Journal of Educational
and Psychological Sciences

مجلة العلوم
التربوية والنفسية

Volume (5), Issue (42): 30 Nov 2021
P: 21 - 40

 م2021  نوفمبر30 :)42(  العدد،)5( املجلد
40 - 21 :ص

ISSN: 2522-3399

Electronic monitoring and administrative empowerment of women leaders
in government sectors in Makkah Al-Mukarramah
Alia Zaid Nayef Al-Mutairi
General Administration of Education in Makkah || Ministry of Education || KSA
Abstract: This current study aimed at identify the reality of electronic monitoring of women leaders in government sectors
in Makkah Al-Mukarramah and to identify the level of administrative empowerment of women leaders in government
sectors in Makkah Al-Mukarramah, and to find the relationship between the reality of electronic control and administrative
empowerment of women leaders in government sectors in Makkah Al-Mukarramah, the study followed the descriptive
approach to its relevance to the nature of The study and its objectives. The study sample consisted of (56) women leaders in
government sectors in Makkah Al-Mukarramah. The study highlighted several results, the most important of which were:
1.Most of the study sample items are approvals of the reality of electronic monitoring of women’s leaders in government
sectors in Makkah Al-Mukarramah, and the most prominent of them is that women’s leaders assume responsibility when an
error occurs due to their work in the place.
2.Most of the study sample items are approvals of the reality of administrative empowerment of women leaders in
government sectors in Makkah Al-Mukarramah. The most prominent of which was the ministry’s confidence in the
capabilities of women’s leaders to perform their work efficiently.
3.That there is a positive relationship of statistical significance at the level of 0.01 or less between the practice of electronic
monitoring and the level of administrative empowerment among women leaders in the government sector in Makkah AlMukarramah.
The study recommended several recommendations, the most important of which were: Researching the obstacles that limit
the level of administrative empowerment of women leaders in government sectors in Makkah and addressing them, and
creating an appropriate environment that improves the level of administrative empowerment among women leaders in
government sectors in Makkah Al-Mukarramah.
Keywords: Women Leaders - Administrative Empowerment - Electronic Control - Makkah Al-Mukarramah.
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الدراسة وأهدافها ،وتكو ت عينة الدراسة من ( )56من القيادات النسائية بالقطاعات الحكومية بمكة املكرمة وأبرزت الدراسة عدة
تائج كان أهمها:
 .1أن معظم مفردات عينة الدراسة موافقات على واقع الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاعات الحكومية بمكة املكرمة ،وكان
أبرزها تتمثل في تحمل القيادات النسائية املسؤولية عند حدوث خطأ اتج عن عملهن في املكان.
 .2أن معظم مفردات عينة الدراسة موافقات على واقع التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاعات الحكومية بمكة املكرمة.
وكان أبرزها تتمثل في ثقة الوزارة بقدرات القيادات النسائية على أداء عملهن بكفاءة.
 .3أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01فأقل بين ممارسة الرقابة اإللكروو ية ومستوى التمكين اإلداري لدى
القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها :البحث في املعوقات التي تحد من مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية
بالقطاعات الحكومية بمكة املكرمة ومعالجتها ،وتهيئة البيئة املناسبة التي تحسن من مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية
بالقطاعات الحكومية بمكة املكرمة
الكلمات املفتاحية :القيادات النسائية -التمكين اإلداري -الرقابة اإللكروو ية -مكة املكرمة.

املقدمة.
في بداية القرن الحادي والعشرين تواجه املجتمعات تحوالت متداخلة ،واسعة النطاق وعميقة التأثيو ،وهي
تحوالت أتاح ظهورها العديد من الفرص وبعض املخاطر على النظام اإلداري ،حيث يتعرض لتحول سريع وعميق،
بفعل قوى مادية وفكرية .وأدت التطورات التكنولوجية السريعة إلى قيام املنظمات باستخدام الحاسوب في تنفيذها
لكافة أنشطتها ومهامها ،فأصبح من باب أولى قيام األجهزة الرقابية بممارسة وظائفها من خالل استخدام التكنولوجيا
ً
الحديثة كأداة حديثة في الرقابة على كافة األعمال وصوال إلى مفهوم الرقابة اإللكروو ية التي تهدف إلى التعرف على
معطيات التنفيذ بالوقت املناسب.
وتمتاز الرقابة اإللكروو ية عن الرقابة التقليدية أنها تمكن من معرفة متغيوات التنفيذ في الوقت الفعلي
(األحدث) وإخطار الجهة املختصة ،بحيث يمكن تحديد أي عيوب سواء كان ذلك قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ .يتم
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة حسب البو امج املستخدم في التحكم والجا ب الذي يقوم عليه النظام؛
سيصدر النظام اإللكرووني إ ً
ذارا إلكروو ًيا عند حدوث أي ا حراف دون تدخل يدوي ،أل ه يضمن االستخدام الفعال
لنظام املعلومات و ظام املعلومات .تقديم معلومات حول أداء الوكاالت التنفيذية داخل املنظمة وتمرير هذه
املعلومات إلى اإلدارة العليا عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات )(Gail, Nancy, Sukanya, 2004
على الرغم من قيام الجهات املختلفة بأنشطة مختلفة ،إال أنها تحاول ً
دائما تطوير جميع الخطط واأل ظمة
لتحقيق أفضل أداء .لذلك ،إلى أي مدى تعتمد املنظمة على البيا ات واملعلومات التي توفرها ممارسات مراقبة األداء
باستثناء العالقة الوثيقة بين الرقابة والكفاءة ،إنها طريقة فعالة لتقييم أدائها بموضوعيةً .
ظرا ألن الرقابة تعتمد
على قياس األداء وتصحيح اال حرافات والتأكد من استيفاء الخطة ،فإن األداء في املؤسسة فعال( .الحربي)2013 ،
ويرتبط مفهوم الرقابة بشكل ملموس بالتمكين اإلداري حيث ال يمكن مساءلة بدون تمكين فال يجوز أن
ً
حاسب ً
تمكينا إداريا وصالحيات مناسبة .فالتمكين اإلداري يعد قضية من
فردا بدون أن يكون لدى املدير أو القائد
القضايا األساسية للتطوير واإلصالح في أي مؤسسة؛ إذ يعتبو من املداخل اإلدارية التي تلجأ إليها اإلدارات لرزويد
العاملين ببعض السلطات التي تتيح لهم القدرة على مزاولة األنشطة واملسؤوليات ،واملشاركة في عملية صنع القرار
بما يؤدي إلى رفع مستوى الدافعية لدى املديرين والعاملين مما يدفعهم إلى مزيد من اإل جاز .وتوصلت تائج دراسته
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إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين شعور مديري املدارس بالتمكين ودافعيتهم لإلصالح ،من خالل أبعاد التمكين:
حرية االختيار ،والدافعية ،واألهمية ،والتأثيو (حسين ،2009 ،ص .)32
ويرجع التوجه إلى دعم وتعزيز دور املرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار في املؤسسات من تعميق قدرات
املؤسسة وقدرة صانعي القرار فيها على التوجه السليم حو املستقبل من خالل عناصر قيادية نسائية تسهم في
التخطيط والتنفيذ واملراجعة وتسهيل معالجة املتغيوات جميعها في املؤسسة التعليمية ،لذلك فان أي توجهات إدارية
ً
ً
اجحة البد أن تضع صب أعينها دور املرأة وضرورة مشاركتها وإدماجها إدماجا كامال في عملية اتخاذ القرار .لذا ال بد
من التعرف على أهم تلك الصعوبات واملعوقات التي تواجه تمكين وتطوير القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة
املكرمة ،تمهيدا لتقديم الحلول واملقروحات لتمكين القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة من القيام
بدورهن علي أكمل وجه بما يساعد ويسهم في االرتقاء بالعمل وجودته.
وقد توصلت تائج بعض الدراسات امليدا ية التي أجريت في موضوع واقع تمكين القيادات النسائية في
اململكة العربية السعودية إلى العديد من املؤشرات في إطار التعرف على واقع التمكين اإلداري للقيادات النسائية في
بيئة العمل املؤسس ي ،ومدى انعكاس هذا التمكين على األداء والتطور ،ومنها :إن الصالحيات املمنوحة للقيادات
النسائية التخاذ القرارات التنظيمية غيو كافية إلدارة أقسام النساء ،وعدم منح القيادات اإلدارية النسائية حق اتخاذ
القرارات الفورية في املواقف التي ال تحتمل التأجيل وذلك لوجود أقسام النساء في املستوى التنفيذي (كمفر1419 ،
هـ) .كما أشارت املبيويك (1427هـ) افتقاد املرأة املشاركة في صنع القرار ،وافتقاد التمثيل النسائي في الكثيو من اللجان
واملجالس .وهذا ما تؤكده الفايز ( )2011أن التمكين للقيادات النسائية ال يوجد تجاهه الوعي واملمارسة الكاملة
فمستواه دون املطلوب .تيجة معوقات شخصية واجتماعية وثقافية ووظيفية تواجه املرأة السعودية وتحد من أدائها
لدورها الفعال في املجتمع .وأشارت دراسة أخرى للمنقاش ( )2009إلى عدم وضوح العالقات التنظيمية وقله
الصالحيات املمنوحة للقيادات النسائية .و ظرا لتأكيد الدراسات السابقة ،وتوجيهها من خالل توصياتها على ضرورة
دراسة واقع التمكين للقيادات النسائية وكون التمكين عامال أساسيا في دعم وتعزيز دور القيادات النسائية.
أبرزت التطورات التكنولوجية الهائلة والتغيوات االقتصادية والبيئية التي يشهدها العصر الحالي إلى ضرورة
قيام كافة التنظيمات بشكل عام -والتنظيمات التي تعمل في القطاع الحكومي بشكل خاص بمواكبة هذه التطورات
والتغيوات بمختلف أبعادها ،واستخدامها لكافة األدوات واألساليب الحديثة التي تضمن بقائها وقدرتها على تحقيق
أهدافها املرجوة ،لذا تتطلع هذه الدراسة إلى إمعان النظر في واقع الرقابة اإللكروو ية باعتباره أحد املفاهيم اإلدارية
ً
وتحديدا في مؤسسات القطاع الحكومي كونها من أكثو
الحديثة التي تتوافق مع حجم التطورات في بيئة األعمال
القطاعات است ً
خداما للتكنولوجيا ،باإلضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه املؤسسات في البيئة االجتماعية
واالقتصادية السعودية.
كما أن الوضع االقتصادي العام ،وارتفاع تكاليف التعليم وما رافقه من تراجع في أداء املؤسسات ،إضافة
للوعي املرزايد بدور الرقابة اإللكروو ية كعامل ضبط للنوعية ،والكفاية ،واألداء الجيد ،وما أثبتته الخبوات والتجارب في
بلدان طبقت ظام الرقابة اإللكروو ية ملدة طويلة ً
نسبيا مكنت من التعرف إلى جوا ب القوة والضعف في أ ظمة الرقابة
اإللكروو ية أعطى املنظمات مبورا لالهتمام بالرقابة اإللكروو ية .وحتى تستطيع اإلدارة تحقيق ذلك ،ال بد من توفر
املعلومات املناسبة لها عن أداء موظفيها واحتياجاتهم ،فهي عملية تساعد على التحسين والتطور ،ووضع ظام
لالستفادة من التغذية الراجعة بين األطراف ،وذلك لتحسين مستوى األداء وزيادة الفاعلية
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مشكلة الدراسة:
تشيو تائج البحوث والدراسات السابقة إلى أهمية فكرة تمكين العاملين في دعم كفاءة وفاعلية األداء
واإل تاجية في منظمات األعمال في القطاعين العام والخاص .وهو ما يرجح كفة الحاجة إلى زيادة استثمار ظرية تمكين
العاملين في أجهزة الدولة في اململكة العربية السعودية في املستقبل( ،الشقاوي ،2002 ،ص  .)8ومما سبق يتضح أن
هناك أهداف مشروكة لتطبيق ظرية التمكين و ظام الرقابة اإللكروو ية وهي تحسين مستوى وكفاءة وفاعلية
العاملين ،مما يؤدي إلى تحسين املنتج ،وسيمكنهم من مواجهة التحديات الكثيوة املصاحبة للتغيوات املتسارعة في
النظام التعليمي والبيئة املحيطة ،واالستجابة لدواعي التطوير الروبوي وقيادته ،وتحقيق التميز املؤسس ي.
وألهمية ظام التمكين وما يروتب عليه من إمكا ية تطبيق ظام الرقابة اإللكروو ية تكمن مشكلة الدراسة
الحالية في قصور الرؤية وضعف اإلملام بطبيعة العالقة بين التمكين والرقابة اإللكروو ية ودرجة ممارستهما لدى
القيادات النسائية بوزارة الروبية والتعليم.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق؛ تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما العالقة بين الرقابة اإللكروو ية والتمكين وما درجة ممارستها لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي
بمكة املكرمة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية:
 -1ما واقع الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة؟
 -2ما مستوى التمكين اإلداري للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة؟
 -3ما العالقة بين درجة تطبيق الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة
املكرمة؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على واقع الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة.
 -2التعرف على مستوى التمكين اإلداري للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة.
 -3إيجاد العالقة بين درجة تطبيق الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة
املكرمة.
أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية:
 أن الرقابة اإللكروو ية والتمكين تستمد أهميتها من الناحية القيمية والنظرية من توافر مجموعة أخرى منً
ً
القيم ترتبط بها ارتباطا وثيقا وعلى رأس هذه القيم الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد.
 تستمد دراسة موضوع الرقابة اإللكروو ية والتمكين أهميتها من السعي الدائم للمنظمات العامة واألجهزةالحكومية على اختالف أ واعها لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة فيما تقدمه للمواطنين من منتجات أو
خدمات.
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-


-

-

كما تعد الدراسة الحالية من الدراسات الحديثة والقليلة التي تناولت موضوع الرقابة اإللكروو ية وعالقتها
بالتمكين ،حيث ستثوي املكتبة العربية بدراسة حديثة ملوضوع الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري اللذان
يؤثران في عملية اإلصالح والتطوير للمنظمات واملؤسسات
األهمية التطبيقية:
تتمثل األهمية التطبيقية للقائمين على التخطيط اإلداري في وضع البوامج واالسرواتيجيات الخاصة بالرقابة
اإللكروو ية والتمكين اإلداري من خالل معرفة واقع الرقابة اإللكروو ية ومعرفة مستوى التمكين اإلداري
والعالقة بينهما ،مما يجعلهم يقومون قاط الضعف ويعززون قاط القوة.
تتمثل األهمية التطبيقية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة بتوفيو بيئة عمل جيدة ،ومناخ
قيادي مناسب تستطعن من خالله القيام بعملهن على أكمل وجه.
إمكا ية استفادة بعض املؤسسات األخرى من تائج هذه الدراسة في تقويم الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري،
وتنمية أداء املديرين في قطاعات أخرى.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري ،والعالقة بينهما.
 الحدود البشرية :القيادات النسائية الروبوية واإلدارية؛ مديرات العموم ومساعداتهن ورئيسات األقسام.
 الحدود املكا ية :القطاع الحكومي بمكة املكرمة .
 الحدود الزما ية :خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي .1441/1440
مصطلحات الدراسة:
 الرقابة اإللتترونية :عرفت جمعية اإلدارة األمريكية ) )AMA, 2007الرقابة اإللكروو ية بأنها" :عملية تلزمالعاملين بقوا ين العمل وذلك بواسطة مراقبة األداء املخالف بشكل إلكرووني والتي تهدف إلى خلق بيئة يشعر
خاللها املوظف بأ ه مراقب كون البوامج واألجهزة لها دور رادع في املنظمة والتي تتم املراقبة عن طريقها.
 oوتعرف الباحثة الرقابة اإللكروو ية إجرا ًئيا ":بأنها الدرجة التي حصلت عليها القيادات الروبوية (عينة الدراسة)
في محور الرقابة اإللكروو ية باالستبا ة املعدة للدراسة الحالية.
 التمتين اإلداري :عملية منح القيادات االستقاللية واملقدرة بحيث تصبح لديهم ملكة االجتهاد وإصدار األحكاموالتقدير وحرية التصرف في القضايا التي تواجههم خالل ممارساتهم ملهماتهم ،وكذلك مساهمتهم الكاملة في اتخاذ
القرارات ضمن بيئة التنظيمات اإلدارية في الجامعة )(Lawson and Harrison, 1999
 oوتعرف الباحثة التمكين اإلداري إجرا ًئيا بأنها" :الدرجة التي حصلت عليها القيادات النسائية (عينة الدراسة) في
محور التمكين اإلداري باالستبا ة املعدة للدراسة الحالية".

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
الرقابة اإللتترونية:
تسعى املنظمات على اختالف أنشطتها سواء كا ت تعمل في القطاع العام أم في القطاع الخاص إلى ضبط
ورقابة عملياتها وأنشطتها وتوجيهها حو تحقيق األهداف املرسومة ،وإن الوصول إلى ظام رقابي فعال يتطلب
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استخدام كافة الوسائل واألدوات التي تجعل هذا النظام قادرة على تحقيق املهام املناطة به ،حيث تتنوع الوسائل
واألدوات الرقابية التي تستخدم في أنشطة املنظمات وعملياتها .وكما وتختلف الغاية من استخدام هذه الوسائل
فبعضها يستخدم للحكم على أداء العاملين والبعض اآلخر يستخدم للحكم على أداء املنظمة ككل ،مع األخذ بعين
االعتبار الخصائص التي تتصف بها هذه الوسائل من بساطة وسهولة أو قد يتصف بعضها بالتعقيد .وعلى الرغم من
هذا االختالف والتنوع إال أن جميع الوسائل واألدوات الرقابية تتشارك تحقيق ذات األهداف واملتمثلة بالكشف عن
أية أخطاء أو ا حرافات في أداء العاملين املخطط الغايات اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بالوقت املناسب،
إضافة إلى التأكد من مدى التقيد بالقوا ين والسياسات املوضوعة.
تمثل الرقابة عمليات السيطرة التنظيمية املستمرة على تطبيق خطط املنظمة بكفاءة وفاعلية وبما يضمن
تحقيق أهدافها دون هدر في املوارد والقدرات املادية واملالية والبشرية ،وبالتالي يمكن تحديد مفهوم الرقابة بأ ه ذلك
النظام الذي يساعد اإلداريين على قيامهم بتقويم مدى التقدم الذي تحرزه املنظمة في تحقيق أهدافها وتحديد
مجاالت التنفيذ التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبو.
أهداف الرقابة اإللتترونية:
تتعدد وتتنوع أهداف الرقابة اإللكروو ية بين أهداف عامة ترتبط بالدولة وأهداف خاصة ترتبط بكل جهاز
إداري ،وقد تطورت أهداف الرقابة اإللكروو ية ً
تبعا لتطور الدولة ،فلم تعد تقتصر على التأكد من أن النشاط
الحكومي يتفق مع أحكام القوا ين واأل ظمة والتعليمات وفي حدودها بل تجاوز ذلك التأكد من أن النشاط الحكومي
يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ويمكن إجمال أهداف الرقابة اإللكروو ية فيما يلي (الحربي:)2013 ،
 حماية الصالح العام والذي يعتبو محور الرقابة اإللكروو ية ،ويتم ذلك عن طريق مراقبة النشاط وسيو العملفي كافة املستويات داخل املنظمة إلكروو ية ،وذلك بشكل تكاملي يحقق األهداف املرجوة وتحديد اال حرافات
واملسئولية اإلدارية عنها.
 توجيه القيادة اإلدارية إلى التدخل السريع لحماية الصالح العام واتخاذ ما يلزم من قرارات التقييم األخطاء،ً
مسبقا.
وتوجيه النشاط حو تحقيق األهداف املحددة
 تحفيز ومكافأة العناصر الوظيفية التي ساهمت في كشف اال حرافات أو التقليل منها سواء عن طريق اإلبالغ أواملعارضة لها.
أهمية الرقابة اإللتترونية:
ً
يعتبو إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ثورة مهمة في عالم اإلدارة عموما ،إذ يهدف إدخال
التكنولوجيا إلى إحداث في تحويل األعمال والخدمات اإلدارية والتقليدية إلى خدمات وأعمال إلكروو ية لالستخدام
ً
تحقيقا لهدفي الكفاءة والفاعلية لصالح منظمات اليوم ،من خالل ما تفتضيه الحالة اإللكروو ية على
األحسن
العمليات في سرعة ودقة متناهية ،وهي تسهم في دعم ومسا دة عملية تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وتسهيل وتسريع
عملية صنع القرارات وتمكين إدارة املنظمات من ممارسة الوظائف األساسية بكفاءة وفاعلية في ضوء تسخيو
وتوظيف املوارد املختلفة وفق متطلبات العمل ،ووفق املعاييو العاملية ملواكبة التطورات التقنية التي يشهدها العصر
(العاني.)2014 ،
ً
ولقد أورد (املكاوي )2011 ،تلك األهمية املتمثلة في تحقيق الرقابة بالوقت الحقيقي بدال من الرقابة القائمة
على املاض ي ،كما أنها تحقق الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية بما يولد ً
ً
مستمرا للمعلومات الرقابية في
تدفقا
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ً
كل وقت بدال من الرقابة املتقطعة إلجرائها في أوقات متباعدة وبشكل دوري ،تعطى الحد األدنى من املفاجآت
ً
الداخلية في الرقابة بسبب الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية ،كما أن الرقابة اإللكروو ية تحفز العالقات
القائمة على الثقة وهذا مما يقلل من الجهد اإلداري املطلوب في الرقابة ،وكذلك الرقابة اإللكروو ية تقلص مع
الوقت من أهمية الرقابة القائمة على املدخالت أو العمليات أو األنشطة لصالح التأكيد املرزايد على النتائج ،كما أن
الرقابة اإللكروو ية تساعد على ا خراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في العمل إلى حد كبيو فهي مط الرقابة الذي
يمكن وصفه بنمط (الكل يعرف ماذا هناك) من أجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من املفاجآت واألزمات في
جميع األحوال.
أبعاد الرقابة اإللتترونية:
 الرقابة على املدخالت :اإلجراءات التي يتم من خاللها التأكد من صحة اعتماد البيا ات وإدخالها للحاسوب بشكل
مقروء( .العوران)2016 ،
 الرقابة على التشغيل :هي استخدام األ ظمة املتطورة ملعالجة البيا ات املدخلة واكتشاف األخطاء (إن وجدت).
حيث تقوم هذه األ ظمة بتجنب تكرار البيا ات ومنع تداخلها.
 الرقابة على سلوك العاملين :تقنيات إلكروو ية تستخدم ملراقبة سلوك املوظف مباشرة أثناء العمل والتي تشمل:
(البويد اإللكرووني ،أنشطة اإل رو ت ،مكاملات هاتفية ،كاميوات املراقبة )(AMA, 2007
 الرقابة على أداء العاملين :يعد األداء العنصر األكثو أهمية املنظمات األعمال باعتباره حلقة أساسية في فعالية
أي منظمة .ويعتبو الفرد املحرك األول واألخيو في املنظمة ،حيث يؤثر على األداء اإلجمالي له (عبد الحميد)2008 ،
 الرقابة الداخلية :يعد ظام الرقابة الداخلية أحد اإلجراءات الهامة التي تقوم بها املؤسسات  -سواء كا ت في
القطاع العام أم في القطاع الخاص  -وذلك ملا يقوم به هذا النظام من إجراءات ووسائل رقابية على كافة
أنشطة املؤسسة وعملياتها ،حيث يتمثل الهدف من وجود ظام رقابة داخلية في حماية أصول املؤسسة
ومواردها ،وضمان الدقة في بيا اتها املالية واملحاسبية ،إضافة إلى التأكد من مدى الرزام العاملين بخطط
املؤسسة والسياسات العامة املوضوعة .كما أن دور الرقابة الداخلية ال يقتصر على النواحي املالية واملحاسبية
للمؤسسة فقط بل يشمل كافة األنشطة والعمليات التي تحدث بداخلها (العدوان والسرحان)2020 ،
التمتين اإلداري:
مقدمة:
يعتبو التمكين اإلداري من إحدى املداخل الرئيسية العاملة لتطوير اإلدارة في املؤسسة وتحسينها ،والتعامل
معها بفعالية عالية ،حيث يقدم التمكين اإلداري للعاملين الصالحيات الكاملة وإعطائهم الحرية في أداء عملهم
ً
ً
بالشكل الذي يرو ه بأ ه مناسبا بعيدا عن تدخالت اإلدارة ،مع إتاحة املوارد التي تساعدهم وتؤهلهم التخاذ قراراتهم
وأداء أعمالهم بمظلة الثقة املحيطة بهم (الحارثي ،2013 ،ص .)3-2
ً
ً
يشهد القرن العشرين من العصر الحديث تطورا كبيوا وذو تغيوات متسارعة وتحديات تقنية ومعرفية دخلت
كافة املجتمعات واملؤسسات على اختالفها ،حيث تج ذلك من خالل التقدم التكنولوجي واملعرفي الهائل في كافة
النواحي ،مما يرتد ذلك على األ ظمة االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والروبوية ،وفي ضوء هذه التغيوات
والتحديات املتسارعة باتت املطالب ترزايد اتجاه التغيو في طرق العمل اإلداري وأساليبه وتحقيق امليزة التنافسية في
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عصر يسوده اال فتاح ،مما عمل على جعل املؤسسات تبدي اهتمامها بتبني املفاهيم اإلدارية الحديثة واملتطورة.
ً
ً
وتعاقبا لذلك فليس غريبا على الكثيو من املؤسسات أن تولى اهتمامها بمواردها البشرية من خالل تبنيها ملفهوم تمكين
العاملين فيها وأثرها في تطوير أداء العاملين وتحسينه ،وزيادة رضاهم عن العمل مع رفع إلبداعاتهم الفكرية ،حيث
أكدت العديد من الدراسات بأن التنظيمات اإلدارية في املؤسسات باتت من الركائز واألسس التي يستند عليها في
ً
ً
تحقيق األهداف املنشودة للمؤسسة ،حيث بذلت جهدا كبيوا من أجل العمل على تمكين عامليها ،وإعطائهم العديد
من الحوافز ،والتدريب املالئم وتفويضهم السلطات لتمكينهم من القدرة على اتخاذ القرار املتعلق بعملهم وتحفيزهم
على اإلبداع واالبتكار بشكل مستمر (املعاني وأخو أرشيده ،2009 ،ص.)234
وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية امتالك املؤسسات لبوامج التمكين اإلداري وذلك ملا حققته من
فوائد جمة لدى القادة اإلداريين وللعاملين فيها ،فقد أكدت دراسة ( )Jawad et al, 2012بأن التمكين اإلداري يحقق
الفائدة للمؤسسة حيث يعمل على تنمية أسلوب التفكيو لدى القادة ،وتحسين قدراتهم اإلبداعية ،وتوفيو الوقت
الكافي لالعتماد على الشؤون االسرواتيجية لها ،كما وأشارت دراسة ( )Tutar et al, 2011بأن التمكين اإلداري يحقق
ً
الفائدة أيضا للموارد البشرية وذلك من خالل زيادة قدراتهم ومهاراتهم اإلبداعية وتنميتها ،ومساهمته في تفعيل
قدرات العاملين اإلبداعية في املؤسسات التخاذ القرارات بشكل صائب ،كما يمنحهم القدرة على العمل باستمرار.
أهمية التمتين اإلداري:
تبوز أهمية التمكين اإلداري في الجوا ب التالية (:)Dessler, 2006, p.20-25
 -1إن التمكين اإلداري يعد الخطوة املهمة والعنصر األساس ي في أي موضوع يتعلق بتنمية وتأهيل املرؤوسين،
فكل البوامج واألنشطة بأشكالها تذهب هباء إذا أغفلت عملية التمكين اإلداري للعاملين في املؤسسة.
ً
 -2يحقق التمكين اإلداري
شعورا باملسؤولية الحقيقية لدى املرؤوسين الذين يستطيعون تحمل املسؤولية،
حيث يتم االعتماد عليهم واستغالل أقص ى طاقاتهم ومهاراتهم على اختالفها ،والتي تسهم في إتقان العمل بناء
على تحمل املسؤولية ذ ً
اتيا التخاذ القرارات السليمة.
 -3إن التمكين اإلداري هو الطريقة التي يستطيع بها الرئيس أن يتجاوز قدرته الذاتية مهما قويت على إ جاز
األعمال إلى قدرات ومهارات وإمكا ات متنوعة من خالل إمكا ات وقدرات مرؤوسيه.
 -4يحقق التمكين اإلداري أهداف املؤسسة بمستوى أسرع وتعقيدات أقل حيث يكون املرؤوس أقرب ملواقع
التنفيذ من الرئيس فتتخذ القرارات بشكل سريع وفعال.
ً
عامال مساعداً
 -5يقوم التمكين اإلداري على مبدأ تركيز املدير على القضايا واألنشطة املهمة مما يجعل التمكين
للمدير على إ جازه للمسؤوليات املعقدة.
 -6االتجاه حو الالمركزية مما يسهم في تحقيق الديمقراطية واإلدارة باملشاركة كمبدأ من املبادئ الجيدة في علم
اإلدارة.
خصائص التمتين اإلداري:
لقد بين ( )Mahmoodian and Rastegar, 2013: 3بأن التمكين اإلداري يتسم بالخصائص التالية:
 يحقق التمكين للعاملين في املؤسسة الزيادة في سلطتهم و فوذهم في العمل ،حيث يقدم لديهم الحرية املطلقةفي أداء املهام املوكلة إليهم.
 يعتمد تمكين العاملين بشكل رئيس على القدرات الفعلية للعاملين في حل املشكالت واألزمات التي تواجهالعمل.
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ً
ً
 يتمثل الهدف من تمكين األفراد في استغالل الفرص والكفاءات لدى األفراد استغالال شامال ال ينقصه ش يء،لكونهم يمثلون قوة هامة ينبغي توجيهها اتجاه العمل ولصالحه.
ً
 يمكن تمكين العاملين في املؤسسة األفراد أقل تركيزا على القيادة العليا في إدارة األنشطة من خالل تقديمالسلطة والنفوذ الكافي لألفراد على الرغم من مسؤولياتهم اتجاه أعمالهم وقراراتهم والنتائج النابعة منها.
ثانيا -الدراسات السابقة:
 هدفت دراسة الفايز ( )2011إلى تحديد املعوقات التي تحول دون تمكين املوارد البشرية النسائية السعودية فيسوق العمل وتحديد املعوقات الذاتية واالجتماعية والثقافية والوظيفية التي ترتبط بشخصية املرأة وتحول دون
تمكينها في سوق العمل ،واتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي من خالل منهج املسح االجتماعي بأسلوب
الحصر الشامل ،وطبقت على عينة من طالبات السنة الرابعة املتوقع تخرجهن من جامعة األميوة ورة بنت عبدا
لرحمن بكلية الخدمة االجتماعية وعددهن ( )269طالبة ،وجاءت النتائج كما يلي :هناك معوقات شخصية
واجتماعية وثقافية ووظيفية تواجه املرأة السعودية وتحد من أدائها لدورها الفعال في املجتمع.
 ودراسة ( )Pandey, 2011التي هدفت إلى التعرف على أثر التمكين للمرأة وتوفيو الخدمات لهن على سوقالعمل ،استخدم الباحث املنهج الوصفي في دراسته حيث قام بإعداد استبا ة لجمع املعلومات تكو ت عينة
ً
الدراسة من  793 ،10امرأة مرزوجة في مدينة يبالن أظهرت تائج الدراسة أن النساء املتعلمات هم أكثو إقباال
على سوق العمل بحيث يتوفر لهم خدمات تمكين مثل الخدمات الصحية وكما أظهرت تائج الدراسة أن
مشاركتهم في اتخاذ القرارات املالية املنزلية والرعاية الصحية هي من أولويات عمليات تمكين املرأة في املجتمع.
 هدفت دراسة الحارثي ( )2013إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري ومستوى الفعالية اإلدارية لدى مديريإدارات الروبية والتعليم باململكة العربية السعودية وطبيعة العالقة بينهما .وطبقت الدراسة على جميع مديري
إدارات الروبية والتعليم باململكة العربية السعودية ومساعديهم ،واستخدم الباحث استبا ة تمثل أبعاد التمكين
كأداة للدراسة (تفويض السلطة ،التدريب ،االختيار ،التأثر) ،وعناصر الفعالية (فعالية القرار ،فعالية الوقت،
فعالية فرق العمل) مكو ة من ( )7222عبارة ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :واقع التمكين لدى مديري
إدارات الروبية والتعليم كان بدرجة كبيوة ومتوسطة ( )3.48حيث أبعاد التأثيو واالختيار وتفويض السلطة كا ت
بدرجة كبيوة بمتوسطات على التوالي ( ،)3.57 ،3.70 ،3.89أما بعد التدريب فكان بدرجة متوسطة بمتوسط
( .)2.75مستوى الفعالية اإلدارية لدى مديري إدارات الروبية والتعليم كان بدرجة كبيوة ( ،)3.87حيث إن
عناصرها (فعالية القرار ،فعالية الوقت ،فعالية الفرق) كا ت بدرجة كبيوة وبمتوسطات (.)3.79 ،3.83 ،4.00
أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة بين التمكين اإلداري والفعالية اإلدارية لدى املديرين ،حيث
ً
بلغ معامل االرتباط ( ،)0.715كما أظهرت أ ه كلما زاد التمكين اإلداري زاد تبعا لذلك قوة االرتباط بالفعالية
اإلدارية لديهم.
 وهدفت دراسة عبدالرحمن ( )2013إلى اقرواح إطار لتقييم الرقابة الداخلية في بيئة تشغيل البيا ات الحكوميةإلكروو ية بالتطبيق على الهيئة العامة للتأمين الصحي ،واستخدم الباحث أدوات جمع البيا ات ومنها املقابالت
الشخصية ،وخرائط تدفق الرقابة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن عناصر الرقابة العامة األقل تأثيوا في عناصر
رقابة مدخالت النظام هي عناصر رقابة البيا ات (االحتفاظ بنسخ احتياطية  -تحديث امللفات مراجعة بيا ات
العمليات) هذه العناصر يجب تطويرها ،وعناصر الرقابة العامة األكثو ً
تأثيوا في عناصر رقابة مدخالت النظام هي
عناصر رقابة التنظيم (العناصر التنظيمية الخاصة بدراسة الجدوى اإللكروو ية  -تطوير الهيكل التنظيمي
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ووصف الوظائف  -اختيار العاملين ً
وفقا للمؤهالت العلمية  -تدريب العاملين بصفة دورية) هذه العناصر في
حاجة إلى االهتمام بها ووضع ضوابط عليها أكثو فاعلية ،وعناصر الرقابة العامة األقل ً
تأثيوا في عناصر رقابة
تشغيل النظام هي عناصر رقابة التنظيم (العناصر التنظيمية الخاصة بدراسة الجدوى اإللكروو ية  -تطوير
الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف  -اختيار العاملين ً
وفقا للمؤهالت العلمية  -تدريب العاملين بصفة دورية)،
وعناصر الرقابة العامة األكثو ً
تأثيوا في عناصر رقابة تشغيل النظم التطبيقية ،هي عناصر رقابة التشغيل العامة،
وعناصر الرقابة العامة األقل ً
تأثيوا في عناصر رقابة مخرجات النظام في تطوير النظام (اختبار كفاءة النظام
والبوامج الجيدة) ،وعناصر الرقابة العامة األكثو ً
تأثيوا في عناصر رقابة مخرجات النظام هي عناصر رقابة
اإلجراءات
 أما دراسة ( )van Bold et al, 2013هدفت إلى التعرف على العديد من برامج التنمية التي تهدف إلى التخفيفمن حدة الفقر وتحسين االستثمار في رأس املال البشري وأثر تمكين املرأة في جعلها طريقا رئيسيا التي يمكن من
خالله تحقيق االستثمار في رأس املال البشري والتعرف إلى أبعاد تمكين املرأة مفهومه وقياس تمكين املرأة
واستعراض بعض التدخالت الهيكلية التي تهدف للتأثيو على املعاييو األساسية بين الجنسين في املجتمع والقضاء
على التمييز بين الجنسين .بعد ذلك تشرع في النظر في األدلة على تأثيو ثالثة أ واع من برامج التحويالت النقدية
والتدخالت الزراعية ،وبرامج التمويل األصغر على تمكين املرأة ،والتغذية استخدم الباحث املنهج التحليلي حيث
قام بمراجعة برامج التنمية الحديثة والرئيسية في تمكين املرأة والدراسات التي تركز على تمكين املرأة أظهرت
تائج الدراسة أن هناك تأثيوات متباينة على تمكين املرأة مثل الوقت ،وعبء العمل ،والسيطرة على الدخل؛
لكنها تثبت أن لها تأثيو ضئيل جدا على التغذية .وترد طرائق التنفيذ لتحديد اآلثار التفاضلية من حيث تائج
التمكين والتغذية .فيما يتعلق بتأثيو التمويل األصغر على تمكين املرأة ،وعلى الرغم من أن املزيد من التقييمات
األخيوة فا ه ال يوجد أي أثر على تمكين املرأة.
 وهدفت دراسة ( )Margaret, 2013إلى التعرف على أثر املنظمات غيو الحكومية في تمكين املرأة ودورها فيمساعدتهن على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل التدريب املنهي وبرامج أخرى مماثلة .استخدم
الباحث املنهج الوصفي في دراسته حيث قام بإجراء مقابالت مع  6من النساء العامالت في الهند ،أظهرت تائج
الدراسة أن تقديم برامج للمرأة له تأثيو مضاعف وبالتالي فان هذه الدراسة هي محاولة لدراسة أثر تدخالت
املنظمات غيو الحكومية على تمكين املرأة .وتظهر تائج الدراسة أن املنظمات غيو الحكومية كا ت قادرة على خلق
ً
تأثيو كبيو على زيادة تمكين وتنمية املرأة .وخلصت الدراسة أيضا إلى أن املتغيوات الديمغرافية ،مثل العمر
والتعليم ،والدخل الشهري وسنوات الخبوة تؤثر على مستوى التمكين املرأة.
 أما الدراغمة ( )2014هدفت دراسته إلى التعرف على فاعلية التدريب املقدم من املؤسسات النسوية في تمكينً
املرأة الفلسطينية اقتصاديا من وجهة ظر املستفيدات أ فسهن ،إضافة إلى بيان معرفة االختالف في وجهات
ً
النظر حول فاعلية التدريب تبعا ملتغيوات عمل املرأة ،والعمر ،واملستوى التعليمي ،وعدد الورشات التدريبية.
وقد تكو ت عينة الدراسة من ( )265مستفيدة التحقت بالتدريب املقدم من املؤسسات النسوية في شمال
الضفة الغربية .ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة االستبا ة كأداة لجمع البيا ات واملعلومات .وكما
استخدمت املنهج الوصفي التحليلي .وقد أسفرت تائج الدراسة عن ما يلي :هناك درجة مرتفعة لفاعلية التدريب
ً
املقدم من املؤسسات النسوية في تمكين املرأة الفلسطينية اقتصاديا قد أتت بمتوسط ( )4.01وا حراف معياري
( .)0.46ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حو فاعلية التدريب املقدم من املؤسسات النسوية في تمكين املرأة الفلسطينية اقتصاديا تعزى
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ملتغيوات عمل املرأة ،والعمر ،واملستوى التعليمي ،وعدد الورشات التدريبية ،بينما وجدت فروق ذات داللة
إحصائية في مجال التخطيط االقتصادي وفق متغيوي العمر وعدد الورشات التدريبية.
 أما دراسة محمد وآخرون ( )2015فقد هدفت إلى التعرف على ظام الرقابة اإللكروو ية املعمول به في البنوكالتجارية العاملة في قطاع غزة باإلضافة إلى خصائص ومميزات الرقابة اإللكروو ية وأثرها على جودة أداء
العاملين في بنك فلسطين من وجهة ظر العاملين وعالقتها ببعض املتغيوات ،وقام الباحثان باختيار عينة
الدراسة بطريقة عشوائية من موظفي البنك معتمدين على املنهج الوصفي في جمع البيا ات من خالل
(االستبا ة) .كا ت أهم النتائج :وجود أثر واضح للرقابة اإللكروو ية في زيادة سرعة اإل جاز في املعامالت التي تعمل
على زيادة وفاعلية العاملين خاصة لطبيعة املرو ة التي تعطيه الرقابة اإللكروو ية للعاملين بالبنك .وأوصت
الدراسة :بالعمل على تطوير أ ظمة الرقابة في البنوك العاملة في قطاع غزة واستخدام تقنيات حديثة في ذلك
للعمل على توفيو كل اإلمكا يات الالزمة لتفعيل دور الرقابة اإللكروو ية في البنوك التجارية وعقد دورات تدريبية
للموظفين للتعرف على ظام الرقابة اإللكروو ية في البنوك واجراءات الرقابة املتبعة فيها.
 أجرى عدنان ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الرقابة اإللكروو ية في مراحلها الثالث (الرقابة علىاملدخالت الرقابة على املعالجة – الرقابة على املخرجات) في جودة الخدمة بأبعادها (االعتمادية  -االستجابة
امللموسية – الثقة  -مهنية املوظف) في البنوك التجارية في محافظات الجنوب في األردن ،واعتمد الباحث املنهج
الوصفي التحليلي إلبراز املفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها واستقراء النتائج ،من خالل عينة الدراسة
من موظفي البنوك التجارية العاملة في محافظات الجنوب ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبا ة لجمع
املعلومات األولية من عينة الدراسة .وكا ت أهم النتائج :التأكيد على أهمية الرقابة في كافة املراحل سواء على
املدخالت أم املخرجات أم املعالجة ،والتحديث املستمر لألجهزة املستخدمة والبومجيات وقواعد البيا ات لتالئم
التطورات املستمرة ليناسب حجم العمل في مجال ظم املعلومات ومضاهاة الدول املتقدمة في هذا املجال.
التعليق على الدراسات السابقة:
ً
من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة وجدت هناك تنوعا في أهدافها ،ومنهجيتها ،وأدواتها،
والنتائج التي توصلت إليها ،ومدى عالقتها بالدراسة الحالية ،والتي يمكن إبرازها في النقاط اآلتية:
 من حيث األهداف :اختلفت الد اسات السابقة التي تناولت الرقابة اإللكروو ية في األهداف ً
وفقا لتباين
ر
أهداف الباحثين ،فمنها ما هدف إلى الكشف عن العالقة بين الرقابة اإللكروو ية والجودة كدراسة عد ان
( )2016ومنها ما تناول وضع تصور مقروح لتقييم الرقابة الداخلية اإللكروو ية كدراسة عبدالرحمن ()2013
كما اختلفت الد اسات السابقة التي تناولت التمكين اإلداري في األهداف ً
وفقا لتباين أهداف الباحثين ،فمنها
ر
ما هدف استكشاف مستوى وواقع تمكين املرأة كدراسة (الدعدي )2011 ،ودراسة (جابر )2012 ،ودراسة
(الحارثي ،)2013 ،ومنها ما هدف إلى معرفة أثر مشروعات وبرامج التنمية على تمكين املرأة كدراسة (van
) Bold et al, 2013وهذه الدراسات وإن اتفقت مع الدراسة الحالية في موضوعي الرقابة اإللكروو ية أو
التمكين إال أنها تختلف عنها في أسلوب التناول واملعالجة ،ومجتمع الدراسة ومتغيواتها.
 من حيث املنهج املستخدم :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تم عرضها حيث أن الدراسات
السابقة قد اعتمدت واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي.
ً
 من حيث مجتمع الدراسة وعينتها :تباين مجتمع الدراسة والعينة من دراسة آلخري ومن باحث آلخر وفقا
ألهداف الدراسة ،فمن الدراسات ما تم تطبيقها على املعلمين ) ،(Nakpodia and Okiemute, 2011ودراسة
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) ،(Ataphia, 2011ومنها ما طبق على الطالبات كدراسة (الفايز ،)2011 ،ومنها ما طبق على موظفي وزارات
الروبية والتعليم كدراسة الشريف ( )2013وتختلف الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في عينة
ُ
الدراسة حيث طبقت تلك الدراسة على القيادات في القطاع الحكومي بمكة املكرمة متمثلة في مديرات
العموم ومساعداتهن ورؤساء األقسام.
 من حيث أدوات الدراسة :من املالحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع أغلب الدراسات السابقة من حيث
استخدام استبا ات من إعداد الباحثة
إضافة إلى كل ما سبق ذكره من أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة التي
عرضها تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
 تطوير اإلطار الفكري عن العالقة بين الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري للقيادات النسائية القطاعالحكومي بمكة املكرمة باعتباره موضوع لم يتم التطرق له من قبل ،حيث تم بذلك إضافته إلى املكتبة
املعرفية.
 لم يتم إجراء دراسة من قبل عن العالقة بين الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري للقيادات النسائيةبالقطاع الحكومي بمكة املكرمة.
 تم تحديد التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة بشكل مفصل.وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في االهتداء إلى بعض املصادر العربية واألجنبية التي تناولت
موضوع البحث.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة تم أخذ عينة
قصدية مكو ة من ( )62من القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة وهن كالتالي ( )18مديرات عموم
و( )23مساعدات مديرات عموم ،و( )21رئيس قسم ،خالل فروة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من
العام الدراس ي  .1441/1440وتم توزيع أداة الدراسة على العينة وتم اسروجاع فقط ( )56استبا ة.
أداة الدراسة:
تم اعتماد أداة االستبا ة كأداة لجمع بيا ات الدراسة وقد تم تصميمها باالستفادة من اإلطار النظري
والدراسات السابقة املشابهة وقد شملت االستبا ة على محورين :الرقابة اإللكروو ية والثاني التمكين اإلداري ولقد
تكو ت عبارات االستبا ة في صورتها األولية من ( )30وبعد التحكيم والحذف واإلضافة والتعديل بلغت عدد فقرات
االستبا ة في صورتها النهائية إلى ( )16فقرة
وقد تم بناء املقياس حسب موذج (ليكرت) الخماس ي كمقياس إجابة وتم بناء املقياس ً
وفقا ملقياس ليكرت
ً ُ
مطلقا وأعطيت لها أوزان رقمية بالروتيب (.)1 :5
(موافقة بشدة ،موافقة ،ال أدري ،ال أوافق ،ال أوافق
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صدق أداة الدراسة:
بعد تصميم االستبا ة تم اتباع الخطوات التالية للتحقق من صالحيتها للتطبيق امليداني:
الصدق الظاهري لألداة :للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على
مجموعة من املحكمين ،وفي ضوء آرائهم تم إعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية.
صدق االتساق الداخلي لألداة :تم حساب معامل االرتباط بيوسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبا ة حيث
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبا ة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة
كما توضح ذلك الجداول التالية.
الجدول رقم ( )3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات املحور األول بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط باملحور
معامل االرتباط باملحور
رقم العبارة
رقم العبارة
8
9
10
11
12
13
-

**0.648
**0.652
**0.717
**0.820
**0.673
**0.595
-

**0.680
1
**0.691
2
**0.684
3
**0.694
4
**0.779
5
**0.755
6
**0.839
7
** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
الجدول رقم ( )4معامالت ارتباط بيرسون لعبارات املحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط باملحور
معامل االرتباط باملحور
رقم العبارة
رقم العبارة
**0.750
8
**0.646
1
**0.657
9
**0.699
2
**0.763
10
**0.763
3
**0.836
11
**0.854
4
**0.548
12
**0.741
5
**0.748
13
**0.651
6
**0.680
7
** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
يتضح من الجداول ( )2 – 1أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوي الداللة ( )0.01فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها.
ثبات أداة الدراسة:
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبا ة) استخدمت الباحثة (معادلة ألفا كرو باخ) ( Cronbach’s Alpha
) )(αللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،والجدول رقم ( )5يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.
جدول رقم ( )5معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
ثبات املحور
عدد العبارات
محاور االستبانة
0.9178
13
الرقابة اإللكروو ية
المطيري
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ثبات املحور
عدد العبارات
محاور االستبانة
التمكين اإلداري
0.9250
14
0.9325
27
الثبات العام
يتضح من الجدول رقم ( )5أن معامل الثبات العام عال حيث بلغ ( )0.9325وهذا يدل على أن االستبا ة
تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليه في التطبيق امليداني للدراسة.

 .4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.
 نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول " :ما واقع ممارسة الرقابة اإللتترونية للقيادات النسائية بالقطاع
الحتومي بمتة املترمة؟
للتعرف على واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تم
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات الدراسة
على عبارات محور واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة وجاءت
النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ( )6استجابات مفردات الدراسة على عبارات محور واقع ممارسة الرقابة اإللتترونية للقيادات
النسائية بالقطاع الحتومي بمتة متة املترمة مرتبة تنازليا حسب متوسطات املوافقة
تترار
م

10

8

11

9

4

العبارة
تتحمل القيادات النسائية
املسؤولية عند حدوث
خطاء ناتج عن عملهن في
املكان
تنبه القيادات النسائية
لعدم إثارة الصراع في بيئة
العمل
تطبق العقوبة املفروضة
على القيادات النسائية في
حال مخالفة القوانين
املعلنة مسبقا
تلزم القيادات النسائية
بتقديم تفسيرات لقراراتهن
وتصرفاتهن املخالفة
للتعليمات من قبل القيادة
العليا
تتم الرقابة اإللتترونية
للقيادات في العمل بناء على

المطيري

درجة املوافقة

نسبة

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

غير
موافقة
نهائيا

ك

15

25

10

6

-

%

26.8

44.6

17.9

10.7

-

ك

11

23

17

5

-

%

19.6

41.1

30.4

8.9

-

ك

13

21

15

7

-

%

23.2

37.5

26.8

12.5

-

ك

10

26

10

10

-

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

3.87

%

17.9

46.4

17.9

17.9

ك

9

26

13

6

2
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1

3.71

0.889

2

3.71

0.967

3

3.64
-

الرتبة

3.61

0.980
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تترار
م

6

1

العبارة
توفر معلومات موثقة
تتم الرقابة اإللتترونية
للقيادات على السلوكيات
التي ال تتالءم وقيم الوزارة
تتم إجراءات الرقابة
اإللتترونية للقيادات بنزاهة

تركز الرقابة اإللتترونية
للقيادات على مستوى
3
النتائج املحققة
تتم الرقابة اإللتترونية
للقيادات في حال مخالفة
13
بند من بنود املوازنة
وقوانينها وفق الخطة املعدة
تتصف آليات الرقابة
اإللتترونية للقيادات
2
باملرونة
تتم الرقابة اإللتترونية
للقيادات بعد الخطأ
12
مباشرة عند حدوثه
يراعي تحقيق العدالة عند
تطبيق مبدأ الثواب
7
والعقاب على القيادات
النسائية
تؤكد وسائل الرقابة
اإللتترونية للقيادات على
5
تعزيز املسؤولية لديهن

درجة املوافقة
غير
موافقة
نهائيا
3.6

نسبة

موافقة
بشدة

موافقة

محايدة

غير
موافقة

%

16.1

46.4

23.2

10.7

ك

9

20

18

7

2

%

16.1

35.7

32.1

12.5

3.6

ك

4

26

19

6

1

%

7.1

46.4

33.9

10.7

1.8

ك

10

20

15

7

4

%

17.9

35.7

26.8

12.5

7.1

ك

6

22

18

10

-

%

10.7

39.3

32.1

17.9

-

ك

4

22

22

6

2

%

7.1

39.3

39.3

10.7

3.6

ك

6

21

17

9

3

%

10.7

37.5

30.4

16.1

5.4

ك

8

17

17

13

1

%

14.3

30.4

30.4

23.2

1.8

ك

8

20

12

14

2

%

14.3

35.7

21.4

25.0

3.6

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

3.48

3.46

3.45

3.43

1.027

0.852

1.143

0.912

6

7

8

9

3.36

0.903

10

3.32

1.046

11

3.32

املتوسط العام

الرتبة

3.32
3.52

1.046

1.114

12

13

0.702

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن مفردات الدراسة موافقات حول واقع ممارسة الرقابة
اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة بمتوسط ( 3.52من  )5.00وهو متوسط يقع في
الفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي (من  3.41إلى  )4.20وهي الفئة التي تشيو إلى خيار موافقة على أداة
الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات الدراسة على واقع ممارسة
الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على
واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة ما بين ( 3.32إلى  )3.87وهي
متوسطات ترواوح ما بين الفئتين الثالثة والرابعة من فئات املقياس الخماس ي واللتان تشيوان إلى (محايدة /موافقة)
المطيري
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على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات الدراسة على واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات
النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة حيث يتضح من النتائج أن مفردات الدراسة موافقات على تسعة من
مالمح واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة أبرزها تتمثل في
ً
العبارات رقم ( )4 ،9 ،11 ،8 ،10والتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة مفردات الدراسة ،كما يتضح من النتائج أن
مفردات الدراسة محايدات في موافقتهن حول أربعة من مالمح واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية
ً
بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تتمثل في العبارات رقم ( )5 ،7 ،12 ،2والتي تم ترتيبها تنازليا حسب حيادية
مفردات الدراسة ،ويتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز مالمح واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات
النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تتمثل في تحمل القيادات النسائية املسؤولية عند حدوث خطأ اتج
عن عملهن في املكان وتفسر هذه النتيجة بأن القيادات العليا تحرص على مواجهة واقع العمل وأوجه الخطأ
والقصور فيه من أجل تالفيها؛ ولذلك جد أن أبرز مالمح واقع ممارسة الرقابة اإللكروو ية للقيادات النسائية
بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تتمثل في تحمل القيادات النسائية املسؤولية عند حدوث خطأ اتج عن عملهن
في املكان .وتتفق الباحثة في هذه النتائج مع (عد ان )2016 ،و(محمد وآخرون )2014 ،والذين توصال إلى أن واقع
عال .كما ترى الباحثة أن جاح تطبيق الرقابة اإللكروو ية للقيادات
تطبيق الرقابة اإللكروو ية في املنظمات الناجحة ٍ
النسائية بالقطاع قد يعزو إلى اهتمام اململكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في الحد من الفساد اإلداري،
والقيادة فيها مبنية على معرفة علمية صادقة .واألهداف واضحة ومؤشرات األداء محددة.
 نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثاني" :ما مستوى التمتين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع
الحتومي بمتة متة املترمة " ؟
للتعرف على مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تم
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات الدراسة
على عبارات محور مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة وجاءت
النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ( )7استجابات مفردات الدراسة على عبارات محور مستوى التمتين اإلداري لدى القيادات النسائية
بالقطاع الحتومي بمتة متة املترمة مرتبة تنازليا حسب متوسطات املوافقة
درجة املوافقة

تترار

غير املتوسط االنحراف
غير
موافقة
موافقة الحسابي املعياري
موافقة محايدة
نسبة
موافقة
بشدة
نهائيا

م

العبارة

13

تثق الوزارة بقدرات القيادات
النسائية على اداء عملهن
بتفاءة

2

تدعم القيادات النسائية من
قبل الوزارة ألداء عملهن على
الوجه املطلوب

7

تتوفر السهولة في التواصل مع
القيادة العليا في الوزارة
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ك

12

24

12

7

1

%

21.4

42.9

21.4

12.5

1.8

ك

5

34

11

6

-

%

8.9

60.7

19.6

10.7

-

ك

9

30

8

7

2

%

16.1

53.6

14.3

12.5

3.6

()36

3.70

3.68

3.66

الرتبة

1.008

0.789

1.014

الرقابة اإللكترونية والتمكين اإلداري للقيادات النسائية
بالقطاعات الحكومية بمكة المكرمة

1

2

3

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثاني واألربعون ــ نوفمبر 2021م

تترار
م

درجة املوافقة

غير املتوسط االنحراف
غير
موافقة
موافقة الحسابي املعياري
موافقة محايدة
نسبة
موافقة
بشدة
نهائيا

العبارة

تتوفر للقيادات النسائية
املعلومات الالزمة إلنجاز
8
مهامهن بسهولة
يتاح للقيادات النسائية أداء
11
العمل باملرونة املناسبة
تتخذ مهارات وخبرات القيادات
النسائية مرجعا لحل
5
املشتالت
يتوافر لدى القيادات النسائية
الحرية في تحديد األسلوب
3
املالئم إلتمام عملهن
تتوافر الفرص لتنمية مهارات
القيادات النسائية وتطوير
9
قدراتهن الفردية
تشارك القيادات النسائية في
اتخاذ القرارات املرتبطة
1
بأعمال الوزارة
4

تمارس القيادات الصالحيات
املفوضة لهن بحرية

6

يتاح للقيادات النسائية فرص
التعلم والتدريب على أمور
جديدة خارج نطاق عملهن

10

تتصرف القيادات النسائية
بحرية في الظروف الطارئة

12

يحدد للقيادات النسائية مهام
اكبر من مسؤوليات القيادة
النسائية
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املتوسط العام
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3.66

0.880

4

3.64

0.923

5

3.64

0.999

6

3.63

1.001

7

3.59

0.804

8

3.57

3.46

3.45

3.39

2.95
3.52

0.828

1.061

0.893

1.021

1.086

9

10

11

12

14

0.670

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن مفردات الدراسة موافقات على مستوى التمكين اإلداري لدى
القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة بمتوسط ( 3.52من  )5.00وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة
من فئات املقياس الخماس ي (من  3.41إلى  )4.20وهي الفئة التي تشيو إلى خيار موافقة على أداة الدراسة .ومن خالل
النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات الدراسة على مستوى التمكين اإلداري لدى
القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على مستوى التمكين
اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة ما بين ( 2.95إلى  )3.70وهي متوسطات ترواوح ما
المطيري
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بين الفئتين الثالثة والرابعة من فئات املقياس الخماس ي واللتان تشيوان إلى (محايدة /موافقة) على أداة الدراسة مما
يوضح التفاوت في موافقة مفردات الدراسة على مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي
بمكة مكة املكرمة حيث يتضح من النتائج أن مفردات الدراسة موافقات على أحد عشر من مستويات التمكين
اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة أبرزها تتمثل في العبارات رقم (،8 ،7 ،2 ،13
ً
 )11والتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة مفردات الدراسة كما يتضح من النتائج أن مفردات الدراسة محايدات في
موافقتهن حول ثالثة من مستويات التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة
ً
تتمثل في العبارات رقم ( )12 ،14 ،10والتي تم ترتيبها تنازليا حسب حيادية مفردات الدراسة يتضح من خالل النتائج
املوضحة أعاله أن أبرز مستويات التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة
تتمثل في ثقة الوزارة بقدرات القيادات النسائية على أداء عملهن بكفاءة وتفسر هذه النتيجة بأن الوزارة تختار
القيادات النسائية وفق معيار الكفاءة مما يعزز من ثقتها في قدرات هذه القيادات ولذلك جد أن أبرز مستويات
التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تتمثل في ثقة الوزارة بقدرات القيادات
النسائية على أداء عملهن بكفاءة وتتفق الباحث في هذه النتائج السابقة مع العديد من الباحثين مثل( :جابر)2012 ،
و(الحارث )2013 ،الذين توصال أن واقع التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية باململكة العربية السعودية كان
بدرجة كبيوة ودرجة متوسطة .وبهذه تختلف الدراسة الحالية مع دراسة (كمفر )1419 ،الذي توصل على إن
الصالحيات املمنوحة للقيادات النسائية التخاذ القرارات التنظيمية غيو كافية إلدارة أقسام النساء ،وعدم منح
القيادات اإلدارية النسائية حق اتخاذ القرارات الفورية في املواقف التي ال تحتمل التأجيل وذلك لوجود أقسام
النساء في املستوى التنفيذي .كما تختلف مع دراسة (املبيويك1427 ،هـ) الذي توصل إلى افتقاد املرأة املشاركة في صنع
ً
وأيضا تختلف مع دراسة (الفايز )2011 ،الذي توصل
القرار ،وافتقاد التمثيل النسائي في الكثيو من اللجان واملجالس.
إلى أن التمكين للقيادات النسائية ال يوجد تجاهه الوعي واملمارسة الكاملة فمستواه دون املطلوب .تيجة معوقات
شخصية واجتماعية وثقافية ووظيفية تواجه املرأة السعودية وتحد من أدائها لدورها الفعال في املجتمع .وتعزي
الباحثة ذلك إلى تغيو النظرة في الفروة الحالية للمرأة العاملة حيث عملت اململكة العربية السعودية على إتاحة
الفرصة للكفاءات النسائية املتميزة للوصول في املراكز اإلدارية في األجهزة الحكومية والجامعات في اآلو ة األخيوة،
خاصة في خطة التنمية العاشرة للملكة العربية السعودية.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث" :هل هناك عالقة بين ممارسة الرقابة اإللتترونية ومستوى التمتين
اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحتومي بمتة متة املترمة" ؟
للتعرف على ما إذا كا ت هناك عالقة بين ممارسة الرقابة اإللكروو ية ومستوى التمكين اإلداري لدى
القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة تم حساب معامل ارتباط بيوسون بين املتغيوين وجاءت
النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ( )8نتائج معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين ممارسة الرقابة اإللتترونية ومستوى التمتين
اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحتومي بمتة متة املترمة
مستوى التمتين اإلداري لدى القيادات النسائية
املؤشرات
املتغير
معامل ارتباط بيوسون
90.43
ممارسة املساءلة
**0.001
الداللة اإلحصائية
ً
** عالقة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01فأقل
المطيري
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01
فأقل بين ممارسة الرقابة اإللكروو ية ومستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة
املكرمة حيث يتضح أ ه كلما زاد مستوى ممارسة الرقابة اإللكروو ية كلما تحسن مستوى التمكين اإلداري لدى
القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة .وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن ممارسة الرقابة اإللكروو ية
يسهم في تعريف القيادات النسائية بواجباتهن كما يسهم في حل مشكالتهن األمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى
التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة.

توصيات الدراسة ومقترحاتها.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ضرورة العمل على تطوير التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة املكرمة.
االهتمام بإقامة وعقد الندوات واملحاضرات وحلقات النقاش ،وورش العمل حول أهمية الرقابة اإللكروو ية
ودورها في تحقيق النجاح في الحياة والعمل؛ من أجل زيادة التمكين اإلداري للقيادة.
تنظيم برامج تدريبية مكثفة في مجالي الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري.
ضرورة عقد لقاءات وبرامج تدريبية الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري وأبعادهما ومكو اتهما للقيادات الروبوية
الحديثة التعيين في العمل اإلداري.
االستفادة من الخبوات اإلقليمية والعاملية في مجالي الرقابة اإللكروو ية والتمكين اإلداري للمرأة.
العمل على كل ما يعزز من ممارسة الرقابة اإللكروو ية بالقطاع الحكومي بمكة مكة املكرمة.
البحث في املعوقات التي تحد من مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة مكة
املكرمة ومعالجتها.
تهيئة البيئة املناسبة التي تحسن من مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بالقطاع الحكومي بمكة
مكة املكرمة.
التقييم الدوري لواقع مستوى التمكين اإلداري والرقابة اإللكروو ية اإلدارية لدى القيادات النسائية بالقطاع
الحكومي بمكة مكة املكرمة.
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