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 :مقدمة البحث
احتلت قضايا المرأة ومشاركتها التنموية ركنا أساسيًا في المواثيق والمؤتمرات الدولية بداية من 

نصف األخير من القرن العشرين حتى اآلن والتي تستهدف تمكين المرأة وتعظيم مشاركتها في عملية ال
تلك التنمية التي تستند في أي مجتمع على العنصر البشري وطاقاته الفعالة، . التنمية في شتى المجاالت

 )٢٠١٥أميرة زايد، ( .فاإلنسان هو أساس عملية التنمية
 نظرا لمكانتها ودورها في المجتمع فهي نصف المجتمع، مام العالم،فقضية المرأة حظيت باهت

أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أهدافه وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطًال ال يساهم و 
المرأة تعد من أهم المداخل للتنمية حيث تمثل ثروة بشرية ، ف)٢٠١٩مهنى غنايم،. (في عملية البناء

يعد من اهم من خالل امتالكها للمهارات واالمكانيات المختلفة فان تمكينها  تهان بها،قومية ال يس
 )٢٠١٦ ثائر كاظم،( .المتطلبات األساسية لتنمية المجتمعات

ففي عصر التقدم العلمي واقتصاد المعرفة أصبح تمكين المرأة العربية ضرورة ملحة وشرطًا   
يق األمن واالستقرار، غير ان هذا الموضوع مازالت تعرقله جوهريًا لترسيخ العدالة االجتماعية وتحق

 )٢٠١٩ مهنى غنايم،(.عقبات وتحديات جمة في العالم اجماًال وفي الدول العربية على وجه الخصوص
وأكدت مؤتمرات التنمية المختلفة على حق المرأة في المشاركة الفعالة في الحوار والمناقشة،   

واالقتصادية والسياسية والثقافية المؤثرة في قدراتها ومكانتها إضافة إلى والتحليل للظروف االجتماعية 
حقها في المشاركة في صنع القرارات الخاصة بها وبأسرتها، وحقها في التوعية والتدريب، لتصبح عامًال 

ميسون (. فاعًال في المجتمع بهدف تحقيق العدل والمساواة بمفهومها الشامل وعلى المستويات كافة
 ).٢٠٠٤ ناهد رمزي،) (٢٠٠٦ ،بوبىالد

أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها دولة الكويت أدت إلى ارتفاع نسبة المرأة   
العاملة وارتفاع في معدل تعليم اإلناث وأصبحت تشارك الرجل في المناصب االقتصادية القيادية وحتى 

لكويت في هذا المجال مواقع اقتصادية هامة الهدف مناصب اتخاذ القرار االقتصادي وأصبح للمرآة في ا
وبالرجوع الى التقارير ،  )٢٠١٨رياض جليلي،(وتعزيز قدراتها واعتمادها على الذات، منها تمكينها 

اصب القيادية من قوة العمل ،وتمثل نسبة المرأة في المن% ٤٢.٢ة الكويتية تمثل أاالحصائية نجد ان المر 
  )٢٠٢٠االدارة المركزية لالحصاء بدولة الكويت،(زارة التربيةيعملن في و  اغلبهن% ٤٤.٥

المبذولة بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية علي المستوي  القومي لن تجني ثمارها  فالجهود         
اال اذا توافر للمرأة العاملة المهارات التي تحدث التوازن بين االدوار المختلفة لها بما يحقق اقصي درجة 
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عنها للتفاعل  ىأنه الغنالمختصين ن الكفاءة في ظل متغيرات العصر المتالحقة، حيث اتفق كثير من م
الحاجات من اجل البقاء واالستمرار والتقدم وتطور اساليب المعايشة مع إلشباع مع مواقف الحياة اليومية 

  )٢٠١١ايمان الحسين،( .الحياة
مواقع العمل ومجاالته ضروري جدًا من أجل تأهيلها لشغل  ن رفع كفاءة اداء المرأة في مختلفإ        

مناصب قيادية ومواقع رئيسة في اتخاذ القرارات وعليه فان االمر يتطلب الجمع بين المقدرة والمهارة في 
وتحديد المعالم والتصورات المستقبلية لما سيكون عليه وضع المرأة في السنوات  االستراتيجياترسم 

يتطلب تشخيص للمهارات والقدرات الالزمة للمرأة والتي تساعدها على تبؤ المواقع القادمة وهذا ما 
انعام الشهابي وموفق ( .القيادية من خالل تعزيز الثقة بقدرات المرأة في تبؤها للمواقع القيادية

 )٢٠١٦محمد،
الت ثقافية ويعتمد نجاح وفاعلية القيادة االدارية على ما يتمتع به القائد من خصائص شخصية ومؤه

وخبرات مهنية تؤهله التخاذ قرارات صائبة وكفاءة وتساعده على مواجهة المواقف التي يتعرض لها وبذلك 
في الشهادة والتخصص  هليحتاج متولي منصب متخذ القرار قدرات وامكانيات ورغبات من حيث المؤ 

ة على موازنة أعباء المسؤولية مع والخبرة والمعرفة وسعة االطالع وكذلك االمكانيات االجتماعية في القدر 
نعام الشهابي أ( .متطلبات الظروف االجتماعية كظروف االسرة ونظرة المجتمع والظروف االقتصادية

 .)٢٠١٦وموفق محمد،
  : مشكلة البحث

القيـادة جــوهر العمليـة االداريــة وقلبهـا النــابض ، اذ يمـارس القــادة دورًا رئيسـيًا فــي توجيـه نشــاط تمثـل       
ـــــي انتاجهـــــا واالج ـــــؤثرون ف ـــــماعـــــة وي ـــــة الســـــال     ،  )٢٠١٤ايمـــــان المكيمـــــي،.(دة بـــــين أفرادهـــــا ئروح المعنوي

اإلبــداع مــن ســمات القائــد النــاجح الــذي يتميــز بالرؤيــة اإلســتراتيجية الشــاملة التــي تســـهم فــي تطــور الفــرد و 
النظــر إلــيهم كأعضــاء فــي والمنظمــة، وبنــاء ثقافــة فــي المنظمــة تهــتم بــالتركيز علــى إحتياجـــات العـــاملين و 

أســرة يتوجــب اإلهتمــام بهــم وتــدريبهم والعمــل علــى ترســيخ معـــايير أداء متميــزة ألدائهــم، وتــوفير قــدر مــن 
اإلحترام للعاملين، وٕاتاحـة المجـال لهـم للمشـاركة، مما يعود أثر ذلك كله على المجتمع لتلحق بركب األمــم 

ك المستوى إال بوجود قادة مبدعين بنـوا مجـد األمـة علــى عــواتقهم المتقدمـة، ومـا وصـلت تلـك األمم إلى ذل
فالقائــد المبــدع يســتخدم المرونــة والتفكيــر التكيفــي ليســتبق إدخــال التغيــرات، ، ) ٢٠٠٩الصــيرفي، محمــد (

  )(Puccio et, al, 2011.  وانتاج استجابات مثمرة لمصادر التغيير الخارجية
همية في نجاح استمرار العمليات اإلبداعية داخل المجتمع وفي إن للربط بين القيادة واإلبداع أ  

فالقادة اإلبداعيين ال يرضون فقط بإعادة ترتيب الهياكل الموجودة ولكن . تنمية وتهيئة المناخ اإلبداعي
حيث إن نمط القيادة اإلبداعية هو االكتشاف . يحفزهم السعي المستمر من أجل إيجاد طريقة أفضل

 )  ٢٠٠٤ليلى القرشي،. (أثيرهما الذى يساهم في تحقيق المصلحة المجتمعيةوتجديد النفس وت
فاألفكار المتميزة تنبثق . وهناك حاجة حقيقية لتنمية المهارات القيادية والتفكير اإلبداعي للمرأة  

من األفراد الذين طوروا بالفعل قواعد معرفية واسعة، ومن أولئك المتحمسين لتطوير األساليب نحو 
ولعل برامج تنمية القيادة توفر . والقادة البارعين هم في األساس مفكرون بارعون. تاج اإلبداعياإلن

الخبرات الواقعية للسلوك القيادي وتقدم فرصًا لتجريب السلوكيات القيادية، كما أنها تساعدهم على أن 
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 )٢٠١٤هيلة الفايز،. (يطوروا مجموعة من المهارات القيادية
ألنها تتطلب تضافر مهارات متنوعة لدى القائد ، قيادية من المهارات المتميزةوتعد المهارات ال  

فمهارات التفكير ضرورية للقائد في معالجته للمشكالت التي تواجهه والمهارات االجتماعية أيضا ضرورية 
ذات ومنها للقائد في طريقة تعامله مع األفراد المرؤوسين وٕاقناعهم والتواصل معهم بإيجابية أما مهارات ال

تقدير الذات فإنها ضرورية للقائد في كل مجاالت القيادة وذلك ألنها تمثل سمات شخصية القائد فإذا لم 
مع هؤالء األفراد حتى لو يكن األفراد المرؤوسين مقتنعين بشخصية القائد فلن يكتب لهذا القائد النجاح 

هنا فإن تقدير القائد لذاته من العوامل الرئيسية  امتلك مهارات تفكير متميزة أو مهارات اجتماعية مناسبة ومن
ويمكن أن يستمد القائد سلطته القيادية من قدرته على التأثير فى  ،)Sternberg, 2010(في نجاحه 

اآلخرين والتأثر بهم التى تعتمد على درجة تدريبهم ودرجة معرفتهم كما يظهر القائد قدرة عالية على 
. ائد في أي عمل جماعي ويلجأ إلى اآلخرين عند طلب األفكار والمقترحاتاتخاذ القرار ويأخذ دور الق

 )٢٠٠٧، سوزان باناجيه(
للقيادة االبداعية بانها المشاركة في الالزمة الصفات والمهارات ) ٢٠٠٤(ويذكر احمد الدعي   

كما أن . بها عملية اتخاذ القرار والتي ينصح علماء اإلدارة جميع القياديين في العصر الحديث بالتحلي
وتعتبر صفة التعاطف مع اآلخرين من الصفات . الفتاة القيادية تميل إلى المشاركة في اإلصالح والتقويم

التي تمتلكها الفتاة القيادية فهي تقدر احتياجات زميالتها وظروفهن، مما يعينها على بناء عالقات حقيقية 
مشتركة برغبتهم، وتتسم هذه الفتاة كذلك باإلبداع تجعل أتباعها يحبونها ويتحركون معها نحو األهداف ال

 .مما يعطيها القدرة على إيجاد حلول غير مسبوقة في المواقف التي تتعرض لها
إلي أن المهارات تستهدف تمكين االفراد من الحياة بطريقة اكثر ) Baldwin,1999(كما اشار     

هم في االسرة أو المجتمع وبخاصة تمكين المرأة نجاحًا ومساعدتهم للعمل بطريقة افضل سواء ألداء أدوار 
وحيث ان للمرأة دورًا فاعًال في تقدم المجتمع، ويعتمد هذا الدور بفاعلية وأهمية على مدى ما تتمتع به 
المرأة من مكانة اجتماعية الئقة، وتوفر فرص العمل لها، وقدرتها على التعبير عن رأيها، األمر الذي 

تها وزيادة وعيها بالمشكالت التي يعاني منها المجتمع، وتنامي مساهمتها في يساعدها في بلورة شخصي
التطوير والتغير فبالرغم من التغيرات والتبدالت الجذرية ذات العالقة بالمرأة والعوامل المهيئة لعملها بما 

العمل ومشاركتها  فيها التعليم والتأهيل والتشريعات وازدياد اعداد العامالت ومزاولة المرأة مختلف مجاالت
السياسية، والتغير االيجابي في اتجاهات افراد المجتمع نحو عملها ونحو مكانتها، وبالرغم من نتائج 
االبحاث والدراسات التي تشير الى جدارة المرأة وكفائتها وتفوقها احيانًا على الرجل، فان الفجوة ما زالت 

 . واسعة بين امكانات المرأة وقدرتها وما تطمح اليه
ولوية احتياجاته فقد اكد أوبالرغم من تنوع المهارات االساسية واختالفها من بلد إلي اخر حسب تقدمه و 

)Tare Kadisk & others ,2001 (جتماعية أن المهارات  تزود المرأة العاملة ببعض الكفاءات اال
 . الالزمة لمواجهة العقبات واالزمات األلياتوالشخصية كذلك تمدها ب

مع النظريات السلوكية التي ترى أن القادة العظام يتم صناعتهم خطوة بخطوة من خالل عمليات  واتفاقاً 
متواصلة تدعم إمكانياتهم وتصقلها، فإن معظم الدراسات أكدت على أن السمات الخاصة بالمرأة القيادية 

فالسياق . ال تكفي وحدها في تفعيل أدوارها بقدر ما يجب أن تساعد البيئات المحيطة على ذلك
االجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في تدعيم شروط تمكين المرأة وٕاتاحة الشروط الالزمة إلبداعاتها سواء من 
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 )٢٠١٧هيفاء الدخيل، . (خالل أدوارها القيادية أو أدوارها العادية
لى واتفقت الغالبية العظمي من القياديات العربيات على أن توافر المهارات التحليلية والقدرة ع  

اتخاذ القرارات والذكاء االجتماعي والعاطفي ومهارات التأثير في اآلخرين ومهارات اإلصغاء وٕادارة 
الخالفات والمهام المتعددة والتوازن بين الحياة والعمل والمهارات التفاوضية وحل المشكالت والتحدث أمام 

انعام . (الوصول إلى مناصب قياديةالجمهور والقدرة على اتخاذ المبادرات كلها مهارات مطلوبة من أجل 
 )٢٠١٦الشهابي وموفق محمد،

ورغم أن هذه المهارات ترتبط بكال الجنسين وال تقتصر فقط على اإلناث دون الرجال إال أنه قد   
ثبت أن النساء يستطعن التفوق في بعض المهارات المعينة مقارنة مع الرجال مثل تطوير مهارات 

 ) .٢٠٠٨هيام زهران، (وازن بين الحياة والعمل اإلصغاء والمحافظة على الت
إلى أن الشخصية القيادية ينبغي أن تتمتع بالذكاء والمرونة  (Karnes, 1999)تشير دراسة و   

والقدرة على اإلبداع والنشاط والمثابرة باإلضافة إلى القدرة على اإلثارة واإلقناع والمبادأة والمبادرة والصبر 
كما تتمتع الشخصية القيادية بثقته بنفسه ، غي أن تتميز بالقدرة على إتقان العملوالتفهم والفهم كما ينب

 .وقدرته على غرس هذه الثقة باآلخرين الذين يحاول قيادتهم
التي هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي للقيادة و   )Chan, 2000(دراسة كما أوضحت   

حددت  من الطلبة الموهوبين في هونج كونج، اإلبداعية في تنمية المهارات القيادية لدى مجموعة
التحدي، الحماس، المثابرة،  الثقة بالنفس، الحزم، الشجاعة، :مجموعة من القدرات والمهارات هي

التكيف، التعبير، المناقشة، االبتكار،  التخطيط، التحليل، الحكم على األشياء، التنظيم، التوجيه،
 . االجتماعية
تتمثل  اعيةبداإلن مهارات القيادة ألى إ) ٢٠١٩ناجي واسماء صفوت،مروة (وقد اشارت دراسة   

حل المشكالت ،  يف ي، مهارات التفكير اإلبداعمهارات التحفيز وٕادارة المجموعة ،في مهارات إدارة الذات
حدد عددًا من العوامل التي تساعد المرأة ) ٢٠٠٢(دراسة هبة نصار وفي  ،  االجتماعيمهارة التواصل 

لى الوظائف القيادية، منها زيادة فرص التعليم والتدريب المتاحة أمامها، والتأكيـد على مبدأ للوصول إ
أما أهم العقبات . إضافة إلى القدرات الذاتية والمهارية التي تمتلكها المرأة تكافؤ الفرص بين الجنسين،

لبات األسرة واحتياجات التي تواجه المرأة في المناصب اإلدارية العليا، فهي صراع األدوار بين متط
الوظيفة، وبالنسبة للتحديات التي تواجه المرأة العربية بصفة عامة في تولي المناصب القيادية، نقص 

 .المهارات والقدرات والخبرات المؤهلة لهذه المناصب
إلى ان المهارات االدارية الالزمة ) ٢٠١٩( كما اشارت دراسة وجيدة حماد ورباب مشعل  

، مهارة ادارة الوقت، مهارة التفاوض، مهارة االتصال(ائية وتساعدها على اتخاذ القرار هي للقيادات النس
 ).مهارة ادارة االجتماعات

قد اكدت العديد من الدراسات على ضرورة عقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير المهارات االدارية و   
ايناس بدير ورشا . (هلها لشغل مواقع قياديةة التي تؤ والقيادية للمرأة بهدف رفع كفاءتها العلمية والمهني

  .)٢٠١٩ وجيدة حماد ورباب مشعل،( )٢٠١٧ هيفاء الدخيل،( )٢٠٠٦ ،راغب
، )٢٠١٦( هى ساعددراسة كًال من ن فقد أظهرت همية الدورات التدريبية لتنمية القيادة االبداعيةوعن أ
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ى دورات تدريبية حصول القيادات علوجود فروق في القيادة االبداعية يعزى الى ) ٢٠١٨(حسين  سارة
الى ) ٢٠١٣( نين واخرونيعائشة البوع، ) ٢٠٠٢(توصلت كال من رباب عجاج كما ،  في مجال القيادة

فاعلية برنامج لتنمية بعض مهارات السلوك القيادي للمرأة في مواقع القيادة التربوية وهذه المهارات هي 
دارة الصراع، والثقة بالنفس، واالتزان االنفعالي، والقدرة على مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت، وا(

على فاعلية ) Chan,2003(واتفقت معهم دراسة ) تكوين فرق العمل وتوكيد الذات لدى العينة التجريبية
  .البرنامج المعد في تنمية مهارات القيادة وخاصة مهارات التواصل وتنظيم العواطف وحل المشكالت

ق وما يفرضه العصر من مستحدثات وعواقب وصعاب تفرضها الحياة علي وفي ضوء ما سب  
المرأة العاملة نجدها في أمس الحاجة المتالك بعض المهارات التي تعينها علي مواكبة مستحدثات 
العصر والتنمية والتصدي لعوائق الحياة وصعابها وفي ضوء مؤشرات التنمية في دولة الكويت والتي 

 مهارات القيادة االبداعيةأة الكويتية لما تطمح الدولة فنجد أهمية اكتساب المرأة تظهر عدم وصول المر 
مهارات القيادة االبداعية لدى تعزيز فاعلية برنامج ارشادي في  لدراسةومن هنا نبعت فكرة البحث 

  :ومن خالل االجابة على التساؤالت التالية العاملةالمرأة الكويتية 
  قيادة اإلبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة عينة البحث األساسية ؟ما مستوى مهارات الـــــ 
 والدورات التى يرغبن فى الحصول عليها؟، ماهى الدورات التى حصلن عليها أفراد العينة األساسية ــــ 
 ؟ساسيةبحث األعينة ال العاملة ما هي األوزان النسبية لمهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتيةـــــ 
 - السن(تبعًا لمتغيرات الدراسةالعاملة  هل توجد فروق في مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتيةـــ 

 ؟)راتب المرأة  -الدرجة الوظيفية-عدد سنوات العمل   -المستوى التعليمي للزوجة
 القيادة االبداعية؟مهارات العاملة تية يرشادي معد إلكساب المرأة الكو إما فاعلية برنامج ــــ 

 :هدف الدراسة
يهدف البحث الى التعرف على فاعلية برنامج ارشادي في اكتساب مهارات القيادة االبداعية   

  :من خالل األهداف الفرعية التالية العاملةلدى المرأة الكويتية 
  .بحث األساسيةـــــ تحديد مستوى مهارات القيادة اإلبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة عينة ال ١
ــــ التعرف على الدورات التى حصلن عليها السيدات عينة البحث األساسية والتى يرغبن فى الحصول  ٢

 .عليها
بحث عينة الالعاملة التعرف على األوزان النسبية لمهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية ــــ  ٣

 .األساسية 
مهارة  -مهارة التفكير االبداعي في حل المشكالت(القيادة االبداعية الكشف عن الفروق في مهارات ــــ  ٤

مهارة ادارة التفاوض واالقناع  -االولويات وتطوير الذات وٕادارة مهارات ادارة  -استشراف المستقبل
مهارات إدارة األزمات  -مهارة ادارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل  -والتأثير على األخرين 

المستوى التعليمي  -السن(تبعًا لمتغيرات الدراسة العاملة لدى المرأة الكويتية ) والصراع واالنفعاالت
 .)راتب المرأة  -الدرجة الوظيفية-عدد سنوات العمل   - للمرأة
ية قبل الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث التجريبية فى مهارات القيادة االبداعـــــ  ٥

 . صمم ج الموبعد تطبيق البرنام
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 :أهمية البحث
القاء الضوء على اهمية القيادة االبداعية كأحد أهم متطلبات الوظائف االدارية التي تساعد على  -١

 .تحقيق أقصي قدر من الكفاءة في العمل وتحقيق األهداف التي تم وضعها في ظل تحديات العصر
من اجل تدعيم الممارسات القيادية محاولة إكساب وتنمية المهارات المرتبطة بالقيادات االبداعية  -٢

التي تعتمد على تحقيق أعلى معايير الجودة واألداء المهني واالجتماعي واالقتصادي لتحقيق 
االهداف االستراتيجية واالستشرافية وتعزيز االداء المتميز للمرأة الكويتية لتمكينها على كافة 

 .المستويات
ستغالل بهدف إة كأحد محددات التنمية البشرية لمرأل ؤثرالحيوى والم دوراللفت األنظار الى أهمية  -٣

من أجل االرتقاء والتقدم للمجتمع وخاصة المجتمع  التى تمتلكها كافة القدرات والمهارات والخبرات
 .الكويتي

 :فروض البحث
في مهارات لدى المرأة الكويتية العاملة عينة البحث األساسية توجد فروق ذات داللة احصائية  -١

مهارات  -مهارة استشراف المستقبل  -مهارة التفكير االبداعي في حل المشكالت (ة االبداعية القياد
مهارة ادارة التغيير وبناء وتحفيز  -مهارة ادارة التفاوض  -األولويات وتطوير الذات وٕادارة ادارة 

المستوى  -السن(لمتغيرات الدراسة  تبعاً ) مهارات إدارة األزمات واالنفعاالت والصراع - فرق العمل
 )راتب المرأة  -الدرجة الوظيفية- عدد سنوات العمل   -التعليمي للمرأة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات عينة البحث التجريبية في مهارات القيادة  -٢
 . المصمم لصالح التطبيق البعدىة قبل وبعد تطبيق البرنامج االبداعي

 :األسلوب البحثى
  :ج البحث منه: أوًال 

  .تتبع هذه الدراسة كًال من المنهج الوصفى التحليلى والمنهج التجريبى 
حاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو والمنهج الوصفي التحليلي هو م

. ظاهرة قائمة، للوصول إلى فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات واإلجراءات المستقبلة الخاصة بها
غيير متعمد ومضبوط للشروط المنهج التجريبي فهو تأما ،  )٢٠٢٠ ان عبيدات واخرون،ذوق(

ن آثار ما ينتج عن هذا التغيير م المحددة للواقع أو الظاهرة، التي تكون موضوعًا للدراسة، ومالحظة
وف ما يعرف بأنه الطريقة التي يقوم بها الباحث بتحديد مختلف الظر ك، في هذا الواقع أو الظاهرة 

والمتغيرات التي تظهر في التحري عن المعلومات، التي تخص ظاهرة ما، وكذلك السيطرة على مثل 
  .)٢٠١٠أمين منتصر، . (تلك الظروف والمتغيرات، والتحكم بها

  :العلمية والمفاهيم االجرائية مصطلحاتال: ثانياً 
 :Orientation Program  برنامج ارشادي

المحددة والمنظمة وتتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات يعرف بأنه مجموعة من الخطوات 
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والمهارات واألنشطة المختلفة والتي تقدم لألفراد خالل فترة زمنية محددة بهدف تقديم المساعدة المتكاملة 
  )٢٠١٤هبة حسنين، . (للفرد حتى يستطيع حل المشكالت التي يقابلها في حياته أو التوافق معها

ة من التعليمات واألوامر المجهزة بشريًا والتي توجه ألداء وظيفة أو مجموعة تفصيلي"وهو 
 ).٢٠١٥يحيى حلمي، " (مجموعة وظائف بطريقة معينة الستخراج النتائج المطلوبة

 : Enhancement تعزيز
هو عملية تربوية تزيد من قدرات االفراد على التعامل مع العوائق المتعلقة بالمشكالت وتنمى 

 )٢٠٠١محمود عرفان، . (وتزيد من قدرتهم على اتخاذ القرارات المجتمعية والحياتية دورهم القيادي
معلومات، (بانه عملية تدعيم المرأة باإلمكانيات ) ٢٠٠٧ايناس بدير ورشا راغب، (وتعرفه 
 .التي تجعلها قادرة على تفعيل دورها فى الحياة العامة ومساندتها لمواجهة مشكالتها) مهارات، قدرات

 :Skills هاراتالم
بانها القدرات والخبرات والمعلومات  المهارات) ٢٠٠٦(غب وتعرف ايناس بدير ورشا را

واألنشطة التي تحتاجها المرأة لتمكينها وتساعد في تطورها وتنميتها لمواجهة التحديات والمسئوليات 
 يةية وانفعالية واجتماعالمتعددة وأداء أدوارها في األسرة والمجتمع، وتشمل هذه المهارات مهارات عمل

 .وعقلية
 :Leadershipالقيادة 

عملية اجتماعية تفاعلية يتولى "القيادة  بأنها ) ٢٠١٩(سماء الكردي أوتعرف مروة ناجي و   
خاللها الفرد زمام أمور المجموعة التي ينتمى إليها في المدرسة ويستطيع التأثير فيهم نظرًا لما يمتلكه من 

ة بالنفس ومهارات ذاتية متفوقة ويستطيع أن يساعدهم في تحقيق األهداف خصائص شخصية مميزة وثق
 ".المشتركة المرجوة وحل المشكالت التي تواجههم

  :Leadership skillsالمهارات القيادية 
تعرف بأنها القدرة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والقدرة على التخطيط والتنبؤ ووضع     

 .) Chan, 2007. (يات للمشكالتالحلول واالستراتيج
وتعرف مهارات القيادة بانها مجموعة من ثالث مهارات هي المهارات الفنية، والتي يقصد بها   

قدرة القائد على اتخاذ القرار، وتقسيم العمل، وٕادارة االجتماعات، ومهارة االتصال مع اآلخرين، واالهتمام 
يكون لدى القائد القدرة على المبادأة واإلبداع، واإلحساس بالعاملين، وكذلك المهارات التصورية، أي أن 

بالمشكالت، ووضع االستراتيجيات والحلول العالجية قبل حدوثها، وأيضًا المهارات اإلنسانية، وهي 
المهارات التي يمتلكها القائد، مثل التفاعل مع اآلخرين، ومع المجتمع المحلي، ومع الرؤساء، وكذلك 

مؤسسة، وتصميم جو من الديمقراطية، والعمل بروح الفريق، والتعاون وتبادل تنسيق الجهود في ال
 . )٢٠١١ايمان الحسين،.(األفكار

 : Creative Leadershipالقيادة اإلبداعية 
هي القدرة المقصودة على إشراك خيال الفرد، لتحديد وتوجيه أفراد المجموعة، نحو هدف نبيل   

وكنتيجة إلحداث اإلبداع فإن القائد المبدع لديه تأثير . لمجموعةفي اتجاه ما هو جديد ألفراد تلك ا
  (Puccio, et al, 2011). إيجابي عميق على أفراد المجموعة أو البيئة التي يتعاون من خاللها
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قدرة القائد األكاديمي على القيام بـالتغيير أو التطوير أو إنتاج الجديد المفيد من خالل وهى   
لتقنية واألنظمة لتحقيق أهداف الجامعة ووظائفها الحالية والمستقبلية بطرق غير تقليدية األفراد والوسائل ا

قدرة القائد على أن يستخدم كما تعرف بأنها ،  )٢٠١٢فهد الغامدي، (تتميز بالطالقة واألصالة والمرونة 
ت والقضايا التي يتناولها، األشياء المألوفة بطريقة غيـر مألوفـة، وأن يطرح أفكارًا وحلوًال مبتكرة للمشكال

 . )٢٠١٦نهى ساعد،(تتصف بالجدة والجودة والجدوى 
 : Creative Leadership Skillsمهارات القيادة اإلبداعية 

هي تلك المهارات التي تساعد الفرد لقبول التنوع، وتسخير اإلمكانيات إلطالق اإلبداع ألفراد   
 ).Puccio, et al, 2011(المجموعة من أجل خدمة األهداف المشتركة 

القدرات والمعارف والممارسات التي تعد متطلبًا "وتعرف مهارات القيادة االبداعية اجرائيا بأنها   
اساسيًا للمراة الكويتية لتمكينها واكسابها القدرة على احداث التغيير في المستجدات من حولها كما 

مهارة التفكير االبداعي في حل المشكالت (ت في تكسبها الفاعلية والكفاءة االدائية وتتمثل هذه المهارا
 -مهارة ادارة التفاوض  - االولويات  وتطوير الذات وٕادارة مهارات ادارة - مهارة استشراف المستقبل  -

 .)والصراع واإلنفعاالت مهارة ادارة األزمات –مهارة ادارة التغيير وبناء وتحفيز قرق العمل 
عملية منظمة يمكن " رف اجرائيًا بانهاوتع بداعي في حل المشكالتلتفكير االمهارات ا: المحور االول

من خاللها استخدام أدوات واستراتيجيات التفكير اإلنتاجي لفهم المشكالت وتوليد العديد من األفكار غير 
العادية، وتقييم الحلول الممكنة وتنفيذها، بما يعكس توظيًفا جيًدا من قبل األفراد للمهارات االبداعية 
متمثلة في الحساسية للمشكالت، والطالقة، والمرونة، واألصالة ومن خالل مراحل الحل اإلبداعي 

التوصل للمشكلة، وجمع البيانات، وتحديد المشكلة، وتوليد األفكار، والتوصل للحل، ( للمشكالت وهي
 ."شكالتمما يساعد األفراد على التميز في االستجابة للتحديات والتغلب على الم) وتقبل الحل

نشاط عقلي مركب يقوم على الفهم "ًا بأنها تعرف اجرائيو  مهارة استشراف المستقبل: المحور الثاني
والتحليل والتركيب للمعلومات والخبرات بغرض استكشاف رؤية المستقبل في بعض القضايا والموضوعات 

التخطيط  -التنبؤ المستقبلي(عدة مهارات تمكن المرأة من المعالجة المستقبلية وهي  المجتمعية متضمناً 
 ".)تطوير السيناريوهات المستقبلية والتفكير االيجابي -المستقبلي 

 اجرائياً مهارة إدارة وتطوير الذات عرف وٕادارة األولويات وت مهارة ادارة وتطوير الذات: المحور الثالث
لقوة وتحسين علي تعزيز انشاط وسلوك تقوم به المرأة بهدف ادراك نقاط قوتها وضعفها والعمل "بأنها 

هدافها في الحياة وتتفاعل مع ذاتها بإيجابية وتشمل قدرتها على التخطيط للذات أالضعف والتركيز على 
 جرائياً إ مهارة ادارة االولويات بينما تعرف،  قدير الذات والكفاءة الذاتيةت -الثقة  -رقابة الذات  -وبنائها 

ل ادارة الوقت وتنظيم هدار الموارد من خالإز للمهام واالهداف وتقليل نجابأنها قدرة المرأة علي تعظيم اإل
 " .لذلك مهارات فكرية ونفسية وذهنيةولويات والمهام ويتطلب وترتيب األ

أة على توحيد وادارة الحوار بين قدرة المر "تعرف إجرائيًا بأنها و مهارة ادارة التفاوض : المحور الرابع 
هداف محددة معتمدة في ذلك على مهارة االتصال وتبادل المعلومات، أق رغبة في تحقي ةطراف مختلفأ

مهارة اتخاذ القرار  -ك مهارة القدرة على استخدام استراتيجية التكتي -مهارة اليقظة وحسن التصرف
 ."التفاوضي
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تأثير ال القدرة على"ًا بأنها جرائيتعرف إو  مهارة ادارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل: المحور الخامس
حداث التغير االيجابي وتحقيق الفاعلية هداف ودفع العاملين إلتجاهات واألفي سلوك االفراد وتحديد اإل

من خالل وضع خطة شاملة تهدف إلى أحداث تعديالت في الوضع الحالي من خالل استثمار كافة 
 .فة مشتركة داعمة للتغييرالموارد المادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية وتطوير الرؤية وبناء ثقا

على قدرة المرأة " بأنها اً جرائيإ تعرفو  مهارات إدارة األزمات واالنفعاالت والصراع: المحور السادس
ارجية لتنبؤ باألزمات والصراعات المحتملة عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية أو الخا

امل مع األزمات والصراعات المهنية واالسرية بأكبر قدر سلوبها في التعأالمسببة لألزمات والصراع و 
مرحلة االستعداد  –مرحلة إدراك األزمة (ممكن من الكفاءة والفاعلية وذلك في مراحل متتابعة هي 

ومن خالل ) األزمة وٕاعادة التوازن والنشاط مرحلة تقييم –مرحلة مواجهة األزمة  –والتخطيط لألزمة 
عاون والتسوية والتنازل وكذلك مدى التحكم في االنفعاالت اثناء التعرض لهذه استراتيجيات مختلفة كالت

 ".األزمات والصراعات
 عاملة في وزارة التربية منالزوجة المتويقصد بها في هذه الدراسة المرأة الكويتية  :المرأة الكويتية

 .ذلك تقلدت مناصب قيادية او مؤهلة ل

 :حث على النحو التاليالبهذا يتحدد  :حدود البحث: لثاً ثا

 :عينة البحث من ثالث مجموعات تتكون :ــ الحدود البشرية  ١

مقيمة فى أسرة إمرأة كوتيية عاملة ومتزوجة و ) ٣٠(تكونت من :  عينة الدراسة االستطالعيةأ ــــ 
قتصادية إ جتماعية و لتولي مناصب قيادية ومن مستويات إاألقل ومؤهلة  ىلديها طفل علمستقرة و 

جميع خصائص وصفات عينة الدراسة األساسية  حيث تتوافر فيهن وتعمل في وزارة التربية فةمختل
 .وذلك لتقنين أدوات الدراسة

وبنفس مواصفات العينة إمرأة كوتيية عاملة ) ١٨٥(وتتكون من  :عينة الدراسة األساسيةب ـــــ  
  .اإلستطالعية 

كويتية عاملة ومن الربيع األدني من العينة إمرأة ) ٣٠(تضمنت : عينة الدراسة التجريبية ج ــ
االبداعية لديهن من إعداد األساسية الذى يطبق عليهن برنامج إرشادي لتنمية مهارات القيادة 

  . الباحثات 

العاصمة ، (حدود دولة الكويت فى محافظات أدوات البحث فى طبيق تم ت :ـ الحدود المكانية  ٢
  ) .مبارك الكبير، حمدي األ، الجهراء ، الفروانية ، حولي 

  :البحث تبعًا للمراحل الزمنية التالية تم تطبيق  :ــ الحدود الزمنية  ٣
استغرقت الدراسة الميدانية لتطبيق أدوات البحث علـى  :األساسية الميدانى على عينة البحثالتطبيق ) ا(

وتــم التطبيــق  ٢٠٢٠) /ايومــ -ابريــل (هــى  شــهرين امــرأة عاملــة كويتيــة ) ١٨٥(العينــة األساســية وقوامهــا 
 . googl formsالكترونيا من خالل تطبيق 

اســـتغرقت الدراســـة الميدانيـــة لتطبيـــق البرنـــامج  :التجريبيـــة التطبيـــق الميـــدانى علـــى عينـــة البحـــث) ٢(
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 -اكتــوبر -ســبتمبر(إمــرأة كويتيــة عاملــة ثالثــة شــهور هــي ) ٣٠(اإلرشــادى علــى العينــة التجريبيــة وقوامهــا 
نظـــرًا لوجـــود جائحـــة كرونـــا  zoomبواقـــع ثـــالث جلســـات شـــهريًا وذلـــك باســـتخدام برنـــامج  ٢٠٢٠)/نـــوفمبر

التطبيـق البعـدى لمقيـاس مهـارات القيـادة تـم م ثـ،  كترونيـاً والتي فرضت إقامة الدورات والبـرامج االرشـادية ال
مــدى التحســن االبداعيــة علــى عينــة البحــث التجريبيــة بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج اإلرشــادى لمعرفــة 

  .  googl formsالذى تحقق من تطبيق البرنامج، وتم التطبيق من خالل 

 :أدوات البحث :رابعًا 
 : تشمل أدوات البحث الحالي على

 )إعداد الباحثات(  :استمارة البيانات الخاصة بالمرأة العاملة الكويتية  ــــ  ١
كويتية العاملة بهدف الحصول على بعض المعلومات تم إعداد استمارة البيانات العامة للمرأة ال          

  :التي تفيد في إمكانية تحديد خصائص عينة الدراسة الديموجرافية، واشتملت هذه االستمارة على مايلي
  :بيانات أولية : أوًال 
  ).المستوى التعليمي  –السن (بيانات عن المرأة العاملة   -  أ
  .) الراتب التي تحصل عليه – عمللات اعدد سنو -ى مسمى الوظيفال(بيانات عن الوظيفة   - ب

  : بيانات وصفية: ثانيًا 
 .بيانات عن الدورات التدريبية التي حصلت عليها   -  أ
 .بيانات عن الدورات التدريبية التي ترغب في الحصول عليها  - ب

  )اتإعداد الباحث(:  مقياس مهارات القيادة االبداعية ــــ  ٢
ات القيــادة االبداعيــة المتــوفرة والتــي تمتلكهــا المــرأة وضــع هــذه المقيــاس بهــدف التعــرف علــى مهــار   
وإلعـــداد هـــذا المقيـــاس تـــم  وفـــى ضـــوء التعريـــف اإلجرائـــى الـــوارد بالبحـــث،  عينـــة البحـــثالكويتيـــة العاملـــة 

االطــالع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة، وتــم اجــراء المقابلــة الشخصــية للمــرأة الكويتيــة العاملــة فــي وزارة 
 خبريــة تقديريــة عبــارة) ٩٣(الــذي يتكــون مــن و مقيــاس ال أعــدو ،   وتتــولى مناصــب قياديــة ةالكويتيــلتربيــة ا

ويتطلب مـن المفحوصـة تحديـد االسـتجابة المناسـبة محاور تمثل مهارات القيادة االبداعية ) ٦(وينقسم إلى 
-٣(سـتويات هـي وعلى مقياس متصـل متـدرج وفقـًا لـثالث م) أبداً  –أحيانًا  –غالبًا (وفقًا لثالث اختبارات 

) ٩٣(الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس هـــي  وبـــذلك فـــإن ، للعبـــارة الســـالبة) ٣ -٢ -١(للعبـــارة الموجبـــة و ) ١-٢
، درجــة ) ٩٣) = (١×  ٩٣(درجــة وتمثــل الدرجــة العظمــي، أمــا الدرجــة الــدنيا فتمثــل  ٢٧٩=  ٣× عبــارة 

  :كالتالى وقد تم تحديد مستوى مهارات القيادة اإلبداعية طبقًا لطريقة المدى 
ــدى المــرأة الكويتيــة ــادة االبداعيــة ل أعلــى درجــة =( المــدى الفعلــي للدرجــة الكليــة لمقيــاس مهــارات القي

  ٩٣= ، وأقل درجة مشاهدة  ٢٧٩= حيث جاءت اعلى مشاهدة ) أقل درجة مشاهدة –مشاهدة 
 ١٨٦=   ٩٣-٢٧٩= المدى الفعلي 

 )عدد المستويات/ المدى الفعلى = (طول الفئة 
 ٦٢=  ١٨٦/٣= فئة طول ال

 ١-طول الفئة + أقل درجة مشاهدة = المستوى المنخفض 
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: ١٥٥=  (المسـتوى المتوسـط و ، مـن درجـات المقيـاس  )١٥٤:  ٩٣= (المسـتوى المـنخفض وبذلك يكون 
والجـــدول التـــالى يوضـــح مســـتويات عينـــة ،  )ألعلـــى درجـــة مشـــاهدة: ٢١٧= (المســـتوى المرتفـــع و ،  )٢١٦

  .هارات القيادة االبداعية طبقًا لطريقة المدى الفعلى الدراسة على مقياس م
اً بداعية لدى المرأة الكويتية طبقمستويات عينة الدراسة على مقياس مھارات القيادة اال) ١(جدول 

  لطريقة المدى الفعلي

عدد  المحاور
 العبارات

أقل درجة
 مشاھدة

أعلى درجة
  مشاھدة

المستوى
  المنخفض

المستوى
 المتوسط

  المرتفع المستوى

ل ي ح داعي ف ر االب ارة التفكي مھ
  المشكالت

)ألعلى درجة مشاھدة: ٣٢()٢٣:٣١()١٤:٢٢( ١٤ ٤٢ ١٤

)ألعلى درجة مشاھدة: ٣١()٢٢:٣٠()١٣:٢١( ١٣ ٣٩ ١٣ مھارة استشراف المستقبل
ذات وادارةإدارة ومھارة  تطوير ال

  األولويات
)ى درجة مشاھدةألعل: ٤٦()٣٣:٤٥()٢٠:٣٢(  ٢٠ ٦٠ ٢٠

)ألعلى درجة مشاھدة: ٣١()٢٢:٣٠()١٣:٢١(  ١٣ ٣٩ ١٣  مھارة ادارة التفاوض
ز اء وتحفي ر وبن ارة ادارة التغيي مھ

  فرق العمل
)ألعلى درجة مشاھدة: ٣٩()٢٨:٣٨()١٧:٢٧(  ١٧ ٥١ ١٧

ات ارات إدارة األزم مھ
  الصراعاالنفعاالت وو

)ألعلى درجة مشاھدة: ٣٨()٢٧:٣٧()١٦:٢٦(  ١٦ ٤٨ ١٦

الي اس  اجم ادةمقي ارات القي مھ
  االبداعية ككل

١٥٥()٩٣:١٥٤(  ٩٣ ٢٧٩ ٩٣:
٢١٦(

ة : ٢١٧( ى درج ألعل
 )مشاھدة

   :كما يليالمقياس محاور وكانت  
عبارة ) ١٤(المحور من هذا تكون و ):مهارات التفكير االبداعي في حل المشكالت: (المحور االول) ١(

المرأة في التفكير العلمي ومواجهة المشكالت وقدراتها على التوصل الى حلول ابداعية  تقيس مهارات
للمواقف التي توجهها، وقدراتها على إستدعاء أكبر قدر من المعلومات واستخدامها في ايجاد حلول تتميز 

الوقت الكافى وما تضعه من خطط لمواجهة المشكالت وٕاعطاء الفرصة و ، بالتفرد واالبتكارية وااليجابية 
ومدى تقبلها لألفكار الجديدة الغير تقليدية وتجنب المعوقات والقدرة ، لدراسة األفكار الجديدة قبل تنفيذها 

ونوعية الحلول التى ، وتبنيها لألفكار الجديدة وتشجيع المرؤسيين عليها ، على التركيز على الهدف 
ها ووضع تصور واضح على المدى القريب وطريقة تنظيم أفكار ، تختارها لمواجهة وحل المشكالت 

  .والتفكير فى العواقب المتوقعه ألى موقف ، والبعيد فيما تطرحه من حلول 
عبارة تقيس مدى مهارة ) ١٣( علىالمحور  اشتملو  ):استشراف المستقبل مهارة( :المحور الثاني) ٢(

وكيفية التخطيط للمستقبل، وتحليل المرأة في التنبؤ باألحداث والقضايا المستقبلية التي قد تواجهها، 
وجمع ،  وأفكار متطورة لألحداث القادمة المؤشرات المختلفة حتى يمكنها ذلك من االستعداد بسيناريوهات

وقدرتها ، المعلومات عن األحداث المستقبلية والتخطيط للمستقبل وتوقع اإلحتماالت لألحداث المستقبلية 
وقناعتها بأهمية وضع تصور مستقبلى ألى ، ف ونتائج أفعالها على تخمين األحداث التالية ألى موق

وٕاهتمامها بقضايا المستقبل وٕاحساسها بأهمية دراستها والتخطيط لها وتمكنها ، حدث تدرسه أو تفكر فيه 
ونجاحها فى تقييم قراراتها المستقبلية وتحديد الوقت  ، من التنبؤ بأى سيناريوهات لألحداث المستقبلية

  .تنفيذها ونجاحها فى تطوير تفكيرها فى المستقبل المناسب ل
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عبارة ) ٢٠(واشتمل هذا المحور على    ):تطوير الذات وادارة األولوياتإدارة و مهارة ( :المحور الثالث) ٣(
تقيس الممارسات التي تتبعها المرأة من أجل تطوير ذاتها وتنمية قدراتها وٕادارة أهدافها وكيفية استثمار قدراتها 

وتحديد األهداف وجعلها باعث وحافز للتحفيز ،  انياتها، وثقتها في ما تمتلكه من مهارات وسمات متميزةوامك
واالستفادة من أراء األخرين فى ، والنجاح فى وضع الخطط وتعديلها وتصحيح األخطاء  ، والسعى لتحقيقها

مثل قدوة و على البحث عن رص والح، توجيه الذات والتعرف على العيوب ونقاط الضعف لتعديلها وعالجها 
 والسعى للتميز واإلقدام على مواقف التحدى، والحصول على دورات تدريبية لتنمية مهاراتها وقدرتها ، أعلى 

بأفضل صورة والقدرة على ترتنيب األولويات وٕاطارها الزمنى وٕاستغالل الوقت ، والنجاح فى مواجهة الصعاب 
الوقت والتفويض للتخفيف من ضغوط العمل ووضع جدول زمنى  ومنع المقاطعات والسيطرة على مضيعات

  .للمهام والمسئوليات 
عبارة تقيس مدى مهارة ) ١٣( علىهذا المحور  واشتمل): مهارة ادارة التفاوض( :الرابع المحور) ٤(

 في إحداث التوازن عند حدوث االختالفات في الرأى وكيفية التفاوض، كذلك األسلوبعينة البحث المرأة 
أن تمتلكها إلنجاح الذي يجب أن تتبعه للتأثير في األخرين وٕاقناههم بوجهة نظرها والمهارات التي يجب 

وقدرتها على توصيل األفكار وطرح البدائل المالئمة وحل أى نزاع من خالل الحوار ،  موقف التفاوض
مع األنماط المختلفة  ورفض أو قبول الحلول الوسط وقدرتها على التفاوض، مع الطرف األخر  المباشر

والتفكير بحيادية وتجنيب المشاعر والقدرة على اإلستماع الى األخرين قبل إصدار األحكام ، من البشر 
والسيطرة على ردود األفعال تجاه األطراف المتفاوضه والحرص على توافر معلومات كافية ، والعواطف 

  .حول موضوع التفاوض 
) ١٧(وٕاشتمل هذا المحور على ) : ة التغيير وبناء وتحفيز فرق العملمهارة ادار (: المحور الخامس) ٥(

ق العمل الخاص بها وتوجيههم نحو إحداث يفر  أعضاء  عبارة تقيس الممارسات التي تتبعها المرأة لتحفيز
ل واإليجابية والثناء على فريق العمتغيير إيجابي في أسلوب العمل ، ومهارتها في تعزيز السلوكيات المتميزة 

وفقًا لقدرات  واستخدام مبدأ الثواب والعقاب والعدالة فى توزيع المهام، وتقديم الحافز الذى يتناسب مع األداء 
وقدراتها علي إدارة التغيير نحو ، وترك مساحة مالئمة لفريق العمل للتعبير عن األفكار واألراء ،  كل فرد

وكذلك يقيس المحور ممارسات المراة في التعامل مع االتجاهات الحديثة والمعاصرة في أفكار وطبيعة العمل 
وتوجيه األخرين لتعديل سلوكهم فى ،  مقاومة فريق العمل للتحديث المستمر وتقويم السلوكيات السلبية والهدامة

وتشجيع استخدام ، واستخدام فريق العمل والتغلب على رفض ومقاومة التغيير من فريق العمل ، أداء األعمال 
  .وتذليل العقبات التى تواجه فريق العمل ، يا التكنولوج

) ١٦(اشتمل هذا المحور على و ):الصراعاإلنفعاالت و و مهارات إدارة األزمات : (دسالمحور السا) ٦(
عبارة تقيس مهارة المرأة في إدارة ما يواجهها من أزمات وانفعاالت وصراع سواء على مستوى المهنة أو على 

وكيفية التعامل معها بما يكسب المرأة القوة ، مصلحة العامة على المصالح الفردية وتغليب ال، ألسرة امستوى 
أو مدى تمسكها برأيها للضغط على األخرين لتقديم ،  والتوازن وتخطي األزمات وال يهدد األسرة أو فريق العمل

وطريقة إنهاء ، ين أو استخدامها للسلطة لفرض رأيها وتنفيذ رغباتها وتجاهل أراء ورغبات األخر تنازالت 
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والتخفيف من مشاعر الغضب والتوتر والسيطرة ، وأسلوبها فى تحويل نقاط الخالف الى نقاط إتفاق ، الصراع 
والمرونة فى ، أو عجزها عن التفكير السليم عند مواجهة األزمة واتخاذ القرارات فى موقف الصراع ، عليها 

هة األزمات وتقييمها وتحديد أسلوب وخطوات التعامل معها والتخطيط لمواج ، تعديل األهداف تبعًا للموقف
  .وتقييم ذلك من أجل تحسين األداء فى مواجهة األزمات المستقبلية 

 )إعداد الباحثات: (العاملة برنامج ارشادي لتعزيز مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية ــــ  ٣
التي تناولت القيادة  على الدراسات والبحوث السابقةع اإلطالبعد قامت الباحثات ببناء البرنامج 

ومفهومها ، مفهوم القيادة االبداعية وسمات القيادة االبداعية، ومهام القائد المبدع ومهارات القيادة 
استشراف  دارة الذات، وادارة التفاوض، وٕادارة األولويات، وٕادارة األزمات،وإ ، االبداعية وأنواعها 
مع بعض المقابالت  إجراءكما تم ،  لتفكير االبداعي في حل المشكالتتغيير واالمستقبل وادارة ال
والالئي يتقلدن مناصب إدارية أو مؤهالت لتولي مناصب  العامالت بوزارة التربيةبعض السيدات 

قيادية، بهدف التعرف على تصوراتهن ومتطلباتهن في المهارات الالزمة للقيادة االبداعية والدورات 
ن عليها والتي يرغبن في الحصول عليها لرفع قدراتهن ومهاراتهن القيادية وذلك للوصول التي حصل

نة بنتائج كما تم اإلستعا،  محتوى البرنامجإلى بعض اآلراء والمقترحات التي تساعد على بناء 
ضرورة إحتواء ة وذلك لتحديد محاور البرنامج وتم الوصول الى مقياس مهارات القيادة االبداعي

مهارة : (مهارات تعزز القيادة اإلبداعية لدى المرأة العاملة الكويتية وهم) ٦(رنامج المعد على الب
تطوير الذات وٕادارة إدارة و مهارات  -مهارة إستشراف المستقبل -التفكير االبداعي في حل المشكالت

مهارة إدارة  -مهارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل  -مهارة ادارة التفاوض  -األولويات
  ).الصراعاإلنفعاالت و األزمات و 

  :تحديد األهداف العامة للبرنامجــــ 
يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة التي تعد متطلبًا اساسيًا 

سبها الفاعلية والكفاءة كلها لتمكينها واكسابها القدرة على احداث التغيير في المستجدات من حولها كما ت
وفي ضوء المحتوى العلمي الذي تضمنه البرنامج، تم تحديد مجموعة من األهداف التعليمية ،  االدائية

الخاصة بكل موضوع من موضوعات البرنامج، وصياغتها صياغة إجرائية واضحة، وروعي فيها شروط 
متعلم، بشرط أن يكون هذا السلوك صياغة األهداف التعليمية الجيدة من حيث وصف الهدف لسلوك ال

واضحًا ومحددًا بدقة حتى يمكن التحقق من حدوثه وقياسه، كما روعي أن يحدد الهدف مستوى األداء 
تعليمية وتم تصنيف األهداف ال). م١٩٩٧كوثر كوجك، (المقبول، ويحدد الشروط الالزمة لحدوث التعلم 

 .سب طبيعة كل موضوع من موضوعات البرنامج، ووجدانية، وكذلك حمهارية إلى أهداف معرفية، و 
  :وذلك من خالل تحقيق األهداف العامة التالية 
   :فى نهاية هذا البرنامج تستطيع المرأة العاملة الكويتية أن: األهداف المعرفية  - أ 

 .تعرف القيادة االبداعية -١
 .تحدد انواع مهارات القيادة االبداعية -٢
 .االبداعية تفسر الحاجه إلى تنمية مهارات القيادة -٣
 .تشرح مهارة التفكير االبداعي للمشكالت -٤
 .تسرد خصائص االبداع -٥
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  .توضح أهمية استشراف المستقبل -٦
 .تذكر أهداف استشراف المستقبل ومنافعه -٧
 .تحدد مهارات إدارة الذات -٨
  .تذكر الممارسات التي تطور من ذاتها -٩
 .تعدد أساسيات التفاوض لدى االدارى الناجح - ١٠
 .رة التغييرتتعرف على مراحل إدا - ١١
 .تذكر المقترحات التى تساعد على التغيير - ١٢
 .توضح مفهوم إدارة األولويات - ١٣
  . تشرح مراحل إدارة األزمات والصراعات - ١٤
  . فى إدارة األزمات وسلوكها الجديد المتعلم من البرنامج القديم تقارن بين سلوكها - ١٥

   :أنة الكويتيتستطيع المرأة العاملة  فى نهاية هذا البرنامج: األهداف المهارية  -ب 
  .تستخدم األسلوب العلمي للتفكير االبداعي في مواجهة المشكالت -١
 .تصيغ رؤية مستقبلية مستخدمة المتطلبات المختلفة لصياغة الرؤيا المستقبلية -٢
 .تسجل أولوياتها وتضع خطة للوقت -٣
 .تطبق أسس التفاوض الناجح -٤
 .بطريقة صحيحة) الثواب والعقاب(تستخدم أساليب المسائلة  -٥
 .مختلفة لمواجهة األزمة المتوقعةوبدائل عطى أمثلة ت -٦
  : فى نھاية ھذا البرنامج تستطيع المرأة العاملة الكويتية أن: األھداف الوجدانية  - ج
  . تتابع باهتمام برنامج التوعية المقدم لها -١
  . تكتسب إتجاه موجب نحو مهارات القيادة االبداعية -٢
  .سلوك التفكير االبداعى لحل المشكالت لديهاتبدى إهتمام بالعوامل المساعدة على تنمية  -٣
تتقبل فكرة تعديل شخصيتها وسـلوكياتها لكـى تـنجح فـى تطـوير ذاتهـا واكتسـاب مهـارة إدارة وتطـوير   -٤

  .الذات
  .تفضل إتباع األسلوب اإلدارى السليم -٥
 . المختلفة لتنمية مهارتها القيادية التى عرضها البرنامج قتستحسن الطر  -٦
  .وأهمية ترتيب األولوياتتقدر قيمة الوقت  -٧
 : إعداد المحتوى العلمي للبرنامجــــ 

في ضوء األهداف السابقة، وبعد االطالع على الدراسات والبحوث السابقة، ثم إعداد المحتوى العلمي 
، وذلك بناًء على )أفراد العينة التجريبية( العامالت بوزارة التربيةللبرنامج الموجه للسيدات الكويتيات 

وتحدد   .على عينة البحث األساسية) مهارات القيادة االبداعية(ئج التي اتضحت من تطبيق مقياس النتا
رقم والجدول التالى ، دد لكل موضوع عنوان، والهدف منه جلسات ارشادية يح) ٩(محتوى البرنامج في 

  .يوضح توزيع جلسات البرنامج ) ٢(
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  البداعية للمرأة الكويتية العاملةمهارات القيادة ا برنامج توزيع جلسات) ٢(جدول 

الجلسة 
في نھاية الجلسة : التعليمية  األھداف العناصروعنوانھا

 :تكون المتدربة قادرة على أن

األنشطة
والوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة

  التوقيتإجراءات التقييم

الجلسة 
  األولى
  

تعارف 
والتعريف 
بالبرنامج 
وأھدافه 
  وأھميته

 

ادة  وم القي مفھ
 .بداعيةاال

ادة   مات القي س
 .االبداعية 

 .مھام القائد المبدع 
ارات   وم مھ مفھ

ة  ادة االبداعي القي
 .وأنواعھا

  

 األھداف المعرفية:أوالً
  .يذكر أھمية البرنامج  -١
  .يوضح المقصود بالقيادة االبداعية  -٢
  .يتعرف على سمات القيادة االبداعية -٣
  .يوضح مھام القائد المبدع -٤
ادة يفسر  -٥ الحاجه إلى تنمية مھارات القي

  .االبداعية
  .يحدد مھام القائد المبدع -٦
ادة  -٧ ارات القي ن مھ ة ع ى أمثل يعط

  .االبداعية
 ً   األھداف المھارية:ثانيا

 .سمات القيادة االبداعية  يميز بين
ادة  ة للقي ارات االزم جل المھ يس

 .االبداعية من وجھة نظرھا
 يمارس مھام القائد المبدع

 ً   األھداف الوجدانية:  ثالثا
ابع حضور  - ١ امج ويت رة البرن ل فك يتقب

 .جلساته بانتظام 
ارات  -٢ ى مھ ر عل التعرف أكث تم ب يھ

 .القيادة االبداعية
ادة  - ٣ ارات القي ة مھ ة تنمي يقدرأھمي

 .االبداعية
ة -٤ ادة االبداعي ة القي ع بأھمي يقتن

.ومكوناتھا

إستخدام برنامج
الوسائط المتعددة 

  ھدافلتوضيح أ
البرنامج 
وعرض 

محتويات الجلسه 
مصحوب 

بصوت للشرح 
  .واإليضاح 

إستخدام   - 
إسلوب 

المحاضرة 
 .وإعطاء أمثلة 

 

يتم التقييم في 
آخر الجلسة من 
  خالل أسئلة
  للمناقشة

مفھوم القيادة 
االبداعية 
، ومھاراتھا 

وأھم مھام القائد 
 .المبدع

  ساعات٦
يوم 

ريبي تد
كامل 
يتخلله 
فترتين 
 حةاسترا

دقيقة  ١٥(
  )للفترة

الجلسة 
  الثانية
  
: أوالً 

مھارة 
التفكير 

االبداعى 
فى حل 
 المشكالت

 

تعريف الحل 
 اإلبداعى

أھمية الحل  
 اإلبداعى

ل اإلبداعى للمشكلة
مقابل الحل 
 االعتيادى

مكونات الحل  
فھم (االبداعى
توليد ، المشكلة 
 )األفكار

مفھوم التفكير  
 االبداعى

مھارات وقدرات  
لتفكير االبداعى ا
المرونة ، الطالقة (
، األصالة ، 

 )اإلبداع
خطوات حل  

 المشكالت
مراحل التفكير  

االبداعى فى حل 
 المشكالت

استراتيجيات حل  
 المشكالت

العوامل المساعدة  
على تنمية سلوك 
حل المشكالت

 األھداف المعرفية:أوالً
داعى  -١ ل اإلب ات الح ذكر مكون ي

  .للمشكالت
ح أھم - ٢ داعى يوض ل االب ة الح ي

 .للمشكالت 
درات -٣ ارات وق ين مھ رق ب ح الف يوض

 .التفكير االبداعى لحل المشكالت 
تخدام  -٤ ن إس ف يمك ة لمواق ى أمثل يعط

  .الحل االبداعى للمشكالت بھا 
داعى  -٥ ر االب يتعرف على مراحل التفكي

  .فى حل المشكالت 
 ً   األھداف المھارية:ثانيا

لمشكالت يميز بين إستراتيجيات حل ا
  .المختلفة

اء  ة اثن كلة مفترض ال لمش رح ح يط
  الجلسة

 ً   األھداف الوجدانية:ثالثا
ل  -١ تراتيجيات ح اع إس ة اتب در أھمي يق

  المشكالت
ى  -٢ اعدة عل ل المس ام بالعوام دى إھتم يب

ل  داعى لح ر االب لوك التفكي ة س تنمي
  .المشكالت لديه

يتقبل فكرة أھمية تنمية الحل االبداعى  - ٣
 .مقابل الحل اإلعتيادىللمشكلة 

تخدام- اس
ائط  امج الوس برن
المتعددة لعرض 
  .محتوى الجلسة

تخدام  - إس
لوب العصف  إس
ادل  ذھنى وتب ال
رح  وار وط الح
كالت  د المش أح
تخدام  ة اس وكيفي
التفكير االبداعى 

 .لحلھا 
 

يتم التقييم في 
آخر الجلسة من 
  خالل اسئلة

يقدمھا البرنامج 
 ألفرادالعينة عن

لتفكير مھارة ا
االبداعى لحل 

، المشكالت 
واإلستراتيجيات 

التى يمكن 
استخدامھا 
والھدف 

التطبيقى لكل 
 .منھا 

  ساعات٦
يوم 

تدريبي 
كامل 
يتخلله 
فترتين 
(استراحة

دقيقة  ١٥
  )للفترة
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الجلسة 
في نھاية الجلسة : التعليمية  األھداف العناصروعنوانھا

 :تكون المتدربة قادرة على أن

األنشطة
والوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة

  التوقيتإجراءات التقييم

  
الجلسة 
  الثالثة
  
  :ثانياً 

مھارة 
إستشراف 
المستقبل

ماھو إستشراف 
 .المستقبل 

إستشراف أھمية  
 .المستقبل 

داف إستشراف أھ 
 .المستقبل ومنافعه 

األسس المنھجية  
المعتمدة الستشراف 

 .المستقبل 
أساليب استشراف  

المستقبل للتخطيط 
 الجيد

أسلوب  
السيناريوھات 

وخطوات إعداد 
 السيناريو الجيد

المقومات التى  
تساعد على 

التخطيط 
واستشراف 
 المستقبل

المتطلبات االساسية  
 لصياغة الرؤيا

المستقبلية

 األھداف المعرفية:والًأ
  .يعرف مھارة إستشراف المستقبل   -١
  .يوضح أھمية استشراف المستقبل  -٢
تقبل  - ٣ راف المس داف استش ذكر أھ ي

  .ومنافعه
 ً   األھداف المھارية:ثانيا

يناريوھات  لوب الس رب أس يج
  .الستشراف المستقبل 

تخدما - ٢ تقبلية مس ة مس يغ رؤي يص
ياغة ال ة لص ات المختلف ا المتطلب رؤي

 .المستقبلية
  األھداف الوجدانية: ثالثاً 

 .يقدر أھمية مھارة استشراف المستقبل
راف  ارة استش ق مھ ة تطبي ع بأھمي يقتن

 .المستقبل 
داد  وات إع ى خط التعرف عل ر ب تم أكث يھ

 .السيناريو الجيد 

تخدام - اس
  برنامج

الوسائط المتعددة 
  لعرض

 .محتوى الجلسه 
  
ادل  - ل وتب تمثي

  .األدوار 
تخدام  - إس

ة  لوب المناقش إس
ف  والعص
ادل  ذھنى وتب ال
ار  األراء واألفك

راح  واقت
ياغة  وص

  .سيناريو جيد 
 

إلقـــاء أسئلة من 
  خالل

  البرنامج  عن
مھارة استشراف 
المستقبل وكيف 
يمكن صياغة 

السيناريو الجيد 
وماھى 

المقومات التى 
تساعد على 

صياغة الرؤيا 
  .المستقبلية

 

  ساعات٦
يوم 
 تدريبي
كامل 
يتخلله 
فترتين 
 استراحة

دقيقة  ١٥(
  )للفترة

  
الجلسة 
  الرابعة
: ثالثاً 

مھارة 
إدارة 

تطوير و
الذات 
وادارة 
األولويات

.تعريف الذات 
بعض المفاھيم  

المبنية على الذات 
. 
ماھى مھارات  

 تنمية الذات؟
الوعى الذاتى  

، معرفة الحقوق (
 )تقيم الذات، القيم 

تقيم الذات من  
ظرة خالل الن
نقاط القوة (الذاتية 

 )نقاط الضعف، 
تقيم الذات عن  

 .طريق االخرين
تقيم الذات من  

 .خالل المواقف
مھارات بناء  

وزيادة الثقة 
 .بالنفس

مھارات إدارة  
إدارة التوتر (الذات

 )وخطواته
مھارة تحفيز الذات  

)تحفيز النفس(

 األھداف المعرفية:أوالً
اھيم المبني ذات والمف ة يوضح مفھوم ال

 عليھا
ى  ى تنم ارات الت ى المھ رف عل يتع

 .الذات
.يعطى أمثلة على أنماط الوعى الذاتى

وق  ة الحق ن معرف الً م ر دور ك يفس
رد  ذاتى للف والقيم وتقيم الذات فى الوعى ال

.  
 ً   األھداف المھارية:ثانيا
يميز بين تقيم الذات من خالل النظرة  -١

 .الذاتية والمواقف وعن طريق األخرين
اط  يسجل -٢ نقاط القوة في شخضيته والنق

  التي تحتاج الى تحسين
  األھداف الوجدانية: ثالثاً 
لوكياته  -١ يتقبل فكرة تعديل شخصيته وس

لكى ينجح فى تطوير ذاته واكتساب مھارة 
  .إدارة وتطوير الذات 

ادة  -٢ اء وزي ى بن ف ف در دور المواق يق
  .الثقة بالنفس

ق -٣ ن طري ذات ع يم ال ة تق ع بأھمي  يقتن
  .األخرين

ز  -٤ ارة تحفي ى مھ يھتم أكثر بالتعرف عل
 .الذات 

استخدام -
  برنامج

الوسائط المتعددة 
  لتوضيح

  .محتوى الجلسه
االستعانه  - 

بنماذج وأمثلة 
وقصص واقعيه 
وكيفية االستفادة 

  .منھا 
استخدام   - 

إسلوب المناقشة 
والعصف 
 .الذھنى

  إلقـــاء أسئلة
  من خالل
  البرنامج عن

دارة مھارة إ
وتطوير الذات 

وكيفية تقيم 
الذات وزيادة 
الثقة بالنفس 
 .وتحفيز الذات

  ساعات٦
يوم 

تدريبي 
كامل 
يتخلله 
فترتين 

استراحة 
دقيقة  ١٥(

  )للفترة

  
الجلسة 
 الخامسة

إدارة األولويات 
مھارات إدارة  

األولويات

 األھداف المعرفية:أوالً
  .يوضح مفھوم ادارة األولويات - ١
يتعرف على المھارات التى تتضمنھا-٢

 مجاستخدام برنا-
الوسائط المتعددة 
لتوضيح محتوى

  إلقـــاء أسئلة
  من خالل

البرنامج عن 

  ساعات٦
يوم 

تدريبي 
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الجلسة 
في نھاية الجلسة : التعليمية  األھداف العناصروعنوانھا

 :تكون المتدربة قادرة على أن

األنشطة
والوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة

  التوقيتإجراءات التقييم

تابع مھارة
إدارة 

تطوير و
الذات 
وادارة 
 االولويات

:وتتضمن
الوقت  مھارة إدارة 

كيفية إعداد ، 
، مصفوفة الوقت
معوقات إدارة 

كيف ، الوقت 
نستغل الوقت 
 .بالشكل األمثل

مھارة تصميم  
وصياغة األھداف 

. 
مھارة تحديد  

وأھمية ، األھداف 
 .تحديد األھداف

مھارة إتخاذ القرار  
والمھارات 

  .المصاحبة لھا

 .مھارة إدارة األولويات
يعطى أمثله عن كيفية إعداد مصفوفة  - ٣

  .الوقت 
  .يحدد معوقات إدارة الوقت  - ٤
يوضح كيف يمكن استغالل الوقت  - ٥

  .بالشكل األمثل
  .يذكر أھمية تحديد وصياغة األھداف - ٦
يفسر دور مھارة إتخاذ القرار بالنسبة  - ٧
  .دارة األولوياتإل

 ً   األھداف المھارية: ثانيا
يميز بين المھارات المختلفة التى تنمى  - ١

  .مھارة إدار ة األولويات لديه
  .يجرب إعداد مصفوفة الوقت - ٢
يعدل من أفكاره عن مضيعات الوقت  - ٣

  .فى حياته وكيف يمكن التحكم فيھا 
يعدل من أفكاره عن أھمية إتخاذ  - ٤

  .مھارات المصاحبه لهالقرار ومراحله وال
يجرب سياغة وتصميم بعض األھداف  -٥

  .له 
 ً   األھداف الوجدانية:ثالثا
ة تصميم  -١ ى كيفي يھتم أكثر بالتعرف عل

  .وصياغة األھداف 
  .يقتنع بأھمية إتخاذ القرار المناسب  -٢
  .يشارك أفكاره عن مضيعات الوقت-٣
 .يقدر فيمة الوقت وكيفية إدارته -٤

 .الجلسه
استخدام  - 

المناقشة 
والعصف 

  .الذھنى 
تمثيل وتبادل  - 

األدوار بين 
المتلقين وإعطاء 
فرصة للمتدرب 
لتنمية المھارات 
المتعلقة بإدارة 

  .األولويات

كيفية إدارة 
األولويات ودور 

مھارة إدارة 
ومھارة ، الوقت 

تصميم وصياغة 
، األھداف 

ومھارة تحديد 
، األھداف 

ومھارة إتخاذ 
  .القرار

كامل 
يتخلله 
فترتين 

استراحة 
دقيقة  ١٥(

  )للفترة

  
الجلسة 
 السادسة

  
: رابعاً 

مھارة 
إدارة 
 التفاوض

 
  

تعريف التفاوض 
 .وأنواعه

أھمية التفاوض  
 .ودوره 

أساسيات التفاوض  
دارى لدى اإل
 الناجح

مراحل عملية  
 .التفاوض

المھارات الرئيسية  
وصفات المفاوض 

 .الناجح
استراتيجيات  

 .التفاوض
أركان العملية  

 .التفاوضية
مبادئ وشروط   

 .نجاح التفاوض
نصائح قبل  

التفاوض وكيفية 
التأثير فى 
 .األخرين

مقومات التفاوض  
 .الفعال

أسس واسترايجيات  
ممنھجة لكيفية 

التاثير على 
 االخرين

   

 األھداف المعرفية:أوالً
اوض  - ١ يتعرف بوضوح على معنى التف

  وأنواعه
 .يحدد أھمية التفاوض ودوره  - ٢
ى  - ٣ ة الت اليب المختلف ة لألس يعطى أمثل

 .تستخدم فى عملية التفاوض 
دى االدارى -٤ اوض ل يات التف دد أساس يع

  .الناجح
  يذكر أسس وكيفية التأثير على اآلخرين

 ً   ھداف المھاريةاأل:ثانيا
تراتيجيات  -١ ين إس روق ب ظ الف يالح

  التفاوض
  .يميز بين أركان العملية التفاوضية  -٢
 .يجرب العملية التفاوضية بأركانھا -٣

 ً   األھداف الوجدانية:ثالثا
ة  -١ ى مناقش اركة ف ام والمش دى االھتم يب

أثير  اع والت ة االقن ة لكيفي اليب المختلف األس
  .فى األخرين  
  .ئه حول أھمية التفاوضيشارك أرا

إلدارى  بة ل اوض بالنس ة التف در قيم يق
 .الناجح

استخدام -
  برنامج

الوسائط المتعددة
لتوضيح محتوى 

  .الجلسة
ــ تمثيل وتبادل
األدوار بين 

المتلقين وإعطاء 
فرصة للمتدرب 

للدخول فى 
 .عملية تفاوضية

  إلقـــاء أسئلة
  من خالل
  البرنامج عن

العملية 
التفاوضية 

أركانھا وأھم و
المھارات 
الرئيسية 
للمفاوض 
 .الناجح

  ساعات٦
يوم 

تدريبي 
كامل 
يتخلله 
فترتين 
( استراحة

دقيقة  ١٥
  )للفترة
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الجلسة 
في نھاية الجلسة : التعليمية  األھداف العناصروعنوانھا

 :تكون المتدربة قادرة على أن

األنشطة
والوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة

  التوقيتإجراءات التقييم

  
  

الجلسة 
  السابعة

  
 ً   :خامسا

مھارة 
إدارة 

التغيير 
وبناء 

وتحفيز 
فرق العمل

 

ما ھى إدارة التغيير ؟ 
.مراحل إدارة التغيير 
بعض المقترحات  

التى تساعد على 
 .غييرالت

تحليل التغيير  
والعوامل المؤثرة 

 .عليه
 .مھارات التغيير 
الفرق بين قائد التغيير  

 .ومدير التغيير 
خطوات التغيير  

 .الفعال
كيفية بناء وتحفيز  

 .فرق العمل  
 .تعريف الفريق 
.أسباب تكوين الفريق 
الفرق بين الفريق  

 .والجماعه
صفات أعضاء  

 .الفريق الفعال
مھارة التحفيز  

عزيز وتشجيع والت
 .األخرين

مفھوم التحفيز  
 .وأھميته وأشكاله

معوقات التحفيز 

 األھداف المعرفية:الً
  .يوضح المقصود بإدارة التغيير

 .يتعرف على مراحل إدارة التغيير
ى  اعد عل ى تس ات الت ذكر المقترح ي

 .التغيير
 .يوضح الفرق بين الفريق والجماعه

ق  فات الفري ح ص ة توض ى أمثل يعط
 .الفعال

 .يتعرف على مھارات التغيير
 .يعطى أمثلة لمعوقات التحفيز

 ً   األھداف المھارية: ثانيا
  .يميز بين الفريق والجماعه  - ١
  .يعدل من أفكاره بشأن أھمية التغيير -٢
  .يجرب خطوات عملية التغيير  -٣
يطبق مھارة التحفيز والتعزيز وتشجيع  -٤

  .األخرين
 ً  األھداف الوجدانية:ثالثا
ل وإدارة يق -١ ر وتحلي ة التغيي ع بأھمي تن

  .التغيير
  .يھتم بكيفية تكوين الفريق الجيد -٢
  .يقدر أھمية عملية التغيير ودورھا -٣
ق  -٤ وين فري ة تك اره فى كيفي يشارك أفك

  .فعال
وات  -٥ ى خط التعرف عل ر ب تم أكث يھ

  .التغيير الفعال
 .يشارك أفكاره عن معوقات التحفيز -٦

تخدام- اس
  برنامج

وسائط المتعددة ال
لتوضيح محتوى 

  .الجلسه 
تخدام  - اس

ة  المناقش
ف  والعص

  .الذھنى 
تخدام  - إس

لوك  ة الس نمذج
لتوضيح السلوك 
ب أن  ذى يج ال
درب  ه المت يتبع
ق  وين الفري لتك

  .الفعال 
ادل  - ل وتب تمثي

ين  األدوار ب
 .المتلقين 

  إلقـــاء أسئلة
  من خالل
  البرنامج عن

ماھية التغيير 
، ومراحله 

، كيفية تحليلهو
وما ھى مھارات 

وكيف ، التغيير 
يمكن أعداد 
،  الفريق الفعال؟

وما ھى مھارات 
التحفيز 

والتعزيز 
وتشجيع 

األخرين  التى 
 يمكن تطبيقھا؟

  ساعات٦
يوم 

تدريبي 
كامل 
يتخلله 
فترتين 

استراحة 
دقيقة  ١٥(

  )للفترة

ة الجلس
  الثامنة

  
  :سادسا

ارةھم
إدارة 

ات األزم
واالنفعاالت

  عوالصرا

مھارة ادارة 
 األزمات

 أنواع األزمات 
مھارة إدارة  

 .الصراع
 .أنواع الصراع 
إستراتيجيات إدارة  

 .الصراع
  

 األھداف المعرفية:أوال
  .يوضح المقصود بإدارة الصراع - ١
تراتيجيات إدارة  -٢ واع اس ذكر أن ي

  .الصراع المختلفة
ى  -٣ راع ف ة إدارة الص ر أھمي يفس

  .ليوميةالمواقف الحياتية ا
ل -٤ امح ومراح ارة التس ى مھ رف عل يتع

  .التسامح مع األخرين
  .يعطى أمثلة عن أليات إدارة الغضب -٥
  .يوضح المقصود بإدارة الغضب -٦

 ً   األھداف المھارية: ثانيا
  ط.يميز بين أليات إدارة الغضب -١
يجرب مھارة إدارة الصراع فى موقف  -٢

  .واقعى
ارة إ -٣ أن مھ اره بش ن أفك دل م دارة يع

  اإلنفعاالت المحتلفة لديه
 ً   األھداف الوجدانية:ثالثا
االت  -١ ارة إدارة االنفع ة مھ در أھمي يق

  .ودورھا فى حياته
ارات إدارة  -٢ ة مھ ام بتنمي دى اھتم يب

  .الصراع والغضب لديه
  .يتقبل فكرة التسامح مع األخرين  -٣
ه وردود  -٤ ن إنفعاالت ديل م رر التع يق

  .أفعاله
ار -٥ ارك أفك بط يش ة ض ن كيفي ه ع

  .إنفعاالته ومشاعره فى المواقف المختلفة
 

استخدام-
  برنامج

الوسائط المتعددة 
لتوضيح محتوى 

  .الجلسه 
استخدام  - 

المناقشة 
والعصف 

  .الذھنى 
إستخدام  - 

نمذجة السلوك 
لتوضيح السلوك 

الذى يجب أن 
يتبعه المتدرب 

إلدارة 
اإلنفعاالت 
  والصراع

تمثيل وتبادل  - 
ر بين األدوا

  .المتلقين 

  إلقـــاء أسئلة
  من خالل

البرنامج عن 
مھارة إدارة 

الصراع وأھم 
استراتيجيات 
، إدارة الصراع
مھارة إدارة 

الغضب وألياته 
ومھارة ، 

، التسامح 
ومھارة إدارة 
  .المشاعر

  
  

تعدل بسبب 
  ادارة األزمات

  

 ساعات٦
يوم 

تدريبي 
كامل 
يتخلله 
فترتين 
(استراحة

دقيقة  ١٥
  )للفترة
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الجلسة 
في نھاية الجلسة : التعليمية  األھداف العناصروعنوانھا

 :تكون المتدربة قادرة على أن

األنشطة
والوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة

  التوقيتإجراءات التقييم

ة الجلس
عه التاس
ام خت

 وتقييم

تقييم البرنامج اإلرشادى  بتطبيق مقياس مھارات القيادة االبداعية لدى  - شكر وختام البرنامج 
 )التطبيق البعدي.(المرأة الكويتية

  ساعة ١

 عرض جزء من المحتوى االرشادي للبرنامج
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  : لبرنامجافاعلية تقييم 

  : تمل تقويم البرنامج على ما يلياش
ضمن عينة الدراسة ( قد تم إجراء تطبيق قبلي على عينة البحث التجريبيةو ):مبدئي(تقييم قبلي ــ  ١

، وذلك بتطبيق مقياس مهارات القيادة االبداعية على أفراد )قياس قبلي(قبل تطبيق البرنامج ) األساسية
 . العينة
يستمر هذا التقييم طوال فترة تطبيق البرنامج، من خالل المناقشة وتوجيه بعض  :حليتقييم مر ـــــ  ٢

 .األسئلة التي توضح مدى إستيعاب السيدات للمادة العلمية المقدمة في البرنامج
يتم تقييم البرنامج بإعادة تطبيق مقياس مهارات القيادة االبداعية بعد  ):نهائي(تقييم بعدي ــــــ  ٣

  . من جميع جلسات البرنامج على أفراد العينة التجريبيةاالنتهاء 
  

  .األدوات صدق وثبات  قياسويقصد بها : تقنين األدوات
  : بطريقتينالمقياس تم التحقق من صدق مهارات القيادة االبداعية و  اسيمق :أوًال 
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ــــ ئمـــة أســـئلة أي مال) المنطـــق الظـــاهري(وللحكـــم علـــى صـــدق المحتـــوى  : ) المحكمـــين( صـــدق المحتـــوى أ ـ
عرضـــه فـــي صـــورته األوليـــة علـــى باالســـتبيان وصـــياغتها لمـــا يهـــدف إلـــى تجميعـــه مـــن معلومـــات وبيانـــات، وذلـــك 

وقــد أرفــق مــع المقيــاس ) إدارة مؤسســات األســرة والطفولــة(مجموعــة مــن األســاتذة المحكمــين فــي مجــال التخصــص 
 صــحة ووضــوح صــياغة مفــردات المقيــاسإلبــداء الــرأي فــي مــدى . تعريــف إجرائــي لمهــارات القيــادة االبداعيــة 

هــذا باإلضــافة إلــى التأكــد مــن صــالحية كــل عبــارة بالنســبة لمحورهــا، ومــدى  ، للغــرض الــذي وضــعت مــن أجلــه
 مقيـاسالوقـد أبـدوا مـوافقتهم علـي عبـارات ، ة وصـدق اإلجابـات وضوح العبارات أمـام المبحوثـات بمـا يتضـمن دقـ

بالتعــديالت المشــار ت فــي بعــض المحــاور وقامــت الباحثــات امــع تعــديل وحــذف بعــض العبــار ، % ٩٨بنســبة 
 .إليها
م حسـاب صـدق االتسـاق الــداخلي للمقيـاس عـن طريـق إيجـاد معــامالت ت: صـدق االتسـاق الــداخليــــ  ب

والجـدول التـالى يوضـح ،  كـل محـور والدرجـة الكليـة للمقيـاساالرتباط باستخدام معامل بيرسون بـين درجـة 
 :ذلك 

  امالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للمقياس قيم مع) ٣(جدول 
  الداللة االرتباط مقياس مھارات القيادة اإلبداعية

  ٠,٠١ ٠,٨٤٤ مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت:  المحور األول
  ٠,٠١ ٠,٨٩٢ مھارة استشراف المستقبل: المحور الثاني 
  ٠,٠١ ٠,٧١٨  طوير الذات وادارة األولوياترة وإدامھارة: المحور الثالث 
 ٠,٠١ ٠,٧٦٧ مھارة ادارة التفاوض: المحور الرابع 
 ٠,٠١ ٠,٨٣٩  مھارة ادارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل: المحور الخامس

 ٠,٠١ ٠,٨٥٥  الصراعاإلنفعاالت ومھارات إدارة األزمات و:  السادسالمحور 

ت ارتباط محاور مقياس مهارات القيادة االبداعية والدرجة الكلية أن معامال) ٣(يتضح من جدول 
  . تجانس كل محاور المقياس والدرجة الكلية لهصدق و مما يدل على ) ٠,٠١(للمقياس دالة عند مستوى 

باستخدام مهارات القيادة اإلبداعية للمرأة الكويتية العاملة مقياس  تم التحقق من ثبات: ثبات المقياس ج ـــ 
سبيرمان امعامل ،    Split-half  طريقة التجزئة النصفية، Alpha Cronbach     الفا كرونباخ عاملم

 . Guttman   جيوتمان، Spearman-Brownبراون    
  للمرأة الكويتية العاملة قيم معامل الثبات لمحاور مقياس مهارات القيادة االبداعية) ٤(جدول 

  المحاور
عدد 
  العبارات

معامل 
  الفا

التجزئة 
  النصفية

سبيرمان 
  جيوتمان  براون

 ٠,٧٧٥ ٠,٧٥١٠,٨٢٣ ٠,٧٩٣ ١٤ مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت: المحور األول
 ٠,٩٠٠ ٠,٨٨٨٠,٩٥٤ ٠,٩٢٣ ١٣ مھارة استشراف المستقبل: المحور الثاني
  ٠,٨١٤  ٠,٨٦٧ ٠,٧٩١ ٠,٨٣٦ ٢٠ مھارة تطوير الذات وادارة األولويات: المحور الثالث
 ٠,٧٠٦ ٠,٦٨٧٠,٧٥٠ ٠,٧٢٦ ١٣ مھارة إدارة التفاوض: المحور الرابع 
 ٠,٨٤٥ ٠,٨٢٠٠,٨٩٣ ٠,٨٦٤ ١٧  مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل: المحور الخامس

 ٠,٨٩٩ ٠,٨٧٣٠,٩٤١ ٠,٩١٨ ١٦ مھارات إدارة األزمات والصراعات: السادسالمحور 
 ٠,٨٣٠ ٠,٨١٢٠,٨٨٢ ٠,٨٥٠ ٩٣ االبداعية ككلمھارات القيادةمقياس  ثبات

 سبيرمان براون، معامل ألفا، التجزئة النصفية،: أن جميع قيم معامالت الثبات )٤(جدول يتضح من 
  .قابليته للتطبيق ا يدل على ثبات المقياس و مم ٠,٠١جيوتمان دالة عند مستوى 
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  :ياس صدق البرنامجق: ثانيًا 
رضه في صورته األولية على مجموعة من األساتذة المحكمين في مجال لحساب صدق البرنامج تم ع

وكان المطلوب من كل عضو ،  جامعة حلوان-إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، بكلية االقتصاد المنزلي
  :إبداء الرأي في البرنامج من حيثمن أعضاء لجنة التحكيم 

  .مدى مالئمة البرنامج للهدف الذي أعد من أجله •
 .وعات المحتوى ومدى مالئمتها للهدفصدق موض •
صحة صياغة كل من األهداف العامة للبرنامج، واألهداف التعليمية لموضوعات البرنامج،  •

 .ومناسبتها للمحتوى
 .مدى مناسبة أساليب التقويم المستخدمة •

على صحة محتوى البرنامج، ومالءمته للهدف الذي وضع من % ٩٩وقد أتفق السادة المحكمون بنسبة 
  . جلهأ

  : إجراء التحليالت اإلحصائية: خامساً 
لتحديـد المتوسـطات الحسـابية،  SAS، برنـامج Spss.xتم إجراء المعالجات اإلحصائية بإسـتخدام برنـامج 

اإلنحراف المعياري، التكرارات، النسب المئوية، معامل إرتباط بيرسون، الفـروق بـين المتوسـطات بإسـتخدام 
وذلــك مــن   )²η(  مربــع إيتــاحســاب  ،F.Testن فــي إتجــاه واحــد بإســتخدام ، تحليــل التبــايT.Testإختبــار 

   .أجل إستخراج النتائج ومناقشتها وتفسيرها
  :تفسيرها ومناقشتها البحث وتحليلها و نتائج : سادسًا 

  :النتائج الوصفية: اوال
 :وصف عينة البحث األساسية ـــ  ١

  ١٨٥=ن لمتغيرات الدراسة وفقاً  األساسية عينة البحثلة العام للمرأة الكويتيةالتوزيع النسبي )  ٥(جدول 
  %النسبة العدد السن

 %٣٥,٢ ٦٥ سنة٤٠أقل من  -٣٠من 
  %٣٢,٤ ٦٠ سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 
  %٣٢,٤ ٦٠ سنة٦٠الى أقل من -٥٠من 

  %١٠٠ ١٨٥ المجموع
  %النسبة العدد مستوى تعليم المرأة

 %٣٣١٧,٨)متوسط(حاصلة على دبلوم
 %١٣٠٧٠,٣حاصلة على الشھادة الجامعية

  %٢٢١١,٩)ودكتوراه-ماجستير(أعلى من الشھادة  الجامعية
  %١٠٠ ١٨٥ المجموع

  %النسبة العدد المسمى الوظيفى
 %٢٨١٥,١رئيس قسم

 % ٦٠٣٢,٤موجه فني أول
  %٥٢,٥ ٩٧ مدير إدارة
  %١٠٠ ١٨٥ المجموع
  %النسبة العدد عملعدد سنوات ال

 %١٩١٠,٣ سنوات١٠أقل من
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 %٦٦٣٥,٧ سنة٢٠سنوات الى أقل من ١٠من 
 %١٠٠٥٤,٠ سنة٢٠أكثر من

  %١٠٠ ١٨٥ المجموع
  %النسبة العدد راتب المرأة

 %٦٥٣٥,٢دينار٢٠٠٠الى أقل من١٠٠٠من 
 %١٠٩٥٨,٩دينار٣٠٠٠الى أقل من٢٠٠٠من 

 %١١٥,٩دينار فأكثر٣٠٠٠من
  %١٠٠ ١٨٥ المجموع

ألقــل  ٣٠(مــن بــين  نان أعلــى نســبة مــن عينــة البحــث األساســية تراوحــت أعمــاره) ٥ (يتضــح مــن جــدول 
) سـنة ٥٠قـل مـن ألسـنة  ٤٠(عمار ما بين ألوتساوت نسب السن % ٣٥,٢وبلغت نسبتهم ) سنة ٤٠من 

لمســتوى علــى نســبة فــي اأن أ، كمــا يتبــين  %٣٢,٤حيــث بلغــت ) ســنة ٦٠ســنة القــل مــن  ٥٠(و مــا بــين 
للحاصالت على مسـتوى تعليمـى جـامعى ، بينمـا أقـل نسـبة % ٧٠.٣التعليمى لسيدات عينة البحث بلغت 

للحاصـالت علـى أعلـى مـن الشـهادة الجامعيـة % ١١,٩في المستوى التعليمى لسيدات عينـة البحـث بلغـت 
إدارة بنســـبة علـــى نســـبة لســـيدات عينـــة البحـــث حاصـــالت علـــى درجـــة مـــدير أأن و ،  )ماجســـتير ودكتـــوراه( 

كمـا يتضـح ،  %١٥,١، وأقل نسبة كانت للحاصالت على درجة رئيس قسم حيث بلغت نسبتهن %٥٢,٥
، %٥٤بنســبة ) ســنة ٢٠أكثــر مــن ( عملهــنينــة البحــث كانــت عــدد ســنوات علــى نســبة مــن ســيدات عأن أ

 ااسـية راتبهـن أغلب عينة البحث األسأو ،  )سنوات ١٠األقل من (ت الخبرة لذوا% ١٠,٣واقل نسبة كانت 
بينمــا % ٥٨,٩وبلغــت نســبتهم ) دينــار ٣٠٠٠الــى أقــل مــن  ٢٠٠٠مــن (الشخصــى تقــع تحــت فئــة الــدخل 

)  دينـــار فـــأكثر ٣٠٠٠مـــن ( كانـــت أقـــل نســـبة مـــن عينـــة البحـــث راتـــبهن الشخصـــى تقـــع تحـــت فئـــة الـــدخل 
  %.٥,٩بنسبة 

  :التجريبية وصف عينة البحثــ  ٢
  ٣٠=لمتغيرات الدراسة    ن  وفقاً  التجريبية عينة البحث ويتيةللمرأة الكالتوزيع النسبي )  ٦(جدول 

  %النسبة العدد السن
 %٢٠ ٦ سنة٤٠أقل من-٣٠من
  %٥٣,٣ ١٦ سنة٥٠أقل من–٤٠من
  %٢٦,٧ ٨ سنة٦٠الى أقل من-٥٠من 

  %١٠٠ ٣٠ المجموع
  %النسبة العدد مستوى تعليم المرأة

 %٤١٣,٣)متوسط(حاصلة على دبلوم
 %١٦٥٣,٤حاصلة على الشھادة الجامعية

 %١٠٣٣,٣ )ودكتوراه-ماجستير(أعلى من الشھادة  الجامعية
  %١٠٠ ٣٠ المجموع

  %النسبة العدد المسمي الوظيفي
 %٨٢٦,٧رئيس قسم

 % ١٠٣٣,٣موجه فني أول
  %٤٠ ١٢ مدير إدارة
  %١٠٠ ٣٠ المجموع
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  %النسبة العدد عملعدد سنوات ال
 %٩٣٠ سنوات١٠نأقل م

 %١٧٥٦,٧ سنة٢٠سنوات الى أقل من١٠من 
 %٤١٣,٣ سنة٢٠أكثر من

  %١٠٠ ٣٠ المجموع
  %النسبة العدد راتب المرأة

 %١٣٤٣,٣دينار٢٠٠٠الى أقل من١٠٠٠من 
 %١٦٥٣,٤دينار٣٠٠٠الى أقل من٢٠٠٠من 

 %١٣,٣دينار فأكثر٣٠٠٠من
  %١٠٠ ٣٠ المجموع

ألقــل  ٤٠(مــن بــين  نان أعلــى نســبة مــن عينــة البحــث التجريبيــة تراوحــت أعمــاره) ٦ (مــن جــدول يتضــح 
مـن ألقـل  ٣٠من (وأقل نسبة كانت للسيدات التي تتراوح أعمارهن % ٥٣,٣وبلغت نسبتهن ) سنة ٥٠من 
علــى نســبة فــي المســتوى التعليمــى لســيدات عينــة أن أيتضــح كمــا ،  %٢٠حيــث بلغــت نســبتهن ) ســنة ٤٠
للحاصــالت علــى مســتوى تعليمــى جــامعى، بينمــا أقــل نســبة فــي المســتوى % ٥٣,٤حــث التجريبيــة بلغــت الب

كـذلك ،  %١٣,٣حيـث  بلغـت ) متوسـط(التعليمى لسيدات عينة البحث التجريبية  للحاصالت على دبلـوم 
وأقـل ، %٤٠على نسبة لسيدات عينة البحث التجريبيـة حاصـالت علـى درجـة مـدير إدارة بنسـبة أيتبين أن 

علــى أن أوأتضــح كــذلك ،  %٢٦,٧نســبة كانــت للحاصــالت علــى درجــة رئــيس قســم حيــث بلغــت نســبتهن 
 ٢٠ســنوات الــى أقــل مــن  ١٠مــن (نســبة مــن ســيدات عينــة البحــث التجريبيــة كانــت عــدد ســنوات خبــراتهن 

ة ن أغلـب عينـأو ،  )سـنة ٢٠األكثـر مـن (لذوات الخبرة % ١٣,٣، واقل نسبة كانت % ٥٦,٧بنسبة ) سنة
وبلغـت ) دينـار ٣٠٠٠الـى أقـل مـن  ٢٠٠٠مـن (البحث التجريبية راتـبهن الشخصـى تقـع تحـت فئـة الـدخل 

بينما كانت أقل نسبة مـن عينـة البحـث التجريبيـة راتـبهن الشخصـى تقـع تحـت فئـة الـدخل % ٥٣,٤نسبتهم 
 %.٣,٣بنسبة )  دينار فأكثر ٣٠٠٠من (
 

  : مهارات القيادة االبداعيةمستوى قًا لتوزيع مستويات المرأة الكويتية العاملة وف -٣
  ١٨٥=ن مستويات مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة )٧(جدول 

  النسبة المئوية العدد  المستويات مھارات القيادة االبداعية
  %٢٠ ٣٧ المستوى المنخفض مھارة التفكير االبداعي لحل المشكالت

  %٤٩,٧٢ ٩٢ المستوى المتوسط
  %٣٠,٢٧ ٥٦  المستوى المرتفع

  ١٠٠ ١٨٥ االجمالي
  %٤٢,١٦ ٧٨ المستوى المنخفض مھارة استشراف المستقبل

  %٣٨,٩١ ٧٢ المستوى المتوسط
  %١٨,٩٢ ٣٥  المستوى المرتفع

  %١٠٠ ١٨٥ االجمالي
ارة  ذات وإدارةإدارة ومھ وير ال تط
  األولويات

  %١١,٣ ٢١ المستوى المنخفض
  %٣٤,١ ٦٣ توسطالمستوى الم

  %٤٥,٦ ١٠١  المستوى المرتفع
  %١٠٠ ١٨٥ االجمالي
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 مھارة إدارة التفاوض
  

  %٢٠ ٣٧ المستوى المنخفض
  %٢٩,٧٢ ٥٥ المستوى المتوسط
  %٥٠,٢٧ ٩٣  المستوى المرتفع

  %١٠٠ ١٨٥ اإلجمالي
رق ز ف اء وتحفي ر وبن ارة إدارة التغيي مھ

  العمل
  %٢٤,٣٢ ٤٥ المستوى المنخفض

  %٤٣,٧٨ ٨١ لمستوى المتوسطا
  %٣١,٨٩ ٥٩  المستوى المرتفع

  %١٠٠ ١٨٥ اإلجمالي
ات و ارات إدارة األزم االتمھ اإلنفع

  الصراعو
  %١٧,٨٣ ٣٣ المستوى المنخفض
  %٣٤,٥٩ ٦٤ المستوى المتوسط
  %٤٧,٥٦ ٨٨  المستوى المرتفع

  %١٠٠ ١٨٥ اإلجمالي
ةمقياس  اجمالي ادة االبداعي ارات القي مھ
  ككل

  %٣٢,٤٣ ٦٠ المستوى المنخفض
  %٤٣,٢٤ ٨٠ المستوى المتوسط
  %٢٤,٣٢ ٤٥  المستوى المرتفع

  %١٠٠ ١٨٥ اإلجمالي
أن مســـتوى مهـــارات القيـــادة االبداعيـــة لـــدى المـــرأة الكويتيـــة العاملـــة عينـــة البحـــث ) ٧(يتضـــح مـــن جـــدول 

ة للمسـتوى المرتفـع ءت أقل نسبثم جا% ٣٢,٤٣يليها المستوى المنخفض بنسبة % ٤٣,٢٤متوسط بنسبة 
ولتحديــد مســتويات مهــارات القيــادة االبداعيــة التــي امتلكهــا أفــراد العينــة األساســة اتضــح ، %٢٤,٣٢بنســبة 

جــدول ان مهــارة التفكيــر االبــداعي فــي حــل المشــكالت كانــت غالبيــة االســتجابات لصــالح المســتوى المــن 
،  %٢٠، المسـتوى المـنخفض بنسـبة %٣٠,٢٧سـبة ، يليهـا المسـتوى المرتفـع بن%٤٩,٧٢المتوسط بنسبة 

فكانـــت غالبيــــة أفـــراد العينــــة االساســــية مســـتوها مــــنخفض بنســــبة  مهـــارة استشــــراف المســــتقبللأمـــا بالنســــبة 
  %.١٨,٩٢، ثم المستوى المرتفع بنسبة %٣٨,٩١،يليها المستوى المتوسط بنسبة %٤٢,١٦

وٕادارة األولويــــات لــــدى غالبيــــة أفــــراد العينــــة تطــــوير الــــذات إدارة و ن مســــتوى مهــــارة أجــــدول الكمــــا يظهــــر 
ثــم المســتوى المــنخفض بنســبة  ،%٣٤,١، يليهــا المســتوى المتوســط بنســبة %٤٥,٦االساســية مرتفــع بنســبة 

مــا تبــين أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة األساســية كــان مســتوى مهــارة إدارة التفــاوض مرتفــع ك،  %١١,٣
أمــا ،  %٢٠، ثــم المســتوى المــنخفض بنســبة %٢٩,٧٢نســبة ، يليهــا المســتوى المتوســط ب%٥٠,٢٧بنســبة 

يما يخص مستوى مهارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل لدى أفراد العينة األساسـية فكانـت الغالبيـة ف
م المستوى المـنخفض بنسـبة ، ث%٣١,٨٩، يليها المستوى المرتفع بنسبة %٤٣,٧٨مستواها متوسط بنسبة 

كـان مسـتواها لـدى غالبيـة أفـراد العينـة االساسـية  الصـراعاإلنفعاالت و رة األزمات و مهارة إداو ،  % ٢٤,٣٢
  .%١٧,٨٣ثم المستوى المنخفض بنسبة ، ٣٤,٥٩، يليها المستوى المتوسط بنسبة %٤٧,٥٦مرتفع بنسبة

 ومن خالل العرض السابق يتضـح أن مسـتوى مهـارات القيـادة االبداعيـة لـدى غالبيـة أفـراد العينـة األساسـية
تطـوير الـذات وٕادارة األولويـات، مهـارة إدارة و متوسط والمنخفض فيما عـدا مهـارات كان يقع بين المستوى ال

ــ فكانــت للمســتوى المرتفــع، وترجــع الصــراعاتاإلنفعــاالت و إدارة التفــاوض، مهــارة إدارة األزمــات و   اتالباحث
ذلــك الــى ان أفــراد العينــة األساســية كلهــن مــن المــديرات والموجهــات ورؤســاء األقســام والالتــي يســعين دائمــًا 

 عملهــن فــي وزارة التربيــة  إلــى تطــوير ذاتهــم وٕادارة أولويــاتهم حتــى يمكــنهن النجــاح فــي وظــائفهن، كمــا أن
رة الوقـــت وهـــي أســـاس إدارة يتطلـــب مـــنهن عقـــد الـــدورات وورش العمـــل والقـــاء المحاضـــرات ممـــا يســـتلزم إدا

األولويــــات وكــــذلك تكســــبهن الخبــــرة لتطــــوير ذاتهــــن، وبــــالرجوع الــــى طبيعــــة عملهــــن نجــــد أن مهــــارة إدارة 
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التفــاوض وكــذلك إدارة األزمــات مــن المهــارات الهامــة فــي عملهــن لمواجهــة الظــروف والطــوارئ التــى تــرتبط 
ب وٕاداريـة مـع المدرسـات والـزمالء تسـتلزم بعملهن كذلك يتعرضن لمشكالت وٕاضطرابات تعليمية مع الطال

  .مهارة عالية في التفاوض وٕادارة األزمات
أمــا فيمــا يتعلــق بالمهــارات األخــرى ومنهــا التفكيــر اإلبــداعي واستشــراف المســتقبل وٕادارة التغييــر والتــي تقــع 

الك طلـــب قـــدرات إبداعيـــة وتـــدريب مســـتمر وامـــتتبـــين المســـتوى المتوســـط والمـــنخفض فهـــي ترجـــع النهـــا ت
لألدوات التي تساعد في اكتساب هذه المهارات لدى القائدة فلـيس كـل قائـد مبـدع ولـذك فـان هـذه المهـارات 

  .تعد من األبعاد واألركان األساسية لمهارات القيادة االبداعية
، )٢٠٠٨(، مـريم القحطـاني )٢٠٠٦(، سـعيد الشـمري )٢٠٠٤(وقد أشارت دراسات كًال من ليلـى القرشـي 

إلـــى أن مســـتوى القيـــادة اإلبداعيـــة لـــدى المـــرأة متوســـط ممـــا يتطلـــب تنميـــة مهـــارات ) ٢٠١٢(فهـــد الســـلمي 
والتــي أشــارت إلــى أن مســتوى القياديــات فــي ) ٢٠١٤(القيــادة لــديها، واتفقــت معهــم دراســة إيمــان المكيمــي 

ــــة العــــوفي  ــــت متوســــط بينمــــا أشــــارت فوزي ــــة الكوي ــــي )٢٠١٢(دول ، ســــارة حســــين )٢٠١٤(، مــــريم الزهران
، إلى أن مستوى القيادة اإلبداعية كان مرتفـع لـدى القيـادات فـي مرحلـة ريـاض األطفـال والمرحلـة )٢٠١٨(

  . االبتدائية
  :األساسية وفقًا للدورات الالتي حصلن عليها بحثالتوزيع التكراري لعينة الـــ  ٤

  ١٨٥=ها ناألساسية وفقًا للدورات الالتي حصلن علي بحثالتوزيع التكراري لعينة ال )٨(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار اسم الدورة
  % ٣٨,٩ ٧٢ إدارة الوقت
  % ٣٤,٥ ٦٤ إدارة األزمات
  % ١١,٨ ٢٢ قيادة المرؤسين
  % ٢٤,٣ ٤٥ تطوير الذات

 % ٥٤,٠٥ ICDL١٠٠-لغة الكمبيوتر
 % ٦,٤ ١٢ إدارة أعمال
  % ١٤ ٢٦ تنمية بشرية
  % ٥,٤ ١٠ تعليم مھني
  % ٨,١ ١٥ صعوبات تعلم
 % ٥,٤ ١٠ القيادة

 %١٥,١ ٢٨ التنمية الذاتية
 %٤٩,١ ٩٠ اعداد االختبارات
 %٣,٧ ٧ وظائف اشرافية

 %٤,٣ ٨ ديوان الخدمة المدنية
 %١٨,٩ ٣٥ التطوير الوظيفي
  %٧,٥٦ ١٤ التعامل مع العمالء
  %١٣ ٢٤ التحكم في الضغوط

  %٤١,٦ ٧٧ التخطيط
  %٣٠,٣ ٥٦ دورة تأھيلية لمناصب قيادية

  %٥٤,٠٥ ١٠٠ اتخاذ القرارات
  %٢٠ ٣٧ التخطيط االستراتيجي
  %٣٧,٢٩ ٦٩ القيادة التربوية
  %٦,٤٨ ١٢ التقييم الذاتي

  %١٥,١٣ ٢٨ اعداد االجتماعات
أن أفـراد عينـة الدراسـة األساسـية قـد حصـلن علـى مجموعـة مـن الـدورات التدريبيـة )  ٨(يتضح من جدول  

علـــى دورات فـــي الكمبيـــوتر والرخصـــة الدوليـــة فـــي الحاســـب % ٥٤,٠٥ة بنســـب) ١٠٠(حيـــث حصـــل عـــدد 
عـــداد االختبـــارات بنســـبة إقـــرارات بـــنفس النســـبة، يلـــيهم دورة ذلـــك دورات فـــي اتخـــاذ الن ، ومـــICDLاآللـــي 
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مـــن أفـــراد ) ٧٧(ثـــم دورة فـــي التخطـــيط حصـــل عليهـــا  ،بعملهـــن فـــي وزارة التربيـــة وهـــي مرتبطـــة % ٤٩,١
علــى دورة فــي إدارة الوقــت، وحصــل علــى % ٣٨,٩بنســبة ) ٧٢(مــا حصــل عــدد ، ك%٤١,٦العينــة بنســبة 

حصـــــلن علـــــى دورة فـــــي إدارة األزمـــــات بنســـــبة ) ٦٤(، وعـــــدد %٣٧,٢٩دورة فـــــي القيـــــادة التربويـــــة نســـــبة 
  .على دورات تأهيلية لمناصب قيادية% ٣٠,٣، بينما حصل نسبة % ٣٤,٥

  :التي يرغبن في الحصول عليها دوراتًا للوفق بحث األساسيةتوزيع التكراري لعينة الالـــ  ٥
  ١٨٥=يرغبن في الحصول عليها ن التي دوراتوفقًا لل بحث األساسيةالتوزيع التكراري لعينة ال)٩(جدول 

  النسبة المئوية التكرار إسم الدورة
  %٥٦,٧ ١٠٥ اعداد قادة االبداع واالبتكار
  %٦٧,٥٦ ١٢٥ حل المشاكل واتخاذ القرارات

  %١٦,٢١  ٣٠ فن التعامل
  %٢٤,٣٢  ٤٥ صياغة التقارير
  %٦,٤٨  ١٢ إدارة األعمال
  %١٥,١٣  ٢٨ تطوير الذات

  %١٧,٨٣  ٣٣ قيادة فريق العمل
  %٥,٤٠  ١٠ التسويق الشخصي
  %٣٥,١٣  ٦٥ المھارات االلكترونية
  %١٨,٩  ٣٥ االبداع في العمل
  %٣٣,٥  ٦٢ التطوير اإلداري
  %١٦,٢  ٣٠ إدارة الوقت
  %٤٠,٥٤  ٧٥ عيالعمل الجما

ن هناك عدد من الدورات يرغب أفراد عينة الدراسة األساسية في الحصول عليها أ) ٩(يظهر جدول 
، يليها دورة في إعداد قادة %٦٧,٥٦وجاءت أولى هذه الدورات حل المشكالت واتخاذ القرارات بنسبة 

، ثم %٤٠,٥٤مل الجماعي بنسبة ، وجاء في المرتبة الثالثة دورة في الع%٥٦,٧االبداع واالبتكار بنسبة 
، ثم %٣٣,٥، وجاءت دورة التطوير االداري بنسبة %٣٥,١٣تلتها دورة المهارات االلكترونية بنسبة 

الخ، وترى ..ادة فرق العملتنوعت رغبات أفراد عينة بين دورات في صياغة التقارير وتطوير الذات وقي
 د كبير بوظائفهن في المناصب القيادية أكثر منأن هذه القائمة من الدورات مرتبطة إلى ح اتالباحث
كما تظهر هذه القائمة احتياحهم للمهارات الخاصة بالقيادة واتخاذ القرارات  بيةفي وزارة التر  يعملن كونهن

والتطوير االداري والذاتي والحاجة الى دورات في قيادة فريق العمل والعمل الجماعي كما أظهرت القائمة 
  .ت وأهمية التكنولوجيا وذلك لحاجاتهن الى دورات في المهارات االلكترونيةإدراكهن إلى دورا

وعن دور وأهمية حصول العامالت على دورات تدريبية تساعد على تعزيز وتنمية مهارات القيادة 
، عبد المجيد العزام وٕانعام الشهابي )٢٠٠٤(اإلبداعية فقد أوصت دراسات كًال من ليلى القرشي 

، فهد الغامدي )٢٠١٠(، محمد رضوان )٢٠٠٩( قب، مؤمنة الر )٢٠٠٦(م الزهيري اهي، إبر )٢٠٠٣(
، وجيدة )٢٠١٦(، نهى ساعد )٢٠١٦(، أنعام الشهابي وموفق محمد )٢٠١٢(، فوزية العوفي )٢٠١٢(

إلى أهمية تدريب المرأة مع التركيز على تطوير المهارات اإلدارية والقيادية ) ٢٠٢٠(حماد ورباب مشعل 
إلى أن أهم معايير اختيار المرأة للمناصب القيادية هي ) ٢٠٠٨(رت كذلك كلثم الغانم وآخرون حيث أشا

  . مدى تمتعها وامتالكها للمهارات القيادية
 :األهمية النسبية لمهارات القيادة اإلبداعية لدى عينة البحث األساسية  -٦
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  ١٨٥=ن االساسية بحثداعية ألفراد عينة الدة اإلباألهمية النسبية الكثر أبعاد مهارات القيا )١٠(جدول 

الوزن مھارات القيادة اإلبداعية 
النسبي

المتوسط
  الحسابى

االنحراف
 المعيارى

النسبة 
 الترتيب %المئوية

 الثالث %٢٩,٦٤٨٦٣,٢٦٩,٥٤٢٨٦١٦التفكير االبداعي في حل المشكالت
 السادس %١٣ ٧,١٦٠٣٧ ٢٤,١٠٨١١,٤٨ استشراف المستقبل

 االول %٤٠,٥٨٩٢٥,٥٤١٢,٢٣١١٩٢٢ تطوير الذات وإدارة األولوياتة وإدار
 الخامس %٢٦,٦٠٥٤٢,٥٠٦,٤٢٧٧٧١٤إدارة التفاوض

إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق
 الثانى %٢٠ ١٠,٥٤٤٧٥ ٣٧,٥٧٣٠٥,١٤العمل

 الرابع %٢٨,٨١٦٢٣,٠٩٨,٣٤١٨٠١٥إلنفعاالت والصراعإدارة األزمات وا
  %١٠٠   ١٨٧,٣٤عالمجمو

أن أكثر مهارة من مهارات القيادة االبداعية أهمية لدى عينة البحث هي تطوير ) ١٠(يتضح من جدول 
، تالها في الترتيب مهارة إدارة التغيير وبناء %٢٢الذات وٕادارة األولويات حيث كان ترتيبها األول بنسبة 

جاء في الترتيب الثالث مهارة التفكير االبداعي  ، ثم%٢٠وتحفيز فرق العمل في المرتبة الثانية بنسبة 
، وجاء في %١٥، واحتلت إدارة االزمات والصراعات المرتبة الرابعة بنسبة %١٦لحل المشكالت بنسبة 

، أما في المرتبة السادسة واألخيرة كانت مهارة استشراف %١٤المرتبة الخامسة إدارة التفاوض بنسبة 
ذلك بأن تطوير الذات وٕادارة األولويات من المهارات التي ات لباحثوتفسر ا، % ١٣المستقبل بنسبة 

تسعى جميع العامالت إلى إكتسابها واالهتمام بذواتهن واكتساب مهارت في بناء الشخصية وتدعيمها 
وذلك حتى تحقق ذاتها ومكانتها في عملها كما أن تنظيم الوقت وٕاداراته بطريقة سليمة فاعلية من 

تاج إليها النساء العامالت بصفة خاصة بسبب كثرة المهام والمسئوليات لديهن وصيغة المهارات التي تح
الوقت المتاح، وجاءت في المرتبة الثانية إدارة التغير وبناء تحفيز فرق العمل وذلك الرتباطها بالتكنولوجيا 

حفيز فرص والمعرفة وهي لغة العصر وهي متطلب رئيسي في كل الوظائف المختلفة، كما أن بناء وت
العمل من أهم المطالب والمهارات التي تحتاجها أي سيدة تقلدها منصب قيادي تضمين فريق عمل 

وكانت مهارة استشراف المستقبل في النهاية وذلك لكونها مهارة . ومهارة إدارة عالقتها برؤسها ومرؤسيه
لية والتفكير والتخطيط للمستقبل تحتاج إلى الرؤية المستقبلية والتخيل والتحليل المنطقي للقضايا المسقب

وهو ما يتطلبها شخصيات ذات سمات يظهر فيها الطموح والسعي الدام للتحديث والتنبؤ وهي مهارات 
  .عليا 
  :النتائج في ضوء فروض البحث: ثانياً 

 المرأة الكويتيةتوجد فروق ذات داللة احصائية لدى "  والذي ينص علي أنه :النتائج في ضوء الفرض األول
مهارة  -مهارة التفكير االبداعي في حل المشكالت(عينة البحث األساسية في مهارات القيادة االبداعية العاملة 

مهارة إدارة التغيير  -مهارة إدارة التفاوض  -مهارات إدارة وتطوير الذات وٕادارة االولويات -استشراف المستقبل
المستوى ــ السن (تبعًا لمتغيرات الدراسة ) الصراعاإلنفعاالت و مهارات إدارة األزمات و  ـــ وبناء وتحفيز فرق العمل

هذا الفرض تم  صحة وللتحقق من ،  )راتب المرأة - يةالوظيف درجةال -عملعدد سنوات ال ـــ التعليمى للمرأة
  :إجراء

 تبعاً مهارات القيادة اإلبداعية للوقوف علي داللة الفروق في ) ف(تحليل التباين إليجاد قيمة  - أ
  .إليجاد اتجاه الفروق في حالة وجودها  LSDاختبار  -ب                            . متغيراتلل



 ٣٩٤ ٢٠٢١ديسمبر ) ٢(عدد  - المجلد السابع والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي             

  ١٨٥=ن تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مھارات القيادة االبداعية تبعاً لمتغير السن) ١١(جدول 

  قيمة  درجات الحرية  متوسط المربعات  مجموع المربعات  السن
  ف

مستوى 
  الداللة

 مھارة التفكير االبداعى في حل المشكالت
٧٠٣٠,٩٦٣٣٥١٥,٤٨٢٢  بين المجموعات

٠,٠١ ٦٥,٧٩٠  
 ١٨٢  ٥٣,٤٣٥ ٩٧٢٥,١٩٩ داخل المجموعات دال

١٨٤  ١٦٧٥٦,١٦٢  المجموع
 مھارة استشراف المستقبل

٤٢٨٨,٦٣٣٢١٤٤,٣١٦٢  بين المجموعات
٠,٠١ ٧٥,٨٥٠  

١٨٢  ٥١٤٥,٢٠٥٢٨,٢٧٠ داخل المجموعات  دال
١٨٤  ٩٤٣٣,٨٣٨  المجموع

 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة
١٣٣١٦,٣٩١٦٦٥٨,١٩٦٢  بين المجموعات

٠,٠١ ٨٥,٢٧٥  
١٨٢  ١٤٢١٠,٣٨٧٧٨,٠٩٧ داخل المجموعات  دال

١٨٤  ٢٧٥٢٦,٧٧٨  المجموع
 مھارة إدارة التفاوض

٢٦٣٩,٤٦٤١٣١٩,٨٢٣٢  بين المجموعات
٠,٠١ ٤٨,٤٠٤  

١٨٢  ٤٩٦٢,٥٤٩٢٧,٢٦٧ داخل المجموعات  دال
١٨٤  ٧٦٠٢,١٩٥  المجموع

 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل
٩٤٣٦,٣٣٣٤٧١٨,١٦٦٢  بين المجموعات

٠,٠١ ٧٧,٩٠٢  
١٨٢  ٦٠,٥٦٦ ١١٠٢٢,٩٣٢ داخل المجموعات  دال

١٨٤  ٢٠٤٥٩,٢٦٥  المجموع
 الصراعاالنفعاالت وومھارة إدارة األزمات

٤٦٩٢,٢٣٠٢٣٤٦,١١٥٢  بين المجموعات
٠,٠١ ٥٢,٦٤٠  

١٨٢  ٨١١١,٥٢٢٤٤,٥٦٩ داخل المجموعات  دال
١٨٤  ١٢٨٠٣,٧٥١  المجموع

 مھارات القيادة اإلبداعية ككل
٢٣٠٩٥٤,٦٧٥١١٥٤٧٧,٣٣٨٢  بين المجموعات

٠,٠١ ٨٦,٢٩١  
١٨٢ ٢٤٣٥٥٦,٨٧١١٣٣٨,٢٢٥ داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ٤٧٤٥١١,٤٥٦  المجموع
، مما يدل على وجود )٠,٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) ف(أن جميع قيم ) ١١(يتضح من جدول    

اتجاه الداللة تم  لبيان، و "السن"فروق بين درجات أفراد العينة في مهارات القيادة االبداعية تبعًا لمتغير 
  :يوضح ذلك ) ١٢(دة والجدول التالي رقم للمقارنات المتعد) LSD(تطبيق اختبار 

  ١٨٥=ن داللة الفروق لدرجات أفراد العينة األساسية في مهارات القيادة االبداعية تبعًا لمتغير السن )١٢(جدول 

 مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت

سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
٢١,٣٢٣١=م

سنة٥٠أقل من– ٤٠من
٣٣,٣١٦٧=م

سنة ٦٠الى أقل من  - ٥٠من
 ٣٥,٠٠٠٠=م

   - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -*١١,٩٩٣٥٩سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 - ١,٦٨٣٣٣*١٣,٦٧٦٩٢سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
 مھارة استشراف المستقبل

 سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
١٧,٥٦٩٢=م

 سنة٥٠أقل من – ٤٠من 
 ٢٧,٤٦٦٧=م

سنة ٦٠أقل من  الى - ٥٠من
 ٢٧,٨٣٣٣=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 - *٩,٨٩٧٤٤سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 -  ٠,٣٦٦٦٧*١٠,٢٦٤١٠سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   



 ٣٩٥ ٢٠٢١ديسمبر ) ٢(عدد  -المجلد السابع والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

  مھارة تطوير الذات وإدارة األولويات

 سنة٤٠أقل من-٣٠من  مرأةسن ال
٢٩,٠٦١٥=م

 سنة٥٠أقل من- ٤٠من 
٤٦,٨١٦٧=م

سنة ٦٠قل من الى أ - ٥٠من
 ٤٦,٨٥٠٠=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -*١٧,٧٥٥١٣سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 -  ٠,٣٣٣٣*١٧,٧٨٨٤٦سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
 ة إدارة التفاوضرمھا

 سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
 ٢١,٤٧٦٩=م

سنة٥٠أقل من– ٤٠من
٢٩,٢٠٠٠=م

سنة ٦٠الى أقل من  - ٥٠من
 ٢٩,٥٦٦٧=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -*٧,٧٢٣٠٨سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 -  ٠,٣٦٦٦٧*٨,٠٨٩٧٤سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل

 سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
٢٧,٨٧٦٩=م

سنة٥٠أقل من– ٤٠من
٤٢,٤٦٦٧=م

سنة ٦٠الى أقل من  - ٥٠من
 ٤٣,١٨٣٣=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -*١٤,٥٨٩٧٤سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 -  ٠,٧١٦٦٧*١٥,٣٠٦٤١سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
 الصراعاالنفعاالت ومھارة إدارة االزمات و

 سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
 ٢٢,٠٣٠٨=م

سنة٥٠أقل من– ٤٠من
٣١,٦٨٣٣=م

سنة ٦٠من  الى أقل - ٥٠من
 ٣٣,٣٠٠٠=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -*٩,٦٥٢٥٦سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 - ١,٦١٦٦٧*١١,٢٦٩٢٣سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
 مھارات القيادة االبداعية ككل

 سنة٤٠أقل من-٣٠من مرأةسن ال
١٣٩,٣٣٨٥=م

سنة٥٠أقل من– ٤٠من
٢١٢,٦٦٦٧=م

سنة ٦٠الى أقل من  - ٥٠من
 ٢١٤,٠١٦٧=م

  - سنة٤٠أقل من  - ٣٠من 
 -**٧٣,٣٢٨٢١سنة٥٠أقل من  – ٤٠من 

 -  ١,٣٥٠٠٠**٧٤,٦٧٨٢١سنة٦٠الى أقل من - ٥٠من   
متوسطات مهارات القيادة اإلبداعية بين ذات داللة إحصائية وجود فروق ) ١٢(يتضح من جدول 

تراوح بين  لةعند مستوى دال،السن  األكبر فئات لصالح   سنأفراد العينة تبعًا ألختالف البمحاورها بين 
ذلك بأنه كلما زاد سن المرأة وتقدمت في العمر كلما اكتسبت المزيد من  اتتفسر الباحثو ، ) ٠,٠١(، ) ٠,٠٥(

الخبرات والمعارف ومرت بالعديد من التجارب الحياتية والعملية على مستوى العمل، كما أنها تحصل على 
كسبها المزيد من تما تمتلكه من مهارات و تصقل  ت والفرص التعليمية خالل عملهان الدورات والتدريباالمزيد م

زيد من اتساع مداركها وٕاثقال هذه المهارات وتنميتها واستغاللها عن المرأة األصغر سنًا أو األحدث تالمهارات و 
دية األعلى يكسبها العديد من المهارات في العمل، كما أن تقلدها للمناصب المختلفة وخاصة المناصب القيا

في العمل، وتقدمها في السن يساعدها على اكتشاف نقاط القوة لديها والعمل على تعزيزها واستغاللها وتنميتها، 
واكتشاف مواطن الضعف وعالجها والتعامل معها وذلك من خالل الدورات التدريبية المختلفة التي تسعي 

، دعاء عبد السالم وأمنية البكري )٢٠١٩(لك دراسة كًال من رويدًا العطوى ذ فى وتتفق،  يهاللحصول عل
لصالح فئات  العمر يادية لدى المرأة ترجع إلى متغيروالتي أشارت إلى وجود فروق في األنماط الق) ٢٠٢١(

   .السن  األكبر



 ٣٩٦ ٢٠٢١ديسمبر ) ٢(عدد  - المجلد السابع والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي             

 ١٨٥=ن لمتغير المستوى التعليمي تبعاً تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مهارات القيادة االبداعية ) ١٣(جدول 

درجات  متوسط المربعات  مجموع المربعات  المستوى التعليمى
 الحرية

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

 مھارة التفكير االبداعى في حل المشكالت
 ١٢١٠,٧٨٧٦٠٥,٣٩٤٢ بين المجموعات

٠,٠١ ٧,٠٨٨  
١٨٢ ١٥٥٤٥,٣٧٥٨٥,٤١٤ داخل المجموعات  دال

١٨٤   ١٦٧٥٦,١٦٢  المجموع
 مھارة استشراف المستقبل

٣٧٦,١٧١١٨٨,٠٨٦٢ بين المجموعات
٠,٠١ ٣,٧٧٩  

١٨٢ ٩٠٥٧,٦٦٦٤٩,٧٦٧ داخل المجموعات  دال
١٨٤   ٩٤٣٣,٨٣٨  المجموع

 تطوير الذات وإدارة األولوياتإدارة ومھارة
٦٢٥,١٤٣٣١٢,٥٧١٢ بين المجموعات

٠,٠١ ٢,١١٥  
١٨٢ ٢٦٩٠١,٦٣٦١٤٧,٨١١ داخل المجموعات  دال

١٨٤   ٢٧٥٢٦,٧٧٨  المجموع
 مھارة إدارة التفاوض

١٩٩,٣٧٨٩٩,٦٨٩٢ بين المجموعات
٠,٠١ ٢,٤٥١ 

٧٤٠٢,٨١٧٤٠,٦٧٥١٨٢ داخل المجموعات دال
٧٦٠٢,١٩٥١٨٤ المجموع

 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل
٥٠٩,٩٦٢٢٥٤,٩٨١٢ بين المجموعات

٠,٠١ ٢,٣٢٦ 
١٩٩٤٩,٣٠٣١٠٩,٦١٢١٨٢ داخل المجموعات دال

٢٠٤٥٩,٢٦٥١٨٤ المجموع
 والصراعواإلنفعاالتمھارة إدارة األزمات

 ٢٩٦,٨٥٨١٤٨,٤٢٩٢ بين المجموعات
٠,٠١ ٢,١٦٠ 

١٢٥٠٦,٨٩٤٦٨,٧١٩١٨٢ داخل المجموعات دال
١٢٨٠٣,٧٥١١٨٤ المجموع

 ية ككلمھارات القيادة اإلبداع
 ١٧٠٧٢,٤٦٧٨٥٣٦,٢٣٣٢ بين المجموعات

٠,٠١ ٣,٣٩٦ 
٤٥٧٤٣٩,٠٧٩٢٥١٣,٤٠٢١٨٢ داخل المجموعات دال

٤٧٤٥١١,٥٤٦١٨٤ المجموع
، مما يدل على وجود )٠,٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) ف(أن جميع قيم ) ١٣(يتضح من جدول  

اتجاه  لبيان، و "لمستوى التعليمىا"ة االبداعية تبعًا لمتغير ادفروق بين درجات أفراد العينة في مهارات القي
  :يوضح ذلك ) ١٤(للمقارنات المتعددة والجدول التالي رقم ) LSD(الداللة تم تطبيق اختبار 

 داللة الفروق لدرجات أفراد العينة األساسية في مهارات القيادة االبداعية تبعًا لمتغير المستوى التعليمي) ١٤(جدول 
  ١٨٥=ن

 مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
١٧,٥٢١٧=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

٢٨,٩٢١٤=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٣٦,٥٠٠٠=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 -**١١,٣٩٩٦٩حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٧,٥٧٨٥٧ *١٨,٩٧٨٢٦)ودكتوراه -ماجستير(

 مھارة استشراف المستقبل

حاصلة على دبلوم المستوى التعليمى
 )متوسط(

حاصلة على الشھادة
  الجامعية

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(
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 ٢٧,٩٥٤٥=م٢٣,٦٧١٤=م١٣,٠٨٧٠=م
 -)متوسط(ومحاصلة على دبل

 -**١٠,٥٨٤٤٧حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٤,٢٨٣١٢ **١٤,٨٦٧٥٩)ودكتوراه -ماجستير(

 تطوير الذات وإدارة االولوياتومھارة إدارة

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
٢٩,٠٠٠٠=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

٤٠,٠٧٨٦=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٥٠,٥٠=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 -**١١,٠٧٨٥٧حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -   **١٠,٤٢١٤٣ **٢١,٥٠٠)ودكتوراه -ماجستير(

 ة إدارة التفاوضرمھا

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
١٦,٨٢٦١=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

٢٦,١٣٥٧=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٢٩,٣٦٣٦=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 -**١٠,٦٩٠٣٧حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٣,٢٢٧٩٢ **١٢,٥٣٧٥٥)ودكتوراه -ماجستير(

 ارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العملمھ

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
٢٨,٢١٧٤=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

٣٦,٧٨٥٧=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٤١,٩٠٩١=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 -*٨,٥٦٨٣حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٥,١٢٣٣٨ **١٣,٦٩١٧٠)ودكتوراه - ماجستير(

 عالصرااإلنفعاالت ومھارة إدارة االزمات و

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
 ١٧,٨٦٩٦=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

٢٨,٤٣٥٧=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٣٢,٢٢٧٣=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 - **١٠,٥٦٦١٥حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٣,٧٩١٥٦  **١٤,٣٥٧٧١)ودكتوراه - ماجستير(

 مھارات القيادة االبداعية ككل

 المستوى التعليمى
حاصلة على دبلوم

  )متوسط(
١٦٢,٥٢١٧=م

حاصلة على الشھادة
   الجامعية

١٨٤,٠٢٨٦=م

أعلى من الشھادة  الجامعية 
  )ودكتوراه - ماجستير(

 ٢١٣,٤٥٤٥=م
 -)متوسط(حاصلة على دبلوم

 -**٢١,٥٠٦٨٣حاصلة على الشھادة الجامعية
أعلى من الشھادة  الجامعية

 -  *٢٩,٤٢٥٩٧ **٥٠,٩٣٢٨١)ودكتوراه - ماجستير(

متوسطات مهارات القيادة اإلبداعية بين ذات داللة إحصائية وجود فروق ) ١٤(يتضح من جدول 
المستوى لصالح  المستوى التعليمى للمرأة الكويتية العاملة أفراد العينة تبعًا ألختالف بمحاورها بين 
ذلك بأن ارتفاع ات تفسر الباحثو ، ) ٠,٠١(، ) ٠,٠٥(تراوح بين  لةعند مستوى دال، التعليمى األعلى

 ها أكثر قدرة علىمزيد من المعارف والثقافة والمعلومات والوعي ويجعلالمستوى التعليمي للمرأة يكسبها ل
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ة المحيطة بها في العمل بكل مكوناتها وعناصرها، كما يزيد من فرصتها في اكتساب بيئالتعامل مع ال
المعلومات والمؤهالت التي تساعدها على إدراك سمات القيادة اإلبداعية لديها بدرجة أعلى من األخريات 

الت على مستوى تعليمي أقل، ويجعلها أكثر رغبة في تنمية مهارتها وتعزيزها واستغاللها سواء الحاص
تتفق هذه النتيجة جزئيًا مع دراسة سماح جيريني و ،  مستوى الشخصي أو على مستوى العملعلى ال

كارية والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو درجة ممارسة القيادة االبت) ٢٠١٦(
تعزي إلى متغير المؤهل العلمي في الدرجة الكلية في حين كان هناك فروق في فاعلية اتخاذ القرار 

) ٢٠١٤(، إيمان المليجي )٢٠١٢(لصالح مؤهل الدكتوراه، وكذلك اتفقت ودراسة كًال من مهد السلمي 
لى وجود فروق في والتي أشارت إ) ٢٠٢١(، دعاء عبد السالم وأمنية البكري )٢٠١٩(رويدا العطوى 

القيادة اإلبداعية ترجع إلى اختالف المستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي األعلى، بينما تختلف 
، فهد الغامدي )٢٠٠٩( قبمؤمنة الر  ،)٢٠٠٦(ري مد الشيسعنتيجة الدراسة الحالية مع كًال من 

لة إحصائية في القيادة والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دال) ٢٠١٨(، سارة حسين )٢٠١٢(
 . اإلبداعية ترجع إلى المؤهل العلمي

 ١٨٥=ن     عملسنوات العدد لمتغير  تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مهارات القيادة االبداعية تبعاً ) ١٥(جدول 

  مستوى الداللة  قيمة ف درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات عدد سنوات العمل
 التفكير االبداعى في حل المشكالتمھارة

٣٣١٤,٢٣١١٦٥٧,١١٥٢  بين المجموعات
٠,٠١ ٢٢,٤٣٧  

١٣٤٤١,٩٣١٧٣,٨٥٧١٨٢  داخل المجموعات دال
١٨٤  ١٦٧٥٦,١٦٢  المجموع

 مھارة استشراف المستقبل
٢ ١٢٤٥,١٦٩٦٢٢,٥٨٤  بين المجموعات

٠,٠١ ١٣,٨٣٧  
١٨٢ ٨١٨٨,٦٦٩٤٤,٩٩٣  داخل المجموعات  دال

١٨٤  ٩٤٣٣,٨٣٨  المجموع
 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة

٣٨١٢,٢٧٩١٩٠٦,١٤٠٢  بين المجموعات
٠,٠١ ١٤,٦٢٩  

١٨٢  ٢٣٧١٤,٤٩٩١٣٠,٢٩٩  داخل المجموعات  دال
١٨٤  ٢٧٥٢٦,٧٧٨  المجموع

 مھارة إدارة التفاوض
٢ ٩٩٧,٣٢٦٤٩٨,٦٦٣  بين المجموعات

٠,٠١ ١٣,٧٤١  
١٨٢ ٦٦٠٤,٨٦٩٣٦,٢٩٠  داخل المجموعات  الد

١٨٤  ٧٦٠٢,١٩٥  المجموع
 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل

٣١٤٧,٣٠٠١٥٧٣,٦٥٠٢  بين المجموعات
٠,٠١ ١٦,٥٤٤  

١٨٢ ١٧٣١١,٩٦٥٩٥,١٢١  داخل المجموعات  دال
١٨٤  ٢٠٤٥٩,٢٦٥  المجموع

 الصراعت واالنفعاالمھارة إدارة األزمات و
٢ ٩٤٤,٤٠١٤٧٢,٢٠٠  بين المجموعات

٠,٠١ ٧,٢٤٧  
١٨٢ ١١٨٥٩,٣٥١٦٥,١٦١  داخل المجموعات  دال

١٨٤ ١٢٨٠٣,٧٥١  المجموع
 مھارات القيادة اإلبداعية ككل

٧٤٣١٧,٥٣٤٣٧١٥٨,٧٦٧٢  بين المجموعات
٠,٠١ ١٦,٨٩٩  

١٨٢ ٤٠٠١٩٤,٠١٢٢١٩٨,٨٦٨  داخل المجموعات  دال
 ١٨٤ ٤٧٤٥١١,٥٤٦  عالمجمو

، مما يدل على وجود )٠,٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) ف(أن جميع قيم ) ١٥(يتضح من جدول 
اتجاه  لبيان، و "عدد سنوات العمل"ادة االبداعية تبعًا لمتغير فروق بين درجات أفراد العينة في مهارات القي

  :يوضح ذلك ) ١٦(لجدول التالي رقم للمقارنات المتعددة وا) LSD(الداللة تم تطبيق اختبار 
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 عملسنوات العدد بداعية تبعًا لمتغير داللة الفروق لدرجات أفراد العينة األساسية في مهارات القيادة اال) ١٦(جدول 
  ١٨٥=ن

 مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت

  سنوات  ١٠أقل من  عملعدد سنوات ال
 ٢٥,٨٧=م 

٢٠سنة الى أقل من١٠من
   سنة

٣٣,٢٥=م
  سنة ٢٠أكثر من 

 ٣٧,٠٠=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٧,٣٨٧٥٨سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 

 - *٣,٧٥**١١,١٣٠٠٠سنة٢٠أكثر من 
 مھارة استشراف المستقبل

 سنوات١٠أقل من عملعدد سنوات ال
٢١,٨١٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من
٢٦,٢٤٢٤=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٢٨,٧٨٩٥=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٤,٤٣٢٤٢ سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 

 - *٢,٥٤٧٠٥*٦,٩٧٩٤٧سنة٢٠أكثر من 
 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة

 سنوات١٠أقل من  عملعدد سنوات ال
٣٦,٦٧٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من
٤٣,٩٣٩٤=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٤٩,٥٧٨٩=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٧,٢٦٩٣٩سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 

 - *٥,٦٣٩٥٥**١٢,٩٠٨٩٥سنة٢٠أكثر من 
 مھادة إدارة التفاوض

 سنوات١٠أقل من  عملسنوات ال عدد
٢٤,٥٦٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من
٢٨,٤٦٩٧=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٣٠,٨٩٤٧=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٣,٩٠٩٧٠سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 

 - ٢,٤٢٥٠٤*٦,٣٣٤٧٤سنة٢٠أكثر من 
 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل

 سنوات١٠أقل من عملعدد سنوات ال
٣٣,٨٥٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من
٤١,٢٨٧٩=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٤٤,٢٦٣٢=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٧,٤٣٧٨٨سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 

 - ٢,٩٧٥٢٨*١٠,٤١٣١٦سنة٢٠أكثر من 
 عالصرااإلنفعاالت ومھارة إدارة االزمات و

 سنوات١٠أقل من  عملعدد سنوات ال
٢٦,٨٤٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 
٣٠,٥٧٥٨=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٣٣,١٠٥٣=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -*٣,٧٣٥٧٦سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠ من

 - ٢,٥٢٩٥١*٦,٢٦٥٢٦سنة٢٠أكثر من 
 مھارات القيادة االبداعية ككل

 سنوات١٠أقل من  عملعدد سنوات ال
١٦٩,٦٠٠٠=م

 سنة٢٠سنة الى أقل من ١٠من 
٢٠٣,٧٧٢٧=م

  سنة ٢٠أكثر من 
 ٢٢٣,٦٣١٦=م 

  -سنوات ١٠أقل من 
  -**٣٤,١٧٢٧٣سنة٢٠ل منسنة الى أق ١٠من 

 - *١٩,٨٥٨٨٥**٥٤,٠٣١٥٨سنة٢٠أكثر من 

متوسطات مهارات القيادة اإلبداعية بين ذات داللة إحصائية وجود فروق ) ١٦(يتضح من جدول 
عدد سنوات  لصالحللمرأة الكويتية العاملة  عدد سنوات العملأفراد العينة تبعًا ألختالف بمحاورها بين 
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ذلك بأن طول مدة  اتوتفسر الباحث، ) ٠,٠١(، ) ٠,٠٥(تراوح بين  لةعند مستوى دالر العمل األكب
يكسبها المزيد من الخبرات والمهارات مقارنة بمدينة  ةيادة عدد سنوات الخبرة في الوظيفعمل المرأة وز 

ء وتنأب العهد في العمل بل ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة مشكالت العمل وحلها والتعامل معها بهدو 
وموضوعية وأكثر مهارة في توقع األحداث المستقبلية وأكثر تنظيمًا في الوقت والتعامل مع ما لديها من 
مسئوليات ومهام وضغوط متعددة وٕادارة وتنمية ذاتها وأكثر ثقة في النفس وٕاحساس بكيانها وذاتها 

وتحفيزه وحشد جهود اآلخرين من واكتساب مهارات متعددة يجعلها قائدة تستطيع بناء فريق عمل وقيادته 
حولها والتعامل مع األزمات والصراعات بصورة موضوعية معًا يفسر كونها تمتلك المزيد من مهارات 

كيات القيادة اإلبداعية عن األخريات األحدث منها في العمل وتعزز هذه المهارات وتظهر في تلك سلو 
، مريم القحطاني )٢٠٠٤( من ليلى القرشي ويتفق ذلك ودراسة كالً ،  وتصرفات وممارسات في العمل

سماح جيريني  ،)٢٠١٤(يمي كإيمان الم، )٢٠١٢(، فهد السلمي )٢٠١٢(، فهد الغامدي )٢٠٠٨(
لعمل والتي أكدت على وجود عالقة طردية بين طول مدة الخبرة في ا) ٢٠١٩(، رويدا العطوى )٢٠١٦(

، )٢٠٠٦(د الشمري يالدراسة الحالية مع كًال من سعبينما تختلف نتيجة ،  وممارسات القيادة اإلبداعية
والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٢٠١٨(، سارة حسين )٢٠٠٩( قبمؤمنة الر 

  . في القيادة اإلبداعية ترجع إلى عدد سنوات الخبرة
 ١٨٥=ن     لمتغير المسمى الوظيفي  ية تبعاً تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مهارات القيادة االبداع )١٧(جدول 

درجات  متوسط المربعات  مجموع المربعات  المسمى الوظيفى
 الحرية

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

 مھارة التفكير االبداعى في حل المشكالت
  ٠,٠٠ ٢٧٠,٦٨٩  ٣٦٦٢,٨٣٧ ٧٣٢٥,٦٧٥  بين المجموعات

 ١٨٢ ٥١,٨١٦ ٩٤٣٠,٤٨٧  داخل المجموعات دال
 ١٨٤  ١٦٧٥٦,١٦٢  المجموع

 مھارة استشراف المستقبل
٢  ١٤٧٠,١٦٧ ٢٩٤٠,٣٣٣  بين المجموعات

٠,٠١ ٤١,٢٠٦  
 ١٨٢ ٣٥,٦٧٩ ٦٤٩٣,٥٠٥  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ٩٤٣٣,٨٣٨  المجموع
 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة

٢  ٣٩٣٠,٧٨٩ ٧٨٦١,٥٧٧  بين المجموعات
٠,٠١  ٣٦,٣٧٩  

 ١٨٢  ١٠٨,٠٥١ ١٩٦٦٥,٢٠١  عاتداخل المجمو  دال
 ١٨٤  ٢٧٥٢٦,٧٧٨  المجموع

 مھارة إدارة التفاوض
٢  ٩٧٣,٨٤٥ ١٩٤٧,٦٨٩  بين المجموعات

٠,٠١  ٣١,٣٤٥  
 ١٨٢ ٣١,٠٦٩ ٥٦٥٤,٥٠٥  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ٧٦٠٢,١٩٥  المجموع
 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل

٢  ٣٥١١,٩٦٨ ٧٠٢٣,٩٣٦  بين المجموعات
٠,٠١  ٤٧,٥٧٤  

١٨٢ ٧٣,٨٢٠ ١٣٤٣٥,٣٢٩  داخل المجموعات  دال
١٨٤  ٢٠٤٥٩,٢٦٥  المجموع

 الصراعاالنفعاالت ومھارة إدارة األزمات و
٢  ١٨٤٦,٣٤١ ٣٦٩٢,٦٨١  بين المجموعات

٠,٠١  ٣٦,٨٨٢  
 ١٨٢ ٥٠,٠٦١ ٩١١١,٠٧٠  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ١٢٨٠٣,٧٥١  المجموع
 القيادة اإلبداعية ككلمھارات

 ٢  ٨٦٦٤٣,٧١١ ١٧٣٢٨٧,٤٢١  بين المجموعات
٠,٠١  ٥٢,٣٥٠  

 ١٨٢  ١٦٥٥,٠٧٨ ٣٠١٢٢٤,١٢٥  داخل المجموعات  دال
 ١٨٤  ٤٧٤٥١١,٥٤٦  المجموع



 ٤٠١ ٢٠٢١ديسمبر ) ٢(عدد  -المجلد السابع والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

، مما يدل على وجود )٠,٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) ف(أن جميع قيم ) ١٧(يتضح من جدول 
اتجاه  لبيان، و "المسمى الوظيفى"ادة االبداعية تبعًا لمتغير في مهارات القي فروق بين درجات أفراد العينة

  :يوضح ذلك ) ١٨(للمقارنات المتعددة والجدول التالي رقم ) LSD(الداللة تم تطبيق اختبار 
  ١٨٥=الوظيفي نداللة الفروق لدرجات أفراد العينة األساسية في مهارات القيادة االبداعية تبعًا لمتغير المسمى  )١٨(جدول

 مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٣٥,٧١٤٣=م

 موجه فنى أول
 ٣٦,٥٠٠٠=م

  مدير إدارة
  ٢٣,٦٥٩٨= م

   - رئيس قسم
  - ٠,٧٨٥٧١موجه فنى أول
 *١٢,٨٤٠٢١*١٢,٠٥٤٤٩مدير إدارة

 استشراف المستقبلمھارة

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٢٠,٣١٩٦=م

 موجه فنى أول
 ٢٨,٠١٦٧=م

  مدير إدارة
  ٢٨,٨٥٧١=م

   - رئيس قسم
  -*٧,٦٩٧٠٨موجه فنى أول
  ٠,٨٤٠٤٨*٨,٥٣٧٥٦مدير إدارة

 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٤٧,٧١٤٣=م

 موجه فنى أول
 ٤٧,٣٠٠٠=م

  مدير إدارة
  ٣٤,٣٨١٤= م

   - مرئيس قس
  - ٠,٤١٤٢٩موجه فنى أول
 **١٢,٩١٨٥٦**١٣,٣٣٢٨٤مدير إدارة

 إدارة التفاوضرةمھا

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٢٣,٥١٥٥=م

 موجه فنى أول
 ٢٩,٩٥٠٠=م

  مدير إدارة
  ٣٠,١٤٢٩= م

   - رئيس قسم
  -*٦,٤٣٤٥٤موجه فنى أول
  ٠,١٩٢٨٦*٦,٦٢٧٣٩مدير إدارة

 يير وبناء وتحفيز فرق العملمھارة إدارة التغ

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٣١,٧٣٢٠=م

 موجه فنى أول
 ٤٣,٤١٦٧=م

  مدير إدارة
  ٤٥,٢٨٥٧=م

   - رئيس قسم
  -**١١,٦٨٤٧١موجه فنى أول
  ١,٨٦٩٠٥**١٣,٥٥٣٧٦مدير إدارة

مھارات إدارة األزمات واإلنفعاالت والصراع    

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ٢٤,٦١٨٦=م

 موجه فنى أول
 ٣٥,٠٠٠٠=م

  مدير إدارة
  ٣٢,٧١٦٧=م

    - رئيس قسم
  -*١٠,٣٨١٤٤موجه فنى أول
 ٢,٢٨٣٣٣*٨,٠٩٨١١مدير إدارة

 مھارات القيادة االبداعية ككل

 رئيس قسم المسمى الوظيفى
 ١٥٨,٢٢٦٨=م

 موجه فنى أول
 ٢١٧,٩٠٠٠=م

  مدير إدارة
  ٢٢٢,٧١٤٣=م

    - رئيس قسم
  -**٥٩,٦٧٣٢٠فنى أول موجه

  ٤,٨١٤٢٩**٦٤,٤٨٧٤٨مدير إدارة
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متوسطات مهارات القيادة اإلبداعية بين ذات داللة إحصائية وجود فروق ) ١٨(يتضح من جدول 
الموجه الفنى  لصالحللمرأة الكويتية العاملة  المسمى الوظيفىأفراد العينة تبعًا ألختالف بمحاورها بين 

، التفكير اإلبداعى فى حل المشكالت ومهارة إدارة األزمات واإلنفعاالت والصراع ة األول لكًال من مهار 
ولصالح مدير اإلدارة لكًال من ، إدارة وتطوير الذات وٕادارة األولويات ولصالح رئيس القسم بالنسبة لمهارة 

رق العمل ومهارات إستشراف المستقبل ومهارة إدارة التفاوض ومهارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فمهارة 
ذلك بأن المسمي الوظيفي األعلى يعد مؤشر واضح عن امتالك ات وتفسر الباحث ،القيادة اإلبداعية ككل 

العديد من السلطات والرتبة األعلى والصالحيات األعلى داخل العمل وذلك دليل على ارتفاع مستوى 
بين رئيس قسم وموجه فني أول ومدير  الوظيفة والعمل ألفراد العينة، أي أن اختالف المسمي الوظيفي

إدارة يوضح التدرج الوظيفي ألفراد عينة الدراسة من األقل إلى األعلى ومن البديهي والمنطقي أن ارتفاع 
الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي داخل السلم الوظيفي ألي موظف أو شخص يعزز من قدراته 

منه في  فاعلية وكفاءة وبصورة أفضل من اآلخرين األقلومهاراته ومؤهالته المواجهة متطلبات العمل ب
، )٢٠١٢(هم في التدرج داخل العمل، ويتفق ذلك ودراسة كًال من فهد السلمي بقالسلم الوظيفي أو من يس

والتي أكدت على وجود فروق في السمات القيادية تبعًا لمتغير المسمي الوظيفي، ) ٢٠١٩(رويدا العطوى 
والتي أشارت إلى وجود فروق في القيادة اإلبداعية ) ٢٠١٤(اسة إيمان المكيمي كما اتفقت كذلك مع در 

  . مدير منطقة/ وأن هذه الفروق لصالح المسمي الوظيفي مدير عام
 ١٨٥=تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مهارات القيادة االبداعية تبعًا لمتغير راتب المرأة      ن )١٩(جدول 

  مستوى الداللة  فقيمة درجات الحرية متوسط المربعات المربعاتمجموع  راتب المرأة
 مھارة التفكير االبداعى في حل المشكالت

  ٠,٠٠ ٢٣٢,٧١٠  ٢٢١٥,٢٤٣ ٤٤٣٠,٤٨٦  بين المجموعات
 ١٨٢ ٦٧,٧٢٣ ١٢٣٢٥,٦٧٧  داخل المجموعات دال

 ١٨٤  ١٦٧٥٦,١٦٢  المجموع
 مھارة استشراف المستقبل

٢  ١٥٥٦,١٧٣ ٣١١٢,٣٤٥  بين المجموعات
٠,٠١  ٤٤,٨٠٣  

 ١٨٢ ٣٤,٧٣٣ ٦٣٢١,٤٩٢  داخل المجموعات  دال
 ١٨٤  ٩٤٣٣,٨٣٨  المجموع

 تطوير الذات وإدارة األولوياتومھارة إدارة
٢  ٤٠٦٢,٦٢٩ ٨١٢٥,٢٥٧  بين المجموعات

٠,٠١  ٣٨,١١٠  
 ١٨٢ ١٠٦,٦٠٢ ١٩٤٠١,٥٢١  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ٢٧٥٢٦,٧٧٨  المجموع
 مھارة إدارة التفاوض

٢  ١٠٤٩,٧٣٠ ٢٠٩٩,٤٦٠  بين المجموعات
٠,٠١  ٣٤,٧١٩  

 ١٨٢ ٣٠,٢٣٥ ٥٥٠٢,٧٣٤  داخل المجموعات  دال
 ١٨٤  ٧٦٠٢,١٩٥  المجموع

 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل
٢  ٣٣٨٢,٧٣١ ٦٧٦٥,٤٦٢  بين المجموعات

٠,٠١  ٤٤,٩٥٩  
 ١٨٢ ٧٥,٢٤١ ١٣٦٩٣,٨٠٣  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ٢٠٤٥٩,٢٦٥  المجموع
 الصراعاالنفعاالت ومھارة إدارة األزمات و

  ٢٤٥,٢١٣  ٢١٢٤,٩٧٩ ٤٢٤٩,٩٥٨  بين المجموعات
 

٠,٠١  
 ١٨٢ ٤٦,٩٩٩ ٨٥٥٣,٧٩٣  داخل المجموعات  دال

 ١٨٤  ١٢٨٠٣,٧٥١  المجموع
 مھارات القيادة اإلبداعية ككل

٢ ٨٢١٧٦,٢٨١ ١٦٤٣٥٢,٥٦٢  بين المجموعات
٠,٠١  ٤٨,٢٢١  

 ١٨٢  ١٧٠٤,١٧٠ ٣١٠١٥٨,٩٨٤  داخل المجموعات  دال
 ١٨٤  ٤٧٤٥١١,٥٤٦  المجموع
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، مما يدل على وجود )٠,٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) ف(أن جميع قيم ) ١٩(يتضح من جدول 
اتجاه الداللة  لبيان، و "أةراتب المر "ادة االبداعية تبعًا لمتغير فروق بين درجات أفراد العينة في مهارات القي

  :يوضح ذلك ) ٢٠(للمقارنات المتعددة والجدول التالي رقم ) LSD(تم تطبيق اختبار 
  ١٨٥=لمتغير راتب المرأة   ن  داللة الفروق لدرجات أفراد العينة األساسية في مهارات القيادة االبداعية تبعاً ) ٢٠(جدول 

  مھارة التفكير االبداعي في حل المشكالت

 اتب المرأة ر
الى أقل من ١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٢٥,٥٦٨٨=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٣٥,٣٢٣١=م

دينار  ٣٠٠٠من 
  فأكثر

 ٣٦,٥٤٥٥=م 
 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - *٩,٧٥٤٢٧دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ١,٢٢٢٣٨ **١٠,٩٧٦٦٥دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 تشراف المستقبلمھارة اس

 راتب المرأة 
الى أقل من ١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٢٠,٦٨٨١=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٢٨,١٨١٨=م

دينار  ٣٠٠٠من 
  فأكثر

 ٢٩,١٥٣٨=م 
 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - *٨,٤٦٥٧٧دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ٠,٩٧٢٠٣ *٧,٤٩٣٧٤دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 تطوير الذات وإدارة األولويات ومھارة إدارة

 راتب المرأة 
الى أقل من ١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٣٥,٠٦٤٢=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٤٧,٠٩٠٩=م

دينار  ٣٠٠٠من 
  فأكثر

 ٤٨,٧٥٣٨=م 
 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - *١٢,٠٢٦٦٩دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ١,٦٦٢٩٤ *١٣,٦٨٩٦٣دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 مھاره إدارة التفاوض

 راتب المرأة 
الى أقل من ١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٢٣,٧٩٨٢=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٢٩,٨١٨٢=م

دينار  ٣٠٠٠من 
  فأكثر

 ٣٠,٧٦٩٢=م 
 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - *٦,٠٢٠٠٢اردين٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ٠,٩٥١٠٥ *٦,٩٧١٠٧دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 مھارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز فرق العمل

 راتب المرأة 
الى أقل من١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٣٢,٥٣٢١=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٤٣,٤٥٤٥=م
  دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 ٤٥,٠٣٠٨=م 

 -ردينا٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - *١٠,٩٢٢٤٤دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ١,٥٧٦٢٢ **١٢,٤٩٨٦٦دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 لصراعاالنفعاالت وامھارة إدارة االزمات و

 راتب المرأة 
الى أقل من١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ٢٤,٨١٦٥=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٣٣,٩٠٩١=م
  دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
 ٣٤,٦٦١٥=م 

 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 -*٩,٠٩٢٥٨دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ٠,٧٥٢٤٥*٩,٨٤٥٠٢دينار فأكثر ٣٠٠٠من 
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 مھارات القيادة االبداعية ككل

 راتب المرأة 
الى أقل من١٠٠٠من

  دينار  ٢٠٠٠
 ١٦٢,٤٦٧٩=م

الى أقل من٢٠٠٠من
  دينار ٣٠٠٠

٢١٩,٠٠٠٠=م
  دينار فأكثر ٣٠٠٠ من
 ٢٢٣,٦٩٢٣=م 

 -دينار٢٠٠٠الى أقل من ١٠٠٠من 
 - **٥٦,٥٣٢١١دينار٣٠٠٠الى أقل من ٢٠٠٠من 

 - ٤,٦٩٢٣١ **٦١,٢٢٤٤٢دينار فأكثر ٣٠٠٠من 

متوسطات مهارات القيادة اإلبداعية بمحاورها بين بين ذات داللة إحصائية وجود فروق ) ٢٠(يتضح من جدول 
، ) ٠,٠٥(تراوح بين  لةعند مستوى دالالراتب األكبر  لصالحلمرأة الكويتية العاملة راتب االعينة تبعًا ألختالف أفراد 

تعكس قاه أي شخص من عمله هو مرأة يتلاحثة ذلك بأن مستوى الراتب الذي وتفسر الب ،) ٠,٠١(
لتقدير من الجهة التي يعمل توضح مدى إحساسه بالرضا والثقة بالنفس واإلحساس بالعدالة واالنصاف واو 

وم به من دور وذلك يققدمه من عمل أو ما يح مدى إحساسه بأهميته وأهمية ما لديها وكذلك يوض
يوضح أهمية متغير راتب المرأة التي تتلقاها أفراد عينة الدراسة والتي تعد مؤشر لمدى إحساسها بالوفرة 

اللها االقتصادي قالبها واحتياجاتها ويعزز استي مطاالقتصادية والثقة بالنفس وامتالكها لراتب يلب
بل ويساعدها على  اويساعدها على السعي للحفاظ على العمل والنجاح به وٕاثبات ذاتها وتعزيز مهاراته

متلكه من قدرات ومهارات وتنمي هذه القدرات وبالتالي ت الحصول على المزيد من الدورات التي تعزز ما
دراسة كًال من رويدا العطوي و يتفق ذلك و ،  بداعية لديها بأبعادها المختلفةتنعكس على مهارات القيادة اإل

في وجود فروق في األنماط القيادية للمرأة ترجع ) ٢٠٢١(، دعاء عبد السالم وأمنية البكري  )٢٠١٩(
  . إلى متغير متوسط الدخل الشهري لصالح فئات الدخل المرتفع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  " نص علي أنهوالذي ي :ثانى النتائج في ضوء الفرض ال
وبعد تطبيق  اس مهارات القيادة االبداعية قبلمتوسطات درجات أفراد العينة التجريبية على مقي

  " . لصالح التطبيق البعدى عدامج المالبرن
  :يوضح ذلك) ٢١(رقم والجدول التالي ) ت( الفرض تم تطبيق اختبارهذا صحة  وللتحقق من

الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث التجريبية في تعزيز مهارات القيادة االبداعية قبل تطبيق  )٢١(جدول 
  ٣٠=ن    البرنامج وبعده

المتوسط  فاعلية البرنامج
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
  قيمة

  الداللة  )ت (

التفكير االبداعي تمھارا
  في حل المشكالت

  ٢١,٠٢٧  ٢٩  ٣٠  ٢,٩١٨٢٣ ١٦,٣٦٦٧ يالقبل
  

لصالح  ٠,٠١
  ٥,٣٠٦٦٩ ٣٩,٦٦٦٧ البعدى  البعدى 

لصالح  ٠,٠١  ٢٧,٠٨٢  ٢٩  ٣٠  ١,١٢٤٩٥ ١٣,٩٠٠٠ القبليمھارة استشراف المستقبل
  ٤,٩٢٧٦٤ ٣٦,٨٣٣٣ البعدى  البعدى 

مھارة تطوير الذات وإدارة
  األولويات

لصالح  ٠,٠١  ١٨,٨١٢  ٢٩  ٣٠  ٥,١٧٧٨٧ ٢٣,٥٠٠٠ القبلي
  ٧,٥٨٠٩٨ ٥٦,٦٦٦٧ البعدى  البعدى 

لصالح  ٠,٠١  ٢٥,٩٥٩  ٢٩  ٣٠  ٣,١٨٩٢٤ ١٦,٦٣٣٣ القبلي  مھارة إدارة التفاوض
  ٤,٩٢٧٦٤ ٣٦,٨٣٣٣ البعدى  البعدى 

مھارة ادرة التغيير وتحفيز
  فرق العمل

لصالح  ٠,٠١  ٢١,٧٠٧  ٢٩  ٣٠  ٤,٢٣٥٧٣ ٢٢,٧٠٠٠ القبلي
  ٦,٤٤٣٨٣ ٤٨,١٦٦٧ ىالبعد  البعدى 

مھارة إدارة األزمات
  والصراعات

لصالح  ٠,٠١  ٢٦,٦٥٥  ٢٩  ٣٠  ٣,٣٥٦٢٤ ١٩,٦٦٦٧ القبلي
  ٦,٠٦٤٧٨ ٤٥,٣٣٣٣ البعدى  البعدى 

مھارات القيادة االبداعية
  ككل

لصالح  ٠,٠١ ٢٤,٦٤٥  ٢٩  ٣٠  ١١١,٤٦٦٧ ٧,٨٤٢١٢ القبلي
  ٢٦٣,٥٠٠٠ ٣٥,٢٥١٥٦ البعدى  البعدى 
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درجات = df، ٢٩,٦٤٥) = ت ( قيمة = t: )ايتا(ولمعرفة حجم التأثير تم تطبيق معادلة   
  ٢٩=الحرية 

 t2       
n2 =      = 0.95 
    t2 + df 

  ٠,٩٥  =  n2وبحساب حجم التأثير وجد إن 
  :ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاألتي 

  حجم تأثير صغير = ٠,٢
  حجم تأثير متوسط = ٠,٥
 حجم تأثير كبير                                    = ٠,٨

المقابلة لها وهى تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادلة  dإلى قيمة   n2) ايتا(ويمكن تحويل قيمة 
       :التالية 

 2√ n2 
d =                              = 9.49 

√1-n2 

  .، وهذا يعنى أن حجم تأثير البرنامج كبير٩,٤٩ =  dيتضح أن قيمة 
بين التطبيق القبلى ) ٠,٠١(أن هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ٢١(يتضح من جدول 

والبعدي لجميع جلسات البرنامج لتنمية وتعزيز مهارات القيادة اإلبداعية لصالح التطبيق البعدي وهذا يدل 
عد في تعزيز مهارات القيادة اإلبداعية، كما يتضح من العرض السابق أن قيمة على فاعلية البرنامج الم

d ) =دراسة كًال من رباب عجاج و ويتفق ذلك ،  عني أن حجم تأثير البرنامج كبيروهذا ي) ٩,٤٩
والتي أكدت على فاعلية برنامج لتنمية بعض ) ٢٠١٣(، ودراسة عائشة البوعينين وآخرون )٢٠٠٢(

مهارات اتخاذ القرارات وحل (لقيادي للمرأة في مواقع القيادة التربوية وهذه المهارات هي مهارات السلوك ا
المشكالت، مهارة إدارة الصراع، مهارة الثقة بالنفس، مهارة االتزان االنفعالي، والقدرة على تكوين فرق 

تي أكدت على وال (Chan, 2003)كذلك يتفق دراسة ،  )يد الذات لدى العينة التجريبيةالعمل وتوك
فاعلية البرنامج المعد في تنمية مهارات القيادة وخاصة مهارات التواصل وتنظيم العواطف وحل 

  . المشكالت
  :ملخص النتائج

مستوى مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة عينة البحث متوسط أشارت النتائج الى أن ــــــ 
ثم جاءت أقل نسبة للمستوى المرتفع بنسبة % ٣٢,٤٣منخفض بنسبة يليها المستوى ال% ٤٣,٢٤بنسبة 
٢٤,٣٢ .% 

على مجموعة من الدورات التدريبية حيث حصل حصلوا األساسية قد  بحثعينة الأوضحت النتائج أن ـــــ 
، ICDLعلى دورات في الكمبيوتر والرخصة الدولية في الحاسب اآللي % ٥٤,٠٥بنسبة ) ١٠٠(عدد 

وهي مرتبطة % ٤٩,١عداد االختبارات بنسبة إة، يليهم دورة ي اتخاذ القرارات بنفس النسبوكذلك دورات ف
، كما %٤١,٦من أفراد العينة بنسبة ) ٧٧(ثم دورة في التخطيط حصل عليها  ،بعملهن في وزارة التربية 

ة نسبة على دورة في إدارة الوقت، وحصل على دورة في القيادة التربوي% ٣٨,٩بنسبة ) ٧٢(حصل عدد 



 ٤٠٦ ٢٠٢١ديسمبر ) ٢(عدد  - المجلد السابع والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي             

، بينما حصل نسبة % ٣٤,٥حصلن على دورة في إدارة األزمات بنسبة ) ٦٤(، وعدد %٣٧,٢٩
  .على دورات تأهيلية لمناصب قيادية% ٣٠,٣

في الحصول علي دورات تدريبية  وجاءت يرغبون األساسية  بحثأفراد عينة الأشارت النتائج الى أن ـــــ ـ
، يليها دورة في إعداد قادة االبداع %٦٧,٥٦القرارات بنسبة أولى هذه الدورات حل المشكالت واتخاذ 

، ثم تلتها %٤٠,٥٤، وجاء في المرتبة الثالثة دورة في العمل الجماعي بنسبة %٥٦,٧واالبتكار بنسبة 
 %.٣٣,٥، وجاءت دورة التطوير االداري بنسبة %٣٥,١٣دورة المهارات االلكترونية بنسبة 

تطوير الذات إدارة و من مهارات القيادة االبداعية أهمية لدى عينة البحث هي أكثر مهارة كما اتضح أن ــــ 
، تالها في الترتيب مهارة إدارة التغيير وبناء %٢٢وٕادارة األولويات حيث كان ترتيبها األول بنسبة 

عي الثالث مهارة التفكير االبدا ، ثم جاء في الترتيب%٢٠وتحفيز فرق العمل في المرتبة الثانية بنسبة 
المرتبة الرابعة بنسبة  الصراعاالنفعاالت و ، واحتلت إدارة االزمات و %١٦حل المشكالت بنسبة فى 
، أما في المرتبة السادسة واألخيرة كانت %١٤، وجاء في المرتبة الخامسة إدارة التفاوض بنسبة %١٥

 %.١٣مهارة استشراف المستقبل بنسبة 
 تبعًا ألختالف السنبمحاورها فى مهارات القيادة االبداعية ساسية البحث األعينة د فروق بين أفراد و وجـــــ 

  ). ٠,٠١،  ٠,٠٥(السن االكبر عند مستوى معنوية فئات لصالح 
األساسية في مهارات القيادة اإلبداعية  بحثة إحصائية بين أفراد عينة اليتضح وجود فروق ذات داللـــــ 

 .  لصالح المستوى التعليمي األعلى) ٠,٠١(، )٠,٠٥(بين  تراوحالمرأة تعليم تبعًا لمستوى  بمحاورها
تبعًا ألختالف عدد سنوات  رهااو بمح فى مهارات القيادة اإلبداعية يتضح وجود فروق بين أفراد العينةــــــ 
 ).٠,٠١(عند مستوى داللة ، األكبر عمللصالح عدد سنوات ال عملال

بين أفراد العينة فى مهارات القيادة ) ٠,٠١(توى داللة يتبين  وجود فروق دالة احصائية عند مســــــ 
مهارة إدارة التغيير وبناء  -مهارة إدارة التفاوض - مهارة استشراف المستقبل(اإلبداعية ككل وكل من 

تبعًا ألختالف المسمى الوظيفى  لصالح مدير اإلدارة أى المسمى الوظيفى االعلى، )  وتحفيز فرق العمل
 - التفكير االبداعى في حل المشكالت(لصالح وظيفة الموجه الفني االول في مهارات  بينما كانت الفروق

كانت الفروق لصالح المسمى الوظيفي رئيس و ،  ٠,١عند مستوى معنوية ) إدارة األزمات والصراعات
 .قسم في مهارة إدارة تطوير الذات وٕادارة األولويات

 دة اإلبداعيةبين أفراد العينة فى مهارات القيا) ٠,٠١( د فروق دالة احصائية عند مستوى داللةو وجـــــ 
 .راتب المرأة االكبرلصالح الكويتية العاملة  راتب المرأةبمحاورها تبعًا الختالف 

د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية على مقياس مهارات و وجـــــ 
،  ٠,٠١البرنامج المصمم لصالح التطبيق البعدى عند مستوى داللة القيادة االبداعية قبل وبعد تطبيق 

 .٩,٤٩ =  dوقد كان تأثير البرنامج كبير حيث كانت  قيمة 
 :توصيات البحث

  :بما يلى يوصون اتفى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن الباحث
  ) :لطفولةقسم إدارة مؤسسات األسرة وا(مثل الدراسة المتخصصة  معامل: أوًال 
إعــداد وبنــاء المزيــد مــن البــرامج اإلرشــادية مــن قبــل المتخصصــين فــى كافــة المجــاالت المعنيــة ومنهــا ـــــــ  ١

قســــم إدارة مؤسســــات األســــرة والطفولــــة والتــــى تســــاهم فــــى تطــــوير وتنميــــة العديــــد مــــن المهــــارات والقــــدرات 
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اء المعـــيالت وأصـــحاب القـــدرات وتســـتهدف المزيـــد مـــن الفئـــات والشـــرائح مثـــل الشـــباب وذوى الهمـــم والنســـ
  .الخاصة وغيرهم من الشرائح التى يجب أن ال يغفل دورها فى عملية التنمية المجتمعية 

ـــ إتاحــة الفرصــة لعقــد نــدوات تثقيفيــة ودورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة النســاء وتنميــة كافــة مهــارات القيــادة  ٢ ـــــ
ـــك ـــة لـــديهن وٕاســـتغاللها علـــى كافـــة األصـــعدة وذل بعقـــد بروتـــوكالت تعـــاون وشـــراكة مـــع الجهـــات  اإلبداعي

المختلفـــة لالســـتعانة بالمتخصصـــين فـــى تقـــديم وطـــرح محتـــوى يســـهم فـــى تعزيـــز مهـــارات القيـــادة اإلبداعيـــة 
ويســتهدف الفتيــات فــى المــدارس والجامعــات والنســاء العــامالت فــى مقــرات عملهــن والنســاء الغيــر عــامالت 

  .فى النوادى واألماكن الترفيهيه وغيرها 
وزارة التعلــيم العــالى والبحــث ، وزارة التربيــة والتعلــيم (الــوزارات المعنيــة بــالتعليم والبحــث العلمــى : ًا ثانيــ

  ) :العلمى
 لـدى مهـارات القيـادة االبداعيـة علـىالجامعـات  فـي المنـاهج وخاصـة التربويـة العمليـة أهـداف تركيـز ــــ  ١

 كيفيـة وتعلـيمهن والدوافع اإليجابيـة الخلقية القيم أكيدالعلمية وت شخصيتهن وبناء الطالبات وخاصة الطلبة
  .لحلها علمية موضوعية أساليب واستخدام المشكالت تشخيص كيفية وتدريبهن على المواقف مواجهة

ـــ إدراج مفــاهيم وأهــداف تنميــة مهــارات القيــادة اإلبداعيــة ضــمن المنــاهج التعليميــة بالمراحــل المختلفــة  ٢ ــــــ
ك المهارات لدى النشئ والكشـف عـن الموهـوبين والمتميـزين والشخصـيات القياديـة وتقـديم والسعى لتعزيز تل

  .الدعم الكافى لتعزيز ما يمتلكونه من مهارات وقدرات وصقلها 
  ):المقرؤة، المسموعه ، المرئية (وسائل اإلعالم المختلفة : ثالثًا 
 المختلفة المواقع حاليًا في الموجودة النسوية ريةاإلدا للقيادات الناجحة التجارب على األضواء تسليطـــــ  ١

 مختلـف فـي ونجاحهـا ورائـدة تؤكـد كفـاءة المـرأة الكويتيـة متميـزة نمـاذج باعتبارهـا المجتمـع وٕابرازهـا فـي
 إلـى الوصـول فـي لـديهن الطمـوح وٕاثـارة وٕامكانيـاتهن وبقـدراتهن النسـاء بأنفسـهن ثقـة بغية تعزيـز المجاالت

 والرجـال المسـؤولين اإلداريـين وخاصـة المجتمـع أنظـار الستقطاب وسيلة ستكون ذلكإضافة ل هذه المواقع
 فهـي الرجـل عـن شـأناً  تقـل ال وبأنهـا أهميـة المـرأة إلـى )األخ األب، الـزوج،( مـواقعهم العائليـة مختلـف في
  . القيادية المواقع تتبوء عندما منها تحقيق االلتزامات المطلوبة في وناجحة قادرة
 نحـو اإليجابيـة القـيم والمفـاهيم غـرس فـي الجماهيريـة والمنظمـات والتثقيـف اإلعـالم وسـائل سـتثماراــــــ  ٢

 فـي وأدوارهم وواجباتهم بحقوقهم والمرأة الرجل والعملية وتعريف االجتماعية الحياة في المرأة ودورها تنشئة
 .القيادية المواقع تبوء في الفرص وٕاتاحة القرارات اتخاذ وفي المشاركة في الحياة

ـــــــ تــدعيم بــرامج المــرأة واألســرة والتــى تبــث عبــر وســائل اإلعــالم المختلفــة بمحتــوى يســاعد علــى تنميــة  ٣
وتعزيــز مهــارات القيــادة اإلبداعيــة وطــرح نمــاذج واقعيــة مــن القياديــات مــن النســاء الالتــى تقلــدن مناصــب 

التنميــــة المجتمعيــــة علــــى كافــــة  قياديــــة فــــى المواقــــع المختلفــــة وكــــان لهــــن بصــــمة ناجحــــة ودور بــــارز فــــى
المستويات وٕابراز دور المرأة فى عملية التنمية واإلقتداء بالتجـارب الناجحـة فـى إفسـاح الطريـق للمـرأة ومـن 
أبرزهــا التجربــة المصــرية ومــا طرحتــه القيــادة السياســية مــن إتاحــة الفرصــة العادلــة والمنصــفة للنســاء لشــغل 

ة الكافيــة مــن المقاعــد للنســاء فــى األجهــزة التشــريعية مثــل مجلــس المناصــب القياديــة والحصــول علــى النســب
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النواب والشيوخ والوزارات والهيئات القضائية المختلفة وأهمية تسليط الضـوء علـى مهـارات القيـادة اإلبداعيـة 
  .ودورها فى تقلد المرأة لكافة المهام والمناصب التى تكلف بها 

  : الوزارات وجهات العمل المختلفة: رابعًا 
 متخصصة إدارية في دورات بإشراكهن النسوية التدريب المتواصل للقيادات بعملية االهتمام ضرورةــــــ  ١

 والقدرات المهارات تنمية إلى الوظيفي المعرفة والتدرج مجرد تتجاوز لديهن جديدة أبعاد بهدف تنمية
 وطرق إدارة المناقشات كيفية على تدريبهن و األداء طرق وتغيير أنماط السلوك اإلنجاز وتعديل ودوافع

 .العمل في التي تجابهن حل المشكالت
 وسعة والمتخصصة العامة الثقافة بأهمية القيادية المرأة توعيةـــــ طرح برامج متعددة تساعد على  ٢

 العلمية والمقاالت والمجالت الحديثة الكتب المستمرة بقراءة بالمتابعات قيامها عن طريق االطالع
 التي المواقف مواجهة بغية في مختلف المجاالت العلم إليه توصل ما أحدث على واالطالع صةالمتخص
 .بالنفس وبالشخصية وثقة علميةأساليب ب لها تتعرض

 المهارات في مكثفة ودورية تدريبية دورات بعقد وذلك النسائية، للقيادات اإلدارية المهارات تطويرـــــ  ٣
 السمات وفيهن فيهم تتوافر لمن أو لقيادات الصف الثاني، وٕادارية ةمتخصص دورات وكذلك اإلدارية
 .لإلدارة في المستقبل إلعدادهم القيادية

ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى توفير البرامج التدريبية بكل مكوناتها وعلى ــــ  ٤
 .لقيادة االبداعية لديهااختالف مستوياتها بما يكفل دعم قدرات المرأة العاملة ومهارات ا

  
  :المراجع

  : المراجع العربية: أوال
معوقات الدور القيادي لمديرات المدارس الثانوية بنات وكيفية ): ٢٠٠٦(إبراهيم عباس الزهيري  .١

 . ٢٨٥ص  ١٨٥، ص ٤٣، مجلة مستقبل التربية العربي، العدد التغلب عليها
رسالة  -القيادية  المهاراتوفن في تنمية مدى فعالية برنامج كارنز وش :)٢٠٠٤(حمد الدعي أ .٢

 .جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين .ماجستير غير منشورة
، )٥٥(العدد ،٢٠٢٠-٢٠١٩المجموعة االحصائية السنوية): ٢٠٢٠(حصاءإللاالدارة المركزية  .٣

 . دولة الكويت
مجلة التربية -مية المجتمعاالتجاهات الحديثة في تمكين المرأة لتن): ٢٠١٥(أميرة عبد السالم زايد  .٤

 .السعودية - )٦٧(عدد-وعلم النفس
 .مصر – العربي الفكر دار -العلمي البحث وضوابط خطوات): ٢٠١٠( منتصر أمين .٥
مشكالت تبؤء المرأة للمواقع القيادية من  ):٢٠١٦(انعام عبد اللطيف الشهابي وموفق حديد محمد  .٦

 .العراق–بغداد  -مؤتمر المرأة في اخاذ القرار -)ةالتجربة العراقي(وجهة نظر القيادات النسائية 
السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القيادية األردنية  :)٢٠١١(ايمان بشير محمد الحسين .٧

 سوريا، دمشق ،  العدد الثالث والرابع - ٢٧المجلد –مجلة جامعة دمشق  – والمعوقات التى تواجهها
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تمكين المرأة الكويتية في المناصب القيادية في وزارة درجة ): ٢٠١٤(ايمان صالح المكيمي  .٨
  .االردن،جامعة ال البيت ،كلية العلوم التربوية،رسالة ماجستير غير منشورة،التربية في دولة الكويت

المهارات الحياتية ودورها في تمكين المرأة ): ٢٠٠٦(ايناس ماهر بدير ورشا عبد العاطى راغب .٩
 –بحث منشور في مجلة المؤتمر العربي العاشر لالقتصاد المنزلي  "يةالعاملة كمدخل للتنمية البشر 

أغسطس  ٨-٧) (٣(العدد  –المجلد السادس عشر  –جامعة المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي 
  .مصر ، شبين الكوم ،  )٥١٢-٤٨٣أرقام الصفحات ). (٢٠٠٦

لتعزيز إدارة المرأة المعيلة فاعلية برنامج "): ٢٠٠٧(ايناس ماهر بدير ورشا عبد العاطي راغب  .١٠
المجلد  –جامعة المنوفية  –بحث منشور في مجلة كلية االقتصاد المنزلي " للمشروعات الصغيرة

 .مصر ، شبين الكوم ،  ٢٠٠٧يناير وٕابريل ) ٢، ١(العدد  –السابع عشر 
ي جامعة معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي دراسة ميدانية  ف): ٢٠١٦(ثائر رحيم كاظم  .١١

 ٢العدد/ ٢٤المجلد /العلوم االنسانية / كلية اآلداب مجلة جامعة بابل/ جامعة القادسية- القادسية
Thaer.raheem78@gmail.com  ، العراق. 

ة للمرأة األنماط القيادي):  ٢٠٢١(دعاء عمر عبد السالم متولي وأمنية محمد البكري صالح  .١٢
مجلة البحوث في مجال التربية  -وعالقتها بإدارة األزمات الحياتية كمدخل للتنمية المستدامة

 .مصر ،  ٢٠٢١مارس -٣٣العدد–المجلد السابع  -النوعية
 وادواته مفهومه العلمي البحث): ٢٠٢٠( الحق عبد وكايد عدس الرحمن وعبد عبيدات ذوقان .١٣

 . السعودية -للنشر الفكر دار -١٩ط وأساليبه،
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات  :)٢٠٠٢(رباب محمد صالح الدين أحمد عجاج .١٤

 .كلية التربية –رسالة ماجستير غير منشورة  -السلوك القيادي للمرأة في مواقع القيادة التربوية
ات النسائية أثر التمكين اإلداري على اإلبداع من وجهة نظر القياد): ٢٠١٩(رويدا محمد العطوي .١٥

جامعة تبوك  –كلية ادارة االعمال  -٢٠٣٠في التعليم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية 
  .المملكة العربية السعودية -
المعهد العربي للتخطيط –المؤشرات واألبعاد التنموية :تمكين المرأة ): ٢٠١٨(رياض جليلي .١٦

 .الكويت ،  )٨٢(ل العربية العددنمية في الدو سلسلة دورية تعني بقضايا الت -بالكويت
درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قيادات مدارس ): ٢٠١٨(سارة عبد اهللا عبد العزيز حسين  .١٧

قسم االدارة  - كلية العلوم االجتماعية-رسالة ماجستير -المرحلة االبتدائية بمحافظة حوطه بنى تميم
 .السعودية-الميةجامعة االمام محمدبن سعود االس –والتخطيط التربوي 

درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويين في ): ٢٠٠٦(سعد بن دبيان الشمري  .١٨
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردنالمملكة العربية السعودية

درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويين ): ٢٠١٦(سماح حسن علي جبرني  .١٩
ها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديميين في وعالقت

، رسالة ماجستير في االدارة التربوية بكلية الدراسات العليا في جامع النجاح الجامعات الفلسطينية
 .فلسطين -الوطمية في نابلس

الخامس للجمعية  اإلداري الملتقى، "كيف نكسب قادة المستقبل"): ٢٠٠٧(سوزان طه باناجيه  .٢٠
 .الرياض، المملكة العربية السعودية، فبراير ٢٨-٢٦، السعودية لإلدارة 
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أثر برنامج إثرائي  ):٢٠١٣(عائشة حسن البوعينين و فاطمة أحمد الجاسم وموسى محمد النبهان .٢١
ي مملكة في تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى الطالبات الموهوبات بالصف السادس االبتدائي ف

  .مملكة البحرين -جامعة الخليج العربي -قسم تربية الموهوبين كلية الدراسات العليا -البحرين
اتجاهات المرأة القيادية في األردن نحو معوقات ): ٢٠٠٣(عبد المجيد العزام وأنعام الشهابي  .٢٢

المجلد  ،العلوم اإلنسانية ،م التطبيقية ، المجلة األردنية للعلو وصول المرأة إلى المواقع القيادية العليا
 .األردن ،  ٦٩. ١١٤ض-٩٤السادس، العدد الثاني، ص

الممارسة العملية واإلحتياجات التدريبية للقيادة اإلبداعية كما درجة ): ٢٠١٢( فهد الغامدي .٢٣
ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،  ، رسالةيتصورها القادة األكاديميون بجامعة الباحة

 .بية السعوديةالمملكلة العر 
القيادة اإلبداعية وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس ): ٢٠١٢(فهد نجيم راجح السلمي  .٢٤

 - قسم االدارة التربوية والتخطيط - رسالة ماجستير غير منشورة-الحكومية المتوسطة بمدينة جده
 .السعودية-جامعة ام القرى–كلية التربية 

 يق أساليب تنمية اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزماتمدى تطب"): ٢٠٠٥(فوزية عيد العوفي  .٢٥
لدى رؤساء األقسام بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى ، )"دراسة ميدانية ( أعضاء هيئة التدريس 
 .المملكة العربية السعودية

جامعة  معوقات تولي المرأة للمناصب القيادية في المجتمع القطري،): ٢٠٠٨(خرون كلثم الغانم وأ .٢٦
 . قطر، المجلس األعلى لشئون األسرة، قطر

 دكتوراهرسالة  القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي في الجامعات السعودية،): ٢٠٠٤(ليلى القرشي  .٢٧
 .غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

 .مصر ،  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية القيادة اإلدارية واإلبداعية،): ۲۰۰۹(محمد الصيرفي  .٢٨
القيادة النسائية وتفعيل القرار في التنظيم  ):٢٠١٠(محمد مدحت عبد اللطيف رضوان  .٢٩

 .مصر ، الزقازيق ، جامعة الزقازيق  -كلية اآلداب-ماعقسم االجت -رسالة ماجستير-االجتماعي
استخدام استراتيجية التمكين فى الخدمة االجتماعية وزيادة مشاركة ): ٢٠٠١(د عرفان محمو  .٣٠

الخدمة االجتماعية (المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر،  المرأة الريفية فى تنمية المجتمع،
 ٣-٢بالفيوم، الجزء الثالث، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة ). ومنظمات المجتمع المدنى

 .مصر ، الفيوم ،  يوما
وعى األمهات بإدارة  :)٢٠١٩( مروة مسعد السعيد ناجي و أسماء صفوت جمال حسن الكردى .٣١

بحث منشور في مجلد المؤتمر ، مواهب أطفالهن وعالقته باكتسابهم مهارات القيادة اإلبداعية 
مستقبل التعليم (العلمي السادس والدولي الرابع لكلية التربية النوعية، جامعة عين شمس بعنوان 

، ٢٠١٩/فبراير/٢٧-٢٤في الفترة من ) النوعي وذوي االحتياجات الخاصة في ضوء مفهوم الجودة
 .مصر ، القاهرة 

اإلدارية  العوامل المؤثرة في السلوك اإلداري اإلبداعي للقيادات): ٢٠٠٨(مريم أحمد القحطاني  .٣٢
، رسالة ماجستير غير )ة مكة المكرمةدراسة مطبقة على منظمات التعليم العالي بمنطق(النسائية 

 . السعودية، جدة منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، 
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القيادة اإلبداعية للمديرات وعالقتها بااللتزام التنظيمي ): ٢٠١٤(مريم بنت أحمد بن محمد الزهراني .٣٣
رسالة   -للمعلمات في دور رياض األطفال األهلية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن

المملكة العربية  ،مكة  -جامعة أم القرى - جستير غير منشورة في اإلدارة التربوية والتخطيطما
  .السعودية

بحث منشور في -مؤسسات التربية وتمكين المرأة العربية رؤية اسالمية): ٢٠١٩(مهنى غنايم  .٣٤
في ) مأمولالواقع وال(الدراسات النوعية في المجتمعات العربية–) الدولي الثاني(المؤتمر الثالث

 .مصر ، الزقازيق ،  التربية النوعية جامعة الزقازيق كلية -٢/٣/٢٠١٩
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم ): ٢٠٠٩( مؤمنة صالح الرقب .٣٥

رسالة ماجستير غير منشورةة في اإلدارة التربوية بكلية  - العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها
  .فلسطين ،  الجامعة اإلسالمية بغزةالتربية في 

أثر برامج التدريب في مراكز الصندوق األردني الهاشمي للتنمية  ):٢٠٠٦(الدبوبي موسى ميسون  .٣٦
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة البشرية على تمكين المرأة األردنية اجتماعيا واقتصاديا

 .األردنية، األردن
 ،، الدار المصرية اللبنانية ، مكتبة األسرةالم في عالم متغيرالمرأة واإلع :)٢٠٠٤(ناهد رمزي  .٣٧

  .مصر ، القاهرة ،  ١١ص
دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية في  :)٢٠١٦( ساعدعواد رشيد نهى  .٣٨

من أكاديمية اإلدارة والسياسة " القيادة واإلدارة"رسالة لماجستير في  -وزارة الصحة الفلسطينية
  .فلسطين -جامعةة االقصى -للدراسات العليا

فاعلية برنامج ارشادي لتنمية بعض المهارات الحياتية ): ٢٠١٤(هبة إبراهيم عبدالمعطي حسنين  .٣٩
، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية لدى عينة من األطفال الصم

  .مصر ، هرة القا، ١٥٣-١٦٥، ص ١٥٠والمعرفة، العدد  للقراءة
دور المرأة في المناصب االدارية في بعض أقطار المجتمع العربي ): "٢٠٠٢(هبه أحمد نصار  .٤٠

المنظمة إلدارة بمنطقة الخليج العربي، ، ندوة دور المرأة في ا"ودورالدول والحكومات في تفعيله
جلس األعلى لشؤون العربية للشؤون اإلدارية، ووزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان القطرية والم

 .قطر ،  األسرة
دراسة : معوقات تقدم المرأة لشغل الوظائف القيادية في المحليات : )٢٠٠٨(هيام حمدي زهران  .٤١

، در المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون للخدمة االجتماعية مقارنة كأحد محاور تمكين المرأة
  .مصر، ٣٠١٣ – ٢٩٦٠ص   ص ،٦مج، ) ين نوعية الحياةالخدمة االجتماعية وتحس(
واقع الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمكين االداري للقيادات  ):٢٠١٧(هيفاء منصور الدخيل  .٤٢

ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التنمية  - النسائية في الوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
 .السعودية ،  وديةمعهد االدارة العامة السع - االدارية في ظل التحديات االقتصادية

التمكين االداري للقيادات النسائية في الجامعات السعودية ): ٢٠١٤(هيلة عبد اهللا سليمان الفايز  .٤٣
القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة العربية  مؤتمرورقة عمل مقدمة الى  -الواقع والتحديات-

، الرياض ،  اإلدارة العامة معهد  -ه١٢/٢/١٤٣٦-١٠السعودية الواقع والتطلعات المنعقد في 
 .السعودية 
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المهارات االدارية وعالقتها بالقدرة على ): ٢٠١٩(وجيدة محمد نصر حماد ورباب السيد مشعل .٤٤
بحث منشور في مجلد المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية  - اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية

النوعية ودورها في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد الدراسات (التربية النوعية، جامعة طنطا بعنوان 
 .مصر ، طنطا ،  ٢٠١٩ /مارس/٩-٦في الفترة من ) القومي

، مكتبة عين شمس، الحاسبات اإللكترونية ونظم المعلومات): ٢٠١٥(يحيى مصطفى كمال حلمي  .٤٥
 .مصر ،  القاهرة
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  ملخص البحث
  اعلية برنامج ارشادي لتعزيز مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية العاملةف

يهدف البحـث الـى التعـرف علـى فاعليـة برنـامج ارشـادي فـي اكتسـاب مهـارات القيـادة االبداعيـة لـدى       
ة مـــن زوجـــة كويتيـــة عاملـــ )١٨٥(،وطبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة أساســـية قوامهـــا العاملـــة  المـــرأة الكويتيـــة

،  مســتويات اجتماعيــة واقتصــادية مختلفة،عاملــة فــي وظــائف مهنيــة مختلفــة  بــوزارة التربيــة بدولــة الكويــت
 وللوصــول .زوجـة كويتيــة عاملــة مـن الربيــع األدنـى مــن العينـة األساســية ) ٣٠(تتكـون مــن  تجريبيــة عينـةو 

مقيـاس المهـارات  -٢ –عامـة لألسـرة اسـتمارة البيانـات ال -١ :إلى نتائج البحث تم استخدام األدوات التالية
مهـارات ادارة   -مهـارة استشـراف المسـتقبل -مهـارة التفكيـر االبـداعي فـي حـل المشـكالت(القيادية ويتضمن 

-مهـارة ادارة التغييـر وبنـاء وتحفيـز فـرق العمـل  -مهـارة ادارة التفـاوض  -وٕادارة األولويـات وتطوير الذات
برنــامج ارشــادي عــن مهــارات القيــادة االبداعيــة للمــرأة  -٣).والصــراع مهــارات إدارة األزمــات واالنفعــاالت 

 :وقد توصل البحث للنتائج التالية الكويتية 
 .%٤٣,٢٤مستوى مهارات القيادة االبداعية لدى المرأة الكويتية العاملة عينة البحث متوسط بنسبة  -١
تطوير الذات وٕادارة إدارة و  أكثر مهارة من مهارات القيادة االبداعية أهمية لدى عينة البحث هي -٢

، تالها في الترتيب مهارة إدارة التغيير وبناء وتحفيز %٢٢األولويات حيث كان ترتيبها األول بنسبة 
، ثم جاء في الترتيب الثالث مهارة التفكير االبداعي لحل %٢٠فرق العمل في المرتبة الثانية بنسبة 

 .%١٦المشكالت بنسبة 
لدى المرأة (ئية لدى عينة البحث األساسية في مهارات القيادة االبداعية توجد فروق ذات داللة احصا -٣

 - المسمى الوظيفى  -عملعدد سنوات ال  -مرأةالمستوى التعليمى لل -السن (تبعا لمتغيرات الدراسة
المسمى -عدد سنوات الخبرة األطول–لصالح السن األكبر ، المستوى التعليمي األعلى ) راتب المرأة 
 .ولراتب المراة األكبر–دير عام الوظيفي م

اس مهارات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية على مقي -٤
 ٠.٠١وبعد تطبيق البرنامج المصمم لصالح التطبيق البعدى عند مستوى داللة  القيادة االبداعية قبل

حل  الداعمة لمهارات القيادة االبداعية ومنها بضرورة تدريب القيادات على األساليبواوصت الدراسة 
ووضع استراتيجيات لتمكين . وادارة التغيير وادارة االولويات وتطوير الذاتالمشكالت بالتفكير االبداعي 

  ومهنياً  واجتماعياً  المرأة وتدريبها على االساليب الحديثة في مجال صنع القرار واليات تنفيذها اقتصادياً 
  .المرأة الكويتية   -مهارات القيادة االبداعية -برنامج ارشادي: ية الكلمات المفتاح
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Abstract 
The effectiveness of a counseling program to enhance the 

creative leadership skills of working Kuwaiti women. 
      The research aims to identify the effectiveness of a counseling program in 
acquiring creative leadership skills for Kuwaiti women, and the study was 
applied to a basic sample of (185) working Kuwaiti wives of different social 
and economic levels, working in various professional jobs at the Ministry of 
Education in the State of Kuwait. The experimental study sample consists of 
(30) a Kuwaiti working wife from the lower spring of the basic sample. In order 
to reach the results of the research, the following tools were used: 1- General 
data form for the family - 2- Leadership skills scale, which includes (the skill of 
creative thinking in solving problems - the skill of future foresight - skills of 
managing priorities and self-development - the skill of negotiation management 
- the skill of managing change and building and motivating teams Work - crisis 
management skills, emotions and conflict). 3- A counseling program on 
creative leadership skills for Kuwaiti women. The research reached the 
following results: 
1-The level of creative leadership skills of working Kuwaiti women in the 
research sample is an average of 43.24%. 
2-The most important skill of the creative leadership skills for the research 
sample is self-development and priority management, where it ranked first by 
22%, followed by the skill of managing change and building and motivating 
work teams in the second place by 20%, and then came in the third rank the 
skill of creative thinking Problem solving by 16%. 
3- There are statistically significant differences in the basic research sample in 
creative leadership skills (for women according to study variables (age - 
educational level of the wife - number of years of experience - job title - 
women's salary) in favor of older age, higher educational level - number of 
years of longest experience - Job title General Manager - and the largest salary 
for a woman. 
4- There are statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental sample members on the scale of creative leadership skills before 
and after the application of the program designed in favor of the post 
application at the level of significance of 0.01 
The study recommended the necessity of training leaders on methods that 
support creative leadership skills, including problem solving through creative 
thinking, change management, priority management and self-development. 
Develop strategies to empower women and train them on modern methods in 
the field of decision-making and the mechanisms for implementing them 
economically, socially and professionally 
Keywords: counseling program - creative leadership skills - Kuwaiti 
women . 


