6جدول رقم )
 اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل المجال الخامس تركيز االنتباه ورتبها ودرجاتها

رقم 
 الفقيرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 93. 4.04 لد  مدترتي الميدرت على ديمومة اصهتمان لمهان عملها. 21
 مرتفعة 2 92. 4.01 توجب مدترتي ت، ترها ماستمرار ناو الهدف. 23
 مرتفعة 3 98. 3.96 تتمت  مدترتي مال بر. 25
 مرتفعة 4 95. 3.94 تت،هن مدترتياصف ار الجدتدت الميرواة م  قبل العاملت . 24
 مرتفعة 5 94. 3.92 ر   مدترتي على تايتد المخرجات المتوخات.ت 22

 مرتفعة - 82. 3.98 الدرجة الكلية
( ا  تيدترات افراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية على مجال 6تبت  جدول  

 (.0.82  ( واناراف معياري 3.98تر ت  اصنتماه   ل جابت بدرجة مرت،عة،  ممتوسط اسابي  
 ( نتا ج هلا المجال: 7: وةوض  الجدول  المجال السادس: قبول المخاطرة .6
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع 7جدول )
 رجاتهااإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربية علإل المجال السادس قبول المخاطرة ورتبها ود

رقم 
 الفقرة

 الفقيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 94. 4.02 تمادر مدترتي ماستثمار الياقات اإلبداعية لد  العاملت . 29
 مرتفعة 1 91. 4.02 تتامل مدترتي التمعات المترتمة على قراراتها. 30
 مرتفعة 3 92. 4.01 ية.تستييع مدترتي العمل في ظروف استثنا  26
 مرتفعة 4 1.01 3.78 تاترن مدترتي إنتياد اآلخرة  لها. 27
 مرتفعة 5 1.05 3.64 تعترف مدترتي مال،يل إ  ادث ميجاعة. 28

 مرتفعة - 83. 3.89 الدرجة الكلية
مجال ( ا  تيدترات افراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية على 7تبت  جدول  

 (.0.83( واناراف معياري  3.89قبول المخايرت    ل جابت بدرجة مرت،عة،  ممتوسط اسابي  
 ( نتا ج هلا المجال:8: وةوض  جدول  المجال السابع: التحليل والربط .7

لواقع اإلبداع  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة8جدول )
 القيادات النسائية في وزارة التربية علإل المجال السابع التحليل والربط ورتبها ودرجاتهااإلداري لدى 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 90. 4.03 تستييع مدترتي تنظين اف ارها ميرةية منييية. 35
 مرتفعة 2 91. 3.95 وقف معت  للتعامل معبلد  مدترتي ميدرت على ت،ستر عالقات م 33
 مرتفعة 3 85. 3.92 لد  مدترتي الميدرت على إتجاد عالقات جدتدت بت  المواقف. 34
 مرتفعة 4 90. 3.87 لد  مدترتي الميدرت على ت، يق يم ة عالقات الموقف. 31
 ةمرتفع 4 93. 3.87 لد  مدترتي الميدرت على تر تت يم ة عالقات الموقف. 32
 مرتفعة - 83. 3.89 الدرجة الكلية 

(  ا  تيدترات افراد العتنة لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية 8تبت  النتا ج في الجدول  
( واناراف معياري 3.89على مجال التالتل والربط    ل جابت بدرجة مرت،عة،  ممتوسط اسابي  

 0.83.) 

نص علإل: هل توجد فروق ذات داللة ل الثاني، والذي يثانيًا: النتائج المتعلقة بالسوا
( في تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة اإلبداع اإلداري α=0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ
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للقيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم األردنية تعزى لمتغيرات )الجنس، الموهل العلمي 
 للعاملين، الخبرة(.
 ات السلال تمعاد ل ل مت تر على ادت، وللق على الناو اآلتي:تن تالتل بيان

 متغير الجنس: .أ
تن اسات المتوسيات الاسابية واصنارافات المعيارةة لتيدترات افراد العتنة لدرجة اإلبداع اإلداري    

 (:9لد  الييادات النسا ية تمعا لمت تر الجنم على مجاصت األدات  ما توضاها الجدول رقن  
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة، حسب متغير الجنس علإل 9)جدول 

 مجاالت اإلبداع اإلداري واألداة الكلية

 العدد الجنس الُبعد
 وسطالمت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 الاساسية للمي الت
 80. 3.92 86 ل ور
 84. 3.50 262 إناث

 اليالقة ال، رةة
 74. 4.05 86 رل و 
 81. 3.61 262 إناث

 المرونة اللهنية
 79. 3.97 86 ل ور
 86. 3.58 262 إناث

 األ الة
 81. 3.92 86 ل ور
 92. 3.51 262 إناث

 تر ت  اصنتماه
 77. 4.07 86 ل ور
 93. 3.69 262 إناث

 قبول المخايرت
 79. 4.00 86 ل ور
 89. 3.57 262 إناث

 التالتل والربط
 79. 4.03 86  ورل

 86. 3.61 262 إناث

 الدرجة الكلية
 71. 3.99 86 ذكور
 81. 3.58 262 إناث

( وجود فروق ظاهرةة بت  المتوسيات الاسابية في تيدترات افراد العتنة 9توض  جدول  
لجنم تع   لمت تر ا ،لدرجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية

( وجود فروق لات دصلة إا ا ية عند مستو  الدصلة 13 ما يظهر م  الجدول   ،ول ال  الل ور
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(α=0.05)  في تيدترات درجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية
 .ل  الل ورعلى جميع مجاصت األدات، ول ا م  وجهة نظر العاملت  معه  تع   لمت تر الجنم

 متغير الموهل العلمي: .ب
تن اسات المتوسيات الاسابية واصنارافات المعيارةة لتيدترات افراد العتنة لدرجة اإلبداع 

تمعا لمت تر الملهل العلمي على  ،اإلداري لد  الييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية
 (:10مجاصت األدات  ما توضاها جدول  

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة حسب متغير الموهل العلمي 10جدول )
 علإل مجاالت األداء اإلبداعي واألداة الكلية

 العدد الموهل الُبعد
 وسطالمت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 الاساسية للمي الت
 71. 4.10 28 دبلون

 80. 3.86 225 م الورةوم
 89. 3.62 95 ت عليادراسا

 اليالقة ال، رةة
 69. 4.14 28 دبلون

 79. 3.95 225 م الورةوم
 80. 3.85 95 دراسات عليا

 المرونة اللهنية
 65. 4.05 28 دبلون

 82. 3.91 225 م الورةوم
 87. 3.74 95 دراسات عليا

 األ الة
 78. 4.02 28 دبلون

 84. 3.84 225 م الورةوم
 91. 3.70 95 دراسات عليا

 تر ت  اصنتماه
 70. 4.18 28 دبلون

 84. 3.99 225 م الورةوم
 81. 3.88 95 دراسات عليا

 قبول المخايرت
 71. 3.97 28 دبلون

 83. 3.94 225 م الورةوم
 89. 3.77 95 دراسات عليا

 80. 4.02 28 دبلون 
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 العدد الموهل الُبعد
 وسطالمت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 التالتل والربط
 80. 3.98 225 م الورةوم
 89. 3.79 95 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 62. 4.07 28 دبلوم

 75. 3.92 225 بكالوريوس
 78. 3.76 95 دراسات عليا

فراد العتنة االمتوسيات الاسابية في تيدترات  ( وجود فروق ظاهرةة بت 10يظهر الجدول  
  م  الجدول في ات  تتبتتع   لمت تر الملهل العلمي.  ،لدرجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية

في تيدترات درجة  (α=0.05)عند مستو  الدصلة (عدن وجود فروق لات دصلة اا ا ية 12 
اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية م  وجهة نظر العاملت  معه  

 تع   لمت تر الملهل العلمي الدرجة ال لية وعلى جميع مجاصت األدات.
 الخبرة: متغير .ج

واصنارافددات المعيارةددة لتيدددترات افددراد العتنددة لدرجددة اإلبددداع  ،تددن اسددات المتوسدديات الاسددابية
 (:11اإلداري لد  الييادات النسا ية تمعا لمت تر الخبرت على مجاصت األدات  ما توضاها جدول  

ة حسب متغير الخبرة علإل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العين11جدول )
 مجاالت اإلبداع اإلداري واألداة الكلية

 وسطالمت العدد الخبرة الُبعد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 
 الاساسية للمي الت

 82. 3.93 72 سنوات فدقل 10
 81. 3.86 185 سنة 11-20
 85. 3.63 91 سنة فد ثر 21

 اليالقة ال، رةة
 82. 4.03 72 سنوات فدقل 10

 75. 3.96 185 سنة 11-20
 81. 3.83 91 سنة فد ثر 21

 المرونة اللهنية
 85. 3.94 72 سنوات فدقل 10

 79. 3.92 185 سنة 11-20
 87. 3.72 91 سنة فد ثر 21

 84. 3.88 72 سنوات فدقل 10 األ الة
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 العدد الخبرة الُبعد
 وسطالمت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 83. 3.88 185 سنة 11-20
 91. 3.64 91 سنة فد ثر 21

 تر ت  اصنتماه
 88. 4.03 72 ات فدقلسنو  10

 79. 4.01 185 سنة 11-20
 84. 3.86 91 سنة فد ثر 21

 قبول المخايرت
 82. 3.99 72 سنوات فدقل 10

 79. 3.93 185 سنة 11-20
 92. 3.74 91 سنة فد ثر 21

 83. 3.95 72 سنوات فدقل 10 

 التالتل والربط
 77. 4.03 185 سنة 11-20
 90. 3.71 91 سنة فد ثر 21

 الدرجة الكلية
 76. 3.97 72 سنوات فأقل 10

 72. 3.94 185 سنة 11-20
 80. 3.73 91 سنة فأكثر 21

فراد العتنة االمتوسيات الاسابية في تيدترات  ( وجود فروق ظاهرةة بت 11يظهر الجدول  
(عدن 12جدول  في ات  تتبت  م  اللدرجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية تع   لمت تر الخبرت. 

في تيدترات درجة اإلبداع اإلداري  (α=0.05)عند مستو  الدصلة وجود فروق لات دصلة اا ا ية  
تع   لمت تر  ،للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية م  وجهة نظر العاملت  معه 

ات الدصلة اصا ا ية لدرجة ولتادتد مستوي الخبرت على الدرجة ال لية وعلى جميع مجاصت األدات.
ال،روق تمعاد للمت ترات  الجنم والملهل العلمي، والخبرت(، تن استخدان اختمار تالتل التمات  المتعدد 

 Manova  ماستخدان اختمار )Hotelling's:واظهرت النتا ج اآلتي ،) 
قديرات افراد العينة لدرجة ( لتHotelling's(: نتائج تحليل التباين المتعدد باستخدام اختبار )12جدول )

 اإلبداع اإلداري للقيادات النسائية تعزى للمتغيرات الجنس والموهل العلمي والخبرة

 الُبعد المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

 الجنم
 قيمة هوتلنغ

 *01. 7.603 5.055 1 5.055 الاساسية للمي الت
 *00. 18.168 10.719 1 10.719 اليالقة ال، رةة
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 الُبعد المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة )ف( المربعات

مستوى 
 الداللة

Hotelling's 
Trace 

~ 
~ 

.069 

 *00. 8.195 5.454 1 5.454 المرونة اللهنية
 *01. 7.869 5.611 1 5.611 األ الة

 *01. 7.719 5.107 1 5.107 تر ت  اصنتماه
 *00. 11.842 7.992 1 7.992 قبول المخايرت
 *00. 9.924 6.594 1 6.594 التالتل والربط

 الملهل العلمي
 قيمة هوتلنغ

Hotelling's 
Trace 

~ 
~ 

.050 

 24. 1.416 942. 2 1.883 الاساسية للمي الت
 21. 1.554 917. 2 1.834 اليالقة ال، رةة
 29. 1.245 828. 2 1.657 المرونة اللهنية

 43. 851. 607. 2 1.213 األ الة
 29. 1.261 834. 2 1.668 تر ت  اصنتماه
 44. 820. 554. 2 1.107 قبول المخايرت
 34. 1.090 724. 2 1.448 التالتل والربط

 الخبرت
 قيمة هوتلنغ

Hotelling's 
Trace 

~ 
~ 

.040 

 26. 1.370 911. 2 1.822 الاساسية للمي الت
 77. 263. 155. 2 310. اليالقة ال، رةة
 54. 624. 415. 2 830. المرونة اللهنية

 29. 1.228 876. 2 1.752 لةاأل ا
 46. 780. 516. 2 1.032 تر ت  اصنتماه
 41. 903. 610. 2 1.219 قبول المخايرت

 15. 1.925 1.279 2 2.559 التالتل والربط

 الجنم * الملهل
 العلمي

 72. 327. 217. 2 435. الاساسية للمي الت
 40. 926. 546. 2 1.093 اليالقة ال، رةة

 92. 080. 053. 2 107. اللهنيةالمرونة 
 76. 278. 198. 2 396. األ الة

 72. 333. 220. 2 440. تر ت  اصنتماه
 60. 511. 345. 2 689. قبول المخايرت
 52. 650. 432. 2 864. التالتل والربط

 الجنم * الخبرت
 99. 007. 005. 2 009. الاساسية للمي الت

 28. 1.276 753. 2 1.506 اليالقة ال، رةة
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 الُبعد المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة )ف( المربعات

مستوى 
 الداللة

 44. 827. 551. 2 1.101 المرونة اللهنية
 78. 250. 178. 2 357. األ الة

 40. 922. 610. 2 1.220 تر ت  اصنتماه
 31. 1.165 786. 2 1.572 قبول المخايرت
 76. 271. 180. 2 360. التالتل والربط

الملهل العلمي * 
 الخبرت

 63. 645. 429. 4 1.715 الاساسية للمي الت
 79. 426. 251. 4 1.004 اليالقة ال، رةة
 83. 372. 247. 4 990. المرونة اللهنية

 69. 567. 404. 4 1.618 األ الة
 61. 678. 448. 4 1.793 تر ت  اصنتماه
 88. 296. 200. 4 798. قبول المخايرت
 79. 424. 282. 4 1.127 التالتل والربط

الجنم* الملهل 
 الخبرت العلمي*

 98. 120. 080. 4 319. الاساسية للمي الت
 89. 288. 170. 4 679. اليالقة ال، رةة
 62. 657. 437. 4 1.750 المرونة اللهنية

 88. 291. 208. 4 831. األ الة
 62. 659. 436. 4 1.744 تر ت  اصنتماه
 76. 468. 316. 4 1.264 قبول المخايرت
 99. 064. 042. 4 169. التالتل والربط

 لخيد

   665. 330 219.40 الاساسية للمي الت
   590. 330 194.69 اليالقة ال، رةة
   666. 330 219.63 المرونة اللهنية

   713. 330 235.32 األ الة
   662. 330 218.30 تر ت  اصنتماه
   675. 330 222.71 قبول المخايرت
   665. 330 219.28 التالتل والربط

 
 

    347 242.49 الحساسية للمشكالت
    347 215.69 الطالقة الفكرية
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 الُبعد المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة )ف( المربعات

مستوى 
 الداللة

 
 الكلي

    347 239.25 المرونة الذهنية
    347 256.46 األصالة

    347 238.63 تركيز االنتباه
    347 244.84 قبول المخاطرة
    347 240.77 التحليل والربط

 (α  =0.05* دال على مستو  الدصلة  

 (α=0.05)( وجود فروق لات دصلة إا ا ية عند مستو  الدصلة 13يظهر م  الجدول  
في تيدترات درجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية م  وجهة نظر 

  تتبت  م  على جميع مجاصت األدات، ول ال  الل ور، في ات العاملت  معه  تع   لمت تر الجنم
في تيدترات درجة  (α=0.05)عند مستو  الدصلة الجدول عدن وجود فروق لات دصلة اا ا ية  

اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية والتعلين األردنية م  وجهة نظر العاملت  معه  
 ت األدات.تع   لمت تر الملهل العلمي والخبرت على الدرجة ال لية وعلى جميع مجاص

 مناقشة النتائج والتوصيات
لقييادات أواًل: مناقشة نتائج السوال األول والذي ينص عليإل: ميا واقيع اإلبيداع االداري ليدى ا

 وجهة نظر العاملين معهن؟النسائية في وزارة التربية والتعليم االردنية من 
فددي و ارت التربيددة والتعلددين اظهددرت النتددا ج ا  درجددة واقددع اإلبددداع اإلداري لددد  الييددادات النسددا ية 

ا  اإلبدداع عمليدة تعد   هدله النتتجدة إلدى  وربمدا ،م  وجهة نظر العاملت  معه  جابت بدرجة مرت،عة.
 ،وعدددن اإلنسدددجان والددنيص فددي المعلومدددات ،والددوعي لمدددواي  الضددعف والث ددرات ،تاسددم للميدد الت

ابدو سدمرت ات،يدت النتتجدة مدع دراسدة و  ،، ونيدل او تو دتل النتدا ج لآلخدرة والماث ع  الول والتنبل بهدا
دراسدددة (، و 2015ودراسدددة عبدددد المجتدددد  (، 2013ابدددو دلبدددوح وجدددرادات   ، ودراسدددة(2012وآخدددرو   

 .(Klein & Wasserstein,2000 لت  وواسريتات   
وربمددا تعدد   هددله النتتجددة إلددى ا  الييددادات وقددد ااتددل المجددال "تر تدد  اصنتمدداه" المرتمددة األولددى، 

فدي الميابدل تر د  الرجدل علدى  ،والعالقات اإلنسدانية ،لى الموظ،ت    انتماهها في الييادت عالنسا ية تر 
وجاب مجال "الاساسية للمي الت" في المرتمدة السدامعة واألختدرت وبدرجدة مرت،عدة،  اصهتمان ماإلنتاجية.

تم ددنه  مدد  وقددد تعدد   هددله النتتجددة إلددى ا  النسدداب فددي الييددادت لدددته  اصن،عدداصت واألااسدديم التددي 
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مالاظدددة الميددد الت فدددي المواقدددف المختل،دددة، ألنهدددا تنظدددر إلدددى العددداملت  مددد  خدددالل عالقدددة إنسدددانية، 
ومالتدددالي ت دددو  علدددى اساسدددية ا ثدددر ماسدددتجالب المواقدددف ور دددد الميددد الت، ومالتدددالي إتجددداد الالدددول 

جدددال ( التدددي جددداب م2013المبدعدددة لهدددا، واختل،دددت مدددع هدددله الدراسدددة دراسدددة  ابدددو دلبدددوح وجدددرادات  
وفسددددد ارم  دراسدددددة اثاناسدددددوص ورةمدددددا ومدددددا ري و دددددالتبوي الاساسدددددية للميددددد الت فدددددي المرتمدددددة الثانيدددددة و

 Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharis, 2010). 
  تيددترات العداملت  مدع الييدادات النسدا ية لواقدع اإلبدداع اإلداري لدد  الييدادات النسدا ية علدى المجددال إ

تسدتييع مددترتي ( التدي تدنص علدى  5ة للمي الت   ل جابت بدرجة مرت،عة، وا  ال،يدرت  األول الاساسي
وربمدددا تعددد   هدددله النتتجدددة  ،قدددد ااتلدددت المرتمدددة األولدددىالتعامدددل مدددع الميددد الت فدددي مراالهدددا األولدددى(، 

اساسددها مالميدد لة فددي مراالهددا األولددى، ل ونهددا تتعامددل معالقددات  ،لميدددرتها علددى المالاظددة ال،ورةددة وا 
( تستيرف مدترتي مي الت العمل قبدل اددوثها(  1بتنما جابت ال،يرت  نسانية وتوا ل إنساني رفيع، إ

في المرتمة األختدرت، وقدد تعد   هدله النتتجدة إلدى ا  العداملت  صاظدوا هدلا اصستيدراف وربمدا ا  الييدادت لدد  
دراسدة ابدو دلبدوح يدت مدع نتتجدة المرات تعتمد على التوا ل الم ري وال،وري، وليم لدتها ادم التنبدل، وات،

دراسدددة اثاناسدددوص ورةمدددا ( التدددي جددداب مجدددال الاساسدددية للميددد الت بدرجدددة مرت،عدددة، و2013وجدددرادات  
 ,Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharisوفسد ارم   ومدا ري و دالتبوي 

2010.) 
ي لدد  الييدادات النسدا ية علدى المجددال   تيددترات العداملت  مدع الييدادات النسدا ية لواقددع اإلبدداع اإلدار إ

تتمتدد  مدددترتي مسددرعة البدتهددة فددي (  7الثدداني اليالقددة ال، رةددة   ددل جددابت بدرجددة مرت،عددة، وا  ال،يددرت  
( قددد ااتلددت المرتمدة األولددى، وربمددا تعد   هددله النتتجددة إلدى ا  علمدداب النمددو التعامدل مددع المواقددف الم،اج دة

ت ل وية وف رةة وسدرعة فدي إيدالق األف دار ا ثدر مد  الدل ور، وهدلا مدا والتيور ا دوا ا  لد  اإلناث ميدرا
تيددن مددترتي مجموعدة   (10اثر على إبداعها اإلداري، وهلا ترضي العاملت  معه ،  بتنما ااتلدت ال،يدرت  

، وقدددد تعددد   هدددله النتتجدددة ليالقتهدددا ال، رةدددة ( فدددي المرتمدددة األختدددرتمددد  الالدددول الميترادددة لميددد لة وااددددت
 ومالتالي ست و  قادرت على إعياب ا بر قدر م  الالول للمي لة. ال،ورةة،

إ  تيددترات العداملت  مدع الييدادات النسدا ية لواقددع اإلبدداع اإلداري لدد  الييدادات النسدا ية علدى المجددال 
الثالث المرونة اللهنية   ل جابت بدرجة مرت،عة، وربمدا تعد   هدله النتتجدة إلدى ا  العداملت  يابدلو  اليا دد 

( قدد تاتدرن مددترتي اف داري فدي العمدل.(  15ا  ال،يدرت  ، وللي يمتا  مالمرونة وليم لديب تسلط فدي رايدبا
ااتلددت المرتمددة األولددى، وقددد تعدد   هددله النتتجددة إلددى ا  تيبددل الددراي واصسددتماع واإل دد اب ل ف ددار اهددن مددا 
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اسددتجامات العدداملت  علتهددا، ياتاجددب المددرلوم مدد  قا ددده، وظهددور هددله السددمة لددد  الييددادات النسددا ية رفددع 
( في المرتمة األخترت، وقدد تعد   هدله النتتجدة تستييع مدترتي إقناعي مسهولة  (12بتنما ااتلت ال،يرت  

 إلى ا  اإلناث يستخدم  العاي،ة في تعامله  مما تجعل عملية اإلقناع اسهل.
لددد  الييددادات النسددا ية علدددى    تيدددترات العدداملت  مددع الييددادات النسدددا ية لواقددع اإلبددداع اإلداري ا مددا 

مدديالد  المددرات لدددتهاالمجددال الرامددع األ ددالة   ددل جددابت بدرجددة مرت،عددة، وربمددا تعدد   هددله النتتجددة إلددى ا  
لت دددرار المااولدددة عنددددما تعترةهدددا اليددددا د والم ددداعت، وايدددّد اسدددتعداداد إلعدددادت النظدددر فدددي اي عيمدددة 

جدتدددت لددن تددتن التيددرق لهددا مدد  قبددل فددي تيددوةر  تعترضددها، واإلسددت،ادت مدد  اخيا هددا، واإلتيددا  مدف ددار
العمددل، مددع اخددلها معددت  اصعتمددار قدددرات العدداملت ، ماتددث ص تاملهددن فددوق يدداقتهن فهددي تنظددر معددت  

، واظهدرت النتدا ج ا  ال،يدرت اإلنسانية ص المهنية، وللدق بددوره رفدع رضدا العداملت  عد  سدلو ها اإلبدداعي
( قدد ااتلدت المرتمدة األولدى،  ويم د  ا  اف داراد جدتددتد فدي العمدل لد  مدترتي الميدرت علدى تدوفتر(  16 

واللي جعلهدا توظدف هدله الميددرت فدي إيدالق  ،تع   هله النتتجة إلى اليالقة ال، رةة التي تتمتع بها اإلناث
تاددرص مدددترتي علددى اصبتعدداد عدد  الددروتت  فددي   (17األف ددار الجدتدددت فددي العمددل، بتنمددا ااتلددت ال،يددرت  

، وربمدا تعد   هدله النتتجدة إلدى ا  يبيعدة األعمدال والمهمدات فدي و ارت التربيدة  في المرتمة األختدرت( العمل
والتعلدين ومعظدن الدو ارات الا وميددة تتسدن مالروتتنيدة، إص ا  المدرات لدددتها روح الم دامرت والتجدتدد فدي المهمددات 

ع  الدوظي،ي لدد  العداملت  م دل مامدة واألف ار واألعمال ، فهي تاداول اليضداب علدى الدروتت . وتنمدي اصبددا 
 ,Athanasoulaوفسددد ارم   اثاناسدددوص ورةمدددا ومدددا ري و دددالتبوي ويواعيدددة. وات،يدددت مدددع نتتجدددة دراسدددة 

Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharis, 2010). 
  تيدددددترات العددداملت  مدددع الييددددادات النسدددا ية لواقددددع اإلبدددداع اإلداري لددددد  ا مدددا ايدددارت النتددددا ج الدددى 

ادات النسا ية على المجال الخامم تر ت  اصنتمداه   دل جدابت بدرجدة مرت،عدة، وربمدا تعد   هدله النتتجدة اليي
إلددى ا  اإلندداث تر دد   علددى اليبيعددة اإلنسددانية ولدديم المهنيددة فددي تعددامله  مددع العدداملت ، فتر دد  علددى لات 

دتر لدلواتهن، وااتلدت  ال،يدرت المرلوست  وترسد  عالقدات إنسدانية، مبنيدة علدى التعدايف والدود واصاتدران، وتيد
( المرتمدة األولدى، وقدد تعد   هدله النتتجدة لد  مدترتي الميدرت على ديمومة اصهتمان لمهدان عملهدا(  21 

ليبيعددة المدددرات مدد  اتدددث األمومدددة فهددي  ددد،ة ا دددتلة فتهددا تت دددرف بهددا مددد  خدددالل فيرتهددا، وهدددلا يعندددي 
ةدة الييدادت مالادت فدي اداب عملهدا،  بتنمدا ااتلدت اصهتمان م ل ييب وفي  ل م ا  و مدا ، فهدي تتبندى نظر 

( فددي المرتمددة األختددرت، ويم دد  ا  تعدد   تر دد  مدددترتي علددى تايتددد المخرجددات المتوخددات  (22ال،يددرت  
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هددله النتتجددة إلددى انهددا تر دد  علددى المدددخالت والعمليددات ا ثددر مدد  المخرجددات، فهددي تددلم  مالمااولددة 
 والت رار في اال ال،يل.

املت  مدع الييدادات النسدا ية لواقددع اإلبدداع اإلداري لدد  الييدادات النسدا ية علدى المجددال   تيددترات العدإ
السددادم قبددول المخددايرت   ددل جدددابت بدرجددة مرت،عددة، وربمددا تعدد   هدددله النتتجددة إلددى ا  المددرات تمتددل إلدددى 

 تادت ظدروف والعمدلK تخمتندات وتيددين وتتيبدل ال،يدل والنيدد وتعمدل علدى ت درار المااولدةاليدجاعة 
 واألسدالتت األف دار تبندي فدي  مدان الممدادرت مدخدل ُتعندى  مدا ،الخا دة اف ارهدا عد  والددفاع غامضدة
تمدادر مددترتي ماسدتثمار الياقدات اإلبداعيدة لدد  (  29وجدابت ال،يدرت  لهدا،  الدول ع  والماث الجدتدت
مددة األولددى، وقددد تعدد   ( فددي المرتتتامددل مدددترتي التمعددات المترتمددة علددى قراراتهددا(  30( وال،يددرت  العدداملت 

او تو لهدا  بهدا تيدون التدي األعمدال عد  الناتجدة المخداير ها الميددرت علدى تامدلتلددهله النتتجة إلى انها 
لمرلوسددتها مدد  موقددع انهددا قا دددت  تتوجددت علتهددا تامددل تمعددات اليددرار الددلي ياتمددل مخددايرت، بتنمددا ااتلددت 

المرتمدة األختدرت، وربمدا تعد   هدله النتتجدة  ( فديتعترف مدترتي مال،يل إ  ادث ميجاعة  (28ال،يرت  
إلدى انهددا تتيبدل ال،يددل دو  التاددرج، ألنهدا تتمتددع بددروح المجا فدة، فهددي مالتددالي تتوقدع ال،يددل واإلخ،دداق 

 في معغ األعمال.
  تيدترات العاملت  مع الييادات النسا ية لواقع اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية على المجال إ

وربما تع ي المااثة النتتجة إلى انها تستييع إلى رلية  ،التل والربط   ل جابت بدرجة مرت،عةالسامع الت
المواقف م  ا ثر م   اوية، وتج  تب لالب مي ل اسهل، فهي لات نظرت تالتلية للمواقف، وبهلا  سبت 

د ااتلت المرتمة ( قتستييع مدترتي تنظين اف ارها ميرةية منييية.(  35تدتتد مرلوستها، وا  ال،يرت  
وقد تع   هله النتتجة إلى ا  يبيعة المن ت الييادي اللي تي لب تتيلت منها ا  تربط األسمات  ،األولى

والمي الت التي تواجهها في العمل او مع المرلوست ، و ا  تمتلق نظرت تالتلية ماتث تربط السبت 
لد  مدترتي الميدرت (  32و  (31لت ال،يرت  مالنتتجة، وتيون على إعياب الالول المنييية لها. بتنما اات

( لد  مدترتي الميدرت على تر تت يم ة عالقات الموقف. على ت، يق يم ة عالقات الموقف.( و
، ويم   ا  تع   هله النتتجة إلى ا  الخبرت في الييادت اادث لدتها اصستم ار في في المرتمة األخترت

 مبنية على األثر والسبت.، وت وة  عالقات سليمة جدتد مطوترا بناب تي ل الالول في المواقف ماتث
قد ت و  النتا ج النها ية للسلال األول  ادمة، اتث انها مرت،عة لجميع المجاصت، ل   يم   
ا  تع   هله النتتجة إلى ااد السببت  التالتت ، اولهما ا  عملية اختيار هله الييادات النسا ية بنتت 

وعناية وتر ت  ماتث استياعت فر  ف ة ممت ت ومبدعة على ارغ الواقع  على اسم ومعاتتر رفيعة
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وهو األ ثر قبوصد م  المااثت  الللت   -واننا نت لن ع  ف ة ممت ت م  الييادات العليا، والثاني  ،خا ة
وهو وجود درجة عالية م  المجاملة لد  افراد العتنة مسبت جهل  -يعرا مب اثناب تو ةع ادات الدراسة 

 لمعغ مدسم واهداف الماث العلمي التي تجت ا  تبنى على الموضوعية والي،افية.ا

ثانيًا: مناقشة نتائج السوال الثاني والذي ينص علإل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
( في تقديرات درجة اإلبداع اإلداري للقيادات النسائية في وزارة α=0.05عند مستوى الداللة )

االردنية من وجهة نظر العاملين معهن تعزى لمتغيرات )الجنس، الموهل العلمي، التربية والتعليم 
 الخبرة(.

جود فروق لات دصلة إا ا ية في تيدترات درجة اإلبداع اإلداري للييادات واظهرت النتا ج 
 على تع   لمت تر الجنم ،ردنية م  وجهة نظر العاملت  معه ية في و ارت التربية والتعلين األالنسا 
وتع ي المااثة النتتجة إلى ا  اإلناث ربما يعترةه  سمة  ،يع مجاصت األدات، ول ال  الل ورجم

ال ترت واإلعتداد مالن،م في مدح غتره  م  ال ميالت، والتي ربما ت و  اليا د في الماضي هي 
مع نتا ج  وات،يت النتا ج، تهن الموضوعية في إيالق األا ان متلة في ن،م العمل، بتنما الل ور لد

عدن وجود يارت النتا ج الى ا ما  ،(2015(، ودراسة عبد المجتد  2012دراسة ابو سمرت وآخرو   
في تيدترات درجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية  فروق لات دصلة إا ا ية،

 تر الملهل العلمي والخبرت والتعلين األردنية م  وجهة نظر العاملت  مع الييادات النسا ية تع   لمت
على الدرجة ال لية وعلى جميع مجاصت األدات، وربما تع   هله النتتجة إلى ا  السمات اليخ ية 

ضافات ي،ي،ة على إي تدثتر، سو  انها اع اإلداري، وليم للملهل والخبرت هي اهن عنا ر اصبدا 
ابو سمرت واختل،ت مع نتتجة دراسة  ،ت ت النسا ية م  وجهة نظر العاملاإلبداع اإلداري لد  الييادا

 ( التي اظهرت فروق تمعاد لمت تر الخبرت.2015(، ودراسة عبد المجتد  2012وآخرو   
 التوصيات

 في ضوب نتا ج الدراسة، تو ي المااثا  مما تلي: 
 ايارت نتا ج الدراسة في السلال األول الى ا  درجة اإلبداع اإلداري لد  الييادات النسا ية في .1

و ارت التربية والتعلين جابت بدرجة مرت،عة، للا تو ي المااثا  ب ةادت نسمة النساب في المواقع 
الييادية في و ارت التربية والتعلين، و للق اإلهتمان بتسلين الييادات النسا ية منا ت إدارةة في 

ييادات النسا ية دارةة المدربة للمساعدت ال،نية لمساندت الختلف الو ارات، وجلت الييادات اإلم
 ودعمها. 
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اظهرت نتا ج الدراسة على السلال الثاني وجود فروق لات دصلة إا ا ية عند مستو  الدصلة  .2
 α=0.05 فراد العتنة لدرجة اإلبداع اإلداري للييادات النسا ية في و ارت التربية ا( في تيدترات

وعليب،  ،ات، ول ال  الل وريع مجاصت األدعلى جم تع   لمت تر الجنم ،والتعلين األردنية
مضرورت اختيار الييادات النسا ية التي تتمتع مالسمات الييادية الملثرت، المدعمة تو ي المااثا  

مالخبرت والملهالت العلمية العالية، اليادرت على المنافسة مع الل ور، واليادرت على اإلقناع 
 والتدثتر.
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