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العاملة في الجامعات األردنية

وفاء حممد علي الأ�شقر
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �إربد الأهلية
اململكة االردنية الها�شمية

امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف اجلامعات
الأردنية .ومن �أجل ذلك قامت الباحثة بت�صميم ا�ستبانة تبحث يف جمالني هما :جمال العوامل ال�شخ�صية
واالجتماعية ،وجمال العوامل الوظيفية .يبلغ عدد الن�ساء العامالت يف جامعات �شمال اململكة مدار البحث
(� )1885سيدة ،وقد قامت الباحثة بتوزيع ( )830ا�ستبانة حيث مت �إرجاع ( )523ا�ستبانة (بلغت ن�سبة
الإرجاع  %63من جمموع اال�ستبانة ،و %27من عينة الدرا�سة) وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام
اجلامعي � .2014/2013أ�شارت النتائج �إىل �أن العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية �أكرث ت�أثري ًا يف تنمية الإبداع
لدى املر�أة مقارنة بالعوامل الوظيفية ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اخلربة
ل�صالح (�أقل من خم�س �سنوات خربة) ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري احلالة االجتماعية ل�صالح
(غري املتزوجات) .وقد �أو�صت الدرا�سة بالعديد من الأمور وفق ًا للنتائج هذه لتحفيز الإبداع لدى املر�أة
العاملة.

 1مت دعم هذا البحث بدعم من جامعة �إربد الأهلية.

الكلمات املفتاحية :عوامل م�ؤثرة� ،إبداع ،املر�أة ،اجلامعات.
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at Jordanian Universities(1)
Wafa Alashkar
Irbid National University
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Abstract
The aim of the study is to identify factors which encourage innovation among
working women at Jordanian Universities. To achieve this aim; the author designed
a study to include working women both as administrative and staff members in the
universities in the North of Jordan in the academic year 2013/2014. The Research
developed a questionnaire which addressed these factors, grouped into two main
fields: One containing individual and social factors and the second contained factors
related to job. There was 1885 working women in these universities. The Research
distributed 830 questionnaires to the study group, and retrieved 523 completed
questionnaires valid for analysis (63%of distributed questionnaires, 27% of the total
study population). Analysis of these data showed that individual and social factors
are more important in encouraging innovation in working women compared to job
factors. Also results showed that innovation was more evident in unmarried women
and working women with less than 5 years experience at work. According to these
results the author put several recommendations to encourage innovation among
working women at Jordanian Universities.

1

This research was funded by Irbid National University.
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العوامل المؤثرة في تنمية اإلبداع لدى المرأة
العاملة في الجامعات األردنية

وفاء حممد علي الأ�شقر
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �إربد الأهلية
اململكة االردنية الها�شمية
املقدمة:
مهما تعددت عنا�صر الإبداع ،ف�إن الإبداع
يقود �إىل التجديد والتطوير ،ويعد من �ضرورات
احلياة املعا�صرة ،وي�سهم �إ�سهام ًا حقيقي ًا يف تنمية
الإن�سان واملجتمعات ،لذا ت�سعى الدول املتقدمة �إىل
ا�ستغالل طاقاتها الب�شرية من الإناث والذكور؛
من �أجل اال�ستثمار الأف�ضل للقدرات االبتكارية
والإبداعية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،ولذلك يجب
االهتمام مبا ت�ستطيع الن�ساء تقدميه يف املجتمعات
يف جميع جماالت احلياة :الرتبوية ،والثقافية،
والعلمية ،ليتم اال�ستفادة منهن بو�صفهن �شريكات
فاعالت يف املجتمع.
ويعرف الإبداع يف املو�سوعة الفنية وفق ًا
للمختار وعدوي ( )2011ب�أنه القدرة على االبتكار
لفكرة� ،أو نظرية� ،أو اخرتاع .والعمل املبدع ال
ي�صدر �إال من �شخ�ص خالق مبدع له خ�صائ�صه
وتفكريه ،وله خلفية اجتماعية وثقافية وظروف
بيئية متكنه من مواجهة امل�شكالت التي ت�ستع�صي
على احلل؛ فيت�صدى لها ،ويقدم احللول املمكنة.
كما يعرف الإبداع يف املو�سوعة العربية الفل�سفية
ب�أنه �إنتاج �شيء جديد� ،أو �صياغة عنا�صر موجودة
ب�صورة جديدة يف �أحد املجاالت كالعلوم ،والفنون،
والآداب.
وعلى الرغم من وجود بع�ض اجلهود يف رعاية
الإبداع واملبدعني يف بع�ض البالد العربية� ،إال
�أنها ال تزال جهود ًا حمدودة وغري كافية لتحقيق

الرعاية املطلوبة ،ومع هذا فما ن�شهده من جهود
خمل�صة يف تطوير التعليم جتعلنا متفائلني بالقدرة
على حتقيق الذات ،وتطوير املواهب الفردية،
وحت�سني النمو الإن�ساين (الزبيدي.)2001 ،
وقد تعددت �آراء الباحثني يف حتديد عنا�صر
الإبداع� ،إال �أن هناك بع�ض اخل�صائ�ص التي ميكن
القول �إن كثري ًا من الباحثني متفقون حول وجودها
كعنا�صر للإبداع ،وهي:
 احل�سا�سية للم�شكالت :ويق�صد بها الوعيبوجود م�شكالت� ،أو حاجات� ،أو عنا�صر �ضعف يف
البيئة �أو املوقف ،وهذا يعني �أن الأفراد املبدعني
�أ�سرع من غريهم يف مالحظة امل�شكالت ،والتحقق
من وجودها يف املوقف .ومبعنى �آخر يق�صد
باحل�سا�سية للم�شكالت دقة تعرف املبدع امل�شكلة
من جميع جوانبها ،و�إدراك وجودها ب�سرعة �أكرث
من غريه ،وكلما �أجهد الفرد نف�سه يف درا�سة
امل�شكلة زادت فر�ص التو�صل �إىل احلل املنا�سب
(ال�صرييف.)2003 ،
 الطالقة :وهي القدرة على �إنتاج عدد كبري منالأفكار يف فرتة زمنية معينة؛ فال�شخ�ص املبدع
متفوق من حيث كمية الأفكار التي يطرحها عن
مو�ضوع معني يف فرتة زمنية ثابتة مقارنة بغريه،
�أي �أن لديه قدرة عالية على �سيولة الأفكار ،و�سهولة
توليدها (ال�شقحاء.)2003 ،
 -الأ�صالة :وكما �أفاد ال�صرييف ( )2013يق�صد
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بها القدرة على �إنتاج احللول اجلديدة؛ فاملبدع
بهذا املعنى ال يكرر �أفكار املحيطني به ،وال
يلج�أ �إىل احللول التقليدية للم�شكالت .ويقول
ال�صرييف :الأ�صالة �أن يبتعد الإن�سان عن طرق
التفكري التقليدية؛ كي ي�ستك�شف الأفكار الأ�صيلة
(فالأ�صالة هي خلق �شيء جديد �أو خمتلف).
 املرونة :تعني النظر �إىل الأ�شياء مبنظور جديدغري ما اعتاد النا�س عليه ،مما ي�ؤدي �إىل �إيجاد
طرق �إبداعية واخرتاعات نلم�سها ونراها .ومن
�أمثلة املرونة �سيا�سة الإثراء الوظيفي التي حتقق
�صالح العمل ،وت�شبع معها حاجة �إثبات الذات لدى
املوظف (ال�صرييف.)2013 ،
 املخاطرة والتحدي :ويق�صد بها اال�ستعدادلتحمل املخاطر الناجتة عن الأعمال التي يقوم
بها الفرد عند تبني الأفكار �أو الأ�ساليب اجلديدة
التي يتبعها ،وتبني م�س�ؤولية نتائجه .وهذا ال�سلوك
يتعلق بعمليات الإبداع الأ�سا�سية ،وذلك مبالحظة
الأفكار واحللول الإبداعية الكامنة وحتريكها،
وحتمل املخاطرة يف �سبيل دعمها (النمر
وخا�شقجي وحمزاوي.)2001 ،
 القدرة على التحليل :تعني القدرة على جتزئةامل�شاكل الرئي�سة �إىل م�شاكل فرعية� ،أو القدرة على
تفتيت �أي عمل �أو موقف �إىل وحدات �أولية ليعاد
تنظيمها ،وي�سهل التعامل معها .ويعد ال�شخ�ص
املبدع �شخ�ص ًا خمالف ًا يف ت�صرفاته للنحو التقليدي
من النا�س الذين يكرهون التغيري ،ويف�ضلون
اال�ستمرار على ما هم عليه من �أمناط عمل ،وال
يحبون التجريب والإبداع؛ لأنه مرتبط باملخاطر.
ومهما تعددت عنا�صر الإبداع وتعريفها �إال �أنه
ينظر يف بع�ض الأحيان لظاهرة الإبداع كظاهرة
منحرفة (القربوين.)2000 ،
و�إذا �أريد ملا �سبق �أن يتحقق يف املجتمعات
العربية ،فالبد من دمج املر�أة يف عملية التنمية
ليتم حتقيق الغايات الإن�سانية :العدالة ،واحلرية،
وامل�ساواة ،والكرامة .و�إذا كانت املر�أة يف املجتمع
تقارب الرجل من حيث العدد ،فمن البديهي عدم
ا�ستبعادها ،وال�سعي �إىل تذليل املعوقات التي
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تواجهها التي تنعك�س على املر�أة العاملة ب�ضعف
تقديرات الذات لديها؛ وذلك لت�أثرها ب�أمناط
التن�شئة االجتماعية واملوروث الثقايف ،ولذا مل يتم
طرح ق�ضيتها �ضمن ر�ؤيتها لنف�سها على �أ�سا�س
�أنها مورد �إن�ساين ،بل �سعت املر�أة دائما للعمل على
تعديل الت�شريعات والن�صو�ص مبا ي�ساعدها على
حتقيق ذاتها ،وال�شعور بالأمن والأمان .
كما �أن تق�سيم العمل بني الرجل واملر�أة يجب
�أن يتحدد وفق ًا لأ�س�س مو�ضوعية ت�ضمن ح�صول
املر�أة على التدريب والدعم ،ومنحها احلق التام يف
م�ستوى التعليم واخلربات واملهارات ،وعدم التمييز
ال�سلبي بينها وبني الرجل يف الأجر ويف املراكز
الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة ت�ضافر امل�ؤ�س�سات
جميعها :الدينية ،والتعليمية ،والإعالمية من �أجل
ت�أكيد حق املر�أة يف العمل وفق ًا لأ�س�س مو�ضوعية
وعادلة متكنها من الإبداع واالبتكار ،وحتقق لها
العدل واالحرتام والرحمة (احلداد.)2013 ،
وللحديث ب�صورة �أكرث عمق ًا �ست�ستعر�ض
الباحثة تاريخ املر�أة يف بع�ض احل�ضارات ،ليتم
الو�صول �إىل املر�أة العاملة يف املجتمع الأردين،
مو�ضوع الدرا�سة.
كانت املر�أة عند قدماء امل�صريني تتمتع مبكانة
متقدمة ن�سبي ًا عن باقي املجتمعات ،وكان الرجل
يجل�سها �إىل جواره متباهي ًا بها ،ت�شاركه يف الكثري
من �أعماله اليومية ،وتراقب العمال يف �أثناء
عملهم ،وت�شرف على احل�صاد وعلى رعي املا�شية.
وقد تولت املر�أة وظيفة "امللك" ،بالإ�ضافة �إىل
العديد من الوظائف الأخرى ،التي �أثبتت كفاءتها
فيها ،وكانت القاعدة الرئي�سة يف ذلك الزمان
تق�ضي باحرتام املر�أة وتقديرها (عبدالباقي،
.)1981
وكانت املر�أة عند العرب يف الع�صر اجلاهلي
حتتقر وتهان ،ومل تكن الن�ساء يرثن ،وكانوا
يعريون بالبنات ،ومل تكن املر�أة يف ذلك الع�صر
تخرج يف الغزو؛ كما �أنها مل تكن تعمل لت�أتي باملال
كالرجال .وميكن تلخي�ص واقع املر�أة يف الع�صر
اجلاهلي يف انعدام ان�سانيتها؛ فلم يكن لها قيمة
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مثل الرجل ،وانعدام امل�ساواة بني الذكر والأنثى،
و�إجبار املر�أة على �أعمال ال تليق بها ،وحرمانها
الكثري من حقوقها ال�شخ�صية واالقت�صادية
(ال�صالبي.)2006 ،
�أما املر�أة يف احل�ضارة الإ�سالمية فقد كرمها
الإ�سالم ،ومنحها العديد من احلقوق؛ كحق
التعليم ،وحق العمل ،واحلق يف املرياث .واحرتم
الإ�سالم املر�أة وجعل لها احلرية املطلقة يف التعبري
عن ر�أيها ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات احلربية،
والأ�سرية ،واالجتماعية ،وما جاءت به الآيات
القر�آنية وال�سـنة النبوية ال�شريفة؛ ما هو �إال تر�سيخ
حلماية املـر�أة واحرتامها و�إكرامها ،قال تعاىل:
"يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجا ًال كثري ًا
ون�ساء واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون به والأرحام �إن
اهلل كان عليكم رقيب ًا" (�سورة الن�ساء� ،آية (.))1
ويرتبط االهتمام بق�ضية م�شاركة املر�أة يف
العمل باجلهود التي تبذلها ال�شعوب من �أجل
التغيري والتقدم االجتماعي .وقد لعبت املر�أة
دور ًا مهم ًا يف جميع حركات ال�شعوب يف التاريخ
احلديث ،حتى بات معروف ًا �أنه ال ميكن حدوث
حتوالت اجتماعية كبرية يف �أي جمتمع دون الدور
الفاعل للمر�أة ،و�أ�صبح من الأهمية عند التكلم عن
الدميقراطية �أن ن�سلم �أن �أحد مرتكزاتها امل�ساواة،
و�إعطاء الفر�صة للجميع دون تفرقة بني اجلن�سني.
وللحديث عن املر�أة يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،فقد �شهدت اململكة خالل ال�سنوات
املا�ضية تطورات �إيجابية على �صعيد التنمية
ال�شاملة انعك�ست �إيجاب ًا على مكانة املر�أة يف
الأردن ،ومن ذلك خف�ض ن�سبة الأمية بني الن�ساء،
وحت�سن و�ضع املر�أة ال�صحي ح�سب امل�ؤ�شرات
العاملية ،وزيادة عدد ال�سيدات اللواتي و�صلن
�إىل مراكز قيادية يف ال�سلطات :الت�شريعية،
والتنفيذية ،والق�ضائية ،وقد كان عام  2007نقطة
حتول يف و�ضع املر�أة الأردنية �سيا�سي ًا ،حيث فازت
( )6ن�ساء يف االنتخابات النيابية يف ذلك العام عن
طريق الكوتا الن�سائية ،كما و�صلت �سيدة واحدة

�إىل جمل�س النواب تناف�سي ًا ،ومت تعيني ( )7ن�ساء
يف جمل�س الأعيان ،وتعيني ( )4وزيرات يف الطاقم
الوزاري ،كما زاد عدد الن�ساء يف املجال�س البلدية،
حيث ارتفعت ن�سبة متثيلهن �إىل (( ،)%25خليل،
 .)2009ويعد هذا �أكرب �إجناز حققته املر�أة
الأردنية يف انتخابات تناف�سية .كذلك ت�شكل املر�أة
العاملة يف جمال التعليم العايل  %12من �إجمايل
�أعداد الهيئات التدري�سية يف خمتلف اجلامعات
الر�سمية واخلا�صة ،كما زادت �أعداد الإداريات
العامالت يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة ،حيث
كن ي�شكلن ن�سبة  %24.39يف عام ،2001/2000
وزادت هذه الن�سبة لت�صل �إىل  %33.75يف عام
�( 2012/2011إح�صائية وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي .)2012/2011
ومنذ ت�أ�سي�س اململكة مل تكن املر�أة الأردنية
بعيدة عن ميادين العمل والإنتاج يف احلقول
والبوادي ،بل كانت حا�ضرة يف خمتلف املحطات،
وقد بادرت مبكر ًا �إىل االنخراط يف العمل اخلريي
والتطوعي ،والتحقت بالعمل يف القطاع العام،
معلمة وممر�ضة منذ البدايات ،كما �أ�س�ست الهيئات
الن�سائية واجلمعيات ،وان�ضمت �إىل الأحزاب
ال�سيا�سية ،وطالبت باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
منذ �أربعينات القرن املا�ضي ،وقد حققت يف ذلك
�إجنازات مهمة جعلت املجتمعات تدرك حاجتها
�إىل �إعادة التوازن ،و�إىل �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص،
وحتقيق العدالة وامل�شاركة وامل�ساواة من خالل
تبني �سيا�سات و�سن ت�شريعات ت�سعى للنهو�ض بدور
املر�أة (خ�ضر.)2011،
وتعد املر�أة �شريك ًا للرجل يف العملية االقت�صادية
من خالل عملها يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية،
وما يرتبط بها من مهن ،ومل تعد الأعمال التي
متار�سها الن�ساء �أعما ًال هام�شية ،بل �أ�صبحت
�أعما ًال لها �أهمية اقت�صادية متاثل يف مردودها وما
تولده من دخل تلك الأعمال التي ميار�سها الرجال،
وال �شك �أن تزايد امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة يف
�سوق العمل ،والتحول اجلوهري يف طبيعة الأعمال،
كان له انعكا�سات �إيجابية على جوانب خمتلفة،
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كامل�ستوى املعي�شي للمر�أة والأ�سرة ،واجلانب
االجتماعي وال�شخ�صي من خالل اكت�ساب الن�ساء
املزيد من الثقة بالنف�س (خ�ضر.)2011،
غري �أن رفع كفاءة �أداء املر�أة يف خمتلف
مواقع العمل وجماالته �ضرورة من �أجل ت�أهيلها
ل�شغل منا�صب قيادية ومواقع رئي�سة يف اتخاذ
القرارات ،وعليه ف�إن الأمر يتطلب اجلمع بني
املقدرة واملهارة يف ر�سم اال�سرتاتيجيات ،وحتديد
املعامل والت�صورات امل�ستقبلية ملا �سيكون عليه و�ضع
املر�أة يف ال�سنوات القادمة ،وهذا يتطلب ت�شخي�ص
امل�شكالت واملعوقات التي تواجه املر�أة ،وتبعدها
عن تبوء املواقع املختلفة ،و�إيجاد احللول اجلذرية
ملعاجلتها وتقليل ت�أثرياتها ال�سلبية ،واتخاذ
اخلطوات اجلادة لتعزيز الثقة بقدرات املر�أة يف
تبوئها للمواقع القيادية (�سلطان.)2009 ،
كما �أن اجتاه اجلامعات نحو االهتمام بالإبداع
ال ينبغي �أن يقت�صر على �إدخال الأدوات والتقنيات
املتطورة فح�سب ،بل يجب �أن ي�شمل �إحداث
تغيريات فعلية يف توجهات العاملني و�سلوكياتهم.
ومن الطبيعي �أن يكون للقيادات الأكادميية ال�سبق
يف متثيل ال�سلوكيات والتوجهات املطلوبة؛ كونها
�أكرث املتغريات �أهمية يف ت�سيري �ش�ؤون اجلامعات،
كما �أن الإبداع يعد �أداة مهمة متكن القيادات
الأكادميية من مواجهة التحديات املختلفة،
والتعامل مع الأزمات وحتويلها �إىل فر�ص ،وهذا
يعظم منفعة املوارد الب�سيطة املتاحة لهم.
وتتنوع العوامل الداعمة وامل�ؤثرة يف تنمية
الإبداع لدى املر�أة ،ويف حال غياب هذه العوامل
تت�شكل املعوقات وامل�شكالت التي تعرت�ض املر�أة يف
جمال عملها ،وتتباين هذه العوامل يف ت�أثريها فيما
بني الن�ساء ،حيث �أجمعت العديد من الدرا�سات
على �أن هذه العوامل ميكن ت�صنيفها �إىل عوامل
�شخ�صية اجتماعية ،وعوامل وظيفية .فرتتبط
العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية ب�شخ�صية املر�أة،
ونف�سيتها ،وم�ؤهالتها العلمية ،ومهاراتها ،وبثقافة
املجتمع ،وتن�شئتها االجتماعية ،وتهيئتها ودعمها
من قبل املحيطني بها ،ودعم و�سائل الإعالم لها،
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حيث حتتاج املر�أة �إىل جهود م�ضاعفة لتثبت نف�سها
يف مكان العمل ،وبني �أفراد �أ�سرتها و�أ�صدقائها ،مع
�إح�سا�سها الدائم ب�أنها تخو�ض اختبارات متكررة
لتثبت جناحها كموظفة ،و�أم ،وزوجة ،وكاتبة . ....
�أما العوامل الوظيفية فتتعلق بقدرة املر�أة على
�إثبات نف�سها يف مكان عملها ،وقدرتها على تغيري
الأفكار ال�سلبية واالجتاهات اخلاطئة التي يحملها
بع�ض ر�ؤ�ساء العمل عن الن�ساء العامالت ،وذلك
من خالل حماولة �إثبات وجودها ك�شريك للرجل،
و�سعيها �إىل العمل بروح الفريق ،و�إىل الإبداع
والتميز يف عملها من خالل قدرتها على التحليل
العلمي ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ،واملرونة يف
العمل مع الطالقة ،وا�ستحداث كل ما هو جديد،
واال�ستفادة من كل املعطيات التي تقدمها لها
امل�ؤ�س�سات التي تعمل بها من �أجل التميز يف الأداء،
وااللتزام بتحقيق النجاح يف الو�صول �إىل �أهداف
تلك امل�ؤ�س�سات.
وعلى الرغم من االهتمام الوا�ضح لق�ضايا
املر�أة عربي ًا وعاملي ًا� ،إال �أن الدرا�سات التي ركزت
على م�شاركة املر�أة وتنمية الإبداع لديها ما
زالت درا�سات قليلة ن�سبي ًا ،وفيما يلي بع�ض هـذه
الدرا�سات التـي تعد قريبـة مـن مو�ضـوع الدرا�سة
التـي �أجرتهـا الباحثـة.
درا�سة �أجراها ع�ساف ( )1995بعنوان
"مقومات الإبداع الإداري يف املنظمات املعا�صرة"
هدفت �إىل تعرف خ�صائ�ص الإبداع ،ومراحل
عملية الإبداع ،وو�سائل حتقيقه ،ومعيقاته يف
املنظمات� .أجريت هذه الدرا�سة على عينة
من املوظفني بلغت ( )400موظف وموظفة يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف جمهورية م�صر العربية،
ا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي الوثائقي باالعتماد
على الكتب والدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة .تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج
�أهمها� :أن الإبداع ظاهرة فردية وجماعية ،فهو
لي�س حكر ًا على الأفراد ،و�إمنا تتم ممار�سته عن
طريق اجلماعات واملنظمات ،و�أن الإبداع ظاهرة
�إن�سانية ال تخت�ص باخلرباء والعلماء والأخ�صائيني
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فح�سب ،و�أن مقومات الإبداع تختلف من �شخ�ص
لآخر ح�سب العوامل الوراثية والظروف املو�ضوعية
التي يعي�شها ويتفاعل معها مثل :املدر�سة ،ومراكز
العمل ،واملنظمات ،و�أن عملية الإبداع الإداري متر
مبراحل متداخلة تتمثل يف الإح�سا�س بامل�شكلة،
وتكوين امل�شكلة واكت�شافها وحتديدها ،وجمع
املعلومات ،وحتديد احللول والبدائل املت�صلة بها،
وفح�ص احللول ب�صورة نقدية وتقييمها ،و�صياغة
الفكرة اجلديدة وتنفيذها ،و�أن من �أ�ساليب حتقيق
الإبداع يف املنظمات ا�ستخدام التفكري العميق،
وتعلم حل امل�شكالت ب�صورة �إبداعية عن طريق
التعلم والتدريب ،وامل�شاركة يف الندوات وحلقات
النقا�ش ،وعقد امل�ؤمترات واملحا�ضرات ،وتنمية
املهارات والقدرات .و�أما معيقات الإبداع فهي
هيمنة اللوائح والأنظمة ،وافتقار املديرين �إىل
الثقافة املعرفية والإدارية.
درا�سة حجالن ( )1997بعنوان "�أثر املناخ
التنظيمي على �إبداع املوظفني :درا�سة ميدانية
على املنظمات احلكومية يف جدة" هدفت �إىل
تعرف مدى مالءمة املناخ التنظيمي ال�سائد يف
املنظمات احلكومية للإبداع ،وتعرف املعيقات التي
حتول دون �إيجاد املناخ التنظيمي الذي ي�ساعد على
الإبداع الإداري ،والك�شف عن العالقة بني املناخ
التنظيمي والإبداع الإداري باملنظمات احلكومية
مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )257موظف ًا من العاملني
يف الإدارة التنفيذية .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد
من النتائج منها� ،أن املناخ التنظيمي ال�سائد يف
املنظمات احلكومية ال ي�ساعد على الإبداع ،و�أن
هناك معيقات حتول دون �إيجاد املناخ التنظيمي
الذي ي�ساعد على الإبداع منها :االعتماد يف �إ�صدار
القرارات اجلديدة على ما �صدر من قرارات
�سابقة مماثلة ،وت�أجيل اتخاذ القرارات بد ًال من
املخاطرة بارتكاب الأخطاء ،وااللتزام بحرفية
التعليمات واللوائح ،وهيمنة االت�صاالت الر�سمية
بني الأق�سام ،واالهتمام بالرتكيز على توقيع
العقاب يف حالة وجود �أخطاء يف العمل �أكرث من
االهتمام مبكاف�أة اجلوانب الإيجابية يف الأداء،

وق�صور نظام احلوافز يف تبني الأفكار اجلديدة؛
لأنها متثل ن�سبة خماطرة وحتد ورجوع املوظفني
�إىل الر�ؤ�ساء يف �أغلب الأحيان.
درا�سة ال�شهابي وحممد ( )2001بعنوان
"م�شكالت تبوء املر�أة للموقع القيادي من وجهة
نظر القيادات الن�سائية (التجربة العراقية)"،
هدفت �إىل درا�سة وحتديد الدوافع التي تدفع
املر�أة لتبوء املواقع القيادية ،وت�شخي�ص �أهم
املعوقات التي ت�ؤثر يف تبوئها� ،أو تبعدها عن هذا
املوقع ،وذلك من خالل �إلقاء ال�ضوء على اجلوانب
الآتية وحتليلها ،تعرف اجتاهات املر�أة نحو املوقع
القيادي وذلك من خالل حتديد اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية واالجتماعية والثقافية واملهنية التي
ت�صف الن�ساء يف املواقع القيادية ،والت�شجيع
والدعم للو�صول �إىل املواقع القيادية ،ومدى
الر�ضا عن املوقع القيادي احلايل ،وت�شخي�ص
�أهم امل�شكالت واملعوقات التي ت�ؤثر يف تبوء املر�أة
للموقع القيادي (امل�شكالت التنظيمية ،وامل�شكالت
ال�شخ�صية ،وامل�شكالت االجتماعية (البيئية)،
وامل�شكالت املادية) .ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي التحليلي ،و�أعدت ا�ستبانة طبقتها على
عينة مكونة من ( )122امر�أة يف خمتلف املواقع
القيادية يف القطاع العام ،مت اختيارها بالطريقة
الع�شوائية الطبقية من جمتمع الدرا�سة .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن �أهم ال�سمات الواجب توافرها يف
املر�أة القيادية من وجهة نظر العينة هي :ال�سمات
ال�شخ�صية (قوة ال�شخ�صية ،والذكاء ،والرغبة يف
التفوق والطموح ،والقدرة على حتمل امل�س�ؤولية،
والثقة العالية بالنف�س ،واللباقة ،والدبلوما�سية،
وقوة املالحظة ،والإخال�ص ،واحلر�ص ،والثقافة
العامة) ،وال�سمات التنظيمية (الكفاءة العلمية،
والقدرة على اتخاذ القرارات ،والقدرة على قيادة
اجلماعة ،والقدرة على توزيع املهام ،والقدرة على
تفوي�ض ال�صالحيات ،واخلربة الوظيفية ،والقدرة
على التطوير ،واجلر�أة واحلزم ،واملرونة يف
التعامل) ،وال�سمات االجتماعية (تكوين العالقات
االجتماعية ،والعدالة وامل�ساواة ،والنزاهة
واال�ستقامة ،والأمانة وال�صدق ،والقدرة على
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التكيف مع املواقف ،واالتزان ،وال�سمعة اجليدة،
وامل�ساهمة ،والتعاون) .و�أظهرت النتائج �أن �أهم
املعوقات وامل�شكالت التي ت�ؤثر يف تويل املر�أة
للموقع القيادي هي على الرتتيب:
 امل�شكالت التنظيمية :مثل عدم القناعة والثقةبقرارات املر�أة و�آرائها ،و�أن الفكرة ال�سائدة
لدى القادة الإداريني هي عدم قدرة املر�أة على
حتمل امل�س�ؤولية القيادية ،وعدم قدرتها على
مواجهة م�شكالت العمل.
 امل�شكالت ال�شخ�صية :تتمثل يف الظروف العائليةوالأعباء الأ�سرية التي يلقيها الزوج على كاهلها.
 امل�شكالت االجتماعية :التمييز يف املعاملة بنيالرجال والن�ساء ،ونظرة املجتمع لعمل املر�أة
القيادي ،وتخوف الرجال من مناف�سة املر�أة
لهم.
 امل�شكالت املادية :عدم تنا�سب الراتب معاجلهود املبذولة ،وعدم توافر املكاف�أة واحلوافز
املنا�سبة ،وعدم توفري ظروف عمل مالئمة.
درا�سة كعكي (" )2001واقع املر�أة العربية
يف الإدارة و�سبل النهو�ض بها" ،هدفت �إىل �إلقاء
ال�ضوء على عمل املر�أة يف املجال الإداري والعوامل
امل�ؤثرة فيه ،كما هدفت �إىل الرقي ب�أداء املر�أة
الوظيفي ،ومتكينها من التغلب على ال�صعوبات
التي حتد من عطائها ،وتقف عائق ًا يف طريق
تقلدها املنا�صب الإدارية العليا .ا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي التحليلي ،واعتمدت على املراجع
املكتبية والإح�صائيات والوثائق ،تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن عمل املر�أة الإداري يت�أثر بعدة عوامل:
ثقافية ،واجتماعية ،واقت�صادية ،وقد اقرتحت
الباحثة عدة �سبل للنهو�ض باملر�أة الإدارية العربية
�أهمها :التدريب �أثناء اخلدمة الكت�ساب املهارات
ال�ضرورية للقيام ب�أعباء العمل الإداري ،وقيام
الإعالم مبختلف �أدواته بتوعية املجتمع ب�أهمية
عمل املر�أة الإداري وحقيقة قدراتها ،والقدرة على
حتديد عنا�صر القوة وال�ضعف يف الإمكانات املتاحة
ب�إدارتها ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية يف �ضوئها.
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كما قامت بيك�س ( )Becks, 2004بدرا�سة
بعنوان "املديرات الأمريكيات من �أ�صل �أفريقي يف
التعليم العايل" :ا�ستك�شاف التحديات واخلربات
يف الكليات واملعاهد احلكومية يف والية لويزيانا،
هدفت �إىل اكت�شاف التحديات التي تواجه املر�أة
الأمريكية القيادية من �أ�صل �أفريقي يف التعليم
العايل بكليات وجامعات لويزيانا .ا�ستخدمت
الباحثة املنهج النوعي يف هذه الدرا�سة ،حيث
�أجرت مقابالت مع  10ن�ساء �أمريكيات ي�شغلن
منا�صب �إدارية يف تلك امل�ؤ�س�سات ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن �أهم التحديات التي تواجه املر�أة
الأمريكية من �أ�صل �أفريقي يف املراكز القيادية يف
التعليم العايل هي :املوازنة بني م�س�ؤولية املنزل
وم�س�ؤولية العمل ،والعرقية ،واجلن�س ،وقلة احرتام
زمالء العمل لها.
درا�سة �أخرى �أجرتها كيللري (Keller- Mathers,
 )2004بعنوان "ن�ساء حققن �إجنازات مبدعة"،
مت اختيار ( )11امر�أة من الن�ساء املبدعات يف
جماالت عملهن ،ووجهت لهن �أ�سئلة لال�ستف�سار
عن ال�صفات التي ميلكنها ،وملن كان الت�أثري
يف حتقيق هذه الإجنازات املبدعة .وقد �أجابت
ه�ؤالء الن�ساء ب�أن جتاربهن كانت فريدة ،و�أنهن
يتمتعن بقيم و�صفات �شخ�صية مميزة ،بالإ�ضافة
�إىل امتالكهن اخلربات العلمية والعملية التي
�ساعدتهن على الإبداع يف العمل ،و�أنهن يحبنب
عملهن ولديهن التقدير لكل من كان قريبا منهن
من زمالء ،ومعلمني ،و�أ�صدقاء ،و�أهل.
درا�سة جرب ( )2005بعنوان "ال�صعوبات التي
تواجه املر�أة الفل�سطينية العاملة يف القطاع العام
يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية" ،هدفت
�إىل تعرف درجة ال�صعوبات التي تواجه املر�أة
الفل�سطينية العاملة يف القطاع العام يف حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية (نابل�س ،وجنني ،وطولكرم،
وطوبا�س ،وقلقيلية ،و�سلفيت) يف املجاالت الآتية:
(ال�صعوبات االجتماعية والأ�سرية ،وال�صعوبات
الإدارية ،وال�صعوبات ال�سيا�سية ،وال�صعوبات
القانونية) ،كما هدفت الدرا�سة �إىل بيان �أثر
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متغريات الدرا�سة (امل�ؤ�س�سة ،واحلالة االجتماعية،
ومكان العمل ،وعدد الأوالد ،ومكان الإقامة،
والعمر ،والتح�صيل الدرا�سي ،ودوافع العمل،
واملحافظة ،وعدد �سنوات العمل ،والدخل ال�شهري)
يف ال�صعوبات التي تواجهها املر�أة الفل�سطينية
العاملة يف القطاع العام من وجهة نظر الن�ساء
العامالت .ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي،
و�أعدت ا�ستبانة طبقتها على عينة مكونة من
( )746موظفة مت اختيارهن بالطريقة الطبقية
الع�شوائية ،وتو�صلت �إىل ما ي�أتي:
 ال�صعوبات التي تواجهها املر�أة الفل�سطينيةالعاملة يف القطاع العام يف حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية كانت مرتبة ترتيب ًا تنازليا
كما ي�أتي( :ال�صعوبات القانونية ،وال�صعوبات
ال�سيا�سية ،وال�صعوبات االجتماعية والأ�سرية،
وال�صعوبات الإدارية).
 تبني �أن بند املح�سوبية والو�ساطة هو �أكربال�صعوبات املحتملة التي ت�ؤثر يف عمل املر�أة،
وتالهما يف ذلك االحتالل ،واحلواجز يف
االنتفا�ضة ،فيما كان بند الأطر املدنية
والن�سوية �أقل �صعوبة حمتملة يف عمل املر�أة.
و�أو�صت الباحثة بعدة تو�صيات من �أهمها:
�ضرورة اهتمام امل�س�ؤولني ب�إعطاء دور �أكرب
للمر�أة الفل�سطينية ،و�إعادة درا�سة القوانني
و�إن�صافها وم�ساواتها بالرجل ،و�إجراء
تعديالت على قانون اخلدمة املدنية ،و�ضرورة
اهتمام امل�س�ؤولني يف الوزارات بالناحية
النف�سية وال�صحية للن�ساء العامالت ،وتوفري
�أماكن عمل مريحة و�صحية ،و�أجواء عمل
منا�سبة.
ويف درا�سة ليلجا ولوديكين�س (& Lilja
 )Luddeckens, 2006عن "املر�أة يف الإدارات
الو�سطى يف �أملانيا ،وال�سويد ،وبريطانيا" ،هدفت
�إىل مقارنة جتربة املر�أة يف الإدارات الو�سطى يف
�أملانيا وال�سويد وبريطانيا ،ودرا�سة �أهم التحديات
التي تواجهها يف تلك الدول .ا�ستخدم الباحثان
املنهج النوعي واملقابالت مع ثالث ن�ساء من كل

دولة .تو�صل الباحثان �إىل �أن �أهم التحديات التي
تواجه املر�أة يف الإدارات الو�سطى يف تلك الدول
هي� :ضعف الدعم من القيادة العليا ،و�سيطرة
الرجال على املواقع القيادية العليا ،و�ضعف ثقة
املجتمع يف تويل املر�أة للمنا�صب القيادية.
كما �أجرت مر�ضاح ( )2007درا�سة بعنوان
"العالقة ما بني �سلوك القيادة والإبداع الإداري
عند املر�ؤو�سني" ،حيث جاءت هذه الدرا�سة
ب�شقيها :النظري ،وامليداين؛ بهدف تعرف
مفهوم ال�سلوك الإبداعي و�أمناطه يف املنظمات،
وتعرف واقع الإبداع الإداري لدى املوظفات يف
عينة الدرا�سة ،و�أمناط ال�سلوك القيادي عند
هذه القيادات الن�سائية ،وتعرف طبيعة العالقة
بني �سلوك القيادة والإبداع عند املوظفات يف
عينة الدرا�سة ،وكذلك تعرف ت�أثري اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية والوظيفية يف �إبداع املوظفات يف هذه
العينة ،من خالل �أفراد العينة البالغ عددهم
( )238من املوظفات الإداريات .ويف �ضوء هذه
النتائج تو�صلت الباحثة �إىل �أن الإبداع الإداري
عبارة عن منظمة تتفاعل مع عدة عنا�صر .وقدمت
الباحثة يف �ضوء هذا منوذج ًا مقرتح ًا قد ي�ساعد
على التنب�ؤ بتفاعل كل من ال�سلوك القيادي واملناخ
التنظيمي واملوظف كفرد قادر على الإبداع والبيئة
اخلارجية يف ال�سلوك الإبداعي.
�أما درا�سة القحطاين ( )2008حول العوامل
امل�ؤثرة يف ال�سلوك الإداري الإبداعي للقيادات
الإدارية الن�سائية (درا�سة مطبقة على منظمات
التعليم العايل مبنطقة مكة املكرمة) ،فقد هدفت
�إىل درا�سة واقع القيادات الإدارية الن�سائية يف
منظمات التعليم العايل يف اململكة والتحديات التي
تواجهها ،نظر ًا لتزايد حجم الدور املتوقع منهن يف
حتقيق التنمية الب�شرية ،والربط بني مدى حاجة
كل من تلك املنظمات وقياداتها الن�سائية �إىل
الإبداع الإداري ك�أداة �أ�سا�سية للتغلب على تلك
التحديات ،كما هدفت الدرا�سة �إىل تعرف ت�أثري
جمموعة من العوامل امل�ؤثرة يف ال�سلوك الإداري
للقيادات الن�سائية يف تلك املنظمات ،وهي اخلربة
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العلمية ،والتدريب ،واحلوافز ،ودعم الإدارة العليا،
بالإ�ضافة �إىل تعرف معوقات الإبداع الإداري يف
تلك املنظمات .ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
التحليلي ،و�أعدت ا�ستبانة طبقتها على عينة مكونة
من ( )203من عميدات ووكيالت ورئي�سات �أق�سام
يف منظمات التعليم العايل يف منطقة مكة املكرمة،
وقد تو�صلت الباحثة �إىل عدة نتائج �أهمها:
 �أن م�ستوى ال�سلوك الإداري للقيادات الن�سائيةيف منظمات التعليم العايل جاء �ضمن امل�ستوى
الطبيعي �إىل ما فوق الطبيعي.
 ت�أثر ال�سلوك الإداري الإبداعي طرديا بطولاخلربة العملية واحلوافز الت�شجيعية ،ب�شرط
�أن تكون منا�سبة وكافية ،ودعم واهتمام الإدارة
العليا يف حال الت�شجيع الوا�ضح لهذا ال�سلوك.
 عدم ت�أثر ال�سلوك الإبداعي بالتدريب. ت�أثر ال�سلوك الإداري بعدة معوقات :املخ�ص�صاتاملالية للإبداع ،وق�صور يف منظمات التعليم
العايل من حيث ال�سيا�سات التحفيزية،
و�سيا�سات التدريب والتثقيف يف جمال الإبداع.
ويف درا�سة �أخرى �أجرتها الرقب ()2009
بعنوان "معوقات ممار�سة املر�أة لل�سلوك القيادي
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل مبحافظات غزة
و�سبل التغلب عليها"� ،أجريت على عينة تكونت
من ( )301من العاملني والعامالت .وكان من �أهم
نتائج الدرا�سة وجود معوقات اجتماعية و�سيا�سية
ملمار�سة املر�أة ال�سلوك القيادي ،وقد خرجت
الدرا�سة بتو�صيات تركز على �ضرورة �إن�شاء مركز
تدريب للقيادات الن�سائية يهدف �إىل االهتمام
بالن�ساء العامالت ،و�إىل �إن�شاء قاعدة معلوماتية
ت�ضم البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة بعمل املر�أة،
بالإ�ضافة �إىل �ضرورة تعزيز الوعي املجتمعي،
وتفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف تدريب
الن�ساء العامالت.
من كل ما �سبق ميكننا القول �إن الدرا�سة
احلالية ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف ما
ي�أتي :تدعيم الإطار النظري ،وتعرف مقومات
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الإبداع ،وبالتايل مكنت الباحثة من �صياغة فقرات
اال�ستبانة ،وحتديد متغريات الدرا�سة (اجلامعة،
و�سنوات الدرا�سة ،ونوع العمل الوظيفي ،واحلالة
االجتماعية).
واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة ع�ساف
( )1995والرقب ( )2009من حيث �أنها �أجريت
يف اجلامعات ،كما اتفقت قي ا�ستخدامها الأ�سلوب
الو�صفي يف �إجراء الدرا�سة مع درا�سة جرب
( ،)2005وكعكي ( ،)2001وال�شهابي (،)2001
والقحطاين ( ،)2008وقد اختلفت هذه الدرا�سة
عن الدرا�سات ال�سابقة ،يف �أنها عملت على اجلمع
بني الإداريات و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية مع عمل
مقارنة بينهما.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
ت�شكل املر�أة ن�صف املجتمع وجزء ًا كبري ًا من
القوى العاملة يف اجلامعات ،وملا للمر�أة من ت�أثري
كبري يف الإنتاج اجلامعي كانت ال�ضرورة يف تعرف
العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لديها ،من �أجل
حت�سني الأداء ،وحثها على الإجناز بكفاءة وفاعلية
عالية ،وبذلك تتحددت م�شكلة الدرا�سة بالإجابة
عن ال�س�ؤالني الآتييني:
 .1ما العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة
العاملة يف اجلامعات الأردنية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف العوامل
امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف
اجلامعات االردنية تعزى �إىل متغريات (نوع
اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل الوظيفي،
واحلالة االجتماعية)؟
�أهمية الدرا�سة:
بالرغم من �أن املر�أة ت�شكل جزء ًا ال ي�ستهان
به من القوى العاملة يف اجلامعات الأردنية� ،إال
�أن الأبحاث التي �أجريت على دورها وطرق تنمية
الإبداع لديها قليلة مقارنة بتلك التي �أجريت على
زمالئها من الذكور ،ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه
الدرا�سة التي تركز على العن�صر الن�سائي بكل
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ظروفه يف املجتمع الأردين؛ من �أجل تعرف العوامل
التي ت�شجع على زيادة الإبداع لدى املر�أة ،وبالتايل
ت�ؤدي �إىل تطور كبري يف نوعية الإنتاج.
حمددات الدرا�سة:
 حمدد مكاين :اقت�صرت هذه الدرا�سة علىالن�ساء العامالت يف اجلامعات احلكومية
واخلا�صة يف �شمال اململكة الأردنية الها�شمية.
 حمدد زماين :اقت�صرت هذه الدرا�سة علىالن�ساء العامالت يف اجلامعات احلكومية
واخلا�صة للف�صل الدرا�سي الأول من العام
اجلامعي .2014/2013
الطريقة والإجراءات:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة العوامل امل�ؤثرة
يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف اجلامعات
الأردنية .و�سنتناول هنا و�صف ًا ملجتمع الدرا�سة،
وعينتها ،والأدوات امل�ستخدمة ،وو�صفا لإجراءات
الدرا�سة واملعاجلات الإح�صائية التي �سوف
ت�ستخدم يف حتليل البيانات ال�ستخراج النتائج.
منهجية البحث:
اعتمدت الباحثة يف تنفيذ البحث على املنهج
الو�صفي التحليلي مبالئمة هذا املنهج لظروف
الدرا�سة و�أهدافها ،واتبعت الأ�سلوب امليداين يف
جمع املعلومات عن طريق تطبيق ا�ستبانة �صممت
لهذا الغر�ض .تكونت اال�ستبانة من جمالني :الأول
يقي�س العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية ،والثاين
يقي�س العوامل الوظيفية ،ملعرفة مدى ت�أثري هذه
العوامل يف تنمية الإبداع لدى املر�أة الأردنية.
جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الن�ساء
العامالت من �إداريات و�أع�ضاء هيئة تدري�س يف
اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف �شمال اململكة
(الريموك ،والعلوم والتكنولوجيا ،و�آل البيت،
و�إربد الأهلية ،وجدارا ،وعجلون الوطنية اخلا�صة)
للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
 ،2014/2013والبالغ عددهن ( )1885امر�أة
ما بني �أع�ضاء هيئة تدري�س حا�صالت على م�ؤهل

ماج�ستري ودكتوراه ،و�إدرايات حا�صالت على م�ؤهل
دبلوم كلية جمتمع وبكالوريو�س.
عينة الدرا�سة:
مت توزيع ( )830ا�ستبانة على الن�ساء العامالت
يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف �شمال اململكة
و�أعيد منهم ( )523ا�ستبانة� ،أي �أن ن�سبة الإرجاع
قد بلغت ( )%63ومتثل عينة الدرا�سة ما ن�سبته
( )%27من جمتمع الدرا�سة والبالغ عددهم
( )1885امر�أة ،مت اختيارها بالطريقة املتي�سرة.
واجلدول ( )1يو�ضح التكرارات والن�سب وفق ًا
ملتغريات الدرا�سة.
جدول ()1
ً
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبعا ملتغريات الدرا�سة
التكرار
الفئات
411
حكومية
اجلامعة
112
خا�صة
229
�أقل من � 5سنوات
�سنوات اخلربة من � 10-6سنوات 144
�أكرث من � 10سنوات 150
450
�إداري
العمل الوظيفي
73
ع�ضو هيئة تدري�س
358
متزوجة
165
احلالة االجتماعية غري ذلك
523
املجموع

الن�سبة
78.6
21.4
43.8
27.5
28.7
86.0
14.0
68.5
31.5
100.0

�أداة الدرا�سة:
ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة ،حيث تعد اال�ستبانة
الأداة الرئي�سة املالئمة للدرا�سة امليدانية للح�صول
على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة بواقع
معني ،ومن �أجل بناء هذه اال�ستبانة قامت الباحثة
باخلطوات الآتية:
 االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقةالتي بحثت يف جمال عمل املر�أة وخ�صو�ص ًا يف
املجال الأكادميي والرتبوي.
 اال�ستفادة من الدرا�سات املتعلقة باملر�أة وال �سيماتلك التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة من قريب.
 -ا�ست�شارة ذوي اخلربة واملخت�صني يف املجال
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الرتبوي (قيادات ن�سائية).
 مقابلة بع�ض العامالت يف املجال الإداريوالأكادميي ،وهن زميالت عمل للباحثة.
 حتديد املجاالت التي قد ت�ؤثر يف �إبداع املر�أة ويفاملجالني :ال�شخ�صي واالجتماعي ،والوظيفي.
و�صف �أداة الدرا�سة:
تكونت الأداة من جز�أين :الأول :وي�شمل
املعلومات العامة لأفراد العينة (اجلامعة ،وعدد
�سنوات اخلربة ،والعمل الوظيفي ،واحلالة
االجتماعية) .والثاين :ي�ضم عدد ًا من الفقرات
جاءت لتغطي جمالني :املجال الأول :وميثل العوامل
ال�شخ�صية واالجتماعية ،وي�ضم ( )22فقرة،
واملجال الثاين :ي�ضم العوامل الوظيفية ،وي�شمل
( )23فقرة ،ولكل فقرة �سلم �إجابات يتكون من
خم�سة بدائل (موافق بدرجة كبرية جد ًا ،موافق
بدرجة كبرية ،موافق �إىل حد ما ،غري موافق،
غري موافق مطلق ًا) ،علم ًا ب�أنه ال يوجد فقرات
ذات اجتاه �سلبي ،حيث يرتجم املقيا�س كتقديرات
متدن–2.34( ،
رقمية كما ي�أتي -2.33( :و�أقل) ٍ
 )3.66متو�سط – 3.67( ،ف�أكرث) مرتفع.
�صدق الأداة:

ال�صدق الظاهري:

للت�أكد من مالءمة املقيا�س ومنا�سبة فقراته
لتحقيق هدف الدرا�سة ،مت التحقق من ال�صدق
الظاهري للمقيا�س ،وذلك من خالل عر�ض املقيا�س
على جلنة من املحكمني مكونة من ع�شرة حمكمني،
متخ�ص�صني يف جماالت القيا�س والإح�صاء
الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س الرتبوي،
ومناهج الرتبية ،والإدارة الرتبوية ،وهم جميع ًا
من �أ�ساتذة اجلامعات يف كليات العلوم الرتبوية
يف اجلامعات الأردنية .وذلك للحكم على مدى
�صالحية الفقرات من حيث ال�صياغة اللغوية
ومالءمة الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة ،وللمجاالت
التي و�ضعت فيها ،و�إ�ضافة �أية مالحظات من
�ش�أنها تعديل املقيا�س ب�شكل �أف�ضل ،وقد �أبدى
بع�ض املحكمني بع�ض املالحظات التي تتعلق

41

بتعديل بع�ض الفقرات ،ومت حذف بع�ض الفقرات.
وكان املعيار الذي مت اعتماده يف قبول الفقرات �أو
ا�ستبعادها هو ح�صول الفقرة الواحدة على ن�سبة
موافقة ( )%80ف�أكرث من املحكمني للإبقاء عليها،
�أما الفقرات التي ح�صلت على ن�سبة �أقل من ذلك
فقد مت ا�ستبعادها من �أداة الدرا�سة .وبذلك �أ�صبح
عدد فقرات املقيا�س ب�صورته النهائية ( )55فقرة
موزعة على جمالني.

م�ؤ�شرات �صدق البناء:

بهدف التحقق من �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة ،بلغ عددها ( )30امر�أة .حيث مت
ح�ساب معامل االرتباط بني الدرجات على الفقرة
والدرجات على املجال ،وكذلك معامالت االرتباط
بني الدرجات على الفقرة والدرجات على املقيا�س
ككل ،وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات
باملجال الذي تنتمي اليه بني (،)0.76- 0.49
كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات
واملقيا�س ككل بني ( ،)0.66-0.34وقد اعتمدت
الباحثة معيار ًا لقبول الفقرة ب�أن ال يقل معامل
ارتباطها باملجال الذي تنتمي اليه واملقيا�س ككل
عن ( ،)0.30وبناء على هذا املعيار ويف �ضوء هذه
القيم فقد قبلت فقرات املقيا�س جميعها.
كما ح�سبت قيم معامالت االرتباط البينية
ملجايل املقيا�س ،وقيم معامالت ارتباط املجاالت
باملقيا�س ككل ،وقد لوحظ �أن قيمة معامل االرتباط
بني جمايل املقيا�س كانت متو�سطة ومرتفعة وقد
بلغت ( ،)496.كما �أن قيم معامالت االرتباط بني
املجالني واملقيا�س ككل كانت مرتفعة �أي�ض ًا ،وبلغت
( ،)691.( )752.وهي ذات داللة �إح�صائية ويعد
ذلك م�ؤ�شر ًا على �صدق البناء للمقيا�س.

ثبات املقيا�س:

بهدف التحقق من ثبات املقيا�س ودقة فقراته
قامت الباحثة بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية بلغ
عدد �أفرادها ( )30امر�أة ،وهي من خارج عينة
الدرا�سة ،ثم �أعيد تطبيق املقيا�س على العينة
اال�ستطالعية نف�سها بعد ا�سبوعني من التطبيق
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الأول ،وح�سب معامل ثبات الإعادة حيث بلغت
قيمته للمقيا�س ككل ( ،)0.93وقد بلغت القيم
للمجالني ( )88.( )91.على التوايل .كما مت
ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ( ،)αوقد بلغت قيمة معامل
ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س ( )89.وهي قيمة
عالية� ،أما معامالت الثبات للمجاالت فقد بلغت
( )86.( )80.على التوايل .واجلدول ( )2يو�ضح
ذلك.
جدول ()2
معامالت ثبات مقيا�س خدمات الإر�شاد
املهني وجماالته
االت�ساق الداخلي ثبات الإعادة
املجال
0.91
.80
عوامل �شخ�صية واجتماعية
0.88
.86
عوامل وظيفية
0.93
.89
املقيا�س ككل

نتائج الدرا�سة:
يتناول هذا اجلزء عر�ض النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة يف �ضوء �أ�سئلتها التي مت طرحها،
وفيما يلي عر�ض للنتائج املتعلقة بكل �س�ؤال على
حدة.
ال�س�ؤال الأول" :ما العوامل امل�ؤثرة يف تنمية
الإبداع لدى املر�أة العاملة يف اجلامعات الأردنية
؟".للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة،
ولكل بعد من �أبعاده وذلك كما هو يف اجلدول (.)3

جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت الدرا�سة
الرتبة
1
2

الرقم
1
2

املجال
عوامل �شخ�صية واجتماعية
عوامل وظيفية
العوامل ككل

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية
تراوحت مابني ( ،)3.82-3.29حيث جاء
جمال العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية يف املرتبة
الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.82بينما
جاء جمال العوامل الوظيفية يف املرتبة الأخرية،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.29وبلغ املتو�سط

املتو�سط احل�سابي
3.82
3.29
3.55

االنحراف املعياري
.44
.61
.44

امل�ستوى

احل�سابي للعوامل ككل ( .)3.55وقد مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل
جمال على حدة ،حيث كانت كما هو مو�ضح يف
اجلدولني (.)5 ،4
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املجال الأول  :العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية:
جدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال العوامل ال�شخ�صية
واالجتماعية مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

1

8

�أ�سعى للتميز يف �أدائي لعملي عن زمالئي

4.32

.94

2

1

�أ�سرتي الداعم الأول لبناء �شخ�صيتي

4.25

.91

3

6

�أ�سعى لزيادة معلوماتي وخرباتي ب�شتى الطرق

4.18

.87

4

3

الدار�سة منت طموحي منذ ال�صغر

4.16

.91

5

19

�أفكاري كثرية يف جمال عملي

4.15

.85

6

9

�شخ�صيتي القيادية نتيجة لتن�شئتي االجتماعية

4.12

.97

6

14

�أعمل مع الفريق مبرونة تامة

4.12

.90

8

11

�ألتزم ب�إدارة الوقت بدقة لأحقق النجاح

4.07

.91

8

16

�أتخذ القرار بجر�أة كافية لتحمل م�س�ؤوليته

4.07

.85

10

21

�أتقبل النقد يف �أي مو�ضوع يتعلق بعملي

3.97

.86

11

22

ال �أكرر �أفكار الآخرين

3.91

.97

12

2

زوجي يثق بقدرتي على العمل ب�إتقان

3.86

1.19

13

7

�أرغب بتويل مراكز قيادية

3.85

1.20

13

17

�أ�شعر ب�أن مكاين ال�صحيح هو عملي

3.85

1.04

15

18

�أجزئ امل�شاكل للقيام بحلها

3.75

1.07

16

20

ال �أحتاج �إىل الدعم وامل�ساندة من قبل الرجل يف كل قرار �أتخذه

3.71

1.01

17

10

ال ي�ؤثر عملي يف رعايتي لأ�سرتي

3.67

1.10

18

5

و�سائل الإعالم تركز على حق املر�أة يف احل�صول على العمل

3.55

.94

19

12

�ألتحق بالدورات املتاحة لتطوير �أدائي

3.53

1.10

20

4

املناهج الدرا�سية داعمة لتحفيز املر�أة على العمل

3.45

1.00

21

15

عاطفتي ت�ؤثر يف �أحكامي

3.16

1.07

22

13

�أنت�سب �إىل مراكز تطوعية خلدمة املجتمع

2.45

1.16

عوامل �شخ�صية واجتماعية ككل

3.82

.44
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يبني اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية
قد تراوحت مابني ( ،)4.32-2.45حيث جاءت
الفقرة رقم ( )8التي تن�ص على "�أ�سعى للتميز
يف �أدائي لعملي عن زمالئي" يف املرتبة الأوىل،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.32بينما جاءت

الفقرة رقم ( )13ون�صها "�أنت�سب �إىل مراكز
تطوعية خلدمة املجتمع" باملرتبة الأخرية،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.45وبلغ املتو�سط
احل�سابي للمجال ككل (.)3.82

املجال الثاين  :العوامل الوظيفية:

جدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال العوامل الوظيفية
مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية

الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3
4
5
6
7

23
20
1
6
5
3
10

8

22

9

12

10
11
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

18
9
21
14
15
16
7
13
11
19
17
8
2
4

�أنظر �إىل نف�سي وك�أنني قائد متميز �أثناء القيام بواجباتي
توفر اجلامعة و�سائل ات�صال حديثة كالإنرتنت تخ�ص عملي
حت�صل الن�ساء العامالت على رواتب تعادل رواتب زمالئهن الذكور
ال يبخل زمالء العمل مب�ساعدة زميالته باملعلومات املتوفرة لديه
حتتاج املر�أة �إىل جهد يف العمل �أكرث من الرجل لتبوء مركز قيادي
تتعامل اجلامعة بعدالة تامة مع العاملني من ذكور و�إناث
تثق اجلامعة بقدرات الن�ساء
متنحني اجلامعة فر�صة امل�شاركة يف �أي عمل يقوم على ال�شراكة بني الرجل
واملر�أة
�إذا �أجربت �إدارة ما على اال�ستغناء عن عاملني ين�سب بالأقل كفاءة دون
النظر �إىل اجلن�س
تخ�ص�ص اجلامعة قوانني و�أنظمة تراعي حقوقي داخل العمل
للرتقي يف املنا�صب القيادية يراعى ا�سم الع�شرية
تقوم اجلامعة بت�أهيل املر�أة العاملة من خالل عقد دورات تدريبية تخ�ص فئة عمل
حتث اجلامعة الإناث للم�شاركة يف الدورات التدريبية وور�ش العمل
تزداد ال�صالحية املمنوحة للمر�أة املبدعة
جتهز اجلامعة املرافق لال�ستخدام الفعال
ميار�س العمل يف اجلامعات بنمط ال�شورى مما يزيد يف تنمية الإبداع
تطبق التعليمات والأنظمة مبا فيه م�صلحة الن�ساء العامالت يف اجلامعة
توفر اجلامعة الأجهزة والو�سائل املحفزة على الإبداع يف العمل
تطرح اجلامعة حلول عملية وواقعية لأية م�شكلة �أتعر�ض لها
تكرم اجلامعة املر�أة املبدعة
حتفز اجلامعة القياديات ماديا ومعنويا
تخ�ص�ص يف اجلامعة ميزانية خا�صة للأن�شطة الإبداعية
تكرث اجلامعة جل�سات الع�صف الذهني
عوامل وظيفية ككل

املتو�سط
احل�سابي
4.14
4.08
4.07
3.64
3.51
3.47
3.44

االنحراف
املعياري
.92
.97
1.09
1.08
1.17
1.18
1.01

3.38

1.11

3.29

1.11

3.28
3.26
3.26
3.25
3.22
3.21
3.11
3.09
3.08
3.03
2.91
2.79
2.68
2.49
3.29

1.11
1.33
1.13
1.16
1.16
1.09
1.12
1.08
1.11
1.19
1.22
1.13
1.11
1.10
.61
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يبني اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية
قد تراوحت مابني ( ،)4.14-2.49حيث
جاءت الفقرة رقم ( )23التي تن�ص على "�أنظر
�إىل نف�سي وك�أنني قائد متميز �أثناء القيام
بواجباتي"يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)4.14بينما جاءت الفقرة رقم ( )4ون�صها
"تكرث اجلامعة جل�سات الع�صف الذهني" باملرتبة
الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.49وبلغ
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل (.)3.29
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
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�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α
يف العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة
العاملة يف اجلامعات الأردنية تعزى �إىل متغريات
(نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل
الوظيفي ،واحلالة االجتماعية)؟ للإجابة عن
هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للعوامل امل�ؤثرة يف تنمية
الإبداع لدى املر�أة العاملة يف هذه اجلامعات تبعا
ملتغريات نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل
الوظيفي ،واحلالة االجتماعية ،واجلدول ()6
يو�ضح ذلك.

جدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف
جامعات اململكة الأردنية الها�شمية تبعا ملتغريات نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة،
والعمل الوظيفي ،واحلالة االجتماعية
حكومية
اجلامعة

خا�صة
�أقل من � 5سنوات

�سنوات اخلربة

من � 01-6سنوات
�أكرث من � 01سنوات
�إداري

العمل الوظيفي

ع�ضو هيئة تدري�س
متزوج

احلالة االجتماعية

غري ذلك

�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع
�س
ع

�س= املتو�سط احل�سابي ع=االنحراف املعياري

عوامل �شخ�صية واجتماعية

عوامل وظيفية

العوامل ككل

3.80
.45
3.90
.42
3.84
.44
3.80
.44
3.82
.46
3.81
.441
3.89
.460
3.83
.45
3.81
.43

3.29
.59
3.28
.69
3.36
.64
3.31
.64
3.17
.53
3.28
.608
3.38
.638
3.24
.60
3.39
.63

3.54
.44
3.58
.46
3.59
.46
3.55
.46
3.49
.40
3.54
.440
3.63
.458
3.53
.44
3.60
.44
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يبني اجلدول ( )6تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوامل امل�ؤثرة
يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف جامعات
اململكة الأردنية الها�شمية ب�سبب اختالف فئات
متغريات نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل
الوظيفي ،واحلالة االجتماعية .ولبيان داللة

الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام حتليل التباين الرباعي املتعدد على
املجاالت ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك ،وحتليل
التباين الرباعي للأداة ككل ،اجلدول ( )8يو�ضح
ذلك.

جدول ()7
حتليل التباين الرباعي املتعدد لأثر نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة،
والعمل الوظيفي ،واحلالة االجتماعية على املجاالت
جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

1

.680

3.457

.064

.603

1.641

.201

.071

.931
.017

م�صدر التباين

املجاالت

اجلامعة
هوتلنج=610.

عوامل �شخ�صية
واجتماعية

.680

ح=810.
اخلربة
ويلك�س=189.
ح=240.
العمل الوظيفي
هوتلنج=400.
ح=643.

عوامل وظيفية
عوامل �شخ�صية
واجتماعية
عوامل وظيفية
عوامل �شخ�صية
واجتماعية
عوامل وظيفية

.603

1

.028

2

.014

3.012

2

1.506

4.098

.279

1

.279

1.419

.234

.565

1

.565

1.537

.216

احلالة االجتماعية
هوتلنج=410.

عوامل �شخ�صية
واجتماعية

.108

1

.108

.548

.460

ح=520.

عوامل وظيفية
عوامل �شخ�صية
واجتماعية
عوامل وظيفية
عوامل �شخ�صية
واجتماعية
عوامل وظيفية

1.684

1

1.684

4.582

.033

101.756

517

.197

190.004

517

.368

102.969

522

196.204

522

اخلط�أ
الكلي

يتبني من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر اجلامعة
يف جميع املجاالت ،ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر اخلربة يف
العوامل الوظيفية ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة
�إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام
املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما هو مبني يف
اجلدول ( ،)9بينما مل تظهر فروق ذات داللة

�إح�صائية يف العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (=α
 )0.05تعزى لأثر العمل الوظيفي يف جميع
املجاالت ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية (= α
 )0.05تعزى لأثر احلالة االجتماعية يف العوامل
الوظيفية ،وجاءت الفروق ل�صالح غري املتزوجات،
بينما مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية يف
العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية.
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جدول ()8
حتليل التباين الرباعي لأثر نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل الوظيفي،
واحلالة االجتماعية على العوامل ككل
م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.0004

درجات
احلرية
1

متو�سط
املربعات
0.0001

0.0001

�سنوات اخلربة

0.764

2

0.382

1.960

0.142

العمل الوظيفي

0.413

1

0.413

2.118

0.146

احلالة االجتماعية

0.253

1

0.253

1.296

0.255

اخلط�أ

100.816

517

0.195

الكلي

102.590

522

اجلامعة

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية
0.989

داللة �إح�صائية ( )0.05 =αتعزى لأثر العمل
الوظيفي ،حيث بلغت قيمة ف  2.118وبداللة
�إح�صائية بلغت  ،0.146وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 =αتعزى لأثر احلالة
االجتماعية ،حيث بلغت قيمة ف  1.296وبداللة
�إح�صائية بلغت.0.25

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 =αتعزى لأثر
اجلامعة ،حيث بلغت قيمة ف  0.0001وبداللة
�إح�صائية بلغت  ،0.989وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 =αتعزى لأثر �سنوات
اخلربة ،حيث بلغت قيمة ف  1.960وبداللة
�إح�صائية بلغت  ،0.142وعدم وجود فروق ذات
جدول ()9
املقارنات البعدية بطريقة �شفية لأثر اخلربة على العوامل الوظيفية
املتو�سط احل�سابي

�أقل من � 5سنوات

�أقل من � 5سنوات

3.36

من � 10-6سنوات

3.31

.04

�أكرث من � 10سنوات

3.17

*.19

من � 10-6سنوات

�أكرث من � 10سنوات

.15

*دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05 =αبني فئة اخلربة �أقل من 5
�سنوات ،وفئة اخلربة �أكرث من � 10سنوات ،وجاءت
الفروق ل�صالح فئة اخلربة �أقل من � 5سنوات.
مناق�شة النتائج:
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول :ما العوامل
امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف
اجلامعات االردنية؟

�أظهرت النتائج �أن العوامل ال�شخ�صية
واالجتماعية ت�ؤثر بدرجة كبرية يف تنمية الإبداع
لدى املر�أة �إذا ما قورنت بالعوامل الوظيفية التي
ت�ؤثر بدرجة متو�سطة .وقد �أظهرت العديد من
الفقرات متو�سطات ح�سابية مرتفعة تدل على
�أهمية توافر العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية،
التي ت�شكل داعم ًا قوي ًا يحث املر�أة على الإبداع
واالبتكار يف جمال عملها ،كاملبادرة ،والطالقة،
والقدرة على اتخاذ القرارات ،واملرونة يف العمل،
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وغريها من الفقرات� .أما يف جمال العوامل
الوظيفية فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اجلامعات
تن�صف الن�ساء مادي ًا مع زمالئهن الذكور ،وتوفر
خدمات االت�صال احلديثة ،ولكنها مق�صرة يف
جوانب �أخرى ،كتكرمي املر�أة املبدعة ،وحتفيز
القيادات مادي ًا �أو معنوي ًا� ،أو يف تخ�صي�ص ميزانية
خا�صة لدعم الأن�شطة الإبداعية� ،أو يف توفري
جو الع�صف الذهني حيث ح�صلت هذه الفقرات
على متو�سطات ح�سابية هي الأقل ،مما يدل على
عدم اهتمام اجلامعة باجلوانب ال�سابقة وظيفي ًا
بامل�ستوى املطلوب ،وقد اتفقت هذه الدرا�سة من
حيث �ضرورة �إعطاء اجلوانب الوظيفية �أهمية �أكرث
مع درا�سة حجالن ( ،)1997وال�شهابي وحممد
( ،)2001وجرب (.)2005
نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α
يف العوامل امل�ؤثرة يف تنمية الإبداع لدى املر�أة
العاملة يف اجلامعات االردنية تعزى �إىل متغريات
(نوع اجلامعة ،و�سنوات اخلدمة ،والعمل الوظيفي،
واحلالة االجتماعية)؟
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى لأثر اجلامعة� ،سواء �أكانت حكومية
�أم خا�صة .وقد تكون هذه النتيجة كما ف�سرتها
الباحثة م�ؤكدة لنتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الأول
والذي �أظهر �أن العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية
لها متو�سط ح�سابي �أعلى من العوامل الوظيفية،
بالإ�ضافة �إىل �أن امل�شاكل الوظيفية ،مت�شابهة
يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة .كما �أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية(= α
 )0.05تعزى لأثر اخلربة يف العوامل الوظيفية،
وعند �إجراء املقارنات البعدية بطريقة �شفية،
بني الأفراد ذوي اخلربة �أقل من � 5سنوات ،وفئة
اخلربة �أكرث من � 10سنوات وجد �أن هناك فرق ًا
ل�صالح فئة اخلربة �أقل من � 5سنوات ،حيث تعتقد
الن�ساء العامالت ب�أنه يف ال�سنوات الأوىل يجب �أن
يثبنت �أنف�سهن ،وذلك بعد �سعي طويل للح�صول على
العمل لدى اجلامعات ،و�أن اجلامعة هي م�ستنبت

الفكر والإبداع والإنتاج ،غري �أنهن وبعد فرتة طويلة
ي�صنب بامللل ،كما ين�ضب املخزون املعريف لديهن،
كما �أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية (= α
 )0.05تعزى لأثر احلالة االجتماعية يف العوامل
الوظيفية ل�صالح غري املتزوجات ،وتف�سر الباحثة
ذلك لعدم وجود ظروف عائلية تعيق املر�أة يف
�أدائها لعملها ،كالتزامها نحو زوجها �أو �أبنائها،
كما �أن الن�ساء غري املتزوجات يجدن �أنف�سهن
يف العمل حلاجة مادية �أو اجتماعية ،وقد تكون
نف�سية ،وبالتايل ف�إن �إيجابيات العمل .حتى لو مل
يت�صف بالكمال تكون �أكرث.
وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة مع درا�سة بيك�س
( ،)2004ودرا�سة الرقب ( )2009يف �أن
اجلوانب االجتماعية ت�ؤثر يف �إبداع املر�أة العاملة
ما بني متزوجة وغري متزوجة ،واختلفت مع نتائج
القحطاين (.)2008
التو�صيات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج
تعر�ض الباحثة فيما ي�أتي بع�ض التو�صيات التي
تهدف لتنمية الإبداع لدى املر�أة العاملة يف جمال
اجلامعات والتعليم العايل:
 �ضرورة و�ضع خطة وطنية تهدف �إىل تنميةالإبداع لدى الن�ساء العامالت تت�ضافر فيها
جهود الإعالم واملناهج املدر�سية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين؛ لغر�س القيم واملناهج الإيجابية
نحو تن�شئة املر�أة والقيام بدورها.
 �إجراء درا�سات يف هذا املجال للرتكيز علىالعوامل املحفزة لإبداع املر�أة يف جمال عملها،
�سواء �أكان تربوي ًا �أم اجتماعي ًا �أم اقت�صادي ًا.
 �ضرورة تقدمي الدعم للن�ساء العامالتواملتزوجات خ�صو�ص ًا؛ ليتمكنَّ من حتقيق
الإبداع يف �أعمالهن كفتح ح�ضانات خا�صة
لأطفالهن ،وت�سهيل و�سائل النقل لهن ،وغريها
من الأمور.
 تكليف الن�ساء العامالت مبهمات يف دوائر خمتلفةليتم التجديد والتحفيز لهن يف جمال العمل.
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