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ان جا جامعة سائية ال القيادات لدى دار ن زالتمك ميدانية(ي اسة   )رد
مخلوفأ السيد محمد   سماء

مصرقسم س، السو جامعة بية، ال لية ة، بو ال ة دا و نة املقا بية رال   .ر
ي و لك يد   asmaa_makhlouf@yahoo.com: ال

ص   :م
اســة ــدفت ن رالد التمكــ عــاد أ تــوافر جــة د القيــاداترمعرفــة لــدى ــسائيةيدار جامعــال ةــ
ان احزجــــا ــــ واق ، ــــ التغي عمليــــات وإحــــداث ــــام ا التعلــــيم ر تطــــو ــــ ن ما مــــسا وكيفيــــة ، 

والتوصـيات مـن مجموعـة دار جرائيـة ليـات ن التمكـ ـز عز ـ ان جـا جامعـة دو يلتفعيـل ز ر
القيــادات ــالــدى ــسائية بانة،.ال اســ الباحثــة صــممت اســة الد ــداف أ ــترولتحقيــق ــ ُوج  إ

جامع الك املجتمع ليات ب سائية ال القيادات ان،ةمن ـو والذي زجا كـيالت نيت و عميـدات  ومـن
ليـات ـسات ال ئ وشـمل رو العينـةقـسام، ونـت.ـسائيةقائـدة) 57(ت بانة وت ن، مـن سـ قـسم

القـسم البيانـات لو اشـتمل ـ ـ ساسـية ع تـ أفـراد خـصائص تحـدد ال نمـا ب ضمنالعينـة،
ي القــسم ت الثــا عــاد أ بـــخمــسة دار"تعلــق ن ــ"يالتمكــ و عــاد، والعمــل:أ الــسلطة، ض ُتفــو

التــوا ـ ع الفعــال تــصال و ، ـ والتحف ب، والتــد ، مـا ّا الوصــفي،. ر املــن الباحثـة واتبعــت
برنـامج و (SPSS) واسـتخدمت حـصائية ـات املعا ات حـسابـ ـ اسـة متغ سـ( رالد ليـة، نواتال

، دار للعمـل التفـرغ ة، ـ يـةويا التد ات رالـدو ت). ر ـ ـسائية أن النتـائج وأو ال ـ القيـادات
تمتلــك ان جــا ــ–زجامعــة كب حــد ــ ــ-إ فقــط عــاد أ عــة بأ املتعلقــة دار ن التمكــ ات ــا رم : ير

، مــــا ا الوالعمــــل نمــــا ب الفعــــال، تـــــصال و ، ــــ والتحف ب، ّالتــــد ات ر ــــا م ضرتمتلــــك تفـــــو
الن بـــع ت ان جـــا جامعـــة ألن زالـــسلطة ـــنُ ل ـــسمح ال الـــذي ة دا ـــ املركـــز رظـــام اتي القـــرا راتخـــاذ

امعــة با العليــا ة دا ــ إ الرجــوع ُدو ر ال .ن ق توجــد كــذلك وفقــا إحــصائية داللــة ذات وفــر
ً

 
ـ ىعـز العينـة أفـراد السـتجابات ات إ ـ يـ متغ التد ات والـدو ة، ـ ا وسـنوات ليـة، رال نمـار ب  ة،

ق توجـد وفقـا إحـصائية داللـة ذات وفـر
ً

ـ ىعـز العينـة أفـراد السـتجابات  ـإ للعمـل" متغ التفـرغ
دار"يدار العمـــــل ســـــة ملما ليـــــا املتفرغـــــة ـــــسائية ال القيـــــادات لـــــصا جـــــاءت ي، ر

ً
ـــــم.  أ ومـــــن

اســـــة الد جامعـــــة: رتوصــــيات ة إدا لــــھ وفقـــــا عمــــل الـــــذي املناســـــب ــــ التنظي املنـــــاخ ــــز رعز
ً

ان زجـــــا
وعمليــا، ــا فكر دار ن التمكــ ســة مما ــ ع ــسائية ال القيــادات ع ـ و

ً ً
ي تجــاهور  نحــو تفعيــل

ة ةالمركز ار ،ردا سائية صيات وإظ ال ا، القيادات ض ودعـموموا ـنالـصالحيات تفـو ،ل
ادةو وافز ز ات ا ن للمتم   .م
ساسلمال ال:يةات القيادات ، دار ن جامعيالتمك انةسائية،   .زجا
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Administrative Empowerment of Women Leaders at 
Jazan University: A Field Study 

Asmaa Mohamed El Sayed Makhlouf 
Department of Comparative Education & Educational Administration, 
Faculty of Education, Suez University- Egypt  
E-Mail: asmaa_makhlouf@yahoo.com 
Abstract: 
The study aimed to find out the degree of availability of administrative 
empowerment dimensions among women leaders at Jazan University, 
and how they contribute to the development of university education 
and the creation of change processes, as well as proposing a set of 
mechanisms and procedural recommendations to activate the role of 
Jazan University in enhancing the women leaders' administrative 
empowerment. To achieve the study objectives, the researcher 
designed a questionnaire directed to the total community of women 
leaders in Jazan University Colleges, which consisted of deans, vice- 
deans and the heads of departments, the sample included 57 women 
leaders. The questionnaire consisted of two parts, the first part 
included basic data that specifies the participants’ qualities, while the 
second part included five dimensions related to “administrative 
empowerment”, namely: authority delegation, teamwork, training, 
motivation, and effective communication respectively. The researcher 
followed the descriptive methodology and used the (SPSS) program in 
statistical treatments and calculating the study variables (college, years 
of experience, full-time administrative work and training courses). 
Results indicated that women leaders at Jazan University possess - to a 
large extent - the skills of administrative empowerment related to four 
dimensions only: teamwork, training, motivation, and effective 
communication, while they do not have the skills of authority 
delegation because Jazan University follows the central system in 
management which does not allow them to make decisions without 
returning to the university's senior management. Also, there are no 
statistically significant differences according to the participants' 
responses due to the variables of the college, years of experience, and 
training courses, while there are statistically significant differences due 
to the variable of "full-time administrative work" as it came in favor of 
women leaders who are fully dedicated to the practice of 
administrative work. The study recommended promoting the 
appropriate organizational climate in which Jazan University 
management operates and it encourages women leaders to have 
administrative empowerment intellectually and practically, activating 
the trend towards administrative decentralization, supporting the 
authority delegation, and increasing motivations for excellent women 
leaders. 
Keywords: administrative empowerment, women leaders, Jazan 
University 
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  :مقدمة
عـد

ُ
املجتمعـات ـا تمـر ـ ال ة ـ املتغ ف ثقافيــة،املعاصـرةوالظـر سياسـية، انـت سـواء

املتال ات ــــــ التغ مـــــــن ــــــ كث يجـــــــة ن اقتــــــصادية أو ةاجتماعيــــــة وثـــــــو ــــــ املعر نفجـــــــار ب ــــــس  رحقـــــــة
واملعلومــات تــصاالت، عــنو لشــدةنــتج جيــة ا وا الداخليــة أناملجتمعيــة لمنظمــاتراملنافــسة

من تواج ةتحدياتال مجموعة صعو ا عل التحـوالتاكبـةموفرضت وـذه حـداث، ـذه ـل
ا-املنظماتألزمت امعيةوم ا طـر-املؤسسات وإيجـاد إبدا بأسلوب ات للمتغ قستجابة

ا أسالي ة جذ ات غي إ للوصو رحديثة مع ل ة القديمردا جراءات و الطر   .ةقنبذ
ع و

ُ
امعيةاملت ا ـس ؤسسات أن ـا عل يجـب ـ ال املجتمـع مؤسـسات أس ـإرع

وا ــــ ــــلتغي تفك ــــتنميــــة ــــ ال يــــة التد امج ــــ ال أو اســــية، الد املنــــا خــــالل مــــن الطلبــــة
ُ

ر مر ــــس
املختلفـــةتنميـــة ات ـــا مـــة،رامل الال انـــات م تـــوافرت إذا املـــشكالت حـــل ـــ ع ة زوالقـــد لـــتلـــذار أو

املؤســـسات ـــذه ـــسانل يـــة تر مـــة اتـــوم قد ـــورتنميـــة ي ـــي املبـــدع ه ـــ وتفك ـــنھ فاعليـــة ـــ أك
املتعددة،ا ياة ا مواقف مع عكـسلتعامل تمـحيث بأبنائـھا املجتمـع بالطاقـاتام وعيـھ مـدى

م لـــــد بمــــا نتفـــــاع ـــــ ع وحرصـــــھ املجتمــــعاملوجــــودة تقـــــدم حرصـــــتلـــــصا ثـــــم ومـــــن اململكـــــة،
إ ــ ع الــسعودية يــة ــساعيجــادالعر وجذابــة إيجابيــة جامعيــة عليميــة ئــة ــب التغي تنميــة ــ ع د

ــــ وتم ن ــــقوالتمكــــ الفر أعــــضاء ن بــــ ة واملــــشاو ات ــــ وا املــــساعدة وتقــــديم والطلبــــة، رســــاتذة
ســـاتذة أمـــام العقبـــات وتــذليل مناســـب، ومـــادي ـــ وم معنــو دعـــم تـــوف مـــع ، ــ لتحقيـــقيالعل

ــ ا ــذل و نجــاز مــن ـد ــدفمز ا،د ــشر و املعرفــة وتنميــة املبدعــة، ة ــشر ال الطاقــات تنميــة
ره وتطـــــــو ـــــــ العل البحـــــــث ـــــــشيط ـــــــة)م2010الـــــــصباطي، (وت ر تحقيـــــــق ـــــــ ـــــــساعد لـــــــھ ـــــــذا ؤ،

ر لتطــو ــمــستقبلية ــ ال باململكــة ــام ا التعلــيم ــسائيةفلــسفة ال القيــادات ا إحــدا ــ ك رشا
السعودية امعات   .با

روألن يقتصر باملجتمعؤسساتاملتطو بلعال ة، املتطو والتقنيات دوات  رإدخال
إق اتيتطلـــــب دا ـــــرنـــــاع ن العــــــامل املبـــــأن حلــــــواليمكــــــؤســـــساتـــــذه ا تكـــــر و يبـــــدعوا أن م

ً
و

م تـــــواج ـــــ ال ل ـــــز،للمـــــشا لتعز ة دا ـــــا ت ت أن يمكـــــن ـــــ ال ســـــاليب ن بـــــ ـــــارومـــــن ـــــ ردو
ـــــــ والتغي ر التطـــــــو ن" عمليـــــــات بـــــــالـــــــذي"يدارالتمكـــــــ ـــــــدھُيقــــــــصد مز ن العـــــــامل اإعطـــــــاء

ً
مــــــــن

م الصالحيات ومـنح املناسـبة، ات القـرا باتخـاذ ة واملبـاد املـشاركة ـ ع م يع ـ و ليات، رواملـسؤ ر و
العملُا ألداء والثقة ة ة ر دا من مباشر تدخل دو اصة ا م ق ربطر    .)م2012الردادي، (ن

عـــنو دار ـــتج ن امعـــاتالتمكـــ با والتنظـــيم ي دار مـــود ا نيكـــسر بـــ الـــداخ
واملــوظف امعــة ل العليــا ة ُدا تمــامر يجعــل ممــا املــوظف ن، ن تمكــ أساســيابمبــدأ عنــصرا ن

ً ً

امعــات،لنجــاح ا مــن تلــك ن التمكــ ــد ز املــوظفو امعــة،ثقــة با ــة دا ات املــستو افــة ــ رن
ذا اكفيل و ل م وال ـامعةبتحقيق إل سبو ين املـوظفوتحقيـق ،نال حـث شـأنھ مـن نالـوالء

ة ــ امل تحقيــق ــ ــذل ع و يع التنافــسية ــ و ــد بــداعا و ر التطــو تحقــق ــ ال املغــامرة ح .ور
دار ن التمكـ عـد يو امعيـةُ ا نيــةللقيــادات امل لية املـسؤ سـيخ ل اتملوســاس التطــو ـة رواج

ســـلوكيا ـــ وتب ـــموالتحـــديات، عمل تـــالءم الـــسلطة،ت ض تفـــو دار ن التمكـــ تحقيـــق تطلـــب ُو ي
امعقيــاداتلل ـــ يـــةا التخ ـــ ع شـــأنھ مـــن ـــذا و ـــم، عمل بطبيعــة تتعلـــق ات قـــرا واتخـــاذ رلـــصنع ُ

ا إدا م وتمكي السائد، وقراطي الب النمط عن
ً
  ).م2017دياب،(ر

للقيــاداتو دار ن التمكـــ عنـــدميتحقــق باململكــة امعيـــة ـــاما ا التعلـــيم يرتكــز ا
المجم ع انات م و املقومات من اوعة م أ   :)ـ1421الغامدي،(و) م2010الصباطي، (من
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متوافقــا -1 املــتعلم ســلوك يجعــل بمــا ــا قيم ــز عز و يــة العر والثقافــة ســالمية القــيم تأصــيل
ً

دافھ أ حدد و املجتمع حركة يحكم الذي الفكر طار  .يمع
ادعم -2 االت ب وتذو ، املعر المل لتحقيق املختلفة العلم ع فر ن ب املوواجز ات  . بي
ت -3 س ئ كمطلب العلمية ية املن امراعتماد ا التعليم ر  .طو
ح -4 سة ُمما توافرر ظل ادي القرار اتخاذ ة املر القصوناسباملناخ الفائدة ىلتحقيق

لعم ساسية العناصر التعليممن العللي  .والبحث
والقاد -5 التغي الراغبة لة املؤ اديمية القيادات إحداثھروجود ع  .ة
للتغي -6 مة الال ة شر وال واملادية املالية د املوا زتوفر  .ر
تصال -7 وتقنيات والبيانات املعلومات  .توف
الفع -8 التخطيط اج والّان اتيال، س التخطيط ع   .للتغيك

ــــــــاولـــــــ إدا امعيـــــــة ا القيـــــــادات ن تمكـــــــ يـــــــتم ن
ً

إذار ـــــــتفراتـــــــوإال ومل املقومـــــــات تلــــــــكـــــــذه
انات  .م

املــرأة دو ميــة أ ــ ع روتأكيــدا
ً

جتماعيــةالــسعودية و قتــصادية التنميــة تحقيــق ــ
اململكــة ــة ر وثيقــة ــش أن2030 ؤاملــستدامة ــ إ ــامن"م م مــن تنطلــق ا ملــستقبل دولــة أي ــة ؤر

ــا،القــوة اســـتدامتھوف وتحقيــق اقتــصادنا ــع لتنو واملحــرك املفتـــاح ة ثما ســ قوتنــا و ِســت
َ ُ

ر ،"ن
ـــ ة ثما اســـ قــوة ـــا باعتبا املـــرأة دو ميــة أ ـــ ع ـــة الر تؤكــد ثـــم ومــن
ُ

ر ر ر التنميـــةؤ تحقيـــق ــ م س
وتركز ةاملستدامة، شر ال والطاقات د املوا ن لتمك داء ثقافة يع املرأ-رع ا يئة-ةوم و

ال ئــــة املــــسئوليةالب لتحمـــــل ن للمــــواطن مــــة ـــــ (زال ر اململكــــة،ؤوثيقــــة ثـــــم،. )39-37م،2016 ة ومــــن
ــتـؤدي مــا م ا دو املــرأة

ً ً
الــسعوديةر امعـات وا العل، ــا ان م ــسب مــنتك ــادي ــا وتم ميـة

امخالل املل داء اتبأساليب املستدامة التنمية ع مشا ودعم   . ملجتمعرم
ــو الطــالنول أقــسام ن بــ فــسيولوجيا تفــصل ــ ال الــدو مــن الــسعودية

ً
الطالبــات،و بل

الأصــبح عمــداء ــ ع الــصعب قــساممــن ســاء ر أو مؤليــات ليا ومــسؤ ــة دا م ــام م وتأديــة ر
اتھ ـــــسو م إحــــدى ن عيــــ و ي ــــسا ال بالقــــسم ســـــتعانة تــــم وعليــــھ ــــسائية، ال باألقــــسام اصــــة ا

أو( قــــسموكيلــــة ــــسقة ل) م ومــــساعدا عونــــا ــــو ت ــــي
ً ً

أون ليــــة ال قــــسامعميــــد ــــ القــــسم س رئــــ
للطالبــــات ليــــةاديميــــة ال ة إلدا املــــة ال بالــــصالحيات ليــــة ال عميــــد لتمتــــع ونظــــرا ر،

ً
دو، رفــــإن

ـسقةوكيلـةال م صــالحياتأو مـن ـا ل يمنحـھ مــا بمقـدار ركـة وا أوامـره تنفيـذ ــ ينحـصر  القـسم
ـــــ)م2005الـــــشامان،( ع لزامـــــا أصـــــبح ثـــــم ومـــــن ،

ً
ـــــسقةوكيلـــــةال م ليةأو املـــــسؤ تحمـــــل والقـــــسم

الفعوتحقي التواصل من نوع نالّق و ا بي امل أووالت القسمالعميد س    .رئ
ـــة مركز ـــا ف ـــسود وقراطيـــة ب ات إدا وجـــود مـــن ســـعودية جامعـــات عـــدة عانـــت روقـــد

تــــأخر و ن، املـــــوظف ـــــ إ الــــسلطة ض تفـــــو وعـــــدم طـــــواتُالقــــرار ا ـــــا ف ـــــ وتك العمــــل إتمـــــام ـــــا ف
الــذي مــر ات، املــستو جميــع ــ ع ســلبية نتــائج ــا ول بالعمــل، املتعلقــة املعــامالت إلنجــاز ـة املطلو

ـــ ظ عنـــھ امعـــةرونـــتج ا مـــوظفي ن تمكـــ ـــوم بمف بتمـــام ـــسمح والـــذي الـــصالحياتممـــنح،
ا م ق بطـــــر العمـــــل ألداء والثقـــــة ـــــة ر وا ليات ُواملـــــسؤ ة،و دا مـــــن مباشـــــر تـــــدخل دو راصـــــة ن

مـــو واتع املــــشاركة ــــ املناســـبةاخــــع ات القــــرا ة،رذ دا ن بــــ دار مــــود ا ــــ ع روالقــــضاء ي
ن يـصبح،واملـوظف ثـم ن ومـن اعنـصريدارالتمكـ

ً
ــــــأساسـي ـ ا
ً

وـ املنظمـات، مـستونجاح ىتـوف
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ي لإيجا التنظيمية املواطنة سلوك نمن ملموظف ودفع إضاإ، د ج مـا،بذل ع والتغلب
م منظم تجاه م م متوقع   .)(Al Sharah, 2018 و

عـد املنطلـق، ـذا ومـن
ُ

ان حاجـة جـا ن لتحقيـق زجامعـة لـ التمكـ ايدار لقيـاداتدى
ـا ـسائية طبيعيـا ال نتاجـا

ً ً
ات  ـ ديـد والتكنولوجيـة املعرفيـة للتغ اا ا ـ ع طـرأت ـ ال ،معـاتة

ا وضعو ـنوآلياتجديدةتيجياتاس أدوا ـ تو ـسائية ال القيـادات ـذه ـا رل ـ ليؤدو  الوجـھ ع
ديـد النظام ذا ضوء  كمل، ـ املعتمـد ا واملـستجدات املـستحدثات ع ـةالتكنولوجيـة بو ال

ـــ ع ا نفــس فرضــت ــ اال ـــامؤســسات ل ع. لتعلــيم نــاء انًو جــا جامعــة تمـــام ا اد زليــھ بتحقيـــق ز
نالتم لــكــ ايدار ــسائيةدى ال أجــلــالقيــادات ــمــن ــن ــةســتعانة دا عمــال ر رتطــو

ــ اديميــة الطالبــات،و نشطر ام امعــةــبكفــاءةوإســ ا ــداف أ حــثمــن تحقيــق و س رتــد
املجتمععل   .وخدمة

وأسئلتھ البحث لة  :مش
ـــ امعاملؤســـساتعت مركـــزيـــا اة

ً
ياإشـــعاع

ً
اعلميـــ
ً

اروحـــضا
ً

املجتمـــعـــ تنميـــة ـــ إ س
والبحـث الطلبـة علـيم مـن ـا تقـوم ـ ال ساسـية ـا وظائف خـالل من وعلميا، وثقافيا اقتصاديا

ً ً ً

العمليـــة نجـــاح عتمـــد و ، الـــصا للمـــواطن امعيـــة ا ـــصية ال نـــاء و املجتمـــع، وخدمـــة ـــ العل
امعة با االتعليمية قد مدى هرع بدو ذا و ا، داف أ العناصررتحقيق كفاءة ع عتمد

ن ــــ دا و ن، والقيــــادي س، التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن ــــا املوجــــودة ة ــــشر رال ــــذا .ر حاجــــةُيو مثــــل
ان جــــا ن املاســــةزجامعـــة تمكــــ ــــسائيةمـــن ال العمــــلالقيــــادات نظــــام ــــ غي ـــ ع ة قــــاد ــــو لت رـــا ن

وا ، امعةيدار ا ر تطو مة   .ملسا
السعودية بع ـوت ـ ـة ناملركز شـؤ ـووسي و ـا، ل ا ومؤسـسا الدولـة ـزة املقـرأج ن

والتنفيـــــذ التخطـــــيط ات مـــــستو ـــــ املـــــتحكم ـــــو ـــــاض الر العاصـــــمة ـــــ التعلـــــيم ة ا لـــــو س رالـــــرئ ز
عـــــة واملتا شـــــراف مو التعلـــــيموالتقـــــو ن ـــــامولـــــشؤ وا املحليـــــةالعـــــام ات دا تقـــــوم نمـــــا ب ر،

حاجـــــة بحـــــسب التعليميـــــة الـــــسياسة مـــــواد نفيــــذ ئـــــةب ب التعلـــــيم ).م2012،حكـــــيم(ـــــل واجـــــھ و
ـــام العامليـــةك-ةاململكـــب ا التعلـــيم أنظمـــة مـــن ه ـــ إحـــداث -غ تتطلـــب التحـــديات مـــن مجموعـــة

الــسعودية امعــات ا ـل تحو ــ ع ة وقــاد لـة مؤ ــة وإدا اديميــة أ قيـادات ــ ع عتمــاد و ـ رالتغي ر
مت ــــــة ومواج املــــــستقبل فــــــإننحــــــو بنجــــــاح، املــــــستجدة اتــــــھ ــــــةغ دا القيــــــادات اختيــــــار رعمليــــــة

ـــــصوص ا وجــــــھ ـــــ ع ان جـــــا وجامعـــــة عامــــــة الـــــسعودية امعـــــات با ـــــسائية مراعــــــاةتتطلـــــبزال
التاليـــــــــة ات ر (رعتبـــــــــا ،: )م2018،الــــــــــدغر ــــــــــ العل والتخـــــــــصص ة، ــــــــــ وا ، ـــــــــ التعلي ىاملـــــــــستو

وال بــداع، و فيــوالكفايــة، خــالص و دار العمــل ـــ مــعيرغبــة والتعـــاو وتحديـــدنھ، ن، خــر
املــستمر ب والتــد الكفايــة، ــت ثب إذا للتجديــد قابلــة منيــة رمــدة ات،ز ــا امل اتروتنميــة ــ ــوا ال
ة دا الوظائف لشغل ة املر القائدة صالحية مدى   .رتؤثر
الــــسعودية املــــرأة تــــھ أحر الــــذي التقــــدم مــــن ــــالرغم ــــسبةزو أن إال العمــــل، ميــــدان ــــ

ا للمناصـــب ا ـــإشــغال للمـــرأة ـــا املت ــ غ التمثيـــل ـــ إ ذلــك يرجـــع وقـــد يلة، ضـــ الــت ما زلقياديـــة
ــا تمكي يــصل لــم حيــث ــا، لتمكي ــا توافر م الــال ليــات وضــعف العليــا، ــة دا زاملراكــز يدارُر

املطلــوب املـــستو ــ اســـات. )م2012الـــردادي، (ىإ د عــدة ـــت أثب املعوقــاتروقــد عـــض ـــوجــود ال
مـــــــن نتحـــــــد اتمكـــــــ با ـــــــسائية ال الـــــــسعوديةالقيـــــــادات مثـــــــلمعـــــــات اســـــــة، ـــــــيرد وكع الـــــــشعالن

ة) م2013( نـو ة ــ م جامعــة أن أكــدت ـ شــطر-رال ــ ع تحتــو ـ ال باململكــة الوحيــدة امعــة ىا
فقــط ــ-طالبــات إ باإلضــافة ، ــام ا داء جــودة لتحقيــق ن التمكــ دعــم آليــات ــ خلــال ي عــا

ً

وا ة، دا ة اراملركز التغيمود الرغبة عدم    .ملتمثل
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تو ـ اأو العـالرد أبـو مـشاركة)م2014(ُسـة ـسائية القيـادة ضـعف ليـة ال بيـة ب  ال
ـ نـضمام الطائف جامعة ـان إ املعنيـة العلميـة ال القـسم بـوبـصناعة ومجـالس ال ،يالقـرار

طـط لتنفيـذ أداة الـسعودية املـرأة واعتبـار ـة ا ر اوعـد التطو مـشارك طـط، ـذه وضـع ـ م ا
مراكــز جـود حكــرا وو تــزال ال الطــائف بجامعــة وظيفيـة

ً
ــ  ال،الرجــال ع  للقيــادة تتــوفر كــذلك

ـسائية ات صفـر ال الرجـالالعامليـة املـشار ـسائيةممـا،مثـل ال القيـادة ن تمكـ مـستو ـ ع ىيـؤثر
امعة    .با

الفاضــــــكــــــشفو اســــــة د تمكــــــعــــــن) م2015(رت القيــــــاداتنقــــــص ــــــسائيةن ال ــــــة ردا
تبــــوك،ب الــــصالحيجامعــــة ليروقــــصو مــــسؤ مــــن بــــالرغم ــــن ل املمنوحــــة أقــــسامعــــ ناوات ة إدا رن

بالطالبـــات وأوصـــت اديميـــة، قــــسام شــــطرـــمـــنح عـــن جيا تـــد ســــتقاللية الطالبـــات شطر
ً

ر
صــــــالحيات،الطــــــالب ن عاليــــــةومــــــنح بكفــــــاءة ــــــن أدوا أداء مــــــن ن اســـــــةــــــّبيكــــــذلك. رتمكــــــ د رت

ــــ عاليــــةالعتي املختلفـــــة) م2017( ، ا ا ــــستو بمـ ــــسعودية الـ امعـــــات ا ة إدا يرأن عــــضمــــن عــــا
القـــــصو ترجوانـــــب دو تحــــو ــــ نال ــــال ــــسائية ال القيــــادات ن ــــــا،مكــــ وعــــدم: م ة، دا ــــــة رمركز

امعيـــــ ا ة دا ة قـــــــد وضـــــــعف ا، وتـــــد ـــــة دا القيـــــادات إعـــــداد ـــــ والدقـــــة رالـــــسرعة ر ر علـــــــىةر
ال اتمواكبـــــة القــــــرا عــــــض واعتمـــــاد ديثــــــة، ا ـــــة دا يم املفــــــا ـــــا ناول ت ــــــ ال العامليـــــة ات ــــــ رتغ ر

ي قــد الـذي ــ ال اد ج ع امعات با ة ُدا يـر وقــد مـشرفاتُخطــئ إعطـاء وقلـة ب، ص
وســــائ تــــوافر وقلــــة ن، ليــــا ب العمــــل ــــسي ــــ ــــساعد أوســــع ـــــة إدا ســـــلطات رقــــسام اتــــصالُ ل

وقلـةّفع ـا، وإدا امعــة ا ليـات عـض ن بـ ــسائرالـة ال القيـادات غالبيـة لـدى ــة دا ة ـ ية،را
بـــــو وال دار العمــــــل علــــــى يــــــؤثر ممــــــا الطــــــلبة أعــــــداد ــــــادة بز املــــــرتبط دار العــــــبء ـــــادة يو ي ي ز

ة دا امعـة رللقيادات   .با
أكــدت نمــا املنقــاشب اســة ــأن) م2017(رد ن عييــ و ســعودية ــسائية قيــادات إيجــاد

تحـــديا ل ـــش قياديـــة مناصـــب
ُ ً قلـــةُ ب ـــس فقـــط س لـــ الـــسعودية، امعـــات ا معظـــم منـــھ ي عـــا

املناصـــب، تلـــك شـــغل ـــ ن اســـتمرا ـــ ع املحافظــة ـــ وإنمـــا ة، ـــ املتم ـــسائية ال القيـــادات رتــوافر
عيي مـن ة ـ وج ة ـ ف عـد ـسرب لل القيادات عض أ ت ،فقد أخـر ة ـ لف التجديـد تـرفض أو ىـا،

لـــــھ ــــذا ا، ترشـــــيح عنــــد البدايـــــة منــــذ عتــــذر التحـــــدياتقــــدأو عــــض مـــــن ن معانــــا ـــــ إ يرجــــع
ــصية وال ووالتنظيميـة نيــة دارالعالقاتيـةامل ن تمكيــ ـ ع ســلبا تــؤثر ــ يال

ً
اســةو.  د رأكــدت

ر أيـــــضا)م2018(الـــــدغر
ً

لـــــ دار ن التمكـــــ عمليـــــھ أن ـــــ ايع امعـــــاتدى با ـــــسائية ال لقيـــــادات
ان،الــسعودية جــا جامعـــة ــا وم لةزالناشـــئة، ســ ـــست ل ـــسائية عمليـــھ ال القيـــادات تواجــھ حيـــث

مـــا وغالبـــا ن، أعمــال ـــ ـــصية وال جتماعيــة و والثقافيـــة التنظيميـــة التحــديات مـــن مجموعــة
ً

املـــ مـــن بــــدال ات القـــرا تنفيـــذ ـــ ع شـــراف منـــصب تتخـــذن
ً

ـــر اشاركة مــــااترلقـــراُصـــنع ا ـــ وكث ،
ً

ن تمــــنح ة ــــ وا أنظمــــة توجــــد مــــا ا ونــــاد العليــــا، ة دا ــــ القــــوة ــــة مركز ــــ ع الرجــــال ــــيمن
ً
ر ُر

بــــرامج ــــ إ فتقــــار و ــــة، دا ات القــــرا ــــ للمــــشاركة مــــة الال واملعلومــــات والــــصالحيات رالــــسلطة ر ز ُ

دار و ــ امل ر ـساءيالتطـو الل وامل ـوافز ل نظــام تحديـد وعــدم نفــآت، ــود ج ـز إضــافةلتعز ،
للمر السلبية النظرة القياديـةإ ا قـد عـن وأقـلرأة الرجـال مـن قلقـا ـ أك ـساء ال عـض ـو وت ،

ً
ن

بــالنفس ثقــة
ً

العمــل، ــ ن غبــ فعــليدارروضــعف دود تلقــي أو النقــد خطــر ــة مواج رلتجنــب
الفشل من وف وا ا سلبية؛ إدا ن تمكي وعدم

ً
  .ر
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اســـة د ت روأبـــر ـــم) م2020نـــيم،غ(ز ـــ التحــــديات أ ــــسائية تواجـــھ ال ال القيـــادات
الـسعودية، امعـات ـا با ـة وم ات مركز انـب واسـتحواذ رالقـرا بـدأ ا و ـا، عل ي و  ـشعب رالـذ

ـرم و ال بالـذ امعيـة ا ة لـإلدا ـ رالتنظي ممـا قمـة ـ ر ـرم، وصـو ال ات ليـؤخر  والتعـاميم رالقـرا
ي، للـشطر ـسا التـا ال ن و ـذا العمـل، أداء ـ تـأخر ـساء يـضع و  ،العمـل ـ املقـصرات موضـع ال

ا نوعيــة ــ إ ــ جتماعيــة لثقافــةإضــافة وال الــسعودية امعــات با عــد الــسائدة
ُ

اعائقــ 
ً

 أمــام 
ـسائية القيـادات س،ال ة عليـھ اعتـادت ممـا فلـ امعـات مـس جـال، املـرأة تـرأس أن ا

ً
 تـصدر أن أو ر

ات املرأة نالرجليقوم رقرا اب لفيذ ساء من كثيرفض ذلك،   .ةالقيادي صبااملنتو ال
ناحيــــــ أخــــــرومــــــن ة

ُ القيــــــاداتى ي امعــــــات عــــــا با ــــــسائية ــــــال ممــــــا بــــــــُالــــــسعودية س
الزجـا" ــساء"الـسقف ال تقـدم عيـق ـ ال ة ــ الوا ـ غ العوائـق لوصـف ــستخدم ـ عب ـو و ،

مـــؤ انـــت مـــا م امعـــات با العليـــا املناصـــب تـــو ـــذاُـــ و ن، ا إنجـــا عـــن النظـــر غـــض و ن، زال
ــن عمل ـــ متقدمــة قياديــة مراكـــز ــ إ ن وصـــول مــن ليـــات. يحــد ال معظــم ي عـــا ذلــك ــ إ  إضـــافة

قـــــسام ــــــذهاديميــــــةو وتخــــــضع موحـــــد، إدار تنظــــــيم وجـــــود عــــــدم مـــــن الطالبــــــات يومراكـــــز
قـــــسام و ليــــات النظـــــامال عكـــــس الــــذي وقراطـــــي الب دار واليللتنظـــــيم ة، دا ـــــ راملركـــــز ي

أن كمــا امعـة، با الرجاليــة ـة املركز ة دا و الطالبـات ن شــؤ ن بـ الرسـمية العالقــة فيـھ رتتـ و
محــدودة، ــو ت الطالبــات ن شــؤ ــسي عــن لة املــسؤ ــسائية ال للقيــادات املمنوحــة نالــصالحيات و و

الداخليــة ة دا و عـــة واملتا شــراف عمليـــات ــ ع وروتقتــصر ليــات ـــلل املــشاركة دو نقـــسام
بـ املتعلقــة مـة امل ات القــرا واتخـاذ التخطــيط ورعمليـات رلالقبو والتطـو نالتوظيــف بعاد واســ ،

واقتــــــصارمــــــن ــــــان وال املجــــــالس ارحــــــضو مخاطبــــــة ــــــ ع ن داخــــــلصــــــالحيا الرســــــمية ــــــات
امعة ،( ا خض   ). م2012أبو

املــــــشكالتو ــــــشأ ت أحيانــــــا قـــــد
ً

با الطالبــــــات شـــــطر الــــــسعوديةــــــ قلــــــةامعــــــات يجــــــة ن
وســــ ــــ والفاعليــــة تــــصالالوضــــوح اختيــــارائل اعتمــــاد أو القــــسم، ــــسقة وم القــــسم س ئــــ ن ربــــ

ـــ إ النظـــر دو فقــط دار العمـــل ــ ة ـــ ا أو العلميـــة جــة الد حـــسب للوكيلــة القـــسم س نئــ ي ر ر
القسم ة إلدا ة املطلو والقيادية ة دا ات ا رامل ر الوكيلة. ر انت لةوملا مـسؤ اململكـة وجامعـات

القسم، س ئ عن وكيلة ا دو إ إضافة للطالبات اديمية قسام عن مباشر ل رش ـذار
عديــدة ات صــعو تواجــھ ــا جعل عــن،الوضـع فــضال

ً
واملــسؤ ــام امل أثنــاءوعـدد ــا تقــوم ــ ال ليات

ا ة   ).م2005الشامان،(لقسمرإدا
ـــش امعـــةو اتيجية ســــ طــــة انا ــــزجــــا ال والتحــــديات الــــضغوطات عـــض ــــ إ

ومــن ــا، ــسائية ال القيــادات لــدى دار ن التمكــ مــستو ــ ع ســلبا وتــؤثر امعــة ا ــا م ي يعــا ى
ً

ـا م ـة: أ ة مركز عمليـاتُالعليـا ردا وافتقـار ُصـنع ـ ـ القيـادةالقـرار، إ ،الـصالحيات املتوسـطة
واخـتالف غيـاب مقـر مـن ةالقيـاد ـ املـرأة ردومحدوديـة ـ إ إضـافة ب آلخـر، التـد وقلـة ربـرامج

د اصــة راملــوا ر ا وتــو بــالتطو ، ــ الــسن يئــة أعــضاءامل صــغار س قياد رالتــد ا أدوا
ً
مــعر يــة

ات انخفـاض ـة رالقـد اجـة ونقـص ردا ا م، لـد ب ـ رالتـد ن إ وقنواتـھ، تـصال أدوات تحـس
يئـة إشـراك وعـدم ـسية ال ل رالتد ات واسـع ـش القـرا ة رـ نـد عـن فـضال مـة، رامل

ً
ـشاو   مـع رال

يئــة س عــضوات ات رالتــد القــرا مــة رــ ــن، التواصــل وقلــة امل لية ُالــسلطة مع ــ وواملــسؤ غ
ن ت ــ قــسام ــ وا و ع والفــر ليــات ــسائيةوال ان (ال جــا جامعــة ــة ر ، العــا التعلــيم ة ا زو ؤر : ز

اتيجية س طة  .)م2020/ـ1441ا
، التـــا لزامـــاأو صـــبح

ً
لـــتحقيـــق دار ن ايالتمكـــ امعـــاتدى ا ـــ ـــسائية ال لقيـــادات

خاصـــة،،عامــــةالـــسعودية ان جــــا نزوجامعـــة التمكــــ بـــھذلــــك يقــــصد القيــــاداتُالـــذي تمتلــــك أن
ــــسائية يــــاةال ا ة إدا وكيفيــــة ن، خــــر مــــع التعامــــل كيفيــــة ــــ ة ــــ متم ات وقــــد عاليــــة ات ــــا رم ر ر
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ة والفكر اتخا، ع ة اترالقد القرا ـامرذ ا التعلـيم قضايا ة معا ع ة والقد ومـشكالتھ،ر،
ــــةمــــتالوا ومواج ــــشود امل املــــستقبل نحــــو ن جامعــــا لقيــــادة وذلــــك ، دار القائــــد خــــصائص يك

واقتدار بكفاءة الثالثة لفية نحو والعبو ة امل   .)ـ1421الغامدي،( رالتحديات
تو م ــــس ثــــم ــــسائيُمـــن ال القيــــادات ن انمكـــ جــــا بجامعـــة مــــنزة ن لــــد مــــا ثمار اســـ ــــ

ن ومــشارك عديـدة، صــالحيات ن ومـنح ن، انــا إم ـ الثقـة خــالل مـن ــب وموا ات وقـد رطاقـات
ي التـــأث ذات مـــة امل ات القـــرا اتخـــاذ امعـــةرـــ ا تقـــاء ا ـــ ي ـــودرجـــا ج تفـــشل وقـــد ـــا، روتطو

ب ــس ــ ــسائيةالتغي ال القيــادات ــضــعف التغي عمليــة فعألن قيــادات اتّتتطلــب ــا م ذات رالــة
ات وقد واملرعالية الواعيـة ـسائية ال فالقيادة لـة، ؤ

ُ
العنـصر رسـاسعـد تطـو عمليـة نجـاح ـ

امعات تحدياا ة ومواج ديد ا القر لدخو ا يل نوتأ ال إطار فضلتھ نحو ر   . لتطو
جاءت نا اسةمن ميةرالد أ لتو الية أا توافر جة دارعادرد ن لـدىيالتمكـ

ـــــلقيــــادا ـــــسائية ال انجامعــــات جـــــا ن،زة التمكــــ رباعتبـــــار التطـــــو مقومـــــات مــــن أساســـــيا مقومـــــا
ً ً

الفع تقاءالّوالتغي امعات رو البحثو .با لة مش صياغة يمكن عليھ سًناء الـرئ السؤال
  :التا

تفعيل يمكن سائيكيف ال القيادات لدى دار ن انةيالتمك جا   ؟زجامعة
الرئ السؤال ذا من تفرع يو كما فرعية أسئلة عدة  :س

ن .1 التمكــــ عــــاد أ تــــوافر جــــة د برمــــا ــــسائية ال القيــــادات لـــــدى ـــــةيدار وج مــــن ان جــــا زجامعــــة
ن؟  نظر

ــــــس .2 ال القيــــــادات ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد ــــــوــــــل عــــــزائية ان جــــــا ىجامعــــــة ز
ات ـــــ ا: ملتغ ســـــنوات ليـــــة، ـــــال يـــــة تد ات بـــــدو لتحـــــاق أو ، دار للعمـــــل التفـــــرغ ة، رـــــ ر ي

؟ دار ا تمك ع تؤثر ة دا يمجال  ر
حـــــةمـــــا .3 املق ـــــزليـــــات عز ـــــ ان جـــــا جامعـــــة دو زلتفعيـــــل لـــــر دار ن ايالتمكـــــ قيـــــاداتلدى

ا سائية  ؟ال

البحث داف إ: أ ا ا البحث  :دف

 عـــــاد أ تـــــوافر جـــــة د لـــــكـــــالتمرمعرفـــــة دار ـــــين ـــــسائية ال القيـــــادات ان،دى جــــــا زجامعـــــة
ام ا التعليم ر تطو ن ما مسا عملياتوكيفية وإحداث املجتمع  . التغيوخدمة

 ال ن بـــ ق الفــــر ـــسائيةوتوضـــيح ال اســـة-قيــــادات الد اتــــ-رعينــــة ــــ ملتغ تبعـــا ان جــــا جامعـــة
ً

ز
علميــة أو ــسانية إ ليــة ــو،ال دا ة ــ ا ســنوات (ةرســنوات عــشر مــن ــ أك أو التفــرغ،)أقــل

، دار اتو يللعمل دو ع صو را يةل ةرتد دا  .رمجال
 آليات اح تفعيلاساق لالتمم دار ن ايك سائيةدى ال ان لقيادات جا  .زجامعة

البحث مية إ :أ   :وتنقسم

ــــة، - النظر نميــــة للتمكــــ ــــ تنظ مــــن عرضــــھ فيمــــا ــــوموتتمثــــل املف حيــــث مــــن ،يدار
ســــــــ عـــــــاد، املقومــــــــات، املبــــــــادئ، ات، املـــــــستو ــــــــداف، ـــــــصائص، املراحــــــــل،ا اليب،

الـــــسعودية،معيقـــــاتو امعـــــات ا ـــــ القيـــــاداتإعطـــــاءو تطبيقـــــھ دو عـــــن واقعيـــــة ة رصـــــو ر
ر تطو سائية انال جا  .زجامعة
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التطبيقية، -  :وتتمثلمية

 إد ع ن القائم أنظار ميةلفت أ إ امعة ا ة ن را تمك ـسائيةموضوع ال ـسيالقيـادات ل
ــــــــداف وتحقيــــــــق امعيــــــــةعمـــــــال اســــــــاتا د عــــــــدة وأن خاصــــــــة ــــــــذار، فاعليــــــــة ــــــــت أثب

 .سلوب

 الـسعودية امعـات ا مــن ـا وغ ان جــا جامعـة ن يئــةزتمكـ ل العمليـة طــوات ا اتخـاذ مــن
تفعيــــــلال ــــــ ع ـــــساعد ــــــ ال ئـــــة دب ن لــــــالتمكـــــ ــــــا،دىيار ـــــسائية ال نالقيــــــادات وتــــــول

العليـــا القياديـــة ام،ُاملناصـــب ال الطاقـــات ثمار اســـ مـــن عنـــھ ـــتج ي القيـــاداتومـــا ـــذه ـــ نـــة
امعة ا ر  .لتطو

 ات القـــــرا اتخـــــاذ ـــــ ع ن ا قـــــد حيـــــث مـــــن امعـــــة با ـــــسائية ال القيـــــادات عمـــــل كفـــــاءة رفـــــع ر ر
ـــة اســــتقاللي،ردا ـــادة نزو شــــؤ ة إدا ـــ ون ــــةلطالبـــاتار ر مـــع يتفــــق مـــا ــــذا و م2030 ؤ،

املــرأة دو ــز عز عليــاالــسعوديةرنحــو قياديــة مناصــب ــ ا مــستوا فــع و العامــة، يــاة ا ُــ ر
ال جميع الة وإ للتنمية، أساسية ة رك ا زباعتبا نحور النفق لعبو ن أمام نتمكيـرتحديات

القيادة   . منصب

البحث    :من
ــــااســــتخدم ا الوصــــفيا البحــــث ــــتمب ملــــن و اســــة، الد لطبيعــــة املناســــب ه راعتبــــا ر

والبيانـــاتب املعلومـــات اســـةجمـــع الد بموضـــوع بانة،راملتعلقـــة اســـ تطبيـــق ـــ إ ـــإضـــافة عينـــةع
القيادات من سائيةممثلة مـةبال الال املعلومـات ـ ع ـصو ل ان جا زجامعة النتـائجتحليـلـلز

ا   .وتفس
ات  :البحثمصط

 ن   :Administrative Empowerment يدارالتمك
 لغة

ً
لمـة : دت نرو مالتمكـ الكـر القـرآن ادفـاتـ م كمـاعـدة يوسـف ة سـو ـ فجـاءت ر،

قولــھ ن ﴿عـاـ أمــ ن مكـ لــدينا اليــوم إنـك ٌقــال ٌ
ِ ِ

َ
ِ

َ َْ َ ََ ْ ْ َ َّ
ِ

َ َ
يوســف( ﴾  ة لمــة،)54آيـة: رسـو وتفــس
أي عظيمة ومرتبة انة م صاحب متمكن أي ن وجمك لتھ م تفعت ُا ةر وقد سلطانا لھ رعل

ً
. 

 لمـــــة دت نورو عـــــاالتمكـــــ قولـــــھ ـــــ كمـــــا عـــــراف ة ســـــو ض﴿ رـــــ ـــــ مكنـــــاكم ِولقـــــد ْر
َ ْ

ِ
ْ ُ َّ َّ ََ ْ َ َ

ن ــــشكر مــــا قلــــيال ۗ ش معــــا ــــا ف لكــــم وجعلنــــا
َ و ُ ُ ُْ ََ ً َ َّْ َِ َِ

ِ
َ َ ََ ْ َ عــــراف (﴾َ ة لمــــة)10آيــــة: رســــو وتفــــس ،

والّمكن التمليك بمع أياكم ة، هللارقد ـا يأ ـادا وم ا قرا لتصبح ا و ض يد تم
ً ً

ر ر
سانعا  .لإل

 يــــــة العر اللغــــــة ـــــ لمــــــة و دت مكــــــرو
ّ

قــــــالن و ن، معــــــ ــــــ فعــــــل ــــــ ع ا قــــــاد جعلــــــھ ــــــ ُبمع ً
ر

الــاسـتمكن مــن عليـھ،: الرجــل ة قــد ــ أك صــار تأديــةرأي مــن أو العلــم مــن مــتمكن قــال ُو

مثقفا بمع معينة ة ا م
ً

نةر للم أو   .)359م،2011نافع، (للعلم
 املعاصرةو ية العر اللغة م لمة م نجاءت انـةتمك م يمكـن، مكـن، من مشتقة

ُ
ـو:  ف

مــــــر مــــــن ص الــــــ تمكــــــن قــــــال و ن، ومكــــــ: ُمكــــــ عليــــــھ، ة قــــــد ذا وأصــــــبح منــــــھ اســــــتمكن
ّ

نر
نھ شـؤ ـ التصرف من ص مكـ: وال وسـلطانا، ة قـد عليـھ لـھ وجعـل أمكنـھ

ّ ً
لـھر الـن : ـ

ســــلطا عليــــھ لــــھ ةجعــــل وقــــد رنا
ً

لــــھ، وطاقاتــــھ: أمكــــن اناتــــھ إم ــــل وضــــع نمــــرُع (أي ،ووآخــــر
    ).م2008

 واصــــــطالحا
ً

دار : ن ــــــ يالتمكــــــ تنميــــــةإع ــــــ ن لآلخــــــر الفرصــــــة الفرديـــــــةتاحــــــة م ا رقــــــد
ضوا تفـــو نطـــاق توســـيع خـــالل مـــن ا لطةُالـــسماعيـــة فـــراد ـــُإلعطـــاء ـــة دا ـــة رر
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املــــــشكالتعمل وحــــــل ات القــــــرا اتخــــــاذ ات،ريـــــة قـــــد مــــــن ســــــتفادة مناملــــــوظف رو ومــــــوا
العمـــل خدمـــة ـــ ا ـــ تـــدخل،و دو مـــا ا العمـــل ميـــة أ ـــ ع مـــننوالتأكيـــد مباشـــر

م بيـ التامـة الثقـة وتــوافر نيـا، م م يل وتـأ م لنمـو املناســبة ئـة الب تـوف مـع ة دا
ً

م .ر ــس ُو

ــــــــــ دار ن متيالتمكــــــــــ ل تـــــــــــؤ ــــــــــ ال ات ـــــــــــا وامل ة الــــــــــضر ـــــــــــات بالتوج ن املــــــــــوظف ـــــــــــد رز ور و
واملحاســـــــــبة لية واملـــــــــسؤ بالـــــــــسلطة م ـــــــــد تز وكــــــــذلك ات، القـــــــــرا اتخـــــــــاذ ـــــــــ ولالســــــــتقاللية ُو  ر

 ).م2006الطراونة،(

 للمـشاركة م ا قـد وتنميـة م ا ـا وم م ومعلومـا م ف معا وإثراء ن املوظف صالحيات رتوسيع ر ر
وتنفيـــــذ ات القـــــرا اتخـــــاذ ـــــمرــــ أدا مـــــستو فـــــع ــــدف والعاديـــــة، ئـــــة الطا ف الظـــــر ــــ ىا ر ر و

العملومواج مشكالت ،(ة  ). م2013الزام

 إجرائيـــــا عـــــرف و
ً َ أنــــــھُ ـــــ ـــــسائيةعمليـــــة:ع ال القيـــــادات بمـــــنح ــــــتم معاصـــــرة ـــــة ــــــُحرإدا ةر

ن ــساعد ــ ال والــصالحيات ةالتــصرف بــإدا املرتبطــة املــشكالت وحــل ات القــرا اتخــاذ ــ رع ر
امعشطأ ا داخل املسؤن تحمل مع الوظيفية املوقع بحسب   . ولية
 سائية ال   :Women Leaders القيادات
 امعــــة با ــــة دا القياديــــة املراكــــز ــــشغل ــــ ال ــــسائية ال ــــوادر ــــسي،رال عــــن الت وواملــــسؤ

ــا دار ــيالعمـل حيــث ج، ــ عليـا أو متوســطة ــة إدا مناصــب املـرأة ُشغل وميــةر ح امعــة
بت ن ــــــس ا ن بــــــ ــــــة. )Tameem, 2019( الـــــسعوديةفـــــصل دا املناصــــــب ـــــذه ــــــشمل  :رو

سائية، ال قسام سات ئ و والوكيالت، ـسائيةعملورالعميدات، ال إشـرافالقيـادة تحـت
ة ثانو انة م تحتل لذا ، ام ا رم ا الرجال من قسم س  .(Al Shakha, 2019) رئ

 مـــــستو ـــــ الـــــسعوديات أوىاملوظفـــــات العليـــــا ات ُدا مثـــــلب لوســـــطىار امعيـــــة، ا ليـــــات : ال
قسامالعميدا سات ئ و والوكيالت، ات، (اديميةرت، وأخر  ).م2015نعو

 ع ّو املصطُ ذا إجرائيـارف
ً

أنـھ ـ الالعـضوا: ع ـن حكم ـ ومـن س التـد يئـة يـتمرت ـي
ليــــات ال ـــــ ــــة دا املناصـــــب لــــشغل ن بقـــــرارعييــــ امعيــــة حيـــــثا امعــــة، ا مـــــدير مــــن ر

ـساءـ ال قياديــةشغل ـةمناصـب مثـلرإدا قــسمعميــد (، ـسة ئ وكيلـة، جامعــةليـاتـ) رة،
ان  .زجا

 ل دار ن ايالتمك سائيةدى ال  :لقيادات
 ــــــ إ القياديــــــة املناصــــــب ذوات س التــــــد يئـــــة عــــــضوات وصــــــو دف ــــــس مــــــستمرة رعمليـــــة ل

ا والــوالء ام ــ ل مــن ممكنــة جــة د بداعيــةرأقــ ن ا وقــد ن طاقــا وإطــالق ن، رمعــا
تتـــضمن ســـات املما مــن مجموعـــة خـــالل اتخـــاذ: رمــن ـــ واملــشاركة والـــصالحيات، الثقـــة مــنح

واملعرفـــــة، ة ـــــ ا تبـــــادل ات، ـــــا وامل ف املعـــــا تنميـــــة ـــــق، فر ـــــ والعمـــــل التعـــــاو ات، رالقـــــرا ر نر
املستمر يع وال والتحف افآت امل منح ي، الذا ،(التدعيم خض  ). م2012أبو

 ّعـــرو إجرائيـــافُ
ً

ـــ التـــأنـــھع يئـــة عـــضوات ن بتمكـــ ـــة دا املناصـــب ذوات س رد جامعـــةر
ان ــقزجـا طر ــسمعــن ي منــاخ وتــوف ـود، ومج ة ــ وخ علــم مـن ن لــد امنــة ال القــوة إطـالق

وح م والتفـــــا الـــــرأيُباملـــــشاركة عـــــن ـــــ التعب ـــــة مـــــار أفـــــضل لتقـــــديم ـــــن ل الفـــــرص وإتاحـــــة ،
الفععند ادة م س مما ن، غبا ام واح ّن، ز امعةُر ا ة إلدا التنظيمية  .رالية
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اسة الد   :رحدود

املوضو .1 د ل:ا دار ن ايالتمك الدى انجامعةسائيةلقيادات  .زجا
ة .2 ــــشر ال ــــدود ان:ا جــــا بجامعــــة ــــسائية ال ـــــسات،والــــوكيالت،العميــــدات(زالقيــــادات ئ رو

  .)قسام
دود .3 ان:انيةاملا جا جامعة  .زليات
الزمانية .4 دود اا:ا من ي الثا ا الد امرلفصل ا  .م2020 /م2019 لعام

التالية للمحاو وفقا ا ا البحث س رو
ً

:   

السابقة اسات   :رالد
السابقة             اسات والد النظر طار استعراض رتم التاي النحو  :ع

الأو
ً

دار- ن   :يالتمك
ن التمك وم  :يدارمف

ـــ ع م مـــ ــل ة وقـــد ــساء، وال الرجـــال ن بــ مـــا القــوة عالقـــات ن التمكــ ـــوم مف ريــرتبط
يـة نجل ـ املـصط أصـل أمـا ـا، والـتحكم املـصادر ـ إ ن "لالوصـو  ،" Empowermentالتمكـ

جـع لمــة ف ـ والـسيطرة power إ القـوة ــ ع ـ والـشياد، (ال ــي ن ).م2017الكر التمكــ عـرف َو

ــــــ مـــــــستوع ــــــادة خـــــــالل مــــــن ميدانيـــــــة ات قــــــرا التخـــــــاذ فرصــــــة اص ـــــــ مــــــنح عمليـــــــة ىأنــــــھ ز ر
ضـمن مقبولـة ات القـرا ـذه تجعـل ـ ال السلطة م منح وكذلك ات، القرا اتخاذ م راستقاللي ُر

املنظمـــات ئـــة س، (ب التنظيميـــة)266م،2015الـــر ســـات باملما دار ن التمكـــ يـــرتبط التـــا و ر، ي
الس ض تفو الصالحياتُمثل وإعطاء ب والتد   .(Al Ghamdi, 2016)رلطة

عن ن التمك ع ن إشراك فلسفة و م خالل من الوظيفة ملكية  املوظف  ُسلطات منح
مجال أك م ضمن مو عمل م الثقـة وتنميـة رتد وحـ ـ بـالنفس، ح العمـل ع ـق، وبـر  وتحمـل الفر

لية ا لتحقيـق القـرار ُصـنع ومـسؤ إنجـا
ً
يجابيـاإ ز

ً
ـ  العمـلُ إثـراء ـ م اتيجيةالـوظيفي س اسـ ـو ف ،

ــر تحر ـ إ ـدف امنـة الطاقـات تنظيميـة م فـراد، لــدى ال املنظمــة بنـاء عمليـات ــ وإشـراك
رشة،( وا   ).م2015املحاسنة

ــر ولقـد ــوم ظ الثماني مف ايـة ـ ن ــ ات،يــالتمكــ ــوم ــذا وال شــيوعا املف
ً

ة ــ  ــ ف
يات، ـسعي ـذا ال ـادة عـن نـاتج و ـ ز ك ـ ال داخـل العنـصر ع ـشر أيـا املنظمـة يال

ً
ـا، ـان   كمـا نوع

اصلة ا ات التطو شر العنصر تنمية مجال  رأكدت مية ع املنظمات داخل يال ن أ  ملا التمك
ـا ن ـ ردو مـن ل ن تحـس بـ ن، املـدير العالقـة ـذه والعـامل ل ـش سـاس العالقـة حيـث  ـر

و أساليب لنجاح ر االتطو ن ،(ؤسساتامل داخل ت والسو ي   ).م2013الطعا
ن، نـــــــاحيت مـــــــن ن التمكـــــــ ـــــــوم مف ـــــــ إ النظـــــــر مكـــــــن ـــــــو تنظيميـــــــة:و ســـــــمة بوصـــــــفھ

ــ الفــرد مــشاركة ــ إ ــش عمليــة ــو ف يجــة، ون كعمليــة إليــھ ينظــر الــة ا ــذه ــ و ُللمؤســسة،

ص عُعمليات قـوم و ـا، عمـل ـ ال املؤسسة داخل القرار ن،نع خـر مـع مـة الال جـراءات زمـل
العم ــــذه ل تباعــــا النتــــائج ي وتــــأ

ً
ا ــــ ال جــــراءات و تمــــت، ــــ ال ليــــة
ُ

نفــــذت، ــــ ال فعــــال و ُتخــــذت

الذاتيـــة:والثانيـــة الكفـــاءة مثـــل ـــصية ال القـــوة تزايـــد ـــ إ ـــش لألفـــراد، نفـــسية ســـمة بوصـــفھ
كإحــسا إليـــھ النظــر يمكـــن الــة ا ـــذه ــ و ي، الـــذا صوالــضبط الـــ اك بـــإد يــرتبط نفـــ رس

ــا يفعل أن ــد ير ــ ال شــياء فعــل ــ ع تــھ الفــرد. رلقد ة قــد ــ إ ــش معاشــة ة ــ كخ ن التمكــ رأمــا
خــــالل مـــن وتنفيــــذه القــــرار واتخــــاذ ــــ غي إحــــداث ـــ املتاحــــةع ن. املــــصادر التمكــــ ــــوم مف ــــرتبط و

الثانيـــ بالناحيـــة هيدار ـــ عت ـــ ال الفـــردة تجعـــل نفـــسية عملـــھســـمة ـــام م ـــ منـــدمجا متفـــائال
ً ً
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ه شعو خالل من والعقاب الصعاب ة مواج ع ة القد ولديھ بھ، ما رومل ر
ً

والكفاءةب لية . واملسؤ
شـعو يـزداد ثــم ومـن يؤديـھ، الـذي العمــل قيمـة ك يـد ن بــالتمك ـسم ي الـذي ص بالرضــاروالـ ره

ــ إ يــؤدي ممــا ــ كــھنجاحــامل ن فــالتمك فيــھ، بــداع و العمــل إلنجــازــ الفــرد يحفــز ــ داخ دافع
بكفاءة الفععملھ ة املواج من عز شأنھ من ذا و ،ّ العملالةز ن، (لضغوط    ).م2015شا

ـــوم مف عـــد ن ُو يمزأبـــرمــــن التمكـــ عــــام،املعاصـــرة املفـــا ل ـــش دار الفكـــر يـــ
خـاص، ل ـش بـو ال دار يو يمي املفـا مـن ـو ـ و بالعنـصر ال ـشر ترتقـي ـ ملنظمـةا ـ يال  إ

ات التعـاو ةجيـد مـستو وح نمـن ـق رو بـداع، بـالنفس، والثقـة الفر ـ و وح والتفك و  راملـستقل
ة عت،راملباد نحيث م من التمك ة الضمانات أ يو منظمة ا أي ة  النظـرة ضـوء و .رالستمرا

ة التقليديـة ن يقـوم رلـإلدا املـدير ء، ـل عمـل عـض و ـ نفيقـر وكيفيـ يجـب مـا ر إتمامـھ،عملـھ  ة
فقدو ات  الثقة نو ن رقد ـم، العـامل وسـو حيـث مع املر نعتمـد ليـا ؤ

ً
ـ  م، ع  مـا ننفـذوو مـدير

م ُيطلـب ـ .مــ ة املعاصــرة النظــرة ضــوء و ض يقــوم رلــإلدا بتفـو ن مــن فـرد ــل واملــدير ا قــد
ً
 ر

عملـھ الفرصـة وإعطائـھ املـسئولية، ة ن مـشاركة وكـذلك بنفـسھ، رإلدا  يجـب امـ تحديـد ـ العـامل
مع م عملھ من منح ا قد

ً
ةُا ر ر ر دي،(التنفيذ كيفية لتقر ار وا واملط   .)م2016ي

دارخـــتصو ن ابيالتمكــــ قيمــــة وتــــوف والـــصالحيات، الــــسلطة ض ُتفــــو ــــُ ال ــــة ر
ـــ ال ـــوافز ا قيمـــة عـــن ـــ ع و ـــسية، وا نيـــة الذ اتـــھ قد عـــرض ـــ باســـتقاللية املوظـــف رـــشعر

اتــھ، إنجا جم ــ ــزت حينمــا املوظــف ا ــش ع ــ ال ــة املعنو القيمــة أنــھ القــرارُكمــا صــناعة ــ ك رشا
الــرأي اليوميــة،وإبــداء ـــة دا ل املــشا حــل ـــ م ــسا ثـــمو. رو دارمــن ن التمكـــ ــوم مف ييؤكــد

ـشر و باملـشاركة، تمـام و ة، دا ديمقراطيـة مبدأ وغرس ن، العامل تحف بنظم تمام رع
الف ح الور أعــضاء دفــع ــ ــشطة كمــدخالت ــق أتنظــيمر ةــدافلتحقيــق وفعردا  اليــةّبكفــاءة

س( لـــــذا)م2017،الطـــــر ن، خـــــر ات قـــــد ر بتطـــــو دار ن التمكـــــ ريـــــرتبط عمـــــال،ي ض وتفـــــو
ـــم ل لية،الــصعبة باملـــسؤ ـــم مع ك ـــشا ووال أداء،ر أفـــضل ـــ إ للوصـــو املعوقـــات الــة لوإ قدنـــدل،(ز

  ).م2010
التمكـو يخـتصألن دار ضعمليـةين ض،ُالـسلطةتفـو التفـو شـأن مـن تــوففـإن

أفــضل ل ــش العمــل إتمـام ــ ع ــساعد ممــا ، دار الوقــت ــ ـادة حــسنيالز و تــصال عــز زو
مـــن تـــھ جدا إلثبـــات فرصـــة ـــذه ف إليـــھ للمفـــوض ـــسبة ال و وس، واملـــر س الـــرئ ن بـــ مـــستواه رمـــن ؤ

الرضا ادة ع مساعد وعامل ة، لديزج أخرالوظيفي ة ج من فإن ).م2012املال،(ىھ ذلك و
ـــ م وإشـــراك ن املـــوظف ن تمكـــ تـــفكـــرة ـــا ا قرا وصـــناعة املؤســـسة ة رإدا نفوســـر ـــ الثقـــة ع ،مرز

مو م عناصر م بأ م املؤسـسةشعر ـداف أ تحقيـق ـؤالء. ة أن ـ ع دار ن التمكـ ؤكـد يو
نيــــة امل م مــــواقع اختلفــــت مــــا م ن لاملــــوظف اء شـــــر م املؤســـــسةفــــإ سياســــة ســــم ــــ قيمــــة رــــم

اتحقيـــــقو ـــــداف املوظفـــــ. أ متلـــــك املتمكنـــــوو ةون ـــــا وامل واملـــــساءلة لية واملـــــسؤ الـــــسلطة ـــــا رإدا ور ُ ً
ن

العمــــل ملتطلبــــات ــــم والف ة ــــ الــــصادقة،وا والرغبــــة والثقــــة ام ــــ ل و ــــموالدافعيــــة تجعل ــــ ال
بفع ّعملــو من ـــ م ـــاناليـــة ـــشعر اب ُ ـــ باالنتمـــاءمع حـــساس و والتملـــك ادة ـــروقـــوة لعمـــل

ممكن ي،(محيط   ). م2014بر
الرشـــودي ــــة) م2009(وأكـــد دا ســـاليب مـــن جـــا مز عـــد ن العــــامل ن تمكـــ أن ـــ رع

ً ُ

ــ واملتمثلــة تطبيقــھ ــ املتبعــة ــة دا اتيجية ســ ــ إ إضــافة التنظيميــة، ــل يا بال راملرتبطــة
والت العمل النفـسيةقفر فـراد حاجـات ـ ع املعتمـد ي والـسلو النف انب ا وكذلك ب، رد
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ئـــــة الب وإيجــــاد م، ــــ تحف وعمليــــة ة، دا ن ــــ و م بيــــ املتبادلــــة الثقــــة غــــرس وكيفيــــة رواملاديــــة،
ن التمكـــ تطبيـــق يحتـــاج حيـــث جيا، تـــد ن التمكـــ تطبيـــق لتقبـــل املناســـبة التنظيميـــة

ً
إعـــدادر ـــ إ

يئــــة جانــــبو العمــــن ة ُدا مــــنليــــار وقناعــــة وقبــــو عال، ذاتيــــة قابــــة و ن، وتحمــــلرالعــــامل ليــــة،
ةاملــــسؤ ــــ وا ب والتــــد ســــة باملما ــــسب تك ــــ ال ة ــــا امل جانــــب ــــ إ ، التطــــو ــــ والرغبــــة رلية، ر ر ر و

اة    .واملحا
هللا  ق ر اســـــة د ت زوأشـــــا ر املـــــستعملة) م2010(ر ـــــة دا قـــــة الطر ـــــو ن التمكـــــ أن ـــــ رإ

ن، العــــامل ــــ ــــلتحف ظ او ــــ م مــــشارك خــــالل مــــن ذلــــك مــــساعدةر ــــ تمثــــل و والقــــوة، ُلــــسلطة

املؤســـسة، أداء ن بتحـــس ــ ل ـــش تمـــوا ــي م وظـــائف بملكيـــة حــساس ـــ ع ن املــوظف
ـ للتحف مبعـث فإنـھ ثـم ومـن الذاتيـة، اتھ بقد ص ال إيمان توطيد إ يؤدي إجراء ن رفالتمك

و بامللكية والشعو الذاتيةروالدافعية، ة بالقد   .رحساس
عليھ ناء دارعتًو ن ن قوة دعمت عمليةيالتمك م :خالل من العامل د  بأدوات وتز

سـائل مـة القـوة وو م لتخطـيط زالال ـشط ـم، أ عمل إنجـاز ـادة أو م ز  مراحـل جميـع ـ مـشارك
خاصــة ات، اتخـاذ العمـل، م رالقــرا ــة إعطـاؤ الرقابــة ُحر أو ـم لــسماحا الذاتيـة، التـصرف  ل

مـة املعلومــات إتاحـة واملبـادأة، باملناقـشة ـم زالال م ل لية، ومــنح واملــسؤ والـسلطة  واسـتخدام ُ
ن تحس م ا ـادة خـالل مـن املؤسـسة أداء خ م ز م ثقـ وتمكيـ م ن مـن بأنفـس  ـشطة تحـس

التا والعمليات، داف تحقيق  املشاركة و وخ، (املؤسسة أ   ).م2014ت
نيـــصبحلـــذا العـــامل ن ـــتمكـــ واملـــشاركة نـــدماج ـــ إ مـــضافة ولبنـــة ة متطـــو رمرحلـــة

مــا ل الغيــا أو مغــايرا س ولــ باملؤســسة، العمــل أمــو ــسي
ً ً

نر التمكــ ــ إ نــدماج يتحــو حيــث ل،
ــ أك إنتاجيــة ــ ع ــصو ا دارلــدف ن التمكــ ــ ع ــذلك و ميــع، ا ضــا و أفــضل يوجــودة ر

اعظيم الك فردملؤسسةداء ألي الفرصة اتومنح القرا واتخاذ باملشاركة ا    .رف
م ســـبقيتـــ دارأنمـــا ن التمكـــ ـــوم ـــيينطـــويمف عناصـــر ثالثـــة ـــ ن :ع التمكـــ

ن ،كفعــل املمكنــ اص ــ لأل القــوة مــنح كعمليــة،و،فعــل ن ــ التمكــ ال ــاتــتمالعمليــة خالل مــن
القوة وقيادة نفسية،، كحالة ن تظ التمك قياسھال يمكن اك اد ي، (رر    .)م2014بر

داو ن التمكــــ باملؤســــستحقــــق ــــسائية ال القيــــادات لــــدى امعيــــةاتير الــــسعوديةا
خاصة ان جا وجامعة ـازعامة ا أولو قائمـة ـ ا ضع و سائية ال بالقيادات تمام خالل ومن

القرا واتخاذ صناعة سائية تواجد مثل اترأماكن ال انضم القيادة ر التخطيط ن  والتطـو
، ـام امعـة القـسم ومجـالس ا وا ليــة ــ وال ن ومــشارك امعــةاملختلفـة، ا ــة ر ؤتحديــد

ا، مـــشكال وحـــل ا ــداف فـــرصوأ ن جديـــدةومـــنح ـــار أف ـــب وتجر العمـــل، أداء ـــ .ســـتقاللية
القيــادات ــذه ــسائية واعتبـار ــة-ال و الذ القيــادات مــن ــا لــة -ركغ ــ رةوقــاد مؤ  شــغل ع

عليــامناصـب بالعمــل،،ُقياديــة املتعلقــة ات القــرا افــة باتخــاذ امعيـة ا ة دا تنفــرد ال ربحيــث ر
ا ا لقرا ومنفذة ا ل عة تا سائية ال القيادة  .رتاركة

دار ن التمك   :يخصائص
ا م أ من ال صائص ا من بمجموعة دار ن التمك سم وخ، (يي   :)م2014ت

س )1 لــ ن فعالتمكــ عمــل فــر ــ إ ات القــرا عــض تحتــاج حيــث مطلقــة، ّعمليــة ق اءر ـــ وخ الــة
العليا ة دا تدخل وإ ن، شا ُومس ر  .ر

دعـــم )2 م علـــ يتوجـــب الـــذين املؤســـسة قـــادة ســـيطرة تحـــت فـــشلھ أو ن التمكـــ نجـــاح ـــو ني
م مع مستمرة اتصاالت وتوف م وتحف ن  .العامل
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ة )3 متم برامج إ دار ن التمك عةّوفعييحتاج متا إ يحتاج كما والتعليم، ب للتد رالة
مواقــــع ــــ م ــــام بم القيــــام أثنــــاء ن وســــ املر أداء قابــــة و ــــب ترت وإعــــادة ــــشيط وت ؤوتقيـــيم ر

 .التنفيذ
لالنـضباط )4 نظـام ـ إ حتـاج و العليـا، ة دا قبـل مـن فـة املجا ـ ع دار ن التمك ُعتمد ر ز ي

ع وأيضا يع، وال وافز ا ع عتمد
ً

استخدام ملن والتأديب  .ھالعقاب
ســــــاء )5 الر القــــــادة مــــــن دار ن التمكــــــ ؤيتطلــــــب ة: ي ــــــ الوا ــــــداف و ات ــــــا وامل ام ــــــ رل

ب والتد ق فر والعمل واملشاركة الثقة سوده املؤسسة خاص ثقا مناخ  .روإتاحة
وامــــــتالك )6 التواصــــــل، العمــــــل، ـــــــ ع ة القــــــد ــــــساب اك دار ن التمكــــــ ريتــــــضمن اتي رالقـــــــد

امنــــة ال فــــراد طاقــــات ثمار اســــ دف ــــس و جتماعيــــة؛ ات ــــا الداخليــــةروامل م ،وكفــــاءا
ــــــــشاركية ال ــــــــ مع تــــــــضمن جتمــــــــا(و ــــــــرتبطبــــــــ) التماســــــــك و ماعــــــــات، وا فــــــــراد ن

وب لية واملــــسؤ الــــسلطة أخــــر يم ومفــــا ُ ضالفاعليــــةى ووالتفــــو املباشـــــرةضــــرف، الرقابــــة
ال بالرقابة ا عوض  .ذاتيةو

املراكــــز )7 عــــض ــــ غي و ســــاء، الر مــــن امــــدة ا نمــــاط ــــ غي ــــ إ دار ن التمكــــ ؤيحتــــاج ي
ن، العامل ام وال التقدير، وتوف اووالوظائف، ا م مرتنمية ا وقد     .باستمراررم

دار ن التمك داف  : يأ
مــــــن ــــــل اســــــات د ت رأشــــــا س،(ر و)م2017الطــــــر ،)، ــــــ أن) م2007العتي ــــــ نالتمإ كــــــ

ليدار سبة بال داف من مجموعة فرادُيحقق و نلمنظمة مثلالعامل   :ا،

خطاء  .1 من د وا ن العامل لدى افز ا ادة مز ا قرا لية مسؤ م لتحمل رنظرا و
ً

.  
مز  .2 لد ار بت و بداع فرص مادة دافعي ادة و   .ز،
دمات،  .3 وا املنتجات تقديم املستمر ن املالتحس ام واح نتاجية ادة   .نوظفز
للمنظمة،  .4 التنافسية ة القد رادة والوسـطىوز العليا ن ت دا جانب من الرقابية ام امل ُقلة ر

، اتي س التخطيط سة ملما الوقت ما ل يوفر ةرمما دا ام بامل   .روالقيام
العمل،  .5 ان ودو الغياب سبة ادةورانخفاض املدز ن ب ننالتعاو واملوظف ن   .ير
للمنظمو  .6 م وانتما فراد والء ادة ووإخالصةز ا، ل الوظيمرشعوم  .فيبالرضا

حــافظ اسـة د ت أشـا املـرأة، ن تمكـ خـصوص رو ــ) م2010(ر يتمثـل منـھ ـدف ال أن ـ إ
دف ـــس الـــذي ــا ا الـــدعم مــن نـــوع يمثــل ن فـــالتمك ا، ان واســت املـــرأة تبعيــة ـــ ع رالقــضاء

مــشا وضــعيةدعــم تجــاو أجــل مــن جتماعيــة و قتــصادية و الــسياسية يــاة ا ــ ــساء ال زركة
ن قــــــر منــــــذ ــــــا ث توا ــــــ ال ستــــــضعاف و ش مــــــ وال ن،. ر عــــــامل ــــــ ن التمكــــــ ــــــ تج الــــــة:لوو زإ

ــــا اختالف ــــ ع واجتماعيـــة،(املعوقـــات ــــة، إدا عية، ــــ... رــــشر ــــساء،) إ ال مــــشاركة عرقــــل ــــ ال
ي وإتاحـةتقديم:والثا ا قـد ـشكيل و املـرأة، مـشاركة تـدعم ـ ال جـراءات واتخـاذ يالت ـس رال

ــــــ للمـــــــشاركة ــــــا ل صـــــــنع: الفــــــرص عمليــــــة العامـــــــة، جتماعــــــات و ـــــــان ال القياديــــــة، ُاملناصـــــــب

ا، واتخاذ ات التقليديةورالقرا غ ب والتد التعليم   .      رفرص
امعــ ا مـــستو ــ يئـــىوع أعــضاء ن تمكـــ يتحقـــق مات، شـــعو خـــالل مــن س التـــد رة ر

م وإمــداد ليــة، بال ـشاطات ال افــة ـ م ا ومــشار ليــة، ال ر تطـو ــ ـم دو ميــة وأ م، مي ربـأ
وتنميـــة والبحثيـــة ـــسية التد وجـــھ، أكمـــل ـــ ع م ـــام بم للقيـــام د مـــوا مـــن يحتاجونـــھ مـــا افـــة رب ر
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ـــــ م ومـــــساعد م، مـــــ ـــــة املطلو التوقعـــــات وتوضـــــيح مـــــشكالتھ، وحـــــل ـــــاملجتمـــــع ع ـــــصو لا
م ا بإنجـــــا اف ـــــ ع و م يع ـــــ و بكفـــــاءة، م أعمـــــال أداء مـــــن م تمكـــــ ـــــ ال ات ـــــا وامل ف زاملعـــــا ر ر

لية واملـــــــسؤ الـــــــسلطة ـــــــ م ومـــــــشارك الفعـــــــال، داء افـــــــأة ووم ُ ّ)، خـــــــض ـــــــدف ).م2012أبـــــــو و
بقــــــوة ودافعــــــة محفــــــزة ئــــــة ب لتــــــوف ف الظـــــر مختلــــــف يئــــــة ــــــ إ امعــــــات با دار ن والتمكـــــ ي
التاليـة املزايـا بتحقيـق ـسمح ن التمكـ ـق طر امعـة ا ة إدا ـاج وان ـشودة، امل داف  رلتحقيق

)،   :)م2015الفاض

ــ .1 ال ن والقــوان اللــوائح عــن عيــدا والتــصرف، ركــة ا نــة مر امعــة ا قيــادة إكــساب
ً

ثقــلتو
ئــــــة ب ــــــ املــــــستقبلية ــــــا أدوا لتأديــــــة ــــــا ل مــــــة الال ــــــة يو ا ا وتفقــــــد ــــــا، رحرك ــــــاز عل غلــــــب

 .املنافسة
ا .2 ــــ إ ــــا حاجا مــــع ــــ يتما جديــــدا عــــدا امعيــــة ا ــــشطة ُإكــــساب ً ً ســــتقاللية،ُ و ــــة ر

الوظيفية املساءلة وعمليات امعية ا ات القرا اتخاذ ة ا وال الشفافية سة رومما  . ر
ساليب .3 اج ان من والنتقال املـشاركة أسـلوب ـ إ العمل وقراطية ـق،الب فر ـ عمـل

والرصانة الن والعل ادي العمل يكسب  .مما
ـادة .4 و التنافـسية، ة القـد ادة و اليف، الت وتقليص املقدمة، امعية ا دمات ا ن زتحس رز

دوّفع املـــشكالت وحـــل د، للمــوا مثـــل ثمار ســ و ، ـــو م وا امعـــة ا ن بــ تـــصال ناليــة ر ر
العليا ة دا إ ُالرجوع  .ر

م،تحــــس .5 بأنفــــس م ثقــــ ــــادة و العمــــل، ضــــغوط مقاومــــة ــــ ع ــــة دا القيــــادات ات قــــد زن ر ر
بــــداع ــــ ع م يع ــــ وو ــــق، الفر ح بـــــر ام ــــ ل و ـــــمو، وال ــــز عز و لية، باملــــسؤ م وشــــعو ر

امعة  .ل

مـــن مـــة م قـــضايا عـــدة مـــع ـــشابكة وم متداخلـــة عمليـــة دار ن التمكـــ عـــد ثـــم يومـــن ُ

ا م دا:أ ة الـشاملة،ةرالالمركز ودة ـة،وا دا ندسـة ال لـة،روإعـادة ي ال وعمـل،وإعـادة
ــق امل،الفر بنجــاح تتعلــق ــ ال القــضايا مــن ــا وغ فقــي، التنافــسيةنظمــوالتنظــيم ا وقــد . رة

تطلــب عــدةتطبيــقو دار ن التمكــ ــوم نعــديالتيمف والقــوان واملنظمــة الفــرد مــستو ــ ىع
املــ اك وإد ــة، ردا املتبادلــةر والثقــة العالقــة طبيعــة خــالل مــن الــسائد ــ التنظي للمنــاخ ن وظف

ن بـــ املوائمـــة ومـــدى م، علـــ الوظيفيـــة عبـــاء ـــع تو وطـــر ن، وســـ واملر س الـــرئ ن زبـــ مقؤ ـــداف أ
املنظمـــة ـــداف وأ وك، (الفرديـــة ـــ نالتــــاو).م2010امل بــــالتمك الـــسعودية امعـــات ا تمـــت ا

ن ل مــؤ ن مـوظف ن عيـ أو الفـرص وإتاحـة عاليــا، يال تـأ
ً ً

قياديـة مناصــب لـشغل م لتحقيــقمــام ،
م ــس ــذا و املجتمــع، وخدمــة ــ العل والبحــث التعلــيم ــ ــ التم نحــو ا ســال و امعــات ا ــة ُر ر ؤ

ة ر ن2030ؤتحقيق والتمك التعليم الفرص افؤ ت خالل من   .(Al Mssalem, 2018) م

دار ن التمك ات  :يمستو
تيةيتحق       ات باملستو املنظمات ر مر خالل من دار ن التمك وق ،(ي   ):م2008يالبلو

القوة  )1( ك تضمن:رشا وقوة خذ قوة أن بمع القوة، إعطاء ىاملستو ذا و د،  املعطي تز
  .نفسھ باملقدار تقل

القــوة  )2( تـضمن :بنـاء ــق عــن جديـدة قــوة بنــاء و ك طر ـشا لياتاملعلومــات ــ رال وواملــسؤ
و لطات،ُلسوا يجة نوت ن قوة أن الن د الطرف   .نفسھ باملقدار تز

م  )3( قة بطر القوة ع ُتو ؤكد:ثز ن أن ىاملستو ذا و ن الطرف شارك  يتـأثران املعلومـة امل
ما عض إيجابيا

ً
ؤثران ببعض،  إيجابيا و

ً
ن    .خر
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دار ن التمك  :يمبادئ
اســـات          د ت رأشـــا مـــنر س،(ـــل ـــوخ،(و ،)م2017الطـــر ن،(و ،)م2014ت ـــداني )م2006الز

سبعةإ ع يرتكز دار ن التمك لمـةمبـادئيأن ف حـر مـن مـستمدة Empowerوأساسـية
ي بحيث ن، تمك يُأي كما املبادئ من مبدأ لمة ال ذه من حرف ل   :مثل

ن -1 املــوظف ــ:Education علــيم ــُ باملنظمــة ن العــامل فــراد علــيم م نتاجيــة،س ــادة ز
املنظمة لنجاح أساسيا مطلبا التعليم أصبح ثم ومن

ً ً
. 

،:Motivation الدافعيــــــة -2 دار ن التمكــــــ فكــــــرة ــــــ لتب ــــــا موظف ــــــ بتحف املنظمــــــة يــــــتم
الفعـــــ ـــــم دو ّوإيـــــضاح مةر للمـــــسا املنظمـــــةال خطـــــط نجـــــاح اتـــــ دو عقـــــد خـــــالل رمـــــن

ية  .رتد
ــدف -3 ال امل :Purpose وضــوح تــتمكن لــممــظنلــن مــا ــا دار ن التمكــ ثقافــة ــشر مــن ية

ا وسياســــــ املنظمــــــة ــــــداف أ عــــــن ا ــــــ وا ا تــــــصو ــــــا موظف لــــــدى ــــــو ي
ً ً

ر املنظمــــــةن ــــــ وع ،
املة ستفادة اال داف أ تحقيق نحو ا وتوج ن املوظف إبداعات   .من

تطبيـق: Ownershipامللكيــةقحقـو -4 خــالل مــن نوتتحقــق التمكــ ــمعادلــة ــو ال مــننتت
ــــــثــــــال لمــــــات و= املــــــساءلة+ ُالــــــسلطة: ث نجــــــازنجــــــاز، تحقيــــــق ةتطلــــــب دا رمــــــن

ن اواملـــــوظف ـــــشأ ا اتخــــــذو ـــــ ال م ا قـــــرا جميــــــع لية مـــــسؤ رتحمـــــل بملكيــــــةو م إلحـــــساس
 . املنظمة

ـ -5 التغي ــ الطــر:Willingness to change الرغبـة ـ إ املنظمــة دار ن التمكـ قيقــود ي
ا م أداء ـــ ديثـــة ـــاا هم واعتبـــا ، ـــ التغي قبـــو ـــ ع ـــا إدا ـــ املنظمـــة نجـــاح عتمـــد و ر، لر

دار والنجاح ن التمك لعملية أساسية ة  . يرك
الـــذات -6 عـــض:Ego Elimination نكــران بـــع ي عنـــدما دار ن التمكـــ يفــشل مـــا عا يســـر

ً

والــــــ الــــــسلطة حــــــب ــــــ ع عتمــــــد ــــــ ال القديمــــــة ــــــة دا نمــــــاط ن ُاملــــــدير ُ وعــــــر دمسيطرة
الـــصالحيات، ض ـــذهتفـــو مـــوتنظـــر نالنوعيـــة املـــدير نن التمكـــ ـــ ـــمإ ل عـــائق أنـــھ ـــ ع

ن املــدير قبــل مــن الــذات نكــران ــ ع ن التمكــ تحقيــق عتمــد لــذلك م، لطمــوح ومتحــدي
ن   .التقليدي

ام -7 ــ املنظمـــة:Respect ح داخــل ن العـــامل ام ـــ اح بــھ قـــصد ألي،ُو م بيـــ ـــ التمي وعــدم
مـــن ب املرجـــوةســـ النتـــائج تحقيـــق عـــدم ـــ إ يـــؤدي ام ـــ ح عـــدم ألن ثـــمو،ســـباب، مـــن

دار ن التمك ود ج افة   .يفشل

دارمقومات ن    :يالتمك
مــــــــنحــــــــدد ، (ــــــــل و)م2008رالــــــــضمو ــــــــم(، تــــــــومي(و ،)م2011،نــــــــافع(و،)م2009،م

عل)م2017 وتومي، عتمد ال ساسية كمالتمكااملقومات دار يين  :ا

ة )1 ا وامل واملعرفة  : رالعلم

ـــ أن ـــا عل ــــة نا ـــو ت أن املؤســـسات ادت أ إذا
ُ ن املعرفــــة،عر إبـــداع ـــ ع ــــا موظف

قــــدموتوليــــد و يفكــــر أن مــــن ــــا عامــــل ــــل ل ــــسمح وأن ة، والــــصغ ة ــــ الكب ــــار وأنف الــــرأي،
عھ و افئھ حت عطيھ و التفكُ، ة و ر ات، ا وامل العلم ساب ارواك نفرص  .لتمك
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املعلومات )2 وتدفق   :تصال

ألنـھ املعلومـات وتـدفق املـستمر تـصال مـن الـتمكن ـ ع املعرفـة موظف نجاح عتمد
التـــا و ة، دا ـــ طـــار أي ـــة ملواج بديلـــة ـــار أف وإنتـــاج ات، وقـــرا احـــات اق عليـــھ ـــ تب رعنـــصر ئر

الــــة ا ن تحــــس ــــ إ عــــدام. التطلـــع ا فبقــــدر ســـاس ــــذا ــــ عــــداموع وا جتماعــــات و اللقــــاءات
ـ و املفتـوح، ـوار ا عـن بتعـاد بقـدر لـة، طو ة ـ لف والغياب خر، مع وار ـذاُا م نقطـاعس

الـشفافية تـضيع التـا و وس، واملـر س الـرئ ن بـ فيـھ املبـالغ ام ـ ح و الرسميات ثقافة ؤإيجاد
الوضــوح ختفــي و الــصراحة غيــب يتواصــلو ال مــا حيــث خــاللز، مــن ن واملــوظف ن املــدير معظــم

وســائل تــوافر مــن بــالرغم الرســمية طابــات ديثــةا ا ــتطلــبيــذاو .تــصال ن ــ من تــوافر
ما ة   :ردا

ة  -أ  دا ن،:املكشوفعرمن للعـامل املؤسـسة الت ـ فـتح ع املن ذا عتمد و
و ــــــــا ا بإنجا م ح ومــــــــصا مــــــــة، امل قــــــــام ــــــــ ع ــــــــم زوإطالع ر ــــــــر ال ل واملــــــــشا ــــــــا إخفاقا

وتـوفر ميـع، ل ا و وم مف ل ش املن ذا داف أ تحديد ة دا وع ا، ض وع ر
عمليـــات عـــن حقيقيـــة والـــشراءإحـــصائيات وخالبيــــع العامـــة، نـــة واملوا بطـــطز، رالتــــد

ر ـاوالتطو يتلقا ال دمات وا كمـاال، ن، مفـادهعـامل ا شـعا املؤسـسة ـ ب ت
ً
ـ"ر ال

املـنتبـاعوا ".عنـدنايسـر امـھـذا م عـرف باملؤسـسة ن العـامل مـن ـق فر ـل يجعـل
تحــــوبد و سلقــــة، متجــــا ــــق فر ــــ وحإ ن بــــالتمك العامــــل ــــشعر حيــــث التــــصرفُ، ــــة ر

و املؤسحرنو نجاح ع صا
ً

 .سة

بـــالتجوال  - ب  ة دا وســـيھ:رمـــن مر مـــع املـــدير عامـــل بـــھ قـــصد ؤو مـــنُ مباشـــرة قـــة بطر
ال وتجــــواخــــالل م، بيـــــ ــــمل مع ــــديث الوقــــتا ـــــذا. عـــــض م ــــس منيــــة ة ـــــ ف عــــد ُو ز

عـــز و ن، وســـ واملر القائــد ن بـــ الـــسلطة ــ ع ـــ املب النفـــ ــاجز ا كـــسر ـــ زســلوب ؤ ُ

مــــن مباشــــرة املعلومــــة ــــ ع ــــصو ا مــــن القائــــد فيــــتمكن م، بيــــ ــــصية ال لالعالقــــة
ـــــــف تحر دو ــــــسة الرئ ا نمــــــصاد أيــــــضا. ر ســــــلوب ـــــــذا ــــــساعد و

ً
ـــــــة الر غــــــرس ـــــــ ؤع

ا وســــ مر ـــ القيـــادة ـــا نا تت ـــ ال تـــوافر. ؤوالرســـالة املـــن ـــذا نجـــاح تطلـــب عامــــل"و
ـ" الثقة ع الثقة ذه تب بحيث وسيھ، ومر القائد ن والتقـديرؤب ام ـ ح مـن أسـاس

ل ة املعنو ح الر فع وو اكلعار حت ذا خالل من ن  .مل
مقومـ: الثقـة )3 عـد

ُ
ا
ً

اأساســي
ً

بنـ ـــ املؤسـسة فـشل ــ إ يـؤدي قـد ـا وغيا ن، التمكــ منـاخ اء
ا ــــــــــداف أ مقــــــــــوتحقيـــــــــق ط ـــــــــش و بــــــــــّ، متبادلـــــــــة ــــــــــو ت أن الثقـــــــــة ننم الطـــــــــرف س(ن الــــــــــرئ

ن وســــ ـــــا)ؤواملر أل ي، ال أســـــمال و قــــو ُســـــالح ر تـــــوافري ـــــ ع الثقــــة بنـــــاء عتمـــــد و بــــثمن، قـــــدر
التالية ات  :املتغ

 العمـــــ: الكفــــاءة ينجـــــز حينمـــــا الثقـــــة وتـــــزداد باقتـــــدار، كفـــــاءةل ـــــادة بز املـــــدير ثقـــــة تـــــزداد
وســـــيھ املختلفـــــةؤمر م تخصـــــصا ح،ـــــ تـــــوف ـــــ الثقـــــة ـــــذه التـــــصرفُوتـــــنعكس ـــــة ر

او ن وتمك استقاللية بناء التا و ن، وس لإلبداعؤملر املناسب ووملناخ ار  .التمبت
 بــــ :نتمـــاء و ي الوجــــدا الـــوالء بــــھ قــــصد تجـــاُو ن للعــــامل عــــندا ــــتج و املؤســــسة، ه

ان أو والء معــدم ملؤســسا ن العــامل ــاتمــاء حال و وتــد املؤســسة ــداف أ تحقيــق رعــدم
ا داف وأ املؤسسة لغايات ك املش فاالنتماء التا و ميع، ا ة الثقةروخسا من  .زعز

 وسـيلة :تـصال عـد أفـرادُ ن بـ الثقـة لغــرس تبــادلامـة خـالل مـن الواحـدة املؤســسة
وتبــادلامل املرتـــدة، والتغذيــة ةعلومــات، واملــشو رالنـــ ـــُ إ ديثــة ا ة دا ـــأت لــذا ر،

ــا م ــا أفراد ن بــ تــصال لــدعم وســائل بــالتجوال،: عــدة ة دا و املفتــوح، البــاب رمــن
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شـعار ـ ع عتمـد ال ودة ا وحلقات املكشوف، ع ة دا نخفيـھ"رو مـا لـدينا س ". لـ
الفعــــــ عــــــّفاالتـــــصال ــــــال ع ؤكــــــد و م ــــــا معنو رفـــــع و وســــــيھ ومر املــــــدير ن بــــــ الثقـــــة ؤز ز

والوضوح  .الشفافية
 القاتلــة والرصاصـــة ة املبــاد ح رر ـــ :و

ُ
والثقـــة بـــالنفس الثقــة تنميـــة ــ ة املبـــاد صــفة م رس

ــ يــصنف ــذا و لــھ، املرســوم طــار خــارج أحيانــا العامــل ــاد اج ــا قــصد و ن، ُبــاآلخر ًُ

الكالســــيكي ة دا عنيــــھ"ةرثقافــــة ال فيمــــا تــــدخل املــــدير"أنــــھ يقــــو الــــسياق ــــذا ــــ و ل،
عنـــدنا"للمبـــادر ـــان م ـــا ل س لـــ ـــذه ك ـــا فأف نفـــسك، تتعـــب ـــواب". رال ا ـــذا ـــو نفي

ة املبــــــاد ح لـــــــر القاتلــــــة الرصاصـــــــة ربمثابــــــة البدايــــــة،و منـــــــذ بــــــالنفس الثقـــــــة أد ـــــــو. وو نوت
از ــــــ وا ن، العــــــامل ــــــات معنو تـــــــدم لــــــذلك تميــــــة ا يجــــــة ـــــــدرالن و املــــــدير، ــــــ الثقـــــــة

تباط وفك    .رالطاقات،
واملعنــــــو )4 املــــــادي ـــــافز املقــــــو :يا نّــــــو للتمكــــــ مناســــــب منــــــاخ بنــــــاء ــــــ ـــــ سا و ــــــع الرا م

جدانـھ، و العامـل قلـب فتحـت وجدتھ م املشفر، املفتاح مثابة و ، ودار العكـسي ـ وع
ا أو لراتبــــھ، ــــسبة بال العامــــل حــــق ــــ التجــــاو فــــإن ذلــــك ــــوافززمــــن ل العــــادل ــــ غ ــــع زلتو

تــــــضر ــــــ ال ســــــات املما مــــــن ــــــا ل املحابــــــاة ســــــة مما أو الداخليــــــة، قيــــــات ال ومنــــــع راملاديــــــة، ر
مــنباملؤسـسة ـب التخر وأعمـال املحـاكم، ـ إ او الـش فــع و العمـال، إضـراب ـا ع ـتج و ي، ر

نتــــــاج عطيــــــل و ، وحــــــر إ. قســــــرقة العمالــــــة يحــــــو واملعنــــــو املــــــادي ــــــافز ا غيــــــاب لإن ــــــي
فـــإذا ـــا، د يطا ـــابوس ـــا ل ـــسبة بال الـــدخل انقطـــاع ألن عـــصاب ـــ ع الوظيفـــة ســـة رمما ر

قيم لھ العمل عليـھان تب ي ثمار اس وإنما مجانية، منحة س ل ن فالتمك ـة، املـشاركة
النتـــــائج،املخــــاطر ــــ ع لية،واملحاســــبة املــــسؤ نظـــــام.ووتحمــــل تــــوف ة دا ــــ ع توجـــــب رو

لل كمكمل وافز  . راتبا
ــل         و ـــب والتطب النقــل وســائل تـــوف ــ ـــوافز ا ــذه ضـــد،وتتمثــل مايــة ا ونظـــام

نيـــة امل الـــسكن،املخــاطر العامـــل،وتـــوف وجـــھ ـــ ـــسامة ب و املاديـــة، املــساعدات وتقـــديم
بأدب معھ ديث الوديةواللقاء،وا ات ا والز ة وا ا رات العمـلر ـ،أماكن ع والتعـرف

نيــةاملــ امل ل اتــھ،شا إنجا ــ ع الفــرح،زوشــكره أو املــرض أثنــاء ة ــا تقــو،روالز عوامــل ــا يل
لد التحف ح ر تن كما وسيھ، مر قلوب املدير انة م د وتز املحبة أواصر ومن   .مؤ

دار ن التمك عاد   :يأ
مـــنحـــدد   ـــ) م2006( الطراونــــةــــل يرتكــــ) م2007(والعتي ـــ ال عــــاد مـــن زمجموعــــة

مثل ، دار ن التمك ا ن: يعل خـر تقليد أو اة محا السلطة، ض تفو ، بدا السلوك ُتنمية

ي، الـــذا ر التطــو ي، الـــذا ـــ التحف ، مـــا ا العمـــل م، ســـلوك ـــةــ دا ات القـــرا راتخـــاذ حر ـــةُ، ر
الذاتيـــة، الكفايــة والفاعليـــةختيــار، الدافعيــة، العمـــل، اســ .قيمــة د ت ـــ أو ـــاتركــذلك ع

هللا،)م2018( ز قو ي) م2020(والرقب ،)م2010( ر كما عاد ذه   :عض

ن:الكفاءة .1 املوظف كفاءة مأي مع روقد أعمال  .أداء
ــــ:التــــأث .2 النتــــائج ــــ ع املوظــــف يــــؤثر أن ــــا خالل مــــن يمكــــن ــــ ال جــــة الد بــــھ ريقــــصد ُ

تم أك م بأ س التد يئة أعضاء شعر فمثال رالعمل،
ً

مـشاركة ـم ل ـو ت عندما نكينا
ً

صـــــ ـــــ ـــــُأوســـــع ـــــم ا آ وأن ـــــم، عمل املتعلقـــــة ات القـــــرا نع
ُ

ر فيمـــــار أساســـــيا عنـــــصرا ل ش
ً ً
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ــــشعر نـــــا و ات، القــــرا بمحــــصلة نــــؤالءريتعلــــق التمكـــــ مــــن ــــ أع بمـــــستو ىعــــضاء
تأ م ل بأن و يدر عندما ، ندار العملي ياة ا ع إيجابيا ا ث

ً ً
 .ية

ام .3 ي: ل ستعدكأن و سلوكياتھ، املوظف م ـل بقائـھ أجـل مـن ة قو ود ج لبذل
يات التـــــ قــــدم و ن، معـــــ منظمتــــھتنظــــيم أجـــــل ـــــمتلـــــكو،مــــن ع ة والقـــــد راملثــــابرة

 .التحمل
ـــ .4 أجـــل:التحف مـــن ـــ أك ـــد ج لبـــذل دافعيتـــھ يحـــرك املوظـــف لـــدى ي إيجـــا شـــعو ُـــو ر

دار ن فــالتمك منظمتــھ، ــ أفــضل نتــائج نيتحقيــق املــوظف يــدفع الــذي ــافز ا عــد ُ

دعــم ــ ن املــدير ا ــستخدم مــة م طرقــا مثــل و لية، املــسؤ وتحمــل العمــل إنجــاز ونحــو و
ً ً ُ

خــــالل مــــن ات القــــرا اتخـــاذ ــــ م ومــــشارك ــــم، عمل ـــداف أ لتحقيــــق ن العــــامل ردافعيـــة
م ل الصالحية  .توسيع

التـــصرفُح .5 ــة ــا:ر امل أداء مـــن تمكينــھ تم ســـ الــذي للموظـــف وــسمح ـــ ال مـــنُم ظــف
ا  .أجل

ا:الثقافة .6 موظف لدى دار ن التمك وم مف ز عز ع املنظمة ثقافة عمل  .يكأن
مـــدى:القـــوة .7 أي ـــ وإ تمكينـــھ، أثنـــاء املوظـــف ـــا يمتلك ـــ ال ـــصية ال قـــوة ـــا ُيقـــصد

السلطة م مشارك ق طر عن القوة ذه ز بتعز ة دا ُتقوم  . ر

ن التمك يتطلب ثم تـؤمنومن أنمـاط ـ إ التقليديـة القياديـة نمـاط ـ ا غي دار
ً

ي
وح ات القــــــرا واتخــــــاذ التــــــأث ــــــ ع ة والقــــــد والكفــــــاءة ُباملــــــشاركة ر والقــــــوةر ام ــــــ ل و التــــــصرف ــــــة ر

الثقافـــة اتوامـــتالك ـــا م لنقـــل ميـــدان إنـــھ ، ـــ التغي وقيـــادة ة دا ـــ ع ة القـــاد ـــوادر ال وتـــوف ر، ر ر
ع عتماد و ة ذردا م سا بحيث املستقبلالنفس، قادة إعداد النظام  . ا

دار ن التمك   :يأساليب
حــ مـــناق ــل اســات د والــسورت ي وك،)م2010(وقدنــدل،)م2013 (الطعــا ـــ وامل

أساليبعشر،)م2010( ن ة ن لتمك ااملوظف إدا
ً
 :و ،ر

ن .1 ا:الصالحيات خالل من التمك املوظفزلما صالحيات حماسھدت اد   .للعملزالعمل،
ن .2 ليات خالل من التمك و أن شرط:واملسؤ لياتنت ة املوظف ومسؤ   .ومحددة وا
ن .3 داء املعاي خالل من التمك وضـع ع: املثا و ة ن زتحفـ معـاي ردا مـنوتمكـ املـوظف م

و م طاقا أق اناستغالل مإم العملا داف أ   .تحقيق
ن .4 ـ :واملعلومـات املعرفـة لخـال مـن التمكـ املوظفـو ح متعلقـة اتخـاذ مـن نيـتمكن ات  رقـرا

الدقيقـة، واملعلومـات املعرفـة ـساب اك م علـ ـم، ـدو عمل عـانو نو م فـإ ضـعف نذلـك مـن
م ليات القيام ع رقد واملسؤ ام ة وبامل م املطلو   .م

ن .5 ب خالل من التمك ر رالتد ب:والتطو العناصـر مـن رالتـد ـم ـا أ  وتجعـل ،املوظـف رتطـو ل
ة لديھ لة عمال أع خ   .إليھ املو

ن .6 ـ :جعـةاالر التغذيـة خـالل مـن التمكـ  والـضعف، القـوة نقـاط معرفـة املنظمـة ـستطيع ح
ا ز عز ا أو و اإصالح عديل   .و

ن .7 ام خالل من التمك من:ح ام ح د تمام يز التا املوظف ا و   .تمكينھ نجاح عملھ،
ن .8 سـعيھ قلـلُي للموظـف الثقـة فإعطـاء :الثقـة خـالل مـن التمكـ يـر نحـو مـن طـوات ت ـ ا  ال

التا يقوم و الوقت ا،  .العمل  والتفك يوفر
ن .9 تمـام التقـدير خـالل مـن التمكـ ت :و ـ ـ أثـر لـھ وذلـك ،يـھملوظفاملـدير ريقـدبمع ـ كب  ع

زوانجا ناملوظف اتوذ   .العمل  مٕ
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ـو:بالفـشل الـسماح خـالل مـن نالتمكـ .10 ي نأحيانـا
ً

مـاللنجـاح مقدمـة الفـشل  وغالبـا ،
ً

 ـسبق 
فة للموظف السماح فإن ولذا ،الفشل النجاح  .التم إ يقوده قد واملخاطرة زباملجا

امل     مـــستو ـــ امعيـــةىوع ا اســــتخدامؤســــسات ـــسائية ال للقيـــادات يمكــــن الـــسعودية،
ســـاليب مـــن ـــ أك أو ـــدفالـــسابقواحـــد ـــاة إدا ـــا تمكي

ً
وذلـــكر خـــالل، الـــصالحيات،:مـــن ـــادة ز

وإتاحـــــة الدقيقـــــة، واملعلومـــــات املعرفـــــة وتـــــوف ، املثـــــا داء معـــــاي واتبـــــاع ليات، املـــــسؤ ووتحمـــــل
و بالنفس، الثقة ادة و ر، والتطو ب التد زبرامج امسيادةر ح و تمام و التقدير  .قيم

دارمراحل ن التاليةيمر :يالتمك سة الرئ باملراحل دار ن ، (يالتمك   :)م2008 يالبلو

 و ن فكرة رفض أي :الرفض مرحلة املرحلة الـرفض وللتغلب. وتطبيقھ التمك  البـد ع
م عن والبحث املعلومات، وتوف الوافر، التثقيف من تماما  .ا

 ـة :ختبـار مرحلـة الثانيـة املرحلـة  حـدود توضـيحمـن للمنظمـات البـد املرحلـة ـذه وملعا
با سـاتالقيـام ةالو العمليـة رملما ـ ـا،ف للقيـام نـاء املحـددة ـات، أدلـة و ـم وضـمان وأولو ف

ليات جات واملسؤ ةُا رود  .ر
 ة دعـم تـوف مـن البـد :املـشاركة مرحلـة الثالثـة املرحلـة ـق نتقاليـة رلـإلدا طر ـد عـن و  ال

اق القلق ع ساعد ال املشكالت حل وعمليات عمل ربأو  .تخفيض

 عـة املرحلـة ــار الرا لية إظ ــز :واملــسؤ ــ ذلــك ولتعز ة ـسأل أن املنظمــة ع ــ مث  أسـئلة
؛ عل جديدة، آفاق لفتح للتفك ن و وس و ؤاملر نيتصو  .حتماالت ر

 امــسة املرحلــة وســو ا ناملر ـــا:نمتمكنــو ؤ س وف وســو يقــ ناملر ــم ؤ  ألفـــضل أداء
سات، تم راملما م و و قطر عن لبحثل يع  .ةالّفع تكنولوجياجديدة

تطبيقمعي دارقات ن امعات يالتمك  :ا
ت   ـ اسـاتأو و)Al Hazmi and Others, 2017(و،)(Al Shakha, 2019رد ـ، ،العتي

و)م2017 (عالية ،(Al Ghamdi, 2016)، و(Al Omair, 2015)، ــم تطبيــقاملعيأ تواجــھ التــي قــات
دار ن القيـاداتليالتمك ةدى امعات، ردا   :مثلبا

لــة -1 امل وقراطيــة تقـــف :الب وقراطيـــة الب قائــدــرأصـــبحت ــل أمـــام  ة/عثـــرة
ــــدي التغييــــر،ر مــــن نــــوعا يحــــدث أن

ً
وإيقافــــھ مقاومتــــھ يجــــب مــــتطفال عتبــــره و بــــل

ً

حـــــده ــــسا.عنــــد ال للقيــــادات نيــــة امل التنميــــة ــــ ع ســــلبا أثــــرت وقــــد
ً

امعــــات با ئية
نيـة امل ات الـشب اسـتخدام مـن الـسعوديات ـساء ال بعاد اس يتم حيث السعودية،
لـــــذا الرجـــــال، ـــــا عل ـــــيمن امعـــــات با ـــــ امل ر التطـــــو بـــــرامج معظـــــم ألن ة، ـــــ الكب
الرجــال مــن ن ســا لر ن أنفــس إثبــات ــ ات صــعو الــسعوديات القائــدات . ؤتواجــھ

ع تحـــصل أن يجـــب املثـــال، يل ســـ ـــ عميـــدوع موافقـــة ـــ ع ـــام ا ـــرم ا ميـــدة
العمليـات ـستغر و اسـمة، وا امـة ال ات القـرا معظـم و للذ ام ا رم قا ر ر

لــص ــة ُدا مالر لفــة وت ال، طــو وقتــا القــرار نع
ً ً

الطاقــة لك ــس و ــ.يــة، ع وللتغلــب
ات ـ التغي مـن ـ كب عـدد إجـراء يجـب ـسائية ال القيـادة ن تمكـ ودعـم واجز ا ذه

القيـــاداتتحقيـــقمثــل جميـــع ـــ إ الوصــو ـــ الفـــرصلاملـــساواة مـــن ـــد مز وإتاحــة ،
سائية ال القيادة  .ملشاركة
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واللـــوائح -2 ن:الــنظم ــــوان القـ عـــد
ُ

ــــوائح نظمـــةواللـ تواجــــھو التــــي العوائــــق ـــ أك مـــن
ت ا أل ن دا ُالقـادة

مـنقلر ي عـا و نـة املر مودزدواجيةوـل  .وا
ضاملركز -3 التفــــو وعــــدم الــــشديدة الرغبــة:ـــة وعــــدم ــــة املركز مــــن ـــادة القيـ س رتمــــا

ض تفـو جتمــاـ املركــز ـ ع فـاظ ل تقلــلوعـدم،ُالـسلطة التــي نقــسامات
القيـادة من  .اطمئنـان

ــــــــــا -4 التكنولوجيـ ــــــــــتخدام اسـ ــــــــــةقـــــــــد :تفعيـــــــــل ـ دا ــــــــــادة القيـ رالتطـــــــــــومـــــــــنرتخـــــــــــ
،ال أ تكنولــــو عتقــــد تفعيــلو املــــستحيل مــــن ــــاقنــــھ وال ـــاالتقنيــــات رـ تطــــو أو

م العتقـــــاد ديثـــــة ا التقنيـــــة اســــتخدام علــــــى ا ا شـــــاقابرقــــــد با تـــــد تتطلـــــب ـــــا أ
ً ً

ر
ومـستمرا
ً

 . 
املاديــةال -5 ئــة ال:ب ــ ع املاديـــات ســيطرة بأصـــبحت القــــائم التعلـــيموضــع مؤســسات

تواجـھأكمن التـي ـاملـشكالت ال ـة دا ـــسـرالقيــادات بالوضــعإ تمـــام
 . املــادي

امعيــــــــة -6 ا املؤســــــــسات ن بــــــــ ــــــــسة املنافــ ـــــــــاب نـــــــــةي:غيـ املقا مــــــــن مــــــــأمن ــــــــ ــــــــا رجعل
يـواملـساءلة، ممـا

ُ
عمليةفِضع قيــاداتمن راإيجــاد التطـو علــى ة قــاد اتيجية رســ

 .والتحديث
والـــضغوطاالقــ -7 نتمـــاءات و جتماعيـــةيم والقـــيم:ت والتقاليـــد العـــادات تفـــرض

جتماعيــــةو مــــعنتمـــاءات تتفـــق ال قــــد ن ـــ دا القــــادة علـــى التــــصرفات رعـــض
الواسط اضر ا العصر ياتمتطلبات واملحسو  .ات

الــــسليم -8 غيــــر صـــ:التخطــــيط أمــــام التخطــــيط ــــداف أ وضــــوح فــــيُعــــدم القــــرار ـناع
املــــستقب بـــؤ الت امعيـــةعمليـــة ا ة دا عليـــھ ـــو ت رملـــا اتخــــاذن ممــــاالقــــرار،عنــــد

ن و تحقيقـھ مطلـوب ـو مـا ن بـ فجـوة العميجلـب  . الواقع
ــــــــةضــــــــعف -9 دا القيــــــــادة ـــــــدمإن:ركفــــــــاءة داعــ القيــــــــادة يرجــــــعـــــةركفــــــــاءة قـــــد

ا ـــــــ: لتاليــــــةلألســــــباب العل يــــــل التأ ــــــضــــــعف دوالتعلي ضـــــــعفللقيـــــــادة ـــــــة، را
ب، التـــد رمـــستو ة،ضــعفى ــ ا وقراطيــةىمــستو ســـتفادةالب مــن تحــد ــ ال

ابتعثوامـن الذين القادة ارجخبـرات   .ل

ثانيا
ً

ن -   :السعودي املجتمعاملرأةتمك
تكـــن لــــم إن املجتمـــع نـــصف الـــسعودية املـــرأة ــــسةتمثـــل الرئ كة الـــشر عـــد و غلبيـــة،

ُ

قتــصادية يــاة ا ــ فيقتــھ و وجتــھ و تــھ واب وأختــھ والدتــھ ــا أل جتماعيــة يــاة ا ــ رللرجــل ز
ـار د و التقـدم ودفـع ر والتطـو نتـاج ـ ع ا قـد حيـث زمـن . (Al Hazmi and Others, 2017) ر

املرولقد ية تر ن ب يفر ولم املرأة سالم قكرم ـضةّ فر العلم طلب جعل حيث الرجل، ية وتر أة
سـالم سـبقت ـ ال املجتمعـات ـ املـرأة عليـھ انـت مـا عكـس ـ ع ـذا ومـسلمة، مسلم ل ع
ـا ل يـضمن قـانو أو للمـرأة ليـضع سـالم وجـاء ـا، تليـق ال اجتماعيـة انـة وم دونية نظرة نمن ل

ـــ ل حقـــق و ـــا وكرام ـــا ل وم تتفـــق مـــة كر حيـــاة وأدرا ا، ـــســـال عظيمـــة ا أدوا املـــسلمة املـــرأة ت
ً
ر

ا ن وشـؤ الـسياسة سـالمية يـاة ا بوجوانـب ـر وا جتمـا صـالح و ـالقعبـ(وكـم ا د
، ــ تناســـب)م2007وع ــ ال املجــاالت ــ ــان إذا العمــل ــ ــا حق للمــرأة ســالم كفــل ثــم ومــن ،

ا ا وقد ا ضرطبيع والتمـر س والتـد ورالطب ط، الـشر مراعـاة مـع ـا، إل املجتمـع حاجـة وتـدعو
غدة،(الشرعية   ). م2014أبو
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تخصــــصات تــــو مــــن املــــرأة ن تمكــــ يل ســــ ــــ جيــــدة خطــــوات املــــرأة علــــيم خطــــا وقــــد
القيـــادات ملـــشاركة عامـــا قبـــوال نـــاك أصـــبح كمـــا ـــب، قر وقـــت ـــ ح ـــا ل متاحـــة تكـــن لـــم جديـــدة

ً ً

ا واملــــــؤتمرات التعلــــــيم، قطــــــاع ــــــ ـــــسائية العمــــــلال ش و ــــــ و ، الــــــوط ــــــوار ا ولقــــــاءات رلعامــــــة،
فــ و ن، تجـــا صــقل ـــ م أســـ ممــا نيـــة، امل ات روالــدو نرر لـــد ة ــ وا الفكـــر مـــستو ، (ىع ـــ الع

  ).م2009
املجتمــع تنميــة إحــداث ــ ســاس ــر الــسعودية املــرأة أصــبحت ن، ــ ا ذلــك ومنــذ

ا طـر طبقــت عنـدما إشـراقا ــا دو اد و شء، الـ قوإعـداد
ً

ر ــز ال الدقيقـة واملالحظـة ديثــة ا بيـة ل
ــل تحكــم ــ ال والتقاليــد والعــادات نيــف ا ســالمي الــدين قــيم ضــوء ــ اململكــة طبيعــة ــ ترا

تنميةخط خطوات من ساسـيةوة اللبنـة وضـعت ـ ال الـسعودية املـرأة ع طا ا ف ر وتظ البالد،
ينكــر ال فـــضل صــاحبة ــا أ الـــسعودي، الفــرد يــة تر جــة،ُــ الز دو ، ــ الوا ـــا دو ي ــأ وو ر ـــر ال

مة املـــــسا أو ـــــت الب عايـــــة حمـــــل ـــــا ج ز مـــــع رتحمـــــل وخدمـــــةو التنميـــــة قطاعـــــات أحـــــد ـــــ ـــــا عمل
ــذلك و ، إدار عمــل ــ موظفــة أو املمرضــة أو بــة الطب أو املعلمــة ــا أ أمــافياملجتمــع، لنــا فخــر ــ

ً

وجة و
ً

تاز و وأختا
ً ً

طر،( و   ).م2003ا
عرف ّو املرأةتمكُ الن العمليات أنھ املـرأةع ة قـد ـادة ـا خالل مـن ريـتم صـنعز ـ ُع

ن ــ غ ــ ع حكــرا فيــھ ات يــا ا تلــك انــت ســياق ــ اتيجية اســ حياتيــة ات خيــا
ً

ر ـــذه. ر عتمــد و
ــ متداخلــة عــاد أ ثالثــة تــوافر ــ ع ة جتماعيـــةاملــصادر: رالقــد املــصادر مــع التفاعــل وتتــضمن

ة، شر اتواملوال ف،را الظـر ـ ع والـسيطرة القـرار صـنع عمليـات ـشمل وو اتُ نجـا املرتبطـةزو
امل املـــرأة. انـــةبتحـــسن ن تمكـــ أصـــبح ، التـــا مجـــو ـــ دد ـــ ت ـــ ال الـــصيحة الفكـــربمثابـــة تطـــو رال

س ما و وظ ُدار ر املمكنة "ي ،" (Empowered Organization باملنظمة ماو   ).م2016يال
عــــد تمكــــُو ــــساءمــــدخل ال دن املــــوا ة إدا مجــــال ــــ ديثــــة ا ــــة دا ســــاليب رأحــــد ر ر

ن العـــامل ضـــا و دمـــة ا وجــودة نتاجيـــة و داء ن تحـــس ـــ ا اســتخدام يمكـــن ـــ وال ة، ــشر رال
إلحـــــداث املطلـــــوب ــــ والتغي ر التطـــــو وتحقيـــــق التنظيميــــة الفعاليـــــة ـــــادة و املنظمــــة ـــــ ّوالعمــــالء ز

العمــــل ــــ ــــودة تطلــــب. ا ــــاو م مقومــــات عــــدة تــــوافر ن املــــشاركة،: التمكــــ التنظيميــــة، الثقافــــة
دا الثقــة ــوافز، ا ب، التــد رتــصال، ــر التنظي والــدعم ، الــدو وضــوح ). م2011نــافع،(رــة،

املؤســـساتو ة إدا ــ املـــرأة ــرمــشاركة ـــعت ع ة القــد للمـــرأة أن ــة التجر ـــت وأثب يا، ــس رحديثـــة
ً

تقليديــ ــ غ حلــو علإيجــاد الــسر ات التطــو مــع ناســب ي بمــا العمــل قــة طر ــ غي و للمــشكالت ةرة
جية ا ا ئة الب تحدث ارال مـو م ف الرجل من أقدر و ـساءر، بال وشة،(ملتعلقـة كـش

  ).م2013
للمـــــــرأة القيـــــــادي الـــــــدو ـــــــ توســـــــعا اململكـــــــة دت شـــــــ املاضـــــــية القليلـــــــة الـــــــسنوات ـــــــ رو

ً

أ س تمــــــا انــــــت عــــــدما مــــــنرالــــــسعودية العليــــــا القيــــــادات ــــــا عل ــــــشرف محــــــدودة، تنفيذيــــــة ا ُدوا ُ ً
ر

عالقــــة ذات خــــدمات تقــــدم ــــ ال وميــــة ا ــــزة ج ــــ ــــسائية وحــــدات ــــشاء إ تــــم لــــذا الرجــــال،
وجمجـــــوم، (بــــاملرأة امـــــد ن. )م2009ا ـــــ ا ذلـــــك املناصـــــبومنـــــذ تتـــــو الـــــسعودية املـــــرأة بـــــدأت

و ــاــثبأالقياديــة ف ا وجــدا ــا كيا بقولــھأ،رت وســلم عليــھ هللا صــ ــ الن ا وصــف ــ ال املــرأة : ــا
الرجال" شقائق ساء   ).م2016الشميالن،" (ال

خـصوص الــسعوديةو املــرأة وواليــة الــذ وصــاية تحــت اســتمرت ــا فإ ة) محــرم(ر، ــ لف
مـا و ـا ج ز أو ا والـد عـادة الذكر، ا أمر و من إذن ع املرأة تحصل أن يجب حيث لة، رطو و
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حشــقي والتـــصا ، ــ الط العـــالج ــ ع ــصو ول والعمـــل، والــسفر بــالتعليم لاللتحـــاق ــا، اب أو ا رق ل
يــة، دي اجتماعيــة، انــت ســواء ــساء ال أمــام التحــديات مــن مجموعــة ذلــك عــن نــتج وقــد ــا، وغ

ذكر و من إذن ع صو ا ن عل يجب حيث تنظيمية أو بمجـرد. لثقافية ذلـك، إ ُيضاف
املـرأة واملواقــفلدخـو والقواعـد، ن، والقـوان التعقيــدات، مـن مجموعـة مــع تتعامـل العمـل ــان م

ـــة وحر اليوميــــة العمـــل ســـات مما ــــ ع تـــؤثر ـــ ال ُجتماعيـــة ـــار فــــسحرك و خيـــاُ، تا ذلـــك ر
ً

بأنــــھر
والقيــودتنعـُم الثقافيـة تفاقيـات ــ ـشدد ال ب ـس اململكـة ــ قياديـة مناصـب تــو مـن املـرأة

عية ـشر ـ(Al Subaie & Jones, 2017) ال ح ـةتنحـُم، ر ا الـسعودية ة،قيـادةـُاملـرأة رالـسيا
باوتــــم ــــوض ــــسائيةال ال منـــــصبلقيـــــادة ــــ امـــــرأة أو ن عيــــ ومـــــة ا أعلنــــت حينمــــا ـــــة بو لال

للمــرأة القيــادي الــدو بــر ن، ــ ا ذلــك ومنــذ البنــات، ن لــشؤ التعلــيم ــر و نائبــة ــو لت رقيــادي ز و ز ن
أسـماءالسعودية ـرت وظ وسياسـية، وثقافية واقتصادية عليمية و اجتماعية جديدة مجاالت

العـالم ـ يـة عر امـرأة مائـة أقـو قائمـة ـ الـسعوديات ـساء  ,Al Otaibi, Cutting & Morgan)ىال
دو(2017 تقـف ـ ال واجز ا ع تتغلب أن واستطاعت السعودية، املرأة ن تمك بدأ ثم ومن ن،

تمكي اعملية وتحدي الدولة تقدم ا ومشارك   .ا
الـسعودية وأصبح املـرأة ن ـو فاـدأ ذات محـددة عمليـةبمثابـة تمكـ عمـلةا ـ ،  ع

ـة ـ التحـديات جميـع مواج ا، املـرأة عمـل عيـق ال حـقوتوتقـدم ـ ع  واتخـاذ صـناعة ـ املـرأة ؤكـد
ـ ـا وحق ات، ـصو رالقـرا ـ لا د ع مـع راملـوا املتاحـة، ةوالفـرص قـد ـار  تـأث إحـداث ـ املـرأة رإظ

ـ اجتمـا مُ تحقيـق س محليـا العدالـة ـ جتماعيـة
ً

فـع  ـ إ يـؤدي ممـا روعامليـا،
ً

ات   املـرأة رقـد
ـادة ـا زو ـ ثق ع ا ع ـ ـذا و ا، ـا تحقيـق بنفـس ـة. التنميـة ـ ردو املطلو طـوات ا وتتـضمن

ـــ ي مــا الـــسعودية املـــرأة ن املـــ: لتمكــ لـــدى الــو ـــبنـــاء ـــا بأدوا والقيــام ـــ التغي ـــ ع ا وقــد ررأة ر
ا ات،و،ملجتمـــعتنميــة القــد نـــاء و ب والتـــد يــل رالتأ خــاللو ر مـــن املعرفيـــة ة القــد  امـــتالكرنـــاء

يحة املعلومـات الـ ف ن لتحقيـق رواملعـا التوظيـف تمكـ ـ ــساء ن ال ا قـد  جميـع ـ رحـسب
ـــشر مجـــاالت ال ـــشاط مناســـبةو،يال عمـــل فـــرص عـــن املختـــصةباالبحـــث ـــات ا مـــن نلتعـــاو

ي (رُا بالعمل للراغبات ر   .)م2017،ا
اســةو د حــت ن(Al Shahrani, 2016)راق لتمكــ اتيجيات اســ وضــع ــ إ ــدف آليــات

مثــل والتعلــيم، العمــل مجــاالت ــ اجتماعيــا ــا يل وتأ الــسعودية املــرأة
ً

الــشرعية : القواعــد عــديل
عة الــشر علمــاء قبــل مــن املــرأة ولعمـل بمؤســسات، ــان ـــشكيل الف ب والتــد العــا رالتعلــيم

ا وانـضمام املــرأة ن تمكـ ــ إ ـــدف العمـلإ املــرأةقســو وظــائف وصـف إلعــادة ـان ــشكيل و ،
ـــسائية ال والقيـــادات ن املتخصـــص ن ـــاديمي مـــع التعـــاو خـــالل مـــن املدنيـــة دمـــة ا نظـــام نـــ

املتعلقـ البنـود صــياغة إعـادة ـ ضـعللمـشاركة و بــاملرأة، والعنــفوة سـاءة ـ ع للمعاقبــة الئحـة
املرأة وضد املـرأة، يـل بتأ العالقـة ذات ات ا للو تمثيلية يئة شاء رإ يز بمـا ـا وعمل ـا عليم حقـقُو

ا    .تمكي
الـسعوديسـادو القـانو بموجــب بـاملرأة اصـة ا ات التطــو أحـدث نت عــامر صـدر  الــذي

عـدة م،2019 اء الـو مجلـس أدخل ـزرعندما ع لعـديالت املدنيـة ن املـرأةةتوسـعالقـوان ،قحقـو
ســــــرةالعــــــو و والثقافــــــة والعمــــــل ــــــل والتمو والتوظيــــــف الــــــسفر قــــــضايا ــــــمومــــــن.ج التعــــــديالتأ

ديدةالقانونية   : and (Al Ghofaily, 2019) ,(The Embassy of Saudi Arabia, 2019) ا

 سن فو ساء لل قيجو وال21ز سفر، جواز ع صو الا بمفرد ارج ا إ  .سفر
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 ا بــــصف يل ـــ ال للمــــرأة ســـرة"زيجـــو بطاقــــات"رب ــــ النحـــو ــــذا ـــ ع ا تحديــــد ــــتم و ،
عــــن نيابـــة ي قـــانو ل ـــش التـــصرف ـــ ـــق ا ـــا يمنح ممـــا الرســـمية، اق و و ســـرة ـــة رو

ا  .أطفال

 ن أطفال والدات يل ساء لل  . زيجو
 ـــساو م ـــسلطة املـــرأة يلتتمتـــع ـــ ل عـــنة ل مـــسؤ الرجـــل ـــان والطـــالق، اج الـــز وقـــضايا و

 .ذلك

 قاملرلحصو ا ع سميا السعودية أة
ً

القيادةر  .رخص
 خرالسماح العامة والتجمعات اضية الر حداث و املوسيقية فالت ا حضو ىللمرأة  . ر
 التحرشرصدو افحة م مننقانو املرأة املعاملةماية وسوء  . التحرش
 ساءلوحص حال الطالقع ة سو طفال حضانة  .ق
 للمرأة شغيمكن وأن ش ا مناصب العامةل والنيابة ات وا  . زا
 عمال ائدات تجارراستطاعت ع مشر يفتح الذكرو مر و موافقة إ اجة ا  .ندو
 قرارصد القعدمرو ساو امل العمل عن واملوظفات ن املوظف ن ب جو يالتمي  . يمةر
 ا تمام السعودياتا ساء اضةل س بالر س روتد باملدا للفتيات البدنية بية ال ات رمقر  .ر
 20،ساء ال من ى الشو مجلس أعضاء من نر٪ مك البلديةالو أيضانتخابات

ً
.  

ؤكـد ـ ناملخططـو و ة ع ن يؤخـذ أن ورضـر الـسعودية تمكـ ـدف عتبـار ـ املـرأة ـ ك
قتـصادي الـسياالتخطـيط عمليـة جتمـا و  املرأةفـ مجتمـع،لل الـشاملة التنميـة لتحقيـق و

من مة م حة ب ال املجتمع شرائح شر د ي مز ابذل
ً

د من ـادف ا جمـع. تنمي  نالبـاحثو و
امعات تلعبھ الذي رالدو ع و ا ا املرأة تنمية ا لنفس لدو ا اك روإد  خالل من املجتمع،  ر

عليميـة مـن دمـھتق مـا ـ ـساعد وتثقيفيـة أدوات ـ ع يم والعـادات القـيم غي  التقليديـة، واملفـا
ـشكيل يئـة ـّوالقي الثقـا الـو و و املجتمـع، م منـاخ ـ مـتف ميـة للمـرأة عـام ـا وأ  ـ إدماج
ـ املجتمـع، ات، ُصـنع و املـرأة ثـم ومـن رالقـرا ا تنميـة ا تجـاه لـذا  دوارأ مـن تقدمـھ مـا وتجـاه نفـس

ا عـن ألسـر وذلـك تأصـيل وللمجتمـع، ـق يم طر ـا املرتبطـة املفـا  واملـشاركة التعلـيم ـ بحقوق
املناصبو جتماعية تـوالعامة، شغل من السعوديات ساء ال الزجاجية سقف منعت حيث

الع التنفيذية بُاملناصب ـليا وميـة ا ـود ا فعاليـة بفـضل ولكن املجتمعية، راملؤسسات فـعّ
ـات،الو ا ـ القياديـة املناصـب وتـو الزجاجيـة القيـود كـسر ـ ع السعودية املرأة يع و

املختلفــــة وميــــة وميــــةا ا القياديــــة املناصــــب ــــ ع ا تــــد خــــالل مــــن املــــرأة ن تمكــــ يحــــدث ر،
ا ع ضة املفر القيود واللوائح عات شر ال ل تز وأن ُالعليا، و اتُ ذلك ،ر عنـصرا ةاملـرأتـصبح و

ً

إيجابيا
ً

فاعال 
ً

  .)Al Qahtani, 2020 (التنمية مجاالت افة  
عــام ــل أبر ـ اململكــةم،2016و ــة ر مــشاركةلتؤكــدم2030ؤانطلقــت ــسبة فــع ــ رع

العمل سو السعودية منقاملرأة من%. 30إ% 22، يقرب ما وحاليا،
ً

خر58 جميع من ٪
لـــذ ـــساء، ال مـــن الـــسعودية امعـــات الفرصـــةا الـــسعودية املـــرأة مـــنح ـــ إ ـــة الر ـــش  لتـــو ؤا

ز ُعليـا، قياديـة مناصـب ـر جتمـا وو ـا قتـصادي ردو ثـم و ومـن مـؤخرا، ـ والعل
ً

ا  شـغل داد  زا
ـا خـالل مـن القياديـة للمناصـب العمـل للمملكـة تمثيل ، ـ ـ ا الدبلوما ـار وكـسر  الرجـل احت
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ن القياديـة للمناصـب القطـاع ـوم ـ ـاص، يا ـاو وا التعلـيم قطـاع ـ ُالعليـا املناصـب تول
ة ا ،وال   .(Mulligan, 2019) م باملجالوالتحاق

الـــسعودي قتـــصاد تنميـــة ـــ م ـــس ـــ ال ـــب واملوا الكفـــاءات اســـتقطاب خـــصوص و
ُ

ـــــة ر أنـــــھ2030ؤـــــش ـــــ إ الـــــسعوديســـــيمنح"م ـــــيقتـــــصاد ـــــساء، و جـــــاال ميـــــع، ل ًالفـــــرص ً
ر

م داءــسا ثقافــة يع ــ ــ ع ات قــد مــن م لــد مــا بأفــضل عنـــصرا،روا الــسـعودية املـــرأة عــد و
ً ُ

عنـــاصر مــن مــا م
ً

ـــاقوتنــا طاقا ثمار واســــ ـــا موا تنميـــة ــ ثمر ـس وس ــصـو ، ا مــن ـــا لوتمكي
واقتصادنا مجتمعنا تنمية ام س و ا مسـتقبل لبنـاء املناسـبة الفـرص تحقيـق". عـ أجـل ومن

ــساء ال ــل ن وتمكــ ن ــس ا ن بــ أكــداملــساواة أنــھوالفتيــات ســلمان بــن محمــد ــ م ــد الع ــ و
فع" ــو ت أن والبــد املجتمــع نــصف ــ و جــدا، ــم م املــرأة ّعمــل ن

ً
الــسعودية ــ ومنتجــة نــاء،"الــة ًو

اململكـــةعليـــھ ت املــــستدامزعـــز املجتمعيـــة التنميـــة تحقيــــق ـــ املـــرأة انــــة ثمارةم اســــ ـــق طر عـــن
ا الصعيدينوطاقا ع ا دو والعالرتفعيل اململكة(املح ة ر    .)39 -16م،2016،ؤوثيقة

اململكـــة تبـــوءعديـــدةإجـــراءاتواتخـــذت مـــن املـــرأة ن الدولـــةلتمكـــ ـــ قياديـــة مناصـــب
ــاص، وا ــومي ا ن تحقيــقبالقطــاع ــ إ الرامــي ا ــدف بلــوغ مــن اململكــة بــت اق ساواةاملــكمــا

جــو ــ والرجـل املــرأة ن ــوشـاركت.ربـ الـسعودية املــستدامةاملجتمعيــةالتنميـةمجــاالتاملــرأة
يك العام: ما نائبـ:القطاع مثـل عديـدة قياديـة مناصب املرأة ـسةتولت ئ و ـر، رو مجلـس،ةز

كيلـــ ة،ةوو ا رو ـــاصز ا القطـــاع ـــ مـــ:و لعـــدد التنفيـــذي س الـــرئ منـــصب املـــرأة البنــــوكتولـــت ن
الرائــدة، ات الــسياسةوالــشر ــ البلديــةشــاركت:و نتخابــات مــنوحــصلت،ــ ــ أك ــ ) 19(ع

مقعــــدا
ً

التعلـــــيمم،2016عـــــاممنـــــذ ــــ عميــــدة:و أو ن ـــــلعيـــــ الطـــــائف بجامعــــة الطـــــب ليـــــة ل
والطالبــات، الطــالب ةيشــطر والتجــا قتــصاد ــ ــ :رو و موافقــة دو ة التجــا ــ املــرأة نمــشاركة ر

ــــا، الــــوطأمر التحــــو برنــــامج ــــ ــــةلو ر مــــن جــــزء يكــــو الــــذي ؤ، مــــن: م2030 ن ــــ أك تــــوف تــــم
للمرأة) 450( جديدة ال(وظيفة   ). 62م،2018،سيااملنتدى

املرأة ة صو ة الر ت روأو ديـدة، السعودية ؤ سـعودية ا مواطنـة ـ  ىتـر مـسلمة، ف
ة طر رمنظو من سالم ضا التعلـيمم بحكـم العاملية را ات ـ نفتـاح تغ ـ و العـالم، ثقافـات ع

، التواصـل وسـائل وسـيطرة املعلومـات جتمـا شـبكة وتـدفق ـ نـت، ع ـذا ن  راملنظـو فـإن و
ـات ـ عاشـت الـذي املح م و ـدات ا ه ـو منـذ رإطـا افيـا عـدُ لـم الثالثـة الـسعودية الدولـة رظ

ً
. 

ـ التغ ـذا أخـذ جـب ـضار الثقـا و ـيوا ن الكب ـول عتبـار عـ الـسعودية نت ا املـرأة شـر
ً

 
أساســيا
ً

ــداف تحقيــق ــ  اململكــة أ ــة املــرأةوصخــصو). م2017الزامــل،(م2030ؤر يع ــ
ـــ إ ــــة الر ـــش للعمـــل ــــا إتقا ـــ ع ؤالـــسعودية

ُ
ــــب" املوا لكـــشف أساســــيا مبـــدأ ة ـــدا ا اعتبــــار

ً ً
ر

املـستقبل قــادة ونــوا لي ة ــشر ال تقــديوالكفـاءات مــع يــة، تد ات دو رم املــرأةر إنتاجيــة فــع رـدف
ـ وصــنعو اوكفاء املــستمر، يــل والتأ داء ة إدا معــاي ُتطبيــق الفــرصر ــا ف ــساو ت محفــزة ئــة ىب

فتتو اتافأ املتم ة(" ا ر   ).37م،2016اململكة،ؤوثيقة
اتيجياتتــــضمنتوقـــد           اســـ الـــوطإحــــدى التحــــو التــــام2020لبرنــــامج ــــدف ــــادة: "ال ز

ـسائية ال ـوادر لل القيـادي والتوجيـھ ب بالتـد ـة دا املناصـب ـ املرأة رحصة ـ،ر املـرأة ن وتمكـ
القيــادي ــا دو ــز عز و املدنيــة دمـة نــصت ،"را البّكمــا ات مبــاد ُإحـدى برنــامجر مــن الــسادس عــد

الـوط ـسالالتحـو ال ــوادر لل القيـادي والتوجيـھ ب التــد ـ ــ،ئيةرع املـرأة توظيـف ــسبة فـع رو
القيادية باملناصب الع، ة دا ات ُمستو والوسطىر    .(Al Subaie & Jones, 2017) ليا

من   العديد إصدار فضل و ة خ ونة الو امللكية نتساعداملراسيم تمك ع
واجتماعيــــا واقتــــصاديا عيا ــــشر املــــرأة
ً ً ً

ــــ ا ومــــشارك املــــرأة دو بــــر ر، أكــــدتو املــــستدامةالتنميــــةز
اسـة ـاترد وأخر ـ ــسد (Omair and Others, 2019)ُعم تمـت ا ـ ال الـدو مـن الـسعودية لأن
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وأصــــبح ن، ــــس ا ن بــــ ــــساءالفجــــوة وال الرجــــال ن بــــ العــــام بالقطــــاع جــــو ــــ فجــــوة توجــــد رال
جــــو( ــــ و)راملــــساواة مــــا، بي الفجـــــوة املناصــــبســــد ــــ و قيـــــات، ال عــــدد بالقطـــــاعــــ ــــة ردا

واملتوســـط ي بتــدا التعلـــيم ـــ و ــاص، ـــرويوالثـــانوا و تبـــة و البلديــة املجـــالس ـــ و ، زالعــا ،ر
ساء ال جعل الوظيفيمما باألمان   .نشعر

اسة د حت ي،(رواق ر ش) م2017ا تحتإ السعودية املرأة ن لتمك مجلس مـساء
قتـصاديةا بمجلـس يـرتبط ،"الـسعودية املـرأة مجلـس" ن ـوو والتنميـة، ولـشؤ تھ لـھ نت  ـص

ـة، ـو رعتبا لـدى نو ـات جميـع املرجـع ن ا ـشؤ املتعلقـة رجـعو املـرأة، والرسـمية ــ إليـھ ُ
ـتم قـضايا و ن املـرأة، ـسة عيـ مينـة املجلـس رئ ن يقـل ال بحيـث والعـضوات و عـشر عـن ن عـدد
ـصيات مـن عـضوة ـسائية ال ة ال ـ ةا وذوات،املتم ن ـ ـ ـشطة وشـؤ و  ـا، املتعلقـة املـرأة

و ن مدة نوت ـمومـن .للتجديـد قابلـة سـنوات ثثال عضو ــامامل أ لتحقيـق ـا يقـوم ال املجلـس
املجتمع ا ان م ز عز و السعودية املرأة ن تمك ه    :ردو

 داف تحقيق ة أ   .ةباملرأ املتعلقة م2030 اململكة ؤر
 ز باملرأة وضلل وط إطار بناء عز ا و ادية رأدوا ا ال املشكالت وحلالر  .تواج
 اح نفرص تنمية مجال  العامة السياسة اق ااملرأة تمك   .املجتمع مؤسساتب وتوسيع
 او املجتمع  املرأة ردو إلبراز املجتمعية التوعية امعرف ا بحقوق اجبا  .وو
 ان  املشاركة يئات ال تما الرسمية وال اواملرأة، بقضايا ل   .الدولية املحافل  تمثيل
 اصة الطلبات تلقي ا املرأة بقضايا ا اس ا رود اح وتحليل   .امعابلُس واق
 شيح لالستقطاب معاي إعداد ن وال سائية  املوظفات ميع والتعي ال القطاعات  . مختلف
 ت املواقع  املرأة ردو تفعيل مع ياة جودة وفالقيادية ا ا ا ل  .العمل للمشاركة ودفع
 ا املرأة توعية ا القانونية بحقوق اجبا عالمعنوو ق  .طر
 ز املرأة عز ادةو،التغي ردو ات عدد ز ش والندوات رالدو  .املرأة لتوعية العمل ورو

مـــــن ـــــالرغم ـــــرلـــــھ،ذلـــــكو اســـــاتتأظ والزامـــــل(Al Ghofaily, 2019)رد ،)م2017(،
ــش)م2016(والــشميالن در وأبــو الطراونــة املعوقــات،(Al Ahmadi, 2011)و ،)م2013(و، عــض

السعوديةقدال املرأة ن تمك دو حائال نتقف ً
و، ا، وطموح ا تقدم ق طر عائقا وتمثل

ً
:  

التنظيميــــة .1 ن:املعوقـــات والقــــوان ــــاللوائح ســــمية ة صــــو ــــ املنظمــــة تفرضــــھ بمــــا روتــــرتبط ر
ـموالتعل أ ومن والضغوط، شادات و النصائح سمية غ ة بصو أو ات، والتوج ريمات ر ر

املعوقــــات ة: ــــذه ــــ ك املــــرأة، ات بقــــرا القناعــــة ضــــعف املــــرأة، لعمــــل ــــة دا القيــــادة رنظــــرة ر
تمـــــام وقلـــــة القياديـــــة، لية املـــــسؤ تحمـــــل ـــــ ع ة القـــــد وعـــــدم العمـــــل، ومتطلبــــات نميـــــةر ب

و القياديـة املـرأة ات ـا تفيـدرم ة دا و القيـادة مجـال ـ يـة تد ات دو تـوف وقلـة ـة، ردا ر رر
عــناملـرأة الـسائد عتقـاد ـ ع بنـاء ـسائية ال القيـادة ـ العليـا ات دا عـض ثقـة ضـعف ،ً ُ ر

عام ل ش إدار كقائد املرأة ات ا وم ات قد يضعف ر ساءر لل الوظيفي ال فرص وقلة ،. 
ـــصية .2 ال مثـــلوتتعلـــق:)الذاتيـــة (املعوقـــات ن، أنفـــس ـــسائية ال ـــة دا قلـــة: ربالقيـــادات

الفــشل، مــن ــوف وا بــالنفس، العليــاوالثقــة الوظــائف ــ للعمــل ــساء ال عــض غبــة ُقلــة ،ر
نو امل عض تبعات تحمل ع ة القد ـاو،رعدم لعمل سرة و ج الز دعم ع املرأة واعتماد

غ أو مباشر ومعنو مادي تأث من ما ل ايملا يع و اإمباشر، إحباط أو  .  مام
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جتماعيـــة .3 ـــة:املعوقــات دا الكفـــاءة ط تـــر ـــ ال جتماعيـــة التقاليــد ـــشار ان ـــ روتتمثـــل
ا ة بقــــد ــــشكك وال فقــــط، شــــغلربالرجــــال ــــ مــــنملــــرأة امتلكــــت مــــا م عليــــا قياديــــة ُمناصــــب

انات وإم ات يمنـة،و،رقد امل ـة و الذ الـسلطة رسـيادة قـراروُ عة كـصا املـرأة ـ الثقـة ،فقـد
انھ وم العمل نوع تحديد للرجل املرأة تبعية   .وترسيخ

املجتمعيـــة .4 اك:املعوقـــات إد قلــــة ـــ ــــمروتتمثـــل امل ـــ املجتم بالـــدو ن الـــسعودي ن راملـــواطن
املــــرأة بــــھ تقــــوم التنميــــةالــــذي خطــــط ــــناملجتمعيــــةــــ امل عــــض ــــ ــــساء ال عمــــل وحظــــر ،

وامل عمـــــال نجـــــابو و املبكـــــر اج بـــــالز املـــــرأة ـــــشغال ا مـــــع الرجـــــال، ـــــ ع ا وقـــــصر وجـــــاالت
الوظــائف ســة مما أو التعلــيم مواصــلة مــن بــدال ســرة عايــة رو

ً
ــادة،ر ــ إ يــؤدي الــذي زمــر

يـل، والتأ يـة التد ات الـدو عـة متا ـ ع ا قـد وعدم العمل، عن ا غيا رمعدالت ثـمرر ومـن
ــ بــأن العمــل اب ــ أ ـماقتنـاع لف ي ــساء ال اشغيل ب ــس ــ مومــةالكث و مــل وا اج .ولــز

إ املجتم ضعفإضافة ال  املرأة بانخراط الو ا عمال حيث يزاول  ترفض الرجال
فيھ بالعمل للمرأةحاالسم سر عض ن اختالط الذي ن ب س  .ا

اثالث
ً

ل - دار ن ايالتمك امعاتلقياداتدى ا سائية   :السعوديةال
الفع ا مـــشارك ـــز عز و املـــرأة ن تمكـــ قـــضية الـــتّإن ما املختلفـــة يـــاة ا مجـــاالت ـــ زالـــة

أجنــــــدة ـــــ ــــــ كب تمـــــام با تحــــــظ ولـــــم يـــــة، العر الــــــدو مـــــن عديــــــد ـــــ ــــــوظ م ل ـــــش لمنقوصـــــة
النظــــرة وشـــيوع الـــسائد والثقـــا جتمـــا الواقـــع ـــ إ ذلـــك يرجـــع وقـــد عـــام، ل ـــش ومـــات ا

للم ألخـرالضيقة يـة عر دولـة من متباينة املرأة ن تمك قضايا أن بيد ا.ىرأة، دو ن التمكـ ـؤدي و
ً
ر

ما م
ً

را و التنمية سياسات التغي الدوإحداث ا والشياد،(لمج ي   ).م2017الكر
التنميــةو خطــط تمــت املجتمــعا ــ املــرأة دو طـــطربـــإبراز ا تلــك وأكــدت الـــسعودي،

مجـــــا إيجـــــاد ة ضـــــر ـــــ لعمـــــلورع أوســـــع أقـــــسامالت ـــــشاء وإ ـــــسائية، ال الطاقـــــات ثمار واســـــ املـــــرأة
ومية، ا بالدوائر واحتلـتسائية ـومي، ا العمـل سـو ـ الـسعودية املـرأة شـاركت ثـم قومـن

س، التـــــد يئــــة وعــــضوات ية الــــ والوظــــائف املختلفـــــة، الدولــــة قطاعــــات ــــ ــــة إدا روظــــائف ر
ــسائية ال اململكــةو .(Tameem, 2019) والبنــوك عــد

ُ
بــاملرأة  تمــت ا ــ ال يــة العر الــدو ــ أو لمــن

املجتمع، ان س نصف تمثل ا باعتبا ا دو وتفعيل ا روتمكي ـور ـ التغي إحـداث ـ ع ة قاد ا رأ
متمكنـــــة، ــــا عل للمــــرأة مــــة كر حيــــاة بتــــوف اململكــــة تمــــت وا الوطنيــــة، التنميــــة نــــوا جميــــع

ة، مبـاد راديـة، ـور ك التنممجـاالرـشا يت بمـا املـستدامة، ـاُيـة ل يـاة ا جـودة  ,Al Sharif (حقـق
2019(.  

القيـــاداتو ل ـــش
ُ

الـــسعودية  امعـــات با ـــسائية ة الطاقـــات ال ـــشر تتـــو ال ـــ ال
ليات داخل ومسؤ ن معفيھ تتفاعلن اجتما نظام متعددة ـداف، تحقيـق غيـة بعضالـ عـض

ـذه فرضـت ليات وقـد ـواملـسؤ ـسائيةا القيـادات ع ة ل ن ورضـر سـا مما ـ  سـاليب مـن رغي
ـة ـ التقليديـة ردا ـة سـاليب إ ـديثـةا ردا ن ال ــواجز مـن تمكـ ا ن كـسر ن بيـ ـ  و

وسات ي التفاعل وتحقيق ؤاملر ئة  يجا ـي، (العمـل ب را والز ن املـرأة.)م2016العليـ وأصـبحت
مناصــ ــ امعــاتعت با اديميــة أ قياديــة ــساءب ال تمتلــك حيــث يــد،ال، ا ســتماع ــ ع ة رقــد

وكــــذلكو واملثــــابرة، املــــشكالت، وحــــل ن، خــــر مــــع والتعــــاو ي والكتــــا اللفظــــي تــــصال ات ــــا نم ر
ا ــــة ا وال نيــــة امل ــــصيةالكفــــاءة ـــــ.ل إ اجــــة ا ــــ ــــا تواج ـــــ ال التحــــديات ــــم أ مــــن ولكـــــن

الث ز لتعز ب ارالتد لد والكفاءة ،(قة   ).م2013ياز
الطـالب، عن منفصل ل ش للطالبات التعليمية ا خدما السعودية امعات ا وتقدم

مـع تمـشيا التعلـيم ـ ن ـس ا ن بـ للفصل يجة ن
ً

سـالميةعـاليم عة وجـودالـشر أوجـب ممـا ،
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اديميـــــــة ا شـــــــؤ ف بتـــــــصر ــــــتم و الطالبـــــــات، شـــــــطر ة إدا تتــــــو ـــــــسائية اديميـــــــة أ وقيــــــادات ر
ــــــة دا ،(رو خــــــض أع،)م2012أبــــــو تــــــوف ــــــا عاتق ــــــ ع الــــــسعودية امعــــــات ا أخــــــذت ــــــوقــــــد

الطالبــــ أقــــسام ــــ ع يحــــتم ممــــا للبنــــات العــــا التعلــــيم ات الــــسمــــستو املقدمــــة،ات ــــ للبقــــاء
ع واملحافظة داف لتلك وتحقيقا

ً
البنات عليم ادة ة رستمرا الطالبـاتتلر أقـسام م

ذ علــــــيم مــــــعيبتقــــــديم يتوافــــــق عــــــال ٍمــــــستو خــــــاللى مــــــن امعــــــة ا ــــــة نيــــــةؤر م مــــــستو ىفــــــع ر
القيــــادات مــــن ا ا ــــسو ــــسائيةم يال الــــذا دار التقيــــيم خــــالل مــــن قــــسام تلــــك ومراجعــــة ي،

املنتظم ي ز، (رالدو العز      ).م2001العبد
ــــان عو ــــت ب ة نــــو ة ــــ م جامعــــة ــــشاء ــــرإ الــــرحمن ــــم2008عــــامبــــد ع دليــــل ــــ أك

الــــسعودية، للمــــرأة العــــا بــــالتعليم الدولــــة تمــــام وميــــا ح جامعــــة أو ــــو للت بةن تعلــــيمخاصــــة
و بــــــل افــــــةالبنــــــات، ــــــ ــــــ إ ــــــس ــــــ ال العــــــالم ــــــ ــــــسائية ال امعــــــات ا ــــــ أك ــــــودمــــــن ا

انــات م مجــالو ــ العامليــة ات التطــو ومواكبــة الــسعودية، للمــرأة العــا التعلــيم جــودة رلــدعم
الفعالعلـــوم ا مـــشارك أجــــل مـــن املـــرأة بتعلـــيم ـــوض لل التنميـــّوالتقنيـــة خطـــط ـــ  ململكــــةباةالـــة

ات،( وأخر    ).م2019يالشمر
خــــصوص الــــوظيفيو ــــ لتال ــــ فقــــد امعــــات، ا مــــستو ــــ الــــسعوديةىع املــــرأة

جديدة ب خطوة الوظيفي التقدم نحو ا التعلـيرمسا ـر و قـرار صـدو عد ، ادي زالقطاع مر
ب الطـب ليـة ل عميــدة ي نمنقـا دالل ة الـدكتو ن الطــائربتعيـ لتـصبحجامعـة عميــدةف أو لسـميا

ً
ر

وطلبــــةل س تــــد يئــــة أعــــضاء تــــضم ــــان رليــــة أن عــــد وميــــة، ا امعــــات ا ــــ ن ــــس ا مــــن
العمــادة منــصب ــ ن مقتــصراالتعيــ

ً
الرجــال ــ العميــدة. ع ن عيــ قــرار ند اســ ديــدةوقــد ــا إ

ا واليمعيار العلميـة والكفـاءة ة سرـدا ـ ا فـار ـ ع مـا غلي و مقعمليـة، ـ ي ـذلك و القـرار،
ة ر ات توج املرأةم2030 ؤمع مشاركة زدعم عز العملو ا وظيفيـاردو ا وتمكي

ً
م. وسـا

ــ القــرار البـــابــذا باململكـــةفــتح وميــة ا امعــات ا بمختلــف س التـــد يئــة عــضوات رأمــام
لــ أســـوارللتقــدم داخــل املحــدود الــوظيفي مــود ا وكــسر مـــستقبال، ــ أع اديميــة أ مناصــب شغل

ً

وميـة ا امعـات با الطالبـات وشـطر ليـات ال سائية ال الرسـ.قسام القـرار ـذا وأصـبح
مبــدأ ــز عز و ، دار ــل ال مــن التخفيــف ــ إ ــدا يمم

ً
الرشــيقة" ة العمــل"ردا ــات ج وتوحيــد ،

مــــــن ــــــد لل ــــــ أك صــــــالحيات ومــــــنح ــــــسائيةقيــــــادةلزدواجيــــــة، تــــــصالال وحــــــدة واســــــتحداث ،
املباشـر التواصــل أجـل مـن الطالبــات شـطر ـ امـعوالـدعم ات ــسو ـام وطالبا ، (امعـة ــ العتي

د،   .)م2017 ف
امج ــــ ال مــــن العديــــد تحقيــــق ــــ إ الــــسعودية امعــــات ا معظــــم ــــس ونــــة ــــذه ــــ و

أب مـــــــة امل ع برنـــــــامجرواملــــــشا ــــــا ـــــــ"زر ام ال ـــــــا" لالتحــــــو برامج جميــــــع ر تطـــــــو ــــــ إ ـــــــدف الــــــذي
عتمـاد و ـودة ا متطلبـات تحقـق مـدى مـن للتأكد افة، اسية الد طط ا ر وتطو راديمية،
أعــــضاء يع ـــ و ـــا، وكفاء امج ـــ ال تلـــك جـــودة ن وتحـــس العمـــل، ســـو مـــع واملواءمـــة قـــادي

ــ ع ن ــس ا مــن س التــد ثــمريئــة ومــن املجتمــع، مــشكالت وحــل ــ العل البحــث ــ مة املــسا
نــاأصـبحت املقــصودة الرجــالالقيــادة ـا يتوال ــ ال القيــادة ــ ع تقتـصر القيــادةفقــطال وإنمــا ،

ـات و وتزداد، تتطو أخذت القيادي ا دو سة ملما للمرأة املتاحة الفرص وأن خاصة سائية، رال ر ر
ا ـــ ع عتمـــد باملجتمعـــات ـــوض ذال الفئـــات، مختلـــف ن بـــ ك املـــش والتعـــاو وإناثـــانـــود ا ـــو

ً ً
 ر
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)، ـــــذلك)م2015الفاضـــــ و املـــــرأة، مـــــشاركة خاصـــــةالـــــسعوديةأصـــــبحت ـــــا م البـــــد ة ـــــورضـــــر
الرجل قيادة مع املساواة قدر ع املرأة قيادة ا ف سادت ال التعليمية   . املؤسسات

ســـــــو نظ ،م2018رمـــــــا
ّ

لمـــــــت هللا عبـــــــد امللـــــــك والتقنيـــــــةجامعـــــــة  )*()اوســـــــت (لعلـــــــوم
برنامجــــا
ً

ي ارتــــد
ً

الوطنيــــة التنفيذيــــة شــــعارللقيــــادات ة"قيــــادات "تحــــت إدا ليــــة مــــع بالتعــــاو ر، ن
نيـــــا اليفو بجامعـــــة نـــــامج،رعمـــــال ال ـــــضم يـــــةو تد وصـــــفوف عمـــــل ش رو ـــــار  عـــــض يلتحـــــق

ال اديميـــــات ـــــسائية ال القيـــــادات مــــــن كـــــيالت،عميــــــداتالـــــسعوديات ولالوو ،اداتعمــــــاليـــــات
ـسات ئ امعـاتقـسرو با مـساعدات وأسـتاذات نـامجو. املحليــةام، ال اتـدف قــد ر تطـو ـ رإ

الــــسعودية ات،القيــــادات شــــب نــــاء و الوطنيــــة، اديميــــة املؤســــسات ــــ العمــــل ئــــة ب ن وتحــــس
، املـــــستو عاليـــــة اتيجية اســـــ نيـــــة الـــــذاتىم ر نـــــامجوتكمـــــن. وتطـــــو ال ميـــــة ـــــأ مـــــنحرالتـــــد

ا ا القيــــادات مـــن ات نراملتـــد تمكــــ ـــ ال دوات الواعــــدة النجــــاحمعيـــة وصـــناعة ــــ التغي ،مـــن
ا اديمية ئة الب طة خا سم روإعادة متطلبـاتر يـوائم بمـا املرحلـةملحليـة اـذه وتقـدم .وتحـديا

اديميـــةامعـــةا أ وفعاليـــات إثرائيـــة امتنوعـــةبـــرامج القيـــادات ب لتـــد العـــام ـــرطـــوال ـــسائية ل
ـــة الدو اللقــــاءات عقـــد كمــــا ديثــــة، ا ة دا و والتكنولوجيـــا العلــــوم رمجـــال نر بيــــ املتخصــــصة

ن نجاح قصص   .ملشاركة
ــــــ ــــــل17 و نظــــــ2019إبر م،

ّ
ة دا ــــــد بمع ــــــة دا القيــــــادات ر وتطــــــو إعــــــداد مركــــــز رم ر

ــــــاض بالر ولقــــــاءالعامــــــة ــــــسائية ال ا"عنــــــوانلالقيــــــادات وصــــــنع القيــــــاديملــــــستُاملــــــرأة ،"قبل
امعـات،كثهروحض وا وميـة ا زة بـاألج العـامالت سائية ال ة دا القيادات تـضمنتورمن

ع ومــشا بــرامج وعقــد ــة دا التنميــة تحقيــق ــد املع رســالة ر ـــسائيةإلر ال ــة دا القيــادات رعــداد
ممــا ــا، ر ــا،وتطو وتمكي املــرأة دعـــم ــ حاســما عــامال عــد

ً ً اُ ــذا قــدو و الـــضوءلللقــاء ســلط
القياديـــــ املناصـــــب ـــــ املـــــرأة تواجـــــھ ـــــ ال التحـــــديات ـــــم أ ـــــ ـــــع وأو ـــــا، مع التعامـــــل وكيفيـــــة ة

ن امل يــاة ا لية وحــدومــسؤ القيــادي املـــستقبل وتــصو اريـــة، القـــو فيــھىد املـــؤثرة ـــد(لداخليــة مع
العامة، ة ة،ردا دا القيادات ر وتطو إعداد   .)ـ1440 رمركز

ســـبقعو مـــا ضـــوء تـــؤديـــ ـــسائية، ال الـــسعوديةالقيــــادات امعـــات ــــبا ا ـــ كب ا دو
ً ً

ر
س التـــد يئـــة أعـــضاء مــن امعيـــة ا ســـرة ألعـــضاء املناســـب املنـــاخ ورتــوف ن،والطلبـــة ـــ ردا

ـــــذا إتاحــــــدــــــساعو اــــــ فــــــرص وتنميــــــةة املــــــستمر ر اتلتطــــــو دارالقــــــد املجــــــاالت افــــــة ــــــةــــــ ر
والعل ــــسية وروالتد الميـــــة، ــــ تـــــصاالتاملـــــشاركة وجعـــــل امعــــة، با املتعلقـــــة مفتوحـــــةقـــــضايا

ميـــــعومـــــستمرة ا ن واحتياجـــــابـــــ م ل ومـــــشا م تمامـــــا ا عـــــة أفـــــرادملتا ـــــل عـــــاو التـــــا و نم،
والــشفافية الثقــة متطلبــات تدعمــھ الــذي التعــاو ــذا ا، ســال و ا ــداف أ تحقيــق ــ ع امعــة نا ر

أســـــاليب.واملـــــساءلة يـــــةومـــــن التمكي كة،: القيـــــادة مـــــش ـــــة بر القيـــــادة ، ـــــ التغي قيـــــادةالؤقيـــــادة
   .بداعيةوماعيةا

الرغم امعاتالسعوديةللمرأة القيادي التم من و اف فإن،با ا الفع ع  بكفاء
امتعلقـ يـزال ال ـادي املجـال ـ القياديـة

ً
يمنـة زليـة بـالنظرة  ـ امل  قيـادةالتفـضيل تفـرض ال

ـة و بارالذ دار للـسلم رمـي ال التنظـيم يبـدأ حيـث ي،  وكيلـة، تليـھ امعـةا مـديرمـنامعـةُ
اوعميد
ً

س وكيلة، كذلك تليھ  ئ ارو
ً

ادي لقسم  كذاقسم مشرفة تليھ أ بقى ،و امقيد املرأة رأي و
ً

 
ـر س بتمر وموافقتـھ الـرئ ـ ن املنظمـة الالئحـة أنبيـد،ع الـس ولـشؤ امعـات  تـنص لـم عوديةا
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ـ ن يدار الفـصل ع والطـالب بـ الطالبـات أيـضا تـنص لـمو ،يشـطر
ً

ـ قيـادة ع ـة  الرجـل أولو
ـرغماملـرأة مقابـل و ـو القيـادة ـ الرجـال تقـديم يـزال ال يدار الـدمج تأكيـد، ـس نـاك نلي ارئ

ً
 

ـادي ھ للقـسم و ـشطر نـاث رالـذ ـذاو و ـ، ات أن ع س مـن ايـةال ـ تـصدر رالقـرا  رئـ
كذا .القسم وو من العمداء غالبية ني حضووالرجال، قسم والوكالء ليات مجالسرقتصر  ال

ـ سـاءع ـساء القيـادي الواقـع أصـبحوعليـھ قـسام، مـشرفات ندو قـسام ؤر  املجـال ـ لل
افلخام ادي

ً
ن نحو العام لتوجھل    .)م2020غنيم،( املرأة تمك

ثــم التومـن ـاواجـھ م ات، الــصعو عـض الــسعودية امعــات با ـسائية ال  Al( قيــادات
Ghamdi, 2016(و:(Al Subaihi, 2016) وقلــــة ، دار العمــــل ــــ ن بجــــدا القناعــــة يعــــدم ر
عملـ ال ـااملجاالت ف الـن والقناعـة امعـة، ةبا ـ خ ـ أك الرجـل بـأن العمـلسائدة ـ املـرأة مـن

القــــر معــــرفار،واتخــــاذ ننوقلــــة ــــض تفو وقلــــة العمــــل، ســــ تحكــــم ــــ ال نظمــــة و ــــبــــاللوائح
بالــــصالحياتاملنا القياديــــة افيــــةصـــب بال التــــد بـــرامج ونقــــص ور، يليــــة ــــة،التأ ةردا وصــــعو

مــع ــسيق ســاءالت ــمؤالر تــصال ــرشــعوو،و نكث محادثــةمــ عنــد تيــاح سرعــدم لــ رجــل
سرة، أفراد ذهمن واملاو الثقافيةلتقاليد عـعتقدات ساء ال ام إ ب املناصـب،س شـغل ن

ن ،فتتجنــــــ و الــــــذ بالقــــــادة عتمــــــدنرتــــــصال لو أو قيــــــة الو تــــــصاالت ــــــ ونيــــــةرع ــــــك و ،
بحـــت وقراطـــي ب وضـــع ـــ القـــادة جميـــع تـــضع ســـات ضـــوء. رمما ـــ خاصـــة الية إشـــ يمثـــل ـــذا و

الـس امعـات ا مـن العديـد ـ ـي و لك تصال الناشـئةضعف يقلـل. عودية ذلـك، ـ ع ُعـالوة

أو ن مخـاوف عـن ـ التعب ع سائية ال القيادات ة قد من عد عن رالتواصل نُ فـقـضايا أحـد، ال
ن م أفضل تعرف ثم ومن ناث، ددصبحعليم ال من حالة عالقات اتخـاذخشتون ن

و استحـــــسان، دو ات قـــــرا نأي ـــــر ك ـــــساء ال تتجنـــــب مـــــا غالبـــــا
ً

تاركـــــة القياديـــــة، املناصـــــب ة ـــــ خ
القيادية فالوظيفة ة، خ أقل ساء اجةل ا ر ـتظ ال ميـع ن والتمكـ العدالـة بـإ التعليمساء

    .العا
الـسابقة املعوقـات اسـةولتخطـي د حـت  ردودعملـ ليـات عـض )م2017 (الزامـلراق

امعــة ــ تنميــة ــ ا وتجــاهو ا نفــس تجــاه الــسعودية ــااملــرأة ــمجتمع ي ة: كمــا ــ ورضــر  غي
وثات املؤسـسات مـن املجتمـع عـن املـرأة لعـز ـ ترغـب ال العقيمة راملو  والنـدوات التعليميـة خـالل

ات تمـامواملعنيـة، واملـؤتمرات يـة ربالـدو ـساء رالتد ـ لل ن مـن ترفـع ال ا ـا ن رم ا  ـ روقـد
جتمـا قتـصادي العمـل ال الـضوء وإلقـاء ،و ـ ـة نمـاذجع وذلـك،عمـال سـيدات مـن النا

ـشغيل مـؤتمرات خـالل مـن ـ ال ـا ال تنميـة تقيم امعـة، ـ ا او ملـرأةا و  خـالل مـن الـسياسية ارقـد
عالم الندوات و ساء وامللتقيات ـسائية للقيادات كداعمات لل تنقـيح ال اث الـسياسية، ـ  الـدي ال

اسـية املنا  والثقا يح ـ ملـرأةا مكـنُي بمـا رالد ـ ـ يالعـصر روالتطـو الـدين ضـوء  لاملنعـز غ
نو ،للمـرأة العـال الواقـع عـن اسـية املنـا تـضم  املـرأة عـن إيجابيـة رصـو املتعـددة املراحـل ـ رالد

ـ ـا ا املجتمــع تنميـة رودو يــاة مجـاالت ـ ومـشارك يح املختلفـة ا الــسلبية،رصـو وتـ  ا
ـسائية القيـادات إلعـداد بـرامج اسـتحداثو وتنميـة مؤسـسات جميـعب ال ، العـا ن التعلـيم ا ـا  رم

ة القيادية دا ق عن رو ب طر ة وندوات برامج إقامةواملستمر، رالتد ملعا  قاتاملعي متخصصة
ض ال و ع املرأة، ن يحتمك يم عـض تـ يـةت بـرامج اسـتحداثوالـسلبية، املفـا  للقيـاداترد

ـسائية ـ عمـل ال ن الـو ىمـستو رفـع ع بحقـوق ن ـة وكيفيـة ،بـھ قمـنت نأ يجـب ومـا لـد  مواج
ناملجتمع عادات تجا   .السلبية



دراسة (دى القیادات النسائیة في جامعة جازان التمكین اإلداري ل
 أسماء محمد السید مخلوف/ د )میدانیة

 

 
 
 
 
 

268 

اســـــــ د حـــــــددت الفاضـــــــركـــــــذلك ـــــــ،(Al Ghamdi, 2016)و،)م2015(ات يواملط
دي ـــار رالـــو ،)م2016(ووا عـــاد ســـتة) م2018(دغر اللـــ أ ندعم لـــدىتمكـــ القيـــادات يدار

سا السعوديةال امعات با   :،ئية

صـن )1
ُ

تعلـق :واتخـاذهالقـرار ع ـسائية بمـشاركة ُالبعـد ـذا و ال ات ـ القيـادات امعيـة رالقـرا  ا
امة ن  تؤثر ال ال ل عمل ن مباشر، ش مشارك لية و اتاُصنع ومسؤ تتعلق رلقرا  ال

انيـة، املعا بامل يئـة ال سواختيـار التـد يئـة عـضوات مـن ضـع ،رونـة اسـية وو الد ـداو را ،ل
امج املنـا وتخطـيط ـ اسـيةوال سـائلرالد و بو، التخصـصيةرالتـد ات ؤكـد .روالـدو  ـذا و

أن ُالبعـد ـ ـسائية ع ال ـارتمتلـكالقيـادات موضـعصبحتـو جيـدة، أف لـص ن ا نعُثقـة ترالقـرا
امعيــــــة امعــــــاا ا لطالبـــــــات امـــــــل ال الــــــدعم تقـــــــديم تــــــــــــــدف ـــــــي الال ليةت مـــــــسؤ وتحملن

ف ن، اعليم يمتلك ال املعرفةقد املةلرجال الطالباتبال  .قضايا
ـ النمـو )2 ـ ُالبعـد ـذا ـش :امل امعـة أن إ ا ة ـسائية رإدا ال القيـادات د النمـو بفـرص وتـز

، ـ ن وتنميـة ،املـستمر والـتعلم امل ا ـا ة طـوال رم ـ ـن، ف مـن فتـتمكن عمل امـتالك القائـدات
من د س، املعرفة مز د ربالتد ا وتز اس من ن مة التعليم تيجياتذخ ن زالال  .لتمكي

ـسائية ذا يتضمن :الفاعلية )3 ال القيـادات اك إد رالبعـد ن ُ ا ـ رلقـد ـ ع الطالبـات  مـساعدة
ن الـتعلم، ا ـ روقـد ات إحـداث ع ــ نيــة يجابيــة التغي امل والتنميـة ، ــام ا التعلـيم ــ
ن املـرأة عنـدما بالفاعلية حساس ريتطو وقد.ألدا ك ـا،أ رتـد ذا ـا ميـة كفـؤ، وأ ص  ـ

ا ات تتقن وأ ا ة رامل   .املرجوة املخرجات  تؤثر ال ورالضر
انة )4 اك عُالبعد ذا يؤكد :امل سائية رإد ال ام القيادات ر الزمالء، قبل من نباح  ذا وظ

يجة ُالبعد وقراطية املنظمات ز ن السعوالب املرأة ة تقو البعد ذا يقصد وال ،ُ عُ دية
السعودية املرأة بمنح مر يتعلق بل الرجل، قيادة ق ا ا منح أو قيادةالرجل ق ا

قسم سة ئ أو عميدة مثل العليا، املناصب وشغل السعودية امعات با سائية رأقسام ُ. 
اك :سـتقاللية )5 ـسائية رإد ال ن بـأن القيــادات ـ الـسيطرة لـد ــن، جوانـب عـض ع عمل

ـ الـسيطرة ـداو ع اسـية، لا ـاج، رالد س والتخطـيط والكتـب، وامل تقـومرللتـد التـا و ،
الرجال قسم عن ستقالل ا مك و املة، قيادية لية بمسؤ  .واملرأة

اك :التـأث )6 ـسائية رإد ال ن بـأن القيـادات اتـأث لـد
ً

امعـ ـ  عـز ة،ا امنرشـعو زو  بـاح
واوذ ن يمة،ق ذات ا نتقم ال عمالن، والتم وأ ة القد ن ريمتلكن ا  .زبإنجا

إبـراز يمكـن عموما،
ً

امعـات ردو  ـسائية القياديـة الكفـاءات تنميـة ـ الـسعودية ا  مـن ال
لاملـ خـالل ـقب ُالعليـا القيـاداتعـن نوسؤ طر عــن امعـات خطـة ا ر ترسـم وضـع تطــو  مالمـح

ب واسـتقطاب واختيـار ـسائية، الكفـاءات روتـد ال التاليـةايتحتـوو القياديـة امج ـ ال ـ ع  :طـة
ـا املحتملـة القيـادات عـن الكـشف برنـامج وومراحل يـل بنـاء رنـامج، رنـامجالقيـادات وتأ و  ـشر،
ر (والتجديـد حـالل ثقافـة ـذب رنـامجو ،)التـدو سـتقطاب ا ر و ـسائية، القيـادات وتطـو  ال

ا الناشئة خاصة ي، (م سا  .)29م،2018ا
مـــــ ـــــ ع نــــاء ـــــسائيةًو ال القيــــادات لـــــدى دار ن التمكـــــ بــــأن القـــــو يمكـــــن ســــبق يا ـــــل

الــسعودية امعــات نا ــد تز ظــل ــ الــسليمة ات القــرا اتخــاذ ــ ع ن ا قــد ــ الثقــة ن ويمــنح ر ر
الـــــــشفافية، ــــــسوده جــــــو ـــــــ لية املــــــسؤ تحمــــــل ــــــ ع ن ا قـــــــد ام ــــــ واح الواســــــعة، وبالــــــصالحيات ر

مـــ الال ات ـــا وامل ف باملعـــا ن ـــد زوتز ر ر ثـــمو ومـــن العمـــل، إتقـــان تلـــزم ـــ ال وانـــب ا ـــ ن يل وتـــأ ة،
يمكـــن ـــ ال املزايـــا مـــن ـــ لكث املجـــال دار ن التمكـــ ـــييفـــ ـــسائية ال القيـــادات ـــا ـــشعر أن

الــــسعودية، امعــــات ــــاا مي: م بــــأ ن ترشــــعو ــــ ال القياديــــة دوار ميــــة وأ داخــــلن ــــا قمــــن



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

269 

ملنظومة الوظيفي الرضا امعة، مـاا ا والعمـل ـق الفر ح ر وسـيادة ، ـام ا مبـدأ(والعمـل
ـــــشاركية ـــــ،)ال التنظي نتمـــــاء و الــــــوالء جـــــة د تفـــــاع روا نر لــــــد ـــــسانية العالقـــــات ،ىومــــــستو

نحـــو ـــسائية ال القيـــادة ـــذه ودفـــع امعـــة، با دار القـــرار اتخـــاذ ـــ ـــسم وا والدقـــة يالـــسرعة
ال ر وتطو ب والتد التعليم   .ذاترمواصلة

عا ا
ً

ليات -ر ب سائية ال القيادات لدى دار ن التمك انيواقع جا  :زجامعة
تمـت ـام التعلـيم بتـوف ملكـةامل ا ـا ا جامعـات خـالل مـن ألبنا  مختلـف ـ بنـاء

انـة يذو سـاتذة وتـوف املـدن، جات امل ن لـضمان العلميـة، روالـد ـو عـد .للطلبـةجيـد ت و
ُ

جامعـة
ان امعـــــازجـــــا ا امـــــن ـــــس تأس تـــــم ـــــشأة، ال حديثـــــة ـــــي ت املل مـــــر / 5/ 12ـــــالـــــصادربمقتـــــ
نــــواةـــــ،1426 ــــ واملجتمــــع املعلومــــات ونظــــم ــــ اســــب وا ندســــة وال الطــــب ليــــات انــــت و

املعلم لية ضمت ثم امعة، عاما ت ش أ ال ن
ُ

تأسـستـ1401 ال للبنات بية ال ليات و ،
وآخـــر (ــــ1412امعـــ ــــام أ)م2012ن،وال ليـــات ـــا إل أضــــيفت ثـــم ،

ُ
و ا ـــشاؤ إ ع تتـــا تركــــزىخــــر

ا انمعظم جا باإل. زمدينة والدبلوم، وس الو الب جات د امعة ا روتمنح اسـاتر الد إ رضافة
ن، (ُالعليا وآخر   ).م2013وعر

ـــــــُوتمثــــــل ال التعلــــــيم مؤســـــــسات إحـــــــدى ان جــــــا التعلـــــــيمزجامعـــــــة ة ا و ـــــــا عل رــــــشرف ز
ُ

اململكـــةباململكــة، حــدود ـــ ــي الغر نــوب ا ـــ الــيمن،تقــع عــاممــع ـــو2006وتأســـست وتت نم،
ــــا ليا ــــشملمعظــــم و للطالبــــات، خــــر و للطــــالب ما أحــــد ن شــــطر ومراكــــز) 10(مــــن عمــــادات

و ـــ) 4(مـــساندة، ـــسة ئ وظـــائف ثـــالث تحقيـــق ـــ ع ـــا تمام ا نـــصب و بحثيـــة، ومراكـــز ـــد : رمعا
وخدمــة ــ العل والبحــث س مي،(املجتمــعرالتــد ــا ان). م2013زا جــا جامعــة ليــة،) 23 (زوتــضم

أنواع عة أ إ ان، (رتنقسم جا امعة،زجامعة ا   :)م2020 ليات

ية  )أ ( ال ليات مثل:ال ليات، ست ا العلـوم(وعدد ض، التمـر سـنان، طـب الطب،
ة ا ا املناطق وطب العامة ة ال لية و الصيدلة، التطبيقية،  ). رالطبية

التطبيقيـــة  )ب ( ليـــات ـــ:ال ليــــات، ســـت ا ة،(وعــــدد والعمـــا التــــصميم ندســـة، علــــومرال
الــــــــــصناعية التطبيقـــــــــات ليـــــــــة و العلـــــــــوم، عمــــــــــال، ة إدا املعلومـــــــــات، وتقنيـــــــــة اســـــــــب را

ش ب  ).بمحافظة
امعيـــــــة  )ج ( ا ليـــــــات بمحافظـــــــات:ال جامعيــــــــة ليـــــــات ســـــــبع ا الــــــــداير،(وعــــــــدد فرســـــــان،

عر أبو صامطھ، ب، الد ضة، رالعا يار وص  ).ش،
ــــــــة  )د ( بو ال ليــــــــات ــــــــ:ال ليــــــــات، ــــــــع أ ا ــــــــسانية،(روعــــــــدد والعلــــــــوم داب بيــــــــة، ال

املجتمع لية و ، والقانو عة  ).نالشر

أ عــدة الــسابقة ليــات ال ــاقــسوتـضم تــاح و علميـة، وتــضم) 127 (ام تخصــصا،
ً

حــوا
و) 21( قـــــسم) 97(وكيلـــــة،) 23(عميـــــدة، ــــــسة مـــــش(رئ أو اديميــــــة أ ـــــسقة ــــــة،)رفةم إدا ركقيـــــادة

شــــــــراف ــــــــسائية عــــــــن لة عــــــــةوومــــــــسؤ الطالبــــــــاتمتا ــــــــشطر ــــــــة دا و العلميــــــــة ــــــــام دليــــــــل(رامل
اديمية، ن للشؤ امعة ا الة و ان، جا بجامعة والتخصصات ـام ).ـ1441ز امل تتعـدد ثم ومن

دوار بالو ـسائية ال القيـادات ا س الرتما ـا منح ـ إ وتحتـاج ان، جـا ـزجامعـة والـصالحية ثقـة
ا وتقــديم ــا، وإدا اديميــا أ ن لتمكيــ مــة الال املتطلبــات وتــوف ات، القــرا اتخــاذ

ً ً
ر ز افــآتر وامل ــوافز

ن مــ ات ـ تــضمن. للمتم والتوجــھوقـد اتي انلسـ جــا بمعــايزامعــة إدار نظــام يبنـاء
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ال ر وتطــو القــرار، صــنع ــ ــة املركز مــن ــد ا خــالل مــن نــاءُعامليــة و ، الرســ الــوظيفي توصــيف
تح يــة ب نــاء و والتواصــل، الــشفافية ــ ع ترتكــز امعــة ل كة مــش لتكنولوجيــاثقافــة مبتكــرة تيــة

ـالرغم .املعلومـات ان جامعـة حداثـة مـن و ـا إال زجـا ـا تأخـذ أن اسـتطاعت أ ان ن م امعـات بـ ا
قـة اململكــة العر مـستو ـ جــود( ىع ة إدا نظـام ان، جـا رجامعـة از امعــةة با املجتمعيـة ،ـدمات

   ).م2020
نــوع انوت جــا جامعــة ــشملزقــيم ــداف (ل وأ ســالة و ــة ر ، ــادي ر التطــو رعمــادة ؤ

ان، جـــا جتماعيـــة؛املواطنـــة :)م2020زجامعـــة لية املـــسؤ ـــشعار واس الوطنيـــة ـــة و بال از ـــ ،وع
ــــدافرشــــعو؛نتمـــاء أ نحـــو ة واملبــــاد ام ـــ امعـــرل ــــةا لية،اوغايا باملعــــاي؛واملـــسؤ ام ــــ ل

العمــل وقــيم ــ،خالقيــة النوعيــة؛التم ــدمات ا وتقــديم ــة املعيا ســات للمما رالتطبيــق بنــاء،ر
ات ـشر:رالقد ال املـال أس ثمار يس مـا،ر ا ح:العمـل بـر والعمـل التعـاو مبـدأ س وتكـر ن

الواحد ق    .الفر
و ليـــات وال العمــــادات لتعـــدد ونظـــرا

ً
ان جـــا امعــــة عـــة التا العلميـــة عــــدد،زقــــسام و

الطـالب شـطر ـ ـة إدا قيـادات ن عي ع امعة ا حرصت ا، ة دا ليات واملسؤ يعمال ر ر و
خوالطالبات، بتا التعليم ر و قرار صدو موجب رو ز ةم2018/ 3/ 7ر الـدكتو ليـف ت ـشة/ رتم عا

و ــ عت و الطالبــات، ن لــشؤ امعــة ا وكيلــة وزكــر حديثــةي الــة و الطالبــات ن لــشؤ امعــة ا والــة
وتتمثل شأة، الةال الو ة مـؤثرةتـوفؤر ـسائية قيـادات بنـاء ـ ائـدة حثيـة و اديميـة أ ئـة رب

ومجتمعيـــــا علميــــا
ً ً

وتكمـــــن الــــة ، الو ن، ـــــرســـــالة مجـــــال ـــــ ائـــــدات و مبتكــــرات جـــــات خر رإعـــــداد
قل و ــــ املح املجتمــــع ر وتطــــو خدمــــة ــــ والعــــالــــشاركن ــــ الــــةومــــن.ي الو ــــداف جامعــــة (أ

الطالبات، ن لشؤ امعة ا الة و ان، وجا   :)م2018ز

امج .1 لل املستمر ن والتحس ر التطو عمليات مة الطالباتاديميةاملسا  .شطر
الــة .2 للو عــة التا ـات وا ليــات بال داء كفــاءة جميــعرفـع مــع التواصــل جـسو نــاء و ر،

امعة ا للطالباتقطاعات ومحفزة ة متم اديمية أ ئة ب توف    .دف
سائية .3 ال ة دا باألقسام ة شر ال ات والقد انات م ر لتطو املناسبة ئة الب ريئة    .ر
ب .4 البحثية دمات ا ر تطو مة الطالباتاملسا شطر  .ليات
ي .5 لعــــضوات اديميــــة الكفــــاءة لرفــــع املناســــبة طــــط ا اح ــــ ساق التــــد ليــــاتبرئــــة

الطالبات، نشطر م ات املتم يع   .و
بمخ .6 للعمــــــل ي ــــــسا ال للعنــــــصر اديميــــــة الكفــــــاءات اتاســــــتقطاب وإدا ليــــــات رتلــــــف

امعة  .ا

الطالبـــــات ن لـــــشؤ امعـــــة ا الـــــة و نظمـــــت ـــــسائيةووقـــــد ال القيـــــادات بجامعـــــةملتقـــــى
ان عنوان زجا سائية"تحت ال ة دا املـستد: رالقيادة والتنميـة ة"امةرالـدو ـ الف خـالل واملنعقـد ،

وقـــد2018نـــوفم14-13مـــن امللتقـــىم، نمـــاطـــدف ـــ ع والتعـــرف القيـــادة، ثقافـــة ـــشر ـــ إ
ـــــ مـــــا م ا وشــــر فـــــاعال عنـــــصرا ــــو لت املـــــرأة ن تمكــــ تـــــدعم ـــــ ال ســــاليب و ديثـــــة ا القياديــــة

ً ً ًً ن ّ

الوطنيــة ــة الر بــرامج وم2030ؤتحقيــق الــشامل، التنميــة ة مــس باململكــة،دعــم ــتمة  امللتقــىوا
ــسائية القيــادات ردو إبرازبــ ة ــ ال ليــات رإدا ات والعمــادات ال دا امعــات املختلفــة رو  با

ب من نماذج عرض إ إضافة السعودية، ـة القياديـة رالتجا امللتقـىوتـضمنت.النا ـة  إيجـادؤر
ئـة ـ القيـادي رالـدو لتفعيـل داعمـة ب ـة عليـھ نـصت الـذي للمـرأة املتم كـزت. م2030 ؤر رسـالةرو

ـامللتقـى يعع ات وتبـادل القيـادات ـ ـ ة بحـاث وعـرض الرائـدة، ا ـ  القيـادة مجـال ـ املتم
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سائية ات لتحف وسيلة ال إحـدى للمـرأة الذاتية رالقد ـا ـائز رباعتبا ملـستقبل التنميـة ر  روالتطـو
  . الوطن

امللتقـــى ـــ أو ميــة كــذلك بنــاءأ ـــ املـــرأة ،ردو ــ ومتم فاعـــل ـــتممجتمـــع ـــسليطبوا
الق واقع ع باململكـةالضوء سائية ال ة دا وريادة ة،، ـ متم ـة وإدا وعمليـة علميـة ئـة ب رإيجـاد

واللـوائح عية شر ال وانب ا سائية ال ة دا القيادات تواجھ ال التحديات اسة د جانب رإ ر
شغ من املرأة ن تمك ع تؤثر ال ـالتنظيمية لتجاو أدوات اح واق القيادية املناصب وأكـد .ازل

مامللتقى امل السعودية املرأة دو مع رع امل يت الرجل الذي ـا لبناء ردو ودو فعـال، رمجتمـع ـ ّ
القــرار القيــادات،اتخــاذ ب تجــا مــن ســتفادة ــرو قلي و الــوط املــستو ــ ع ــة  بمــا،ىالنا

ـ بـالنظر وذلـك املجـاالت، مختلـف ـ املجتمعيـة التنميـة اسـتدامة يخـدم  الواعيـة العقليـة مـدى إ
ـ ـ ال ـا ومـدى املـرأة، تم ات بطاقـات تمتع ، عاليـة روقـد ـالنظر ىاملـستو ـ و ات إ ـا ـ الفائقـة رامل  ال

ا، و تم ا ما و ك يجعل ع دعـم  للرجلأسا شر ديثـة التنميـة وفـر ـ ا ض ال ـا مـن تـ  خالل
ا وتقـــدم ـــمو. جيـــل عـــد لجيـــ اململكـــة أ ـــلتقـــىاملتوصـــياتمـــن ي ملتقـــى (مـــا ان، جـــا زجامعـــة

ال    :)م2018 سائية،القيادات

يلتأس  )1 لتأ متخصص عل مركز سائيةس ال ة دا نرالقيادات مبكرةروتد  .سن
ــة  )2 ر تحقيــق خطـــط دعــم ـــ بفاعليــة ن2030ؤاملــشاركة تمكـــ عــز ـــ ال املجــاالت ودعـــم زم،

السعودي الوطناملرأة ة الر ذه برامج تحقيق فاعال عنصرا و لت ؤة
ً ً

الطموحةن  .ية
القيادة  )3 مجال ة سو ال ود ا أثر دعم ا ل و سي واملجتمعنال املرأة لدى ي  .إيجا
ا  )4 د مقر رإعداد القياديةر صية ال ناء ب تم بتدائية املرحلة  .لطالب
ن  )5 بـــــ املتبادلـــــة ات ـــــا الز اءرتفعيـــــل ـــــ بوخ التجـــــا مـــــن لالســـــتفادة ـــــة دا القيـــــادة ات ـــــ رخب ر

ة  .النا
أدوار  )6 تفعيل ادة ااملرأةز اوتمكي العومشارك القيادية  .لياُاملناصب
س  )7 ومقاي معاي التب ةستقطابعاملية دا و القيادية سائية ال ةرالكفاءات  .املتم
ـــــ  )8 دا للقيـــــادات وطنيـــــة ولقـــــاءات مـــــؤتمرات ـــــسائيرعقـــــد ال اتة ا و جميـــــع مـــــستو ـــــ ع رة ز ى

 .اململكة

ـــا   نظائر عـــن ا ـــ كث تختلـــف لـــم ان جـــا جامعـــة أن ـــان بم ميـــة ومـــن
ً

امعـــاتز ا مـــن
القالـــــــسعودية ليات مـــــــسؤ ـــــــا س التـــــــد وعـــــــضوات أعـــــــضاء تـــــــو حيـــــــث ومـــــــن اديميـــــــةر يـــــــادة
ـة، دا رمــيرو ال ل الـش تأخــذ امعـة ا ة إدا ــ لة املـسؤ القيــادات روأن ليــةو ي ال وفــق وتتـدرج ،

العمــداء كــالء و فالعمــداء، فــالوكالء، امعــة، ا مــدير مــن رميــة ثــموال ــؤالء، و قــسام، ســاء ؤر
س تـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــم أل ـــــة، دا والـــــصفة اديميـــــة الـــــصفة ن بـــــ م ـــــشط أ ـــــ ريجمعـــــو ر ن

ـة إدا ـشاطات ب ذلـك جانـب ـ إ قومـو و رأساسـا، ن
ً

ـس.  انةجامعـو وفقـازجـا
ً

ــلنظـامل  ياملركـز
نظـــام ـــو و ة، عيـــردا قواعـــد يحـــدد امعـــةواحـــد با اديميـــة القيـــادات طـــوطن ا ـــضع و ،

يتعــا النظــام ــذا مقتــ و قيــادي، مركــز ــل ــام مل امعــةنلعامــة ا منــصبھُومــدير مــن عفــى
ي، مل املبأمر املرتبة ع نھ عي و ةنو التع،زمتا ر و أمام ال مسؤ و زو و

ً نن شـؤ تـو عـن ولـيم
أمـــام امعــة ا مثــل و واللـــوائح، النظــام تنفيــذ ـــ ع ــشرف و واملاليــة، ـــة دا و العلميــة امعــة ُا ر

صــــــالحياتھ عــــــض يفــــــوض أن ولــــــھ ، خــــــر يئــــــات عــــــاو. ىال ةالــــــوكالءنو إدا ــــــ امعــــــة ا رمــــــدير
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م، صــالحي اللــوائح وتحــدد ا، يحــددوشــؤ ، ــ أك أو وكيــل امعــة ا ملــدير ــو مجلــسنو م عــدد
قــل، ــ ع ك مــشا أســتاذ جــة بد س التــد يئــة أعــضاء ن بــ مــن رالتعلــيم ر مقــامر م أقــدم تــو و

منصبھمدير خلو أو غيابھ عند امعة ّعكذلك. ا لية/عميدنُ ال سة التـد يئـة أعـضاء رمن
بنـــاء التعلـــيم ــــر و مـــن بقـــرار ــــة دا و العلميـــة الكفـــاءة ذو ن ًالـــسعودي ز ر ترشـــيحي ــــ مــــديرع مـــن

امعــــة نا قــــابلت ن ت ســــ ملــــدة ن التعيــــ ــــو و العميــــد. للتجديــــدن، تــــو ليــــة/و ال ن شــــؤ ة إدا وة ر
و واملالية، ة دا و ُالعلمية التر ن شؤ عن ا سنو را تقر امعة ا ملدير وقدم

ً ً
شاط ال وأوجھ عليم

كذلك لية، العميـدال س ريما لـوائح/ُ ا تحـدد كمـا ـام وامل الـصالحيات عـض يـتمة أو امعـة ا
إدار قــرار بموجــب امعــة ا مــدير مــن لــھ ا ــض العميــد/وكيــل. يتفو وكيــل:ة مــن ــ أك ن عيــ يــتم

ن الـــشؤ ة إدا ـــ ليـــة ال عميـــد الـــوكالء ـــساعد و جامعـــة، ـــل ل املقـــر ـــ التنظي ـــل ي ال وبحـــسب رر
توصي عد امعة ا مدير من بقرار الوكيل ن ع و واملالية، ة، دا و ّالعلمية، ُ ليةر ال عميد من . ة

خـــصوص سو القـــسم/رئـــ ـــ:ة ع بنـــاء امعـــة ا مـــدير مـــن بقـــرار منـــصبھ مـــن عفـــى و ن عـــ ًفإنـــھ ُ ّ ُ

العلميـــــة، مــــو ــــسي عــــن ل مـــــسؤ ــــو و ن، ت ســــ ملــــدة نـــــھ عي ــــو و العميــــد، مــــن رتوصــــية و ن ن
ــــ إ ــــشطتھ وأ القــــسم أعمــــال عــــن ــــرا تقر يقــــدم أن وعليــــھ القــــسم، ــــ واملاليــــة ــــة، دا و

ً
عميــــدر

ا د عام ل اية لية ف(رال والشر   ). م2019،والر
ـــ عـــامو ر عتمـــاد حـــصلت،م2019أكتـــو ـــ ع ان جــــا مــــنزجامعـــة امـــل ال املؤســـ

الـــوطِق املركـــز يبـــل تفـــا بفـــضل ـــادي عتمـــاد و م يفاءللتقـــو الســـ ـــا طلب ـــ وتم ا ـــسو م
وافـة ط ـودةوالـشر وا عتمــاد داءمعـاي املعــاي،ـ ـذه ميـعو ــشاطاتشـاملة ال أوجـھ

اديميــ و ــة دا و امعــةرالعلميــة ا ــا تقــوم ــ ال واملجتمعيــة دميــة وا والبحثيــة يفة (ة ــ
راملدينــة أكتــو مــن .)م2019، عــال بمــستو التعليميــة باملؤســسات اف ــ لالع نظــام ــو عتمــاد ٍو ى

ــــتج و ــــودة، وا ــــة ا وال ثقــــةداء يعنــــھ الــــذي ــــو م وا ــــ التعلي تطلــــبراملجتمــــع و خدمــــھ،
للمؤســــــسة ــــــة دو مراجعــــــة ــــــداف. التعليميــــــةرعتمــــــاد أ فحــــــص عتمــــــاد تطلــــــب املؤســــــساتو

ـــشطة و امج ـــ مراعـــاةوال مـــع ات، نجـــا إضـــافةزو التقيـــيم، وفـــر اء ـــ ا ومالحظـــات ـــقنقـــد إ
بنــــاء يحية تـــ إجــــراءات ر ي ًتطـــو توصـــيات ــــ ـــاع حا ومق عتمــــاد وتنظــــيم(. ئــــة ة إدا رنظــــام

ان جا جامعة اديمية امج ال     .)4م،2020،زاعتماد
والتحديات الضغوطات عض من ان جا جامعة ي عا ذلك ازومع م أ من ة(ال ا رو ز

، العا انالتعليم جا جامعة ة زر طة :ؤ اتيجيةا   ): "م2020/ـ1441"س

ـة رارالقـ نعُصـ عمليـة .1 ة ـ مركز وُالعليـا ردا ـعتمـد، ـ التـأث ع للقيـادات ال
امعيـة عـدما عـن فـضال ،

ً
امعيـة القيـادات سـ  س يئـة أعـضاء إلشـراك ا  رالتـد

ل ات واســع ـش القــرا أو رـ التواصـل ة ونــد مـة ـشاو رامل ــذه الـسيدات مــع رال ــ
ات  .رالقرا

ـ القيـادةافتقـار .2 إ وتـوالـصالحيات املتوسـطة الـسن يئـة أعـضاء ، صـغار س  رالتـد
انخفاض للمناصب من بالرغم ة ات ردا م رالقد لد ة  .ردا

شـعوآلخـر مقـر مـن القيـادة ـ املـرأة ردواخـتالف .3 وعـدم س عـضوات ر،  بالرضـا رالتـد
س أوضـاع عـن نـة رالتـد مقا

ً
نر وضـوحالرجـال، بنظـرا عـدم عب ُالـسلطةكـذلك  وفـر

ناثو   .ليات
املعلومــاتافت .4 وتكنولوجيــا ة دا و ــام ا التنظــيم مــعللفاعليــة رقــار  محدوديــة،

ة نت رقد  .ن
رضعف .5 برامجامل التطو محدودية وغياب مع ب، د رالتد اصـة راملوا ر ا  بـالتطو

و لألعــضاء، البحثيــة ات القــد ومحدوديــة ، ــ عــضاء ايــدامل حتيــاجرامل  مــنمــن
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ن ل عتمـادكـذلك،لكميـةوا النوعيـة النـاحيت ايـد ـش ـ م  محـدودي سـاتذة ع
ناث، و و الذ من ة ة مع را م جذب صعو م ن ل امعة إ املؤ  .ا

اجة .6 ن إ ا  . وقنواتھ تصال أدوات تحس
ياء .7 س أعــضاء عــض اســ الــذين مــن رالتــد ن ــة ألدوار ــم فــعُد الــسعودي رإدا

امعة  .با

القــــــو   مكــــــن ــــــاديابــــــأنــــــھلو عتمــــــاد ــــــ ع ان جــــــا جامعــــــة حــــــصو مــــــن زلرغم ل
واملؤســـ( ــ ام ات)ال والـــصعو التحـــديات مـــن مجموعــة تواجـــھ تـــزال ال ـــا أ ـــالـــسابقةإال ال

اقـــــد بـــــدو القيـــــام دو رتحـــــو ن وأنّالفعـــــالل ـــــا، ـــــسائية ال القيـــــادات لـــــدى دار ن التمكـــــ يـــــ
الــــص ــــذا ــــ امعــــة ا ــــا تقــــوم ــــ ال ــــود الــــتا مــــا عمليــــةو محــــدودةزدد إلحــــداث افيــــة ــــ غ

ــة املطلو ن ـــ.التمكــ القيــادات ن عيــ يــتم وعمومــا
ً

ـــ ع عتمــد وال مركــز ل ــش ان جــا يجامعــة ز
س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن القيـــادات ن عيـــ يفـــضل كمـــا ـــة، دا و العلميـــة الت واملـــؤ رالكفـــاءة ُر

املناصـ ـ ـساء ال مـن أك مثـلبالرجال القيـاداتُالعليـا، تـو قتـصر و امعـة، ا وكيـل أو مـدير
املتوسـطة ـة دا املناصـب ـ ع ـسائية ليـ(رال وكيلـة ليـة، قـسمعميـدة ـسة ئ أو ناء)رة، باســت ،

وكيلــة الطالبــاتمنــصب ن لــشؤ امعــة يــزالوا وال امعــةب، وا ليــات ال علميــةالقــسامعــض
ال تخضع   .لرجالقيادة

السابقة اسات   :رالد
قــ  

ُ
أقــسام تسم ثالثــة ـــ إ الــسابقة اســات القــسم،رالد تــضمن اســـاتلوبحيـــث رد

وعن ، دار ن القـسميالتمك يتضمن اسـات الثـا أمـاالقيـاداتعـنرد ـسائية، الثالـثالقـسمال
عن اسات د رفتناو لدى ل دار ن سائيةيالتمك ال الـسابقةو. القيادات اسـات الد اسـتعراض رتـم

ية( جن و ية الزمط)العر سلسل لل بقا
ً

ي كما قدم، إ حدث   :من
اسات )أ( داررد ن التمك  :يتناولت

 اســة املواطنـــة) Al Sharah, 2018(رد مـــستو ـــ ع دار ن التمكــ أثـــر تقـــ ــ إ ىـــدفت ي
مـــن اســـة الد مجتمـــع ـــو وت الـــسعودية، امعـــات ا ـــ رالتنظيميـــة نن ـــ دا ن بثمـــانراملـــوظف

ســـعودية عـــت.جامعـــات و الوصـــفي، املـــن عـــشوائية328ُوزواســـتخدمت عينـــة ـــ ع بانة اســـ
امعـــات ا ـــذه مـــوظفي ـــاوخلـــص. مـــن م أ النتـــائج؛ مـــن مجموعـــة ـــ إ اســـة الد أثـــر :رت وجـــود

ي ـــــإيجــــا اكب عــــاد دارأل ن الـــــس(يلتمكـــــ ض العمـــــلُتفــــو فــــر والتواصـــــلقلطة، ب، التــــد ر،
نّالفعـــ املــــوظف ـــ وتحف ـــ) ال، عـــادع التنظيميـــةســــلوأ املواطنـــة املجاملـــة (ك حيثــــار، الــــر و،

املدنيـة، الفـضيلة اضـية، ــو ،)والـضمالر ا وتـأث ميـة أ ـ ك ـو الـسلطة ض تفـو عـد أن
ً ُ ُ

التنظيمية املواطنة إتاحـةسلوك وأن سـ، ض وتفـو افيـة ألُصـالحيات والثقـةلطات ـام امل داء
ن وس وتوفؤاملر قـر، التخاذ م ل مفرص ـس مـستقلة ات ُا سـلوكر ـز عز ـ ي إيجـا ل ـش

التنظيمية بـأو.املواطنة اسـة الد ـستمرروصـت العأن ة ُدا بر الـسعودية امعـات ا ـ مـنحليـا
لل نصـالحيات ــمـوظف ع م يع ـ و ات، القـرا اتخــاذ ـ م اسـتقالل ــممـساعدةرــدف زمال

العمــلةبــلطلاو نزاعــات وتجنــب و، وقــضــمان، ــاســتغالل رم وتطــو نالعمــل م تحــس ــام  م
 .الوظيفية
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 اســـــة ــــــ(رد ـــــ) م2018،ع معرفــــــةــــــدفتال ـــــ ــــــودةإ ا ة إدا ـــــ ع دار ن التمكــــــ رأثـــــر ي
واســتخد ــسكرة، جامعــة ــ واشــتملالــشاملة ، ــ التحلي الوصــفي املــن اســةمت الد عينــة رت

ــ شــرافية)198(ع و ــة دا املناصــب اب ــ أ امعــةرمــن ــالنتــائجصــلتوتو. با تفــاع: إ را
الــــــشاملة ــــــودة ا ة إدا مبــــــادئ امعــــــة ا تطبــــــق ــــــسكرة، بجامعــــــة دار ن التمكــــــ رمــــــستو ي ى

الفعـــ تـــصال عـــد وأن مرتفعـــة، جـــة ّبد ُ عر أثـــرا دار ن التمكـــ عـــاد أ ـــ أك مـــن ال
ً

تطبيـــقي ـــ
ب الــــــــــشاملة ـــــــــودة ا ة امعــــــــــةرإدا اســـــــــة. ا الد الــــــــــصالحياتروأوصــــــــــت ض تفــــــــــو ــــــــــ بالتوســــــــــع

ات امعــةللمـستو با املختلفـة ــة ةردا إدا تطبيــق واقــع ملناقـشة ــة الدو املـؤتمرات وعقــد ر، ر
الشا ودة امعةا با  .ملة

 اسة حمدي(رد و معرفـة) م2017،طھ دفت اسـ نال تمكـ مجـال ـ طيبـة جامعـة ـود ج
مع وتحديـــــد امعـــــة، با ـــــات دا و اديميـــــات لـــــدى ـــــا الـــــو ومـــــدى تطبيـــــقراملـــــرأة وقـــــات

واقتــــــــصاديا اديميـــــــا أ املـــــــرأة ن تمكـــــــ دعـــــــم ســــــــبل اح ـــــــ واق املـــــــرأة، ن بتمكـــــــ املتعلقـــــــة نظمـــــــة
ً ً ُ

واجتماعيــا
ً

واســتخدمت ــة، الر ،ؤلتحقيــق املــس الوصــفي عينــةاملــن ــ ع بانة اســ عــت ُوزو
ــا و تاضوعــمــن)288 (قوام س التــد ــاتريئــة ــالنتــائجوتوصــلت. ردا طيبـــإ جامعــــة ـةأن

وخدما املــــــــرأة ــــــــن تمكيـ ــــــدف جــــــراءات مـــــــن مجموعــــــة اشوإــــــــااتخــــــذت ــــــــراك ــــــــةـ صناعـ فــــــــي
ات املحـــــددةرالقـــــرا داء مؤشــــرات غيــــاب ـــ إ إضـــافة معلنــــة، أو محــــددة غيـــــر الـــــت ال ـــــا ولك ز،

ــذا فـــي التقـدم ــس تق اسـة. تجـاهالتــي الد ـــةب روأوصــت ر التنميــــةوخطم2030ؤتفعيــــل ـــة
والعاشــــرة واملجتمــــع، قتــصــاد بنــــاء فــــي املــــرأة مــشــاركة ميــــة أ علــــى تنــــص حزمــــةالتــــي نــــي ت

الفعمــــن ــــراءات ـــّجـ ــــاسلـةالـ ــــيقيـ فـ املـــســتمر ــــدم ــــةالتقـ اديميـ ـــســائية ال ــــادات القيـ ــــن تمكيـ
و ـــــة، دا اإـــشــررو ا ات فـــــيمزنجـــــا ـــــعتمكيـــــنعـــــة ومواقـ امعـــــة ا إعـــــالم وســـــائل عبـــــر املـــــرأة

 .جتماعــيالتواصــل
 اسـة ود) (Abedalqader, 2014رد دار ن التمكـ جـة د عـرف دفت اسـ ـ رال الـسلوكير جـة

و ســـــاء ر لـــــدى ـــــار ؤبت ةي ـــــشر داب و العلـــــوم ليـــــة ب ـــــادي القـــــسم ـــــسقي جامعـــــة-ورم
مــــن يئــــةنجــــران أعــــضاء نظــــر ــــة سوج ــــرالتــــد ع اســــة الد ات ــــ متغ واشــــتملت س،: ر، ــــ ا

اديميــــــة والرتبــــــة ــــــسية، التد ة ــــــ ا وصــــــ. رالتخــــــصص، الوصــــــفي، املــــــن ممُواســــــتخدمت
جــــــــةياســـــــت د لقيـــــــاس ي والثـــــــا ، دار ن التمكــــــــ جـــــــة د لقيـــــــاس و البيانــــــــات، مـــــــع ن ران ير ل

لــدى ـــار بت عــشوائيةيالــسلوك أعـــضاءعـــضو) 120(وعــضوة) 44(غـــتبلعينـــة مــن ا
ً

يئـــة
سال ةالعلميةاألقسامبرتد ـشر داب و العلـوم دار. ورليـة ن التمكـ يان اسـت ـو يوت ن

ـــــ) 45(مـــــن مجـــــاالت عـــــة أ ـــــ ع عـــــة مو رفقـــــرة ،: ز دار الـــــسلطة، يالعمـــــل ض ـــــ ُتفـــــو التحف
ي ـــسانية،الـــذا والعالقـــات تـــصال و ـــو، ت نمـــا ـــارياناســـتنب بت ) 47(مــــنيالـــسلوك

مجـــاالت خمـــسة ـــ ع عـــة مو العقليـــة: ـــزفقـــرة ـــصائص العاطفيـــة،ا ـــصائص ـــارا بت ،
صـالة، واملحو ، مـا ا ـاةالعمـل سـاء. ا ر أن اسـة الد ــرت ؤوأظ ــادي/ر القـسم ـسقي م

والسلوك دار ن التمك من متوسطة جة د م لد داب و العلوم لية يب حدر ع ار يبت
ن. ســواء ـــسق امل واختيـــار ــة، دا بالعمليـــات متعلقــة يـــة تد ات دو عقـــد اســة الد روأوصـــت ر رر

ال ن ب من قسام ؤساء املخاطرةقادةرو إ وامليل ار باالبت يؤمنو  .نالذين

اسات )ب( سائيةتناورد ال القيادات  لت

 اسة تأصيل) م2020،غنيم(رد دفت اس علميا، سائيةال القيادة ال
ً

ـا ع والتعرف   ـ واقع
، ـادي صـد املجـال ـ التحـديات رو ، القيـادي املجـال ـ املـرأة تواجـھ ال ـ إضـافة ـادي  إ

ـ تقـديم ال ـة لتحقيـق اململكـة توجـھ تـدعم التوصـيات ـ م2030 ؤر ـ ع ي ـادي املن ـسا  .ال
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ية واتبعت دبيات النو البحث من ـسائية القيـادة وتأصـيل لـسابقةا لتحليل علميـا، ال
ً

 كمـا 
املالحظـة ن اسـتخدمت كـأدات ـ للتعـرف واملقابلـة ـسائية واقـع ع ال ـ والتحـديات القيـادة  ال

ـا ـ وتوصـلت. ـادي املجـال ـ تواج إ ـسائية القيـادة أن النتـائج ـا ـ قتفـر ال ال  عـن فاعلي
ـة، القيـادة و ئـة ثقافـة فتـأث رالذ ـ القيـادي داء ـ الب س مـن أع جـ  لكـن القائـد، تـأث

ـة الـسمات ـل الفطر س ل ـر جـ ئـة ـ تظ ـزم املـرأة لـدى واملـشاركة العنايـة العمـل، ب  لـدى وا
ن ـ اديميـة القيـادة مجـال ـ املـرأة تواجـھ ال التحديات تركزت وقد.الرجل  الثقافـة :مجـال

بوأو. جتماعيـة والثقافـة التنظيميـة، اسـة الد ـ التنظيميـة الثقافـة ـ النظـر إعـادةرصـت  ال
ن مـن تقيـد بـداع التمكـ وإتاحـة القيـادي و ـساء، املناصـب ـسائية قياديـة فـرص لل ـا بتول

عمـل يـة ُالعليـا، تد يليـةو ربـرامج ـسائية للقيـادات تأ وإتاحـة ال امعـات، ـساء الفـرص با  لل
ات لتبادل ـ ـشر القـادة مـع ا و ، و ـ نحـو لـوا رالـذ ـسائية القيـادات وكفـاءة تم ـد ال  مـن ل
ســم الـسائد الــسل الـنمط و ــا، طـط رتجا اتيجيات ا ســ ــيح و ي نحــو ــ ع امعـات با

وإبـراز املناصـب ـ املـرأة مـشاركة ـا، ـسائية النمـاذج القياديـة لقـاءات ال وعمـل ة ـ ـن املتم  مع
شر ن ل نة ،التم  رتجا ن زواملوا نحقوق ب اجبا و  .ون
 اسـة ات(Al Ghofaily, 2019)رد تـصو عــن الكـشف دفت اسـ ــ سرال التــد يئـة رعــضوات

املـرأة تواجـھ ـ ال والثقافيـة والتنظيميـة ـصية ال للمعيقـات واملستقب ا ا الوضع لحو
العا التعليم بمؤسسات القيادية املناصب شغل ـةعند ر تـأث مـدى ت ـ وأو ؤالسعودية،

ــــــم2030 ع واعتمــــــدت ، النــــــو املــــــن واســــــتخدمت املعيقــــــات، ــــــذه آثــــــار مــــــن التقليــــــل ــــــ
ـ ع العينــة واشــتملت البيانــات، مـع كــأداة املنظمــة شــبھ يئــة) 15(املقـابالت عــضوات مــن

س ةرالتد ا عـض ذوات امعـاتـ ـسائيةا ـ. الـسعوديةال إ النتـائج ت ي: أنـھروأشـا عـا
ام با س التــــد مــــنرعـــضوات الــــسعودية يعــــات ال التحــــديات ــــو ليــــةعــــض التمي ســــات رمما

جتماعــات ــ املــشاركة عـــدم ــ تتمثــل ــ اتيجيةال مـــة،ســـ امل املعلومــات ــ إ الوصــو لأو
القيـــادة، ـــ ع ب التـــد صـــورونقـــص عمليـــة ـــة القـــرارُمركز ـــ ،نع املـــرأة مـــشاركة صـــياغةوقلـــة

اتيجيات الس،س إضافةلُونقص بطة، املركز النظام الذييإ نيقلـلاململكة تمكـ فـرص
مـــن العـــضوات ي عـــا كمـــا ننقـــصاملـــرأة، ا ـــا م ـــ ورالثقـــة والكفـــاءةقلـــالقياديـــة ات القـــد رة

ـــة ـــا، .ردا ان وم ـــا ثق ـــز عز غيـــة للمـــرأة القـــرار اتخـــاذ صـــالحيات بإعطـــاء اســـة الد روأوصـــت
دوار بنمــــاذج خـــذ ر"و والتـــد"التــــدو املعيقــــاتر، الــــة إ ــــدف القيـــادات ر تطــــو ــــرامج و زب،

املـرأة، قيـادة ض ـ ع ـ املـرأة،وال ن تمكـ ـعودعـم وزالتو للـسلطة، ـا لقيــادةتجُاملت املـرأة ـ
و الوطدوار، املستو ع ا ا بإنجا اف ىع  .ز

  اســـــة دفت(Tameem, 2019)رد اســـــ ـــــ الـــــسعوديةال ـــــسائية ال القيـــــادات  لحــــــوتفـــــاوض
ن تـــواج ـــ ال العـــامؤبالتحـــديات التعلـــيم عـــنســـسات والكـــشف وكيفيـــةـــذه، التحـــديات

ا عل مجال،التغلب ن ا خ من ستفادة للقيـامو ا أصوا تقديم خالل من املرأة ن تمك
القيــــــــادي ا واعتمــــــــدبربــــــــدو ، العــــــــا التعلــــــــيم اســــــــة تمؤســــــــسات ــــــــرالد تــــــــصميمأســــــــلوبع

الــسردي املقننـــةعـــنســتعالم شــبھ املقابلـــة ــق ــمطر ف ـــ ــساعد رةـــذهكــأداة مـــنالظــا
ايـــة ر لوخـــالل ياتيـــة ا ات بـــا املتعلقـــة قـــصدالقـــصص عـــن ـــا اختيا تـــم اشـــتملت،رعينـــة

سائية)10 (ع ال القيادات ةمن إدا بوظائف عمل منـاطقـ ةعامـجامعـاتثـالثـرال
إ.سعوديةالب مختلفة النتائج القيـاداتوتوصلت تواجـھ ـ ال شـيوعا ك التحديات عرض

ً
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عمليـــة ــة ومركز ، اتي ســـ التخطــيط مــن بعاد ســـ و الــسلطة، ــ إ فتقـــار مثــل ــسائية ُال

القــــرار ــــ،ُصـــنع ع ضــــة املفر والقيــــود ــــة، و الذ القيــــادة وتفـــضيل ن، ــــس ا ن بــــ ووالفــــصل ر
ت ــ ال ن والقــوان الــسياسات وغيــاب املــرأة، القياديــةمــنحــدتنقــل ــا حقوق ــ ع املــرأة لحــصو

امل ــــ أع ــــ إ العــــالوالوصـــو التعلــــيم ــــ القياديـــة اســــة. ناصــــب الد متخــــذيروأوصـــت بتوعيــــة
و السعودية، املرأة ن تمك حو ن،لالقرار أنفـس ـ ع و املقام سائية ال القيادات لاعتماد

ن ــــ ترك وكــــذلك ن، ملؤســــسا ـــــ التنظي ــــل ي ال ــــ ع س نولــــ التمكــــ ـــــ نع لتحـــــس ي الــــذا
القيادية ن ا ا  .رم

  اسـة ان،(رد ـ ن وا مـاد ـ) م2018ا إ ـدفت ـ ـ الوقـوف ال ب ع ر ـ املحليـة رالتجـا  تطـو
ـة القيـادات ـسائية ردا امعـات ال ات زأبـر عـن والكــشف الـسعودية، با ـ ــ العامليـة ا

ر القيـادات تطو حـات تقـديمو املـستدامة، التنميـة لتحقيـق ذه م مق ـس
ُ

ر ـ   القيـادات تطـو
ـة ـسائية ردا امعـات ال ـة ضـوء ـ املـستدامة التنميـة لتحقيـق الـسعودية با مـن2030 ؤر  م

ب تحليـل خـالل اســات واملحليـة، العامليـة رالتجـا الوصــفي املـنواسـتخدمت الـسابقة، روالد
ـ ـم. التحلي أ امج نقـص: ـانتائج ومـن ـ اصـة ال يـل ا ـة قيـاداتال بتأ ـسائية ردا  قبـل ال

ن، لـيف ـساب الفـرص ومحدوديـة ت ات الك ـا مـة رامل ن زالال اسـة توأوصـ. إلعـداد ة رالد وربـضر
ـ الـو ـشر ميـة املجتم ر بأ ـة القيـادات تطـو ـسائية ردا  ـ املـستدامة التنميـة لتحقيـق ال
ة ضوء شرم،2030 اململكة ؤر ب و ة رالتجا  .التنميةذه تحقيق  ةالفاعل للقيادات النا
  اسـة ــ(رد عاليــةالعتي حــات) م2017،، واملق التوصــيات مــن مجموعــة تقــديم دفت اســ ــ ال

القيـــادات أداء ر لتطـــو ـــجرائيــة ــة البردا فــرع ـــزليـــات العز عبـــد امللــك بجامعـــة ـــنـــات
ـة دا القيـادات أداء واقـع صـد خـالل من اتيجية س ة دا رضوء ر ور ليـات، ال ُوزعـتـذه

بانة ــــــــاســــــــ ــــــــاع قوام وكــــــــيالت) 50(عينــــــــة ومــــــــن قــــــــسام ومــــــــشرفات ليــــــــات ،الوحــــــــداتال
اسةواستخدمت الوصفي،رالد فـرععـن ـانتائجوأسـفرتاملن ليـات ب ـة دا القيـادات رأن

ــات تجا مــسايرة ــ ع عمــل ال امعــة با نالبنــات اختيــا يــتم وال ديثــة، ا ــة ردا وفقـــا ر
ً

العلميـة جــة الد وفقــارألقدميـة وال ،
ً

ن الــتعلملقيـام ع ـ وال العلميــة، اسـات والد رباألبحــاث
ع تحــــــــافظ الــــــــت وما ، التكنولــــــــو بــــــــداع خــــــــالل مــــــــن ــــــــشط ألداءزال التقليديــــــــة الطــــــــر قــــــــ

ن اوظــائف جــدو ميــة أ ك تــد كمــا ى، لر نظــرا يــة التد امج ــ ل
ً

لــدىتنــوعر يــة التد رحتياجــات
كــــذلكتالعــــامال امعــــة، حــــسببا إحـــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجـــــد أفـــــرادوال اســــتجابات

ات ـــــ ملتغ عـــــز اســـــةىالعينـــــة ب. رالد اســـــة الد فيمـــــاروأوصـــــت ـــــة دا القيـــــادات ات ـــــا م ر رتطـــــو ر
ب اتي ســـ ـــ والتفك عامـــة ـــ التفك ات ـــا بم الـــذيريتعلـــق القيـــادة،خاصـــة وقلـــب ح ر ـــ وعت

تد ات دو خــــالل مــــن روذلــــك يجــــبر كمــــا الـــــشأن، ــــذا ــــ متخصــــصة القيـــــاداتيــــيـــــة ع
مـ ج ـر وا ة املحـسو واملخاطرة ة املباد اتخاذ ع ة ودا ر نر وظـائف ة إلدا التقليديـة طـر رن

ن ـــــاديوتمكيـــــ و ـــــ امل بـــــداع حاضـــــنھمـــــن تنظيميـــــة ثقافـــــة بنـــــاء خـــــالل مـــــن دار يو
ارلإل بت و  .بداع
  اسة دف) م2017،املنقاش(رد املناصـبتال مـن سائية ال القيادات سرب أسباب معرفة

القياديـة، للمناصـب ن ترشـيح طـر ـ ع التعـرف خالل من السعودية امعات ا قالقيادية
إ أدت ال والتحديات شيح، ال ن قبول لوأسباب ـ ال لو ا اح اق ثم ن، مـنلسر ـد

ـسرب الدال واسـتخدمت ار، املـن واسـة ، ــ التحلي قــصديةلوصـفي عينـة ـ ع بانة اسـ ُوزعـت
امل سائية ال القيادات التجديـدمن ـ ترغب ال ال أو ة مـامسر و سـعود امللـك جـامع ـ ،

لغــــت و ســــالمية، ســــعود بــــن ــــ. ةئــــداق) 67 (محمــــد إ النتــــائج الوتوصــــلت ــــسرب قيــــاداتأن
أســــباب ــــ إ يرجــــع ــــسائية ثقافيــــةال أوعالق،تنظيميــــة، متاتيــــة ســــا ، التــــوا ــــ ع ــــصية
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ــ إ والرجــوع اللـوائح تطبيــق ــ نـة املر عــدم خــالل مـن التحــديات ــادة ـ ــسائية ال والقيـادات ز
عقــــــالقــــــادة و ات، القــــــرا اتخــــــاذ ــــــ بالــــــصالحياترالرجــــــال املطالبــــــة وقلــــــة العمــــــل، إجــــــراءات د

ـــسرب. املناســـبة مـــن تحـــد ـــ ال لـــو ا جميـــع بتطبيـــق اســـة الد لوأوصـــت ـــسائيةر ال القيـــادات
للقيـــــــادات الـــــــوظيفي الوصـــــــف ـــــــ تو تنظيميـــــــة أدلـــــــة وإعـــــــداد ، دار بـــــــالتنظيم يواملتعلقـــــــة

الــــــسلطات ض وتفــــــو ــــــسائية، ـــــــ،ُال ع قائمــــــة عمــــــل ئــــــة ب تــــــوف املـــــــستمر، ي الــــــذا ر والتطــــــو
ــــــناوالتعــــــ ع الــــــضغط وعــــــدم ــــــسائية، وال الرجاليــــــة القيــــــادات ن بــــــ قــــــو ا ــــــ واملــــــساواة ق،

للقيــاداتعــضوات جاذبــة القياديــة الوظــائف جعــل القياديــة، املناصــب لتــو س التــد ريئــة
وامل املاديــة وافز بـــا ــا ط ـــق طر عــن ــسائية اســـتمرارال لــضمان ـــة املجز ــة العمـــلرعنو ــ  ن

سرب والبحـثندو ـسرب ال عـن الناتجة املادية سائر وا اليف الت خفض ذلك مية وأ ،
وتـــــــد البديلــــــــة ات ــــــــ ا ا،عـــــــن دارور داء ر لتطــــــــو عمــــــــل ش و يـــــــة تد بــــــــرامج يعقــــــــد ر ور

امعات با سائية ال  .للقيادات
 اســـة ـــ(Al Subaihi, 2016)رد إ ــــدفت ـــ لــــدىال شــــيوعا ـــ ك التحــــديات عـــن الكــــشف

ً

التعلـــيم ــ عليــا قياديــة مناصــب ــ ع ن حــصول مــن تحــد ــ ال الــسعودية ــسائية ال ُالقيــادات

ت وكـــذلك ، التحـــديات،العـــا ـــذه طبيعـــة ـــتمواســـتخدحديـــد الك بانة،املـــن اســـ عـــت ُوزو
ونيـــا إلك
ً

عينـــة ـــ ثـــالثمـــ) 78 (بلغـــتع ـــ س التـــد يئـــة عـــضوات ة: جامعـــاترن نـــو ة ـــ رم
ســعود بــن محمــد مــام و ســعود، وامللــك الــرحمن، عبــد ــت عــن. ســالميةب النتــائج وأســفرت

تح تــم وثقافيــة تنظيميــة تحــديات القيــاداتوجــود تواجــھ ــ ال التحــديات ــم أ ــا أ ــ ع ا ديــد
ــــــسائية، ال التنظيميــــــةاديميــــــة التحــــــديات ـــــــم أ القيـــــــادات (ومــــــن مــــــشاركة مــــــستو ي ىتـــــــد

التوظيـــف ـــ الفـــرص ـــافؤ ت قلـــة ، العـــا للتعلـــيم اتيجية ســـ طـــط ا صـــياغة ـــ ـــسائية ال
املواقـــــ ـــــ للمـــــرأة قيـــــة القـــــوال صـــــنع ـــــة مركز القياديـــــة، ارارُف ســـــلطات محدوديـــــة لقيـــــاداتُ،

القيــــادات تمثيــــل عــــدم ــــساء، وال الرجــــال أقــــسام ن بــــ ــــسيق والت التواصــــل ضــــعف ــــسائية، ال
العـــــــا التعلـــــــيم مؤســـــــسات مـــــــستو ـــــــ ع جتماعـــــــات و ـــــــان ال ـــــــ ـــــــسائية ــــــــم،)ىال أ ومـــــــن

الثقافيــة ات (التحــديات قــد م لــد الرجــال بــأن الــسائدة ــراملعتقــدات أع ــة إدا ات ــا روم مــنر
و الــذ ن عيــ ــ إ العليــا ة دا ــ وتح كقائــدة، املــرأة ات بقــد العليــا ة دا ثقــة عــدم ــساء، رال ُ رُ ر ر

العليــاــ واملو،ُاملناصــب ــسائية ال القيــادات ن بــ التقليديـــة العالقــة مـــنســيادة بــدال وســات ر
ً

ؤ
تحـــديات،)الرســـميةالعالقـــة احتلـــتثـــم نمـــا ب ن، التمكـــ ـــصيةنقـــص ال ملرتبـــةاالتحـــديات

مثـل ة ـ والرغبــة(خ ـافز ا وجـود قلــة سـليمة، ات قـرا اتخـاذ ــ ع ا قـد ـ املـرأة ثقــة رعـدم ر
افتقـــــا قيـــــادي، منـــــصب لتـــــو املـــــرأة القياديـــــةلـــــدى ات ـــــا امل ـــــ إ املـــــرأة تحمـــــلرر مـــــن ـــــوف ا ،

الــــــدو فعاليــــــة ــــــ ع تــــــؤثر ــــــ ال والــــــوالدة مــــــل ل ــــــسدية وا ية الــــــ وانــــــب ا لية، راملــــــسؤ ّو

ةالقيــا وصــعو ة، ســر امــات ل و نيــة امل ليات املــسؤ ن بــ تــواز إيجــاد ة صــعو للمــرأة، ودي ن
الثقافيــة العـــادات ب ـــس ذلـــك العمــل ف ظـــر اقتـــضت إذا ميـــة). والــسفر بأ اســـة الد روأوصـــت

العا التعليم بمؤسسات القرار صنع مناصب للمشاركة السعودية املرأة ن  .ُتمك
 اسـة العــ(رد وضــع) م2014،الُأبــو دفت اســ ــ اتيجية ال حـة اســ القيــادة لتفعيــل مق  ردو

ـسائية بـو القـرار صـناعة ـ الـسعودية ال بجامعـة ليـة ـ يال بيـة و الطـائف، ال العينـةنـتوت
س يئـةعـضوة) 76(مـن نُو،رتـد علـ بانة زعـت ونـة اسـ املراحــل فقـرة )42( مـن م ـشمل

، القــرار لــصناعة الـست بــو اســة واســتخدمت يال وتوصــلت الوصــفي املــن رالد ، ــ التحلي
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أن ـ إ ـا ـسائية القيـادة نتائج ـ الـسعودية ال
ُ

ك جـة رشا بـو صـناعة ـ متوسـطة ربد ال  يالقـرار
بية ليةب ن الطائف، جامعة ال حـ ـ ـ

ُ
ك جـة رشا ن ـ عاليـة ربد عتـھ القـرار تنفيـذ: املـرحلت ومتا

املعلومـات مـة وجمـع جـة زالال د و ـا، كمـا القـرار صـناعة مراحـل لبـا توسـطةم روتحليل ، بـو  يال
رت ق وجود النتائج أظ إحـصائيا دالـة وفر

ً
ن  جـة بـ جـة ميـة رد القـرار ـ املـشاركة رود  صـناعة

، بـو ق وجـودويال إحـصائيا دالـة وفـر
ً

مـشاركة ـ  جـة ـسائية القيـادة رد ـ ىعـز ال  ُالرتبـة ملتغ
، ُالرتبـة لـصا ـ ع ـ العلميـة اسـةن ضـوء وع الد ال رتـائج حـت ـدفاق اتيجية اسـ باحثـة

سائية القيادة مشاركة ان ال امعة ومجالس ب لية ا ـان وال وال ـة املاليـة والقـسم ر  والتطو
ـوالبحـث بتـوف. العل اسـة الد ـةُا روأوصـت سيئـة لعـضوات ر ات ـ رالتـد املقـر  راختيـار

معيتعا ال بما املحاضرات وقت وتصميم واملراجع، ة رض و مص لية  .الطالباتال
 اســـــة خـــــض(رد تواجـــــھ) م2012،أبـــــو ـــــ ال التحـــــديات ـــــم أ عـــــرف دفت اســـــ ـــــ القيـــــاداتال

ب ــسائية ال عــناديميــة والكــشف الــسعودية، يــة العر اململكــة ــ العــا التعلــيم مؤســسات
ال ـد تز ـ العامـة ة دا د بمع املقدمة التطبيقية لقات ا ام إس جة ود ر اديميـةر قيـادات

وفع بكفـــــــاءة القيـــــــادي الـــــــدو تحـــــــديات ـــــــة مواج مـــــــن ـــــــا تمك ـــــــ ال ات ـــــــا وامل ف ّباملعـــــــا ر ر ،اليـــــــةر
وطبواســـــــتخدمت الوصـــــــفي، املــــــــن

ُ
ــــــــاتقــــــــ قوام عينـــــــة ــــــــ ع بانة القيــــــــاد) 213(اســـــــ اتمـــــــن

ـسائية ال أنال وكـشفت.اديميـة ـ املرتبـة تحتـل التنظيميـة التحـديات نتـائج ميـ و  ةـ
ـسبة ـ التحـديات ملجموعـة بال ـسائية، اديميـة القيـادات تواجـھ ال ـات ال  املاديـة التحـديات ل

ن، نقـص تحـدياتثـم والتقنيـة، عـة، املرتبـة الثقافيـة التحـديات واحتلـت التمكـ  املرتبـة أمـا الرا
امـسة ة ا ـ خ للتحـديات و انـت ت. الذاتيـة ف ـ أو لقـات أن النتـائج كمـا  ةالتطبيقيـ ا

مت ـد ـ أسـ ات اديميـة القيـادات وتز ـا وامل ف باملعـا ـسائية رال ة ر سـة ورالـضر  رالـدو رملما
جـة القيـادي ة، ربد ـ تواجـھوتكمــنكب ــ ال التحــديات ــم ــأ ــسائية ال اديميــة :القيــادات

عدماملرك ات، القرا اتخاذ ة محدوديـةرز للمنظمـة، اتيجية سـ طـط ا سم راملشاركة
ـــــنالـــــصال ل املمنوحـــــة نحيات بـــــ ختـــــصاصات وتـــــداخل ـــــة، واملعنو املاديـــــة ـــــوافز ا نقـــــص ،

والرجاليــــــــة، ــــــــسائية ال ــــــــساقـــــــسام ال القيــــــــادات يــــــــل لتأ يـــــــة التد امج ــــــــ ال تــــــــوافر ئيةرقلـــــــة
بالقيــــادة ــــا ليف ت قبــــل ا ةو،وإعـــداد ــــ ا ونقــــص ــــة دا ات ــــا امل رضــــعف ن،ر لــــد القياديــــة

دا ثقــــــة ناروقلــــــة فــــــ العليـــــــا حتياجـــــــات. ُت مــــــن مجموعـــــــة تحديــــــد ـــــــ إ النتــــــائج وخلـــــــصت
يــة للقيــاداترالتد ــاملــستقبلية ــسائية التنظيميــة: ال ات ــا الفنيــة،رامل ات ــا ات،روامل ــا روامل

الذاتيــة اســة. ـسانية الد ملناقــشةروأوصــت العمــل ش و العلميــة واللقــاءات النـدوات ورعقــد
املــــــ والتحــــــديات ل القيــــــادااملــــــشا ن بــــــ كة ــــــاش ل بتوصــــــيات ج ــــــر وا ــــــسائية ال تبــــــادلوت ،

اديمية املؤسسات ن ب ات ا الز يل س و ات العمل،را فر شكيل  .قو

اسات )ج( الرد لتناولت دار ن ايتمك سائيةدى ال  لقيادات

  اســـــة ر(رد للقيـــــاد) م2018،الـــــدغر دار ن التمكـــــ عالقـــــة ـــــ ع التعـــــرف دفت اســـــ ـــــ اتيال
مــــسة ا عـــاده بأ ـــسائية تــــصال: ال ، ـــ التحف ، مــــا ا العمـــل الـــسلطة، ض وتفــــو ـــة ر ُا ُ

ـّالفع ع والتعـرف الناشـئة، الـسعودية امعـات ا ـ بالتحـديات امل ر والتطو ب والتد رال،
ـــــع تو خـــــالل مــــن الوصـــــفي املـــــن واســــتخدمت العمـــــل، مجـــــال ــــ ن تـــــواج ـــــ ال زالتحــــديات

ع بانة قائـدةاس ن ـرت.خمس ـسائيةالوأظ ال للقيـادات دار ن التمكـ مـستو أن ينتـائج ى
باملرتبـــة مـــا ا العمـــل عـــد وجـــاء متوســـطة، جـــة بد جـــاء الناشـــئة الـــسعودية امعـــات ا ُـــ ر

الفعـ تـصال عــد يليـھ ، ـ ّو نمــاُ ب ، ـ التحف عــد يليـھ ، ـ امل ر والتطــو ب التـد عـد ثــم ُال، رُ
ا عــــد ُجــــاء باملُ الــــسلطة ض وتفــــو ــــة امــــسةُر ا النتــــائجأســــفو. رتبــــة عالقــــةعــــنرت وجــــود
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تباطيـــــة ـــــلســـــالبةرا ك دار ن التمكـــــ ـــــ متغ ن تواجـــــھيبـــــ ـــــ ال التحـــــديات ـــــ القيـــــاداتومتغ
سائية وأنبال الناشئة، السعودية امعات نذها التمكـ مـستو ـ ع سلبا تؤثر ىالتحديات

ً

ل ك اسو. يدار الد برأوصت ـسائيةة ال القيـادات ـداملمـنح ات،حياتصـالمـنز القـرا راتخـاذ
إ إضـــافة ن، ـــ وتحف ن يع ـــ ـــو ع ـــصو ل ن ترشـــيح اتلـــ وردو يـــة ــــادةنيـــةمرتد لز

 .يدارنتمكيىمستو
  اسة ومر( رد دفت) م2018،يالعطو اس ن أثر ع التعرفال  بـداع ع يدار التمك

ـة تحقيق مداخل كأحد يدار ـة مـن م2030ؤر القيـادات وج ـسائية نظـر  العـا التعلـيم ـ ال
ـ أثـر ومعرفـة ،الـسعودي سـنوات ،العلميـة تبـةُالر والوظيفيـة رافيـةالديموغ اتاملتغ  وعـدد

ة ـ الـة ،مـرُوالع ا ـ الوصـفي املـن اسـتخدمتو .جتماعيـة وا العينـةالتحلي واشـتملت ،
ـ ـسائية قيـاداتال مــن ةعــضو) 90(ع الـسعودية ــ ال امعــات نوالعامــة، ا علــ  ُوزعـت

بانة ونيـةإ اسـ ـا تـم لك ر ـذا تطو ـنتـائجال توصـلتو. ضالغـر ل ن يمعنـو أثـر وجـود إ  للتمكـ
عاده يدار سائية القيادات ع املختلفة بأ السعودي التعليم  ال  داللـة ىمـستو عنـد العا
جـود ،0.01 ـة يجابيـةإ عالقـة وو ن قو ين بـ ـ عاملتغ والتـا اسـة.املـستقل الد  إتاحـةب روأوصـت

ـسائية للقيـادات الفـرص ة المـتالك الـسعودي العـا التعلـيم ـ ال  املـشكالت مـع التعامـل رمبـاد
ـ الرجـوع ندو باسـتقاللية ةإ ـز ليـا،ُالع ردا عز ض و ن الـصالحيات تفـو ـ،لـد ن ومـشارك

اتاتخـاذ قيـات نظـام ـ واملوضـوعية لـةالعداوتحقيـق ،رالقـرا امعـاتب ال  عـن النظـر غـض ا
س  .ا

  اســــة دي(رد ــــار وا ــــ واملط عــــرف)م2016،ي دفت اســــ ــــ نال التمكــــ عناصــــر تــــوافر جــــة رد
والتعــرف ن، نظـر ـة وج مـن ســعود امللـك بجامعـة بيـة ال ليــة ـ ـسائية ال للقيـادات يدار

ـــــ حـــــصائية الداللـــــة ذات ق الفـــــر ـــــ اتوع ـــــ ملتغ عـــــز اســـــة الد عينـــــة ىاســـــتجابة ـــــل(ر املؤ
سـنو وعـدد ، ـ ةالعل ــ ا ،واسـتخدمت). ات املــس الوصـفي ـعاملـن تو بانةا زوتـم ــسـ ع

بلغـت ت.قائـدة)14( عينـة ـ النتــائج روأشـا عناصـر إ ن تـوافر  القيـادات لـدى يدار التمكـ
ـسائية بجامعـة ليـة ـ ال بيـة جـة سـعود امللـك ال ـق رمحـو جـاءو متوسـطة، ربد  العمـل فر
ب ــ باملرتبــة روالتـد ن عناصـر ضـمنو ، التمكـ محــو يدار  ثـمال،ّالفعــ تــصال ريليـھ

ض ـ ُالـسلطة، تفـو ـ و ي خ ـ يـأ مـن كأقـل التحف نعنـصر التمكـ  لـدى يدار عناصـر
ـسائية القيـادات بيـة يـةل ـ ال كـذلكامللـك بجامعـة ال ت سـعود، ـ وجـود تـائجالن أو  عـدم

ق إحــصائياالــةد وفــر
ً

ــ بــاختالف  ة ســنوات يمتغ ــ ــ ا اســة. ــالعللواملؤ الد روأوصــت
الــسياسب سـم ـ ــسائية ال القيـادات ورمـشاركة ليـة، لل العامـة ــسائيةات ال القيـادات توظيــف

ــ للعمــل ن واســتقطا الكفــاءات نذات ــاق وإ ليــة، نال ا ــا م ن لتحــس يــة تد ات ربــدو ر ر
والوظيفيـــة،ال املوقياديـــة ــــوافز ا ـــنتقـــديم ل ـــة واملعنو واديـــة جتماعــــات افـــة رحــــضو،

اتالق باتخاذ قةاملتعل ل  ررا  .اف واملشاركة يةال
  اسـة القيــادات) م2015،الفاضــ(رد ن لتمكــ مــة الال املتطلبــات عــن الكــشف ــ إ ــدفت ــ زال

ــسائ ال ــة واســتخدمتردا تبــوك، بجامعــة بانةملــناية اســ وطبقــت ، املــس ــالوصــفي ع
ن) 40( م و) 15(قائدة، املقابلـة) 25(وكيلة ـ ع عتمـاد تـم كما قسم، مـعمشرفة كـأداة

ـــــ. املعلومــــات إ ـــــانتائجوتوصـــــلت م أ محـــــاو: ـــــا جميـــــع ـــــ ع اســـــة الد عينـــــة اســـــتجابة رانـــــت ر
ة، ـــ كب ـــسائية ال ـــة دا القيـــادات ن تمكـــ فـــورمتطلبـــات وجـــود نعـــدم بـــ إحـــصائيا دالـــة ق ر

ً
و
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الـــوظيفي املـــس ـــ ملتغ عـــز العينـــة أفـــراد ياســـتجابات قـــسم–وكيلـــة(ى وســـنوات)مـــشرفة ،
ة ــ ســـنوات،(ا خمــس مـــن فـــأكمــنأقــل ســنوات و)خمـــس اســـة، الد نظـــامبرأوصــت وضــع

فعــ ّإدار نــةي باملر ــ يتم امعــة ل القيــ،وال ن بتمكـــ ــسمح وو ــا، ــسائية ال ــة دا تـــوفرادات
لـــة مؤ ـــا تجعل ـــصية ــسمات ـــ تتح أن ـــ ع القيـــادات ــذه ن لتمكـــ داعـــم ـــ تنظي منــاخ

دار ن     .يللتمك

السابقةعقيب اسات الد ع   :رعام
است             خالل استمن يمكن ا وتحليل السابقة اسات الد يصخالرقراء   :ما

 ـــ الــسابقة اســـات الد مــع اليـــة ا اســة الد راتفقــت تمـــام وجــودر ايــد ا رلم  أداء تطـــو
ـسائية القيـادات الـسعودية ال امعـات ـ با املـداخل ع ـة ضـوء ديثـة ردا ـا ا ن وم التمكـ

وتنوعـتيدار اسـات ، ـ رالد ـسائية القيـادات أداء بحثـت ال التعلـيم ال ، بمؤسـسات  العـا
تمتوكذلك ا ال اسات ذه تطبيقب رالد دار ن التمك عاد  . املؤسسات يأ

 نمـــ ناب التمكـــ موضـــوع تناولـــت ـــا أ ـــ الـــسابقة اســـات الد عـــن اليـــة ا اســـة الد راختلفـــت ر
ان جـــا جامعـــة ـــ ـــسائية ال القيـــادات لــدى زدار في اســـات لـــم، الد نـــاو رت ـــذا ل الـــسابقة

الزمانيــــةاملوضــــوع ــــدود ا ناحيــــة مــــن الــــسابقة اســــات الد عــــن اســــة الد ــــذه ت ــــ تم لــــذا ر، ر
تمثـــــل وقـــــد ة، ـــــشر وال انيـــــة نوامل التمكـــــ ـــــومي ملف ـــــا ز عز و ا موضـــــوع ـــــ علميـــــة إضـــــافة

سائية ال والقيادات  .  يدار

 اســةو الد ســواءراســتفادت الــسابقة اســات الد مــن اليــة النرا طــار أوــ يــة املن أو يظــر
داة، ــــــذهتــــــصميم نتــــــائج مــــــع ــــــا ن بمقا الــــــسابقة اســــــات الد نتــــــائج مــــــن ســــــتفادة روتــــــم ر

وتوضيح اسة، ارالد بي ختالف أو  .تفاق

الثا تھ :لثراملحو وعي اسة الد   :رمجتمع
اســة الد مجتمــع ـو رت اليـةن ــسائيةمــنا ال ــةاديميـةالقيــادات دا املناصــب ليــاترذات ب

و ان، جا نزجامعة عدد بجامعـة (م2020عامسائيةقائدة) 141 (الكلغ التخصصات دليل
ان، أد)ــــ1441زجــا تطبيــق وتـــم اســـة، الد بانة(راة ــ) اســـ ــسيطةعينـــةع بلغـــتعـــشوائية ن  مـــ

ــــسبة،قائــــدة) 57( ،% 40ب صــــ املجتمــــع لمــــن ي الثــــا ــــ ا الد الفــــصل ــــامرخــــالل ا  لعــــام
ن. م2020 /م2019 ب اسة) 1(لجدوّو للد يفية التص ات املتغ حسب العينة أفراد ع رتو   :ز

املتغ): 1(لجدو حسب العينة أفراد ع اسةزتو للد يفية التص لية:رات ة ،ال ا ،سنوات
ية التد ات والدو ، دار للعمل رالتفرغ ر   ي

ة  العدد  ىاملستو  املتغ  م املئو سبة     %ال

سان   %38.6  22  يةإ
لية  1   ال

  %61.4  35  يةعلم

من   %43.9  25  سنوات10 أقل
دار  2 العمل ة ا   يسنوات

من   %56.1  32  سنوات10أك
ليا
ً

  11  19.3%  
دارالتفرغ  3   يللعمل

جزئيا
ً

  46  80.7%  
  %75.4  43  عم

ب  4 ةلتحاق دا ية تد ات ردو ر   ر
  %24.6  14  ال

الك اسةاملجموع الد   57 = رلعينة
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البيانات جمع قة ما: طر البيانات، من ن نوع ع عتماد   :تم
ــــة الثانو البيانــــ: البيانــــات جمــــع واملراجــــعتــــم الكتــــب ــــ إ الرجــــوع ــــق طر عــــن اســــة للد مــــة الال رات ز

اسة الد موضوع تناولت ال السابقة اسات والد بحاث و العالقة، ذات ية جن و ية رالعر   .ر
وليــــة مــــةتــــم: البيانــــات الال البيانــــات جمــــع خــــالل مــــن اســــة للد وليــــة املــــصادر ــــ ع زعتمــــاد ر

ال بانة مـدىممتُصلالس القيـاملعرفـة ـامـتالك ـسائية ال عـاددات أل ان جـا نزجامعـة التمكـ
عــاديدار أ ــ و مــسة، تــصال:ا و ، ــ التحف ب، التــد ، ــام ا العمــل الــسلطة، ض رتفــو ُ

وّالفعـــــ آال، ـــــاثمعرفـــــة العمـــــلار ر تطـــــو بـــــ انجامعـــــةيدار ـــــازجـــــا غ تفر ثـــــم ومـــــن ـــــا،  وتحليل
الــــــ برنــــــامج واســــــتخدSPSSباســـــتخدام ــــــ، إ الوصــــــو ـــــدف املناســــــبة حـــــصائية ات ختبــــــا لام ر

اسة الد موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات   .ردالالت

اسة الد   :رأداة

 داة أداة:بناء بإعداد الباحثة قامت الية ا اسة الد داف أ بانة(رلتحقيق مـن) اسـ ونـة م
املــــس عــــن فيــــة عر أساســــية بيانــــات ــــا م و تــــضمن ــــسة، ئ أقــــسام لثالثــــة شــــملتر : تجيبات

ة، دا مجـال ـ يـة تد ات بـدو لتحـاق و ، دار للعمـل والتفرغ ة، ا وسنوات لية رال ر ر ي
ـــ ع اشـــتمل ي الثـــا القـــسم نرعبـــا) 30(أمـــا التمكـــ عـــن ـــة ـــسائية ال القيـــادات لـــدى يدار

أساســي عـاد أ خمـسة ـ ع عـة مو ان جـا زجامعـة ـز عـدة الـسلطةُ ض عــد،)اترعبـا7(ُتفـو ُ

مــــا ا بو،)ترااعبـــــ 6(العمــــل التـــــد رعــــد ـــــ)ترااعبــــ 6(ُ التحف عــــد و و)ترااعبــــ6(ُ، عـــــد، ُ

الفعــ الباحثــة). ترااعبــ 5(الّتـصال عبــواعتمــدت صــياغة تــضمنھرااــ مــا ــ ع بانة ســ ت
اسة الد بموضوع الصلة ذات السابقة اسات والد النظر ردب ر  . ي

 و إلك بانة ســـ تطبيـــق نيـــاوتـــم
ً

ايــــف د وجـــل ا ــــشارGoogle Driveرباســـتخدام الن نظـــرا ،
ً

العاملية ونا و إغـالقCovid-19رجائحة من ا ع نتج وما عـت، و التعلـيم، مؤسـسات ُوزجميـع
الرابط خالل من بانة  7gVUq4tCt7zHLG88J/gle.forms://https :س

 ــسا اســةو الد عينــة أفــراد اســتجابات تكــرار عبــرب ــ مقيــاسرااع اســتخدام تــم بانة ســ ت
ــي الثال التـــدرج ذي موافـــق(ليكـــرت ــ غ محايـــد، ان)موافـــق، و التقـــديرات لتلـــك وأعطيــت ز،

ُ

التاليــة ية ــس عالمــة) 3،2،1(ال وضــع املــستجيبات مــن وطلــب ــب، ت ة) (ُبال عبــا ــل رأمــام
عبـــا ســـرمـــن ـــنات أ عـــن ـــ ع ـــ ال التقـــدير جـــة د وتحـــت ربانة ـــت. ر وج الثالـــث القـــسم ـــ ّو

العينة ألفراد مفتوح سؤال قـسامالباحثة سات ئ و والوكيالت العميدات نـصھرمن كيـف: ّ،
ـ أن ان جـا امعـة يمكـن
ُ

از لـدى دار ن التمكـ دعـم ـ م ـسائيةيس ال وذلـكلقيـادات ـا؟،
فيمــــاللكــــشف ن نظــــر ــــة وج انيتعلــــقعــــن جــــا جامعــــة زبــــدو نــــةماسلمــــلر التمكــــ دعــــم

لد   .نيدار

ا وثبا داة   :صدق

داة  ) أ( قة:صدق بطر داة صدق من التحقق ن(تم املحكمـ الباحثـة)صـدق قامـت حيـث ،
داة ــعــرض ع ي مبــد ل ــش ا إعــداد ن)11(عــد املحكمــ نمــن مجــاالت املتخصــص ــ

بو ال ة دا و بيـة جامعــاتـةرال شـمس ـ ن وعــ ش والعـر س والـسو ان للتأكــدزجـا وذلـك ،
للغـرض ـا تحقيق جـة ود ـة اللغو والـصياغة املـضمو حيـث مـن لألداة العلمية السالمة رمن ن
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أجلـــھ مـــن صـــممت عبـــاوتـــم. ُالـــذي عـــض داةرعـــديل مات حـــا مق ضـــوء بلـــغـــ حيـــث ،
العبا املمجموع أجمع ال وانرات ا ع عادنحكمو أل ا  .رةعبا) 30(داةتما

داة   ) ب( قــة :ثبـات بطر داة ثبـات حــساب نبــاخ"تــم كر الثبــات"وألفــا معامــل اســتخراج وتـم ،
نبــــــاخ كر عــــــد) Cronbach's alpha(وألفـــــا ـــــل لعبــــــاُل وكــــــذلك اســـــة، الد أداة عــــــاد أ راترمـــــن

جدو ن مب و كما ل، ك بانة  ).2(لس

أ"معامل): 2(لجدو نباخثبات كر الفرعية" ولفا ا عاد وأ اسة الد   رألداة

البعد ب البعد  ُترت   ُاسم
قام رأ

  راتالعبا
الثبات ألفا(معامل
نباخ   )وكر

السلطة  لو ض  0,70 7 - 1  ُتفو

ي ما الثا ا   0,83 13 - 8  العمل

ب الثالث   0,90  19 -14 رالتد

ع   0,83  25 -20  التحف  الرا

امس الفع  ا   0,84  30 -26  الّتصال

ا ل داة ثبات   0,94  30 - 1  معامل

الــــسابق ــــدو ا مــــن اســــةليتــــ الد ألداة مــــسة ا عــــاد لأل نبــــاخ كر ألفــــا قيمــــة رأن و
ن بـ الثبـا،0,70،0,90تراوحـت لــغ لـألداةو العــام ـلت ــ،)0.94 (ك إ ـش تفـاعممــا أداةرا ثبــات

للتطبيق ا ومناسب اسة  .رالد
ة   :حصائية املعا

 برنــــامج وفــــق ــــا غ تفر تــــم بانات ســــ تجميــــع حــــصائية) SPSS(عــــد باألســــاليب ــــا ومعا
التا النحو ع وذلك اسة، الد ألسئلة وفقا راملناسبة

ً:  
 ـــــ ع كــــم ل املعيــــار نحـــــراف و ي الــــو واملتوســــط ـــــة املئو ــــسب وال ات التكــــرا ياســــتخدام ز ر

اسة الد عينة أفراد تقديرات جة رد   .  ر
 ا ا" ت"ختبـــــاراســــتخدام طبقـــــللعينـــــات ق الفـــــر داللـــــة لتحديـــــد اوملـــــستقلة

ً
ـــــ ليـــــة،(اتملتغ ال

ة دا مجال ية تد ات بدو لتحاق و ، دار للعمل والتفرغ ة، ا روسنوات ر ر  ).ي

 تيـة باملعادلـة الفئـة طـو تحديد تم العينة، أفراد استجابات ع كم ا معيار : لولتحديد
الع الـــدنياالقي-ليـــاُالقيمـــة ات/مـــة املـــستو الفتـــاح، (0,66= 1/3-3= عـــدد ،)2008،539عبـــد

تم املعادلة ذه ل فقا ًو ي و كما اسة الد عينة تقديرات ع كم ا معيار  : راعتماد

 موافق"التقدير من" غ اوح  .1,66 -1ي
 من" محايد"رالتقدي اوح  . 2,33 -1,67ي
 من" موافق"يرالتقد اوح   .3,00 -2,34ي
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ا ومناقش اسة الد    :رنتائج
اســـــة، الد أســـــئلة سلــــسل ل وفقـــــا امليدانيــــة اســـــة الد نتــــائج عـــــرض ــــزء ا ـــــذا نــــاو ري ر

ً
ل

عـاد أل وفقا اسة الد عينة أفراد تقديرات النتائج ذه تمثل حيث إحصائيا، ا معا عد وذلك
ً ً

ر
مــسة ا بانة اوفيمــ. ســ ومناقــش النتــائج تلــك عــرض ــ ي سلــسلا أســئلةجاحــسب عــن بــة

اسة   : رالد
، و الــسؤال ن: ّونــصھ لإجابـة التمكــ عــاد أ تـوافر جــة د ــسائيةرمــا ال القيــادات لــدى يدار

ن؟ـ نظـر ــة وج مـن ان جــا ــسب ،زجامعـة وال ات التكـرا حــساب تـم الــسؤال ـذا عـن رولإلجابــة
اسـ الد عينـة أفـراد الستجابات املعيار نحراف و ي الو واملتوسط ة راملئو ي عبـاةز ـ البعـدع ُات ر

اسةلو الد السلطة(رألداة ض ي)ُتفو كما وذلك ، :  
أ): 3(لجدو الستجابات ب ت وال املوافقة جة ود املعيار نحراف و نية الو راملتوسطات ي فرادز

عبا حو ولالعينة البعد لات ُ الس(ر ض   )لطةُتفو

ة   رالعبا
املتوسط

ي   زالو
نحراف

  ياملعيار
جة رد

ب  افقةاملو
ت

ال
  

إلنجــــاز .1 افيـــة ال الــــصالحيات امعـــة ا ـــ تمنح
ة دا مات   رامل

 5  محايد  0.838  2.11

ـ .2 إ الرجـوع دو ـة دا املـشكالت مع عامل نأ ر
امعة با العليا ة ُدا   ر

1.26  0.444  
  غ

 موافق
7 

أمـــــــو .3 ـــــــسي ل مناســـــــبة ـــــــة إدا ات قـــــــرا راتخـــــــذ ر ر
لية ال أو ادي بالقسم   العمل

 2 موافق  0.627  2.56

ح .4 أوُامتلــــــــك القـــــــــسم ة إدا ــــــــ التــــــــصرف ــــــــة رر
لية   ال

 6 محايد  0.819  1.84

ـــــــ .5 ال ساســــــية ــــــان ال عـــــــض ئاســــــة رأتــــــو
لية بال عقد

ُ
  

 1 موافق  0.823  2.58

الطالبــات .6 ن شــؤ ة إدا ــ باالســتقاللية وأتمتــع ر
لية   بال

 4 محايد  0.862  2.16

مـــــــــن .7 الكفـــــــــاءات توظيـــــــــف ـــــــــان ـــــــــ ك رأشـــــــــا
س التد عضوات أو ات ردا   ر

 3 محايد  0.913  2.33

و لالبعد السلطة: ُ ض  محايد 0.466 2.120  ُتفو

جدو من ن ب لي ي) 3(ّ   :ما

 ــــــ ع اســــــة الد عينــــــة أفـــــــراد إجابــــــات معظــــــم العبـــــــارجــــــاءت لــــــألداةرات و لبعــــــد ض(ُ تفـــــــو
جــــة) ُالــــسلطة د نطــــاق لعبــــا؛محايــــد رــــ ــــسابية ا املتوســــطات تراوحــــت نإذ بــــ املحــــو رات ر
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لـــــھ)2,58 - 1,26( للمحـــــو ي ـــــسا ا املتوســـــط لـــــغ و ،
ّ

معيـــــار) 2,120(ر ) 0,466(يبـــــانحراف
جــة يجـــة. محايــدرود الن ــذه عطــي ســلو مؤشــرا

ً
بيا
ً

فـــرص إتاحــة ــ ان جــا جامعـــة دو زعــن ر
ن ـــام وم ن بـــأدوا للقيـــام ـــسائية ال للقيـــادات افيـــة ال الـــصالحيات ومـــنح الـــسلطة ض رتفـــو ُ

ـــــاو،ـــــةردا ل ي و القيـــــادة، ـــــ املركـــــز امعـــــة ا نظـــــام لطبيعـــــة منطقيـــــا أمـــــرا ذلـــــك يلعـــــل
ً ً

اتھ مستو جميع السلطة عز مما أسفل إ أع من ا تصال ونمط وقراطي، ُالب  .ز

 ــ ع اســة الد عينــة أفــراد موافقــة جــات د ــ أع رانــت اعبــار تــضمن ــ ال ــ املحــو ــذا رات ر
قــمالعبــا رة ليــة"اّونــص) 5(ر بال عقــد ــ ال ساســية ــان ال عــض ئاســة أتــو

ُ
بمتوســط" ر

ي معيـــار) 2,58(حـــسا موافقــــة) 0,823(يوانحــــراف جــــة العبــــا؛رود الثانيــــة املرتبـــة ــــ ـــا رةتل
ا) 3(رقـــــم أو"ّونـــــص ـــــادي بالقـــــسم العمـــــل أمـــــو ـــــسي ل مناســـــبة ـــــة إدا ات قـــــرا راتخـــــذ ر ر

ليــة ي،"ال حــسا معيــار) 2,56(بمتوســط موافقــة؛) 0,627(يوانحــراف جــة نمــارود جـــاءتب
املر)4(،)1(،)6(،)7(راتالعبـــا التـــواالثالثـــةاتـــبـــ ـــ ع والـــسادسة امـــسة وا عـــة والرا

ـــب،) 1,84( ،)2,11(،)2,16 (،)2,33 (تبلغــــةحــــسابياتبمتوســـط ت ــــةبال معيا روانحرافــــات
ــب،با) 0,819(،)0,838(،)0,862(،)0,913(بلغـت ت جــة ل ــذا .محايـدةرود ــيو ضــعف و

ــــ ــــسائية ال القيــــادات ة املــــشكالترقــــد مــــع التعامــــل ــــ ع ان جــــا اتخــــاذزجامعــــة أو ــــة ردا
ســــــمية ات رقــــــرا العلر ة دا ــــــ إ الرجــــــوع ُدو ر ــــــيــــــان امعــــــة"ممثلــــــة ا عكــــــس،"مــــــدير ممــــــا

امعة ا ة إدا لھ وفقا س الذي املركز رمي ال رسلوب
ً

 .ي

 عكــــس النتــــائجو ـــــاـــــذه ـــــسائية ال للقيــــادات افيـــــة صــــالحيات تـــــوفر ال ان جــــا جامعـــــة زأن
ســـم ـــ باملــشاركة ـــن ل ــسمح وال ـــة، دا بـــالنوا املتعلقــة ات القـــرا اتخــاذ ـــ ا رــساعد ر ر

التعليميـــة ســـة الـــسياسات مما ـــ ـــة املركز ـــ عت حيـــث امعـــة، با ـــة بو ال ات القـــرا روصـــنع ر ُ

بجامالعمل التحدياتعةيدار م أ من ان سائيةعيقالزجا ال سـةالقيادات مما رمـن
دارا ن إيلتمكـــــ حيـــــث ن، لــــــد ـــــ تن ات القـــــرا اتخـــــاذ ـــــ ـــــسائية ال القيـــــادات مـــــشاركة رن

من د وتز لية، باملسؤ وتوحساس بداع، ع ن ا املطلوبرقد داء مستو  . ىرفع
 اســة د مــع يجــة الن ــذه ــ(Al Ghofaily, 2019) روتتفــق ــساءال ال مــشاركة عــدم ت ــ أو

ـة ومركز القيـادة، ـ ع ب التـد ونقـص اتيجية، سـ جتماعـات ـ الـسعودية امعـات ربا
ا ســــ صـــــياغة ـــــ املـــــرأة مــــشاركة وقلـــــة القـــــرار، وُصــــنع الـــــسلطة، ونقـــــص النظـــــامُتيجيات،

الفــــرصياملركــــز يـــــوفر ال الــــذي املــــرأة،باململكـــــة ن اســـــةلتمكـــــ ـــــ (Tameem, 2019) رود ال
مــن بعاد ســ و للــسلطة، فتقــار ــ إ امعــات با ــسائية ال القيــادات ن تمكــ نقــص جعــت ُأ ر

ــــــةال واملركز ، اتي ســــــ القيــــــادةـــــ تخطـــــيط وتفــــــضيل ن، ــــــس ا ن بـــــ والفــــــصل القــــــرار،
ة و  .رالذ

 مــــــــعو اســــــــةاختلفــــــــت ــــــــرد ب) م2018(ع أوصــــــــت ــــــــ الــــــــصالحياتال ض تفــــــــو ــــــــ التوســــــــع
امعةل با املختلفة ة دا ات  .رلمستو
 ب يتعلـق جـاتوفيمـا د ـرأقـل ع اسـة الد عينـة البعـدعبـارأفــراد ــذا ُات العبـا،ر قــمجـاءت رة ر

ا) 2( ونـــص ة ـــ خ املرتبـــة العليـــا"ّـــ ة دا ـــ إ الرجـــوع دو ـــة دا املـــشكالت مـــع عامـــل ُأ ر نر
امعـــــــة ي"با حــــــــسا بمتوســــــــط معيــــــــار) 1,26(، موافقــــــــة،) 0,444(يوانحــــــــراف ــــــــ غ جــــــــة رود

الد ــــذه عــــاضــــعفجــــةروتكــــشف فرديــــة ات قــــرا اتخــــاذ ــــ ع ــــسائية ال القيــــادات ة رقــــد ر
امعـة با العليـا ة دا إ الرجوع دو ن ليا ب ة دا ُاملشكالت ر مـعو. نر يجـة الن ـذه تتفـق

ر الــــدغر اســــات ــــ،)م2018(رد ومر خــــض)م2018(يوالعطــــو وأبــــو ــــ) م2012(، ــــتال ّبي
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ميـــ أ ـــا املتعلقـــةنتائج ات القـــرا اتخـــاذ ـــ الـــصالحيات مـــن ـــدا مز ـــسائية ال القيـــادات مـــنح رة
ً

ة دا العليادربالنوا ة دا إ الرجوع ُو ر  .ن

 مــــــع البعــــــد ــــــذا نتــــــائج تتفــــــق اســـــةُلـــــذا ديرد ــــــار وا ــــــ واملط دعــــــم) م2016(ي أكــــــدت ــــــ ال
والال الـــسلطات، ض وتفـــو ـــة نُمركز بـــ ـــسيق واختيـــارالت امعـــة، با املختلفـــة ة دا رأقـــسام

ــــــس ال الكفايــــــاتالقيــــــادات اختبــــــار ـــــــ ع بنــــــاء وًائية ســـــــم؛ ــــــ ــــــسائية ال القيـــــــادات رمــــــشاركة
با العامـة ليـةالـسياسات وإتاحـةل املتعلقـة افـة نرـضو الفـرص ،  باتخـاذ جتماعـات

ات اســةو ،رالقــرا إدار) م2015(الفاضــرد نظـــام وضــع حــت اق ـــ ـــيال يتم امعــة ل ّفعــال

ــــ تنظي منـــاخ تــــوف مـــع ــــا، ل عـــة التا ـــسائية ال ــــة دا القيـــادات ن بتمكــــ ـــسمح و نـــة رباملر و
اســة د أوصــت كــذلك القيــادات، ــذه ن لتمكــ العــالرداعــم القيــادات) م2014(ُأبــو بمــشاركة

واملــشاركة امعــة، با ــة بو ال طــط وا التعليميــة الــسياسات ســم ــ ــسائية  ــانــ رال
امعـة ومجـالس ليـة ا ــان وال وال ـة املاليــة والقـسم، ر ـ والتطو العل ت.والبحـث روأشــا

اسة سـلوك) Al Sharah, 2018(رد ـ ا وتـأث ميـة أ ـ ك ه باعتبـا الـسلطة ض تفـو عـد ـ إ
ً

ر ُ ُ

السعودية امعات با ن املوظف لدى التنظيمية   .املواطنة
و): 4(لجدو نية الو املوافقةزاملتوسطات جة ود املعيار رنحراف أي الستجابات ب ت رادفوال

عبا حو البلالعينة ُات ير الثا ما(عد ا   )العمل

ة   رالعبا
املتوسط

ي   زالو
نحراف

  ياملعيار
جة رد

ت  املوافقة
ال

  ب

ادف .8 ال ما ا العمل سائية ال القيادة  3  موافق  0.732  2.56  ع

نقــــل .9 ــــسائية ال القيــــادة ل ــــةــــس النا ات ــــا رامل
العمل فر ن ب ا   قوتبادل

 6 موافق  0.732  2.44

الفعــ .10 التعــاو ــ ع ــسائية ال القيــادة ّتؤكـد نن بــ ال
ماعات وا   فراد

 1 موافق  0.476  2.76

ات .11 ــــــــا امل ـــــــسيق ت ـــــــ ــــــــسائية ال القيـــــــادة ك رـــــــشا ر
ماعية وا   الفردية

 2 موافق  0.495  2.60

فــر .12 اختيـــار ــسائية ال للقيــادة ـــقيمكــن ال العمــل
ا مع   عمل

  3 موافق  0.780  2.56

خـــــر .13 القيـــــادات مــــع ـــــسائية ال القيـــــادة ىتتعــــاو ن
ات ا لتبادل امعة   با

 5 موافق  0.782  2.51

ي الثا ما: ُالبعد ا  موافق 0.499 2.55  العمل
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جدو من ن ب لي ي) 4(ّ   :ما

 ــــــ ع اســـــــة الد عينــــــة أفــــــراد إجابـــــــات معظــــــم العبــــــارجــــــاءت يُبعـــــــدرات العمـــــــل(لــــــألداةالثــــــا
مـــا تراوحـــت) ا إذ املوافقـــة؛ جـــة د نطـــاق لرـــ ـــسابية ا اتاملتوســـطات نُالبعـــدرعبـــا بـــ

لـــــــھ)2,76 - 2,44( للمحـــــــو ي ـــــــسا ا املتوســـــــط لــــــغ و ،
ّ

معيـــــــار) 2,55(ر )0,499(يبـــــــانحراف
موافقة جة  . رود

 مــدى ــ ع إيجابيــا مؤشــرا يجــة الن ــذه عطــي و
ً ً

ــ ع ان جــا جامعــة القيــاداتنعــاوزحــرص
ل ا سائية ادفال ال ما ا العمل وتحقيق ن، م ة املطلو ام امل  .سرعةإنجاز

 ــ ع اســـة الد عينــة أفــراد موافقــة جــات د ــ أع رانــت اتر البعــدرعبــا اُــذا تـــضمن ــ ال ــ
قــــــــمالعبــــــــا رة ا) 10(ر فــــــــراد"ّونــــــــص ن بــــــــ الفعــــــــال التعــــــــاو ــــــــ ع ــــــــسائية ال القيــــــــادة ّتؤكــــــــد ن
م ي" اعـــاتوا حـــسا معيـــار) 2,76(بمتوســـط موافقـــة) 0,476(يوانحـــراف جـــة ـــرود ـــا تل ؛

ال العبااملرتبة ا) 11(رقمرةثانية الفرديـة"ّونص ات ـا امل ـسيق ت سائية ال القيادة ك رشا ر
ماعيـــة يبم "وا حـــسا معيـــار) 2,60 (توســـط موافقـــة) 0,495(يوانحـــراف جـــة ــــتال،رود ـــا

ا الثالثـة نرلعبـااملرتبة ا) 8 (رقـمت ـادف"ّونـص ال مـا ا العمـل ـسائية ال القيـادة ع ،"ـ
قــم ا) 12(رو ــا"ّونــص مع عمــل ــ ال العمــل فــر اختيــار ــسائية ال للقيــادة بمتوســط" قيمكــن

بلــــــغ ي بلغــــــت)2.56(حــــــسا ــــــة معيا وانحرافــــــات التــــــوا) 0.780(و) 0.732(ر، ــــــ جــــــة ع د رو
أيضاموافقة

ً
 . 

 ذه عكس العلياالنو ة دا اك إد ُتائج ر أل ر ان جـا سـةزبجامعة مما ـسائيةرميـة ال القيـادات
مــــالــــا ا ــــزلعمــــل عز ماعــــاتــــ وا فــــراد ن بــــ الفعــــال ّالتعــــاو ون ات؛ ــــا امل ــــسيق رت

ات ــــ ا تبــــادل مــــع ميــــع، ا ن بــــ عدالــــة ــــا ع وتو لية املــــسؤ وتحمــــل ماعيــــة وا زالفرديـــة و
ا م ستفادة و ة حالنا ر اربداعوتنمية بت نو لد يجـة. يدار الن ـذه وتتفق

اســــة د ررمــــع ــــ) م2018 (الــــدغر ــــاال ف فـــــعاحتــــل ــــ ــــ و املرتبــــة مــــا ا العمــــل رعــــد ُ

الناشئة السعودية امعات ا سائية ال للقيادات دار ن التمك يمستو  .ى

 بأقــل يتعلــق عينــةوفيمــا أفــراد موافقــة جــات ــرد ع اســة اترالد البعــدرعبــا ــ،ُــذا جــاءت
العبـا ة ـ خ قبـل قـماملرتبـة رة ا) 13(ر خـر"ّونـص القيـادات مـع ـسائية ال القيـادة ىتتعـاو ن

ات ــــــ ا لتبــــــادل امعــــــة ي" با حــــــسا معيــــــار) 2,51(بمتوســــــط جــــــة) 0,782(يوانحــــــراف رود
العبــــاموافقـــة ة ـــ خ املرتبـــة ــــ وجـــاءت قـــم؛ رة نقــــل"اّونـــص) 9(ر ـــسائية ال القيـــادة ل ــــس

ُ

العمـــــل فـــــر ن بـــــ ـــــا وتبادل ـــــة النا ات ـــــا قامل ي" ر حـــــسا معيـــــار) 2,44(بمتوســـــط يوانحـــــراف
موافقـــة)0,732( جـــة أيـــضارود

ً
و.  ـــ خ قبـــل ن املركـــز احتلتـــا مـــا و مـــن ـــالرغم ـــو ـــ خ

ب اتترت البعدرعبا مُذا أ إال موافقة؛ جة د ع حصلتا قد  .را

 ميـــــةوتكـــــشف بأ ان جـــــا جامعـــــة ـــــ و جـــــة د النتـــــائج زـــــذه القيـــــاداتر ن بـــــ مـــــا ا العمـــــل
ـة النا ات ـ وا ات ـا امل وتبـادل الفعـال التعـاو تحقيـق ـ م ـس ممـا ـا، ـسائية رال ّ ن نُ بـ

الواحــدفــراد ــق الفر ح بــر والعمــل التعــاو مبــدأ س تكــر وــدف ممــان ــــ ، ع إنجــازساعد
ام با ــة دا ــام اســة. عــةرامل د مــع يجــة الن ــذه ديروتتفــق ــار وا ــ واملط ــ) م2016 (ي ال

ه باعتبا و املرتبة العمل ق فر محو ا ف راحتل م ر م نعنصر التمكـ عناصـر  يدار مـن
سائية لقياداتل بية لية  ال سعود جامعة ال    .امللك
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امل): 5(لجدو جة ود املعيار نحراف و نية الو راملتوسطات ي تز وال أفرادوافقة الستجابات ب
عبا حو الثالثلالعينة البعد ُات ب(ر   )رالتد

ة املتوسط  رالعبا
ي   زالو

نحراف
  ياملعيار

جة رد
ب  املوافقة

ت
ال

  

سائية .14 ال للقيادات ية تد برامج امعة ا رتوفر
دار ر التطو   يدف

 1  موافق  0.480  2.81

يــــ .15 التد حتياجــــات امعــــة ا ــــ للقيـــــادةرترا ة
مستمرة بصفة سائية   ال

 4 موافق  0.719  2.35

مـــا .16 وا الفـــردي الــتعلم فـــرص امعـــة ا ــيح ت
سائية ال   للقيادة

 2 وافقم  0.680  2.42

ونيـة .17 إلك يـة تد ات ودو بـرامج امعة ا رتوفر ر
سائية ال   للقيادة

 5 محايد  0.847  2.12

ـــــة .18 دا ات ـــــ ا تبـــــادل فـــــرص امعـــــة ا ـــــيح رت
سائي العامليةال امعات ا مع   ة

 6 محايد  0.818  1.79

ــــــــــــ .19 ع ــــــــــــسائية ال القيــــــــــــادات امعــــــــــــة ا ع ــــــــــــ
والدوليـــــــــــــة املحليـــــــــــــة املـــــــــــــؤتمرات ـــــــــــــ املـــــــــــــشاركة

املستدامة ة دا و نية امل التنمية   رلتحقيق
 3 موافق  0.794  2.37

الثالث ب: ُالبعد  محايد 0.615 2.30  رالتد
جدويت ي) 5(لمن   :ما

 معظــــم ــــجـــاءت ع اســـة الد عينــــة أفــــراد العبـــارإجابـــات الثالــــثرات ب(لـــألداةُبعــــد ــــ) رالتــــد
جة د تراوحتمحايدرنطاق إذ البعد؛ لفقرات سابية ا نُاملتوسطات لغ)2,81 - 1,79(ب و ،

ي ــسا ا لــھُللبعـــداملتوســط
ّ

معيــار) 2,30( محايـــد)0,615(يبـــانحراف جــة ـــذه. رود عطــي و
يجــة ســلبالن مؤشــرا

ً
يا
ً

ــ  إ ــش مــا حــد ــ يــةقيــامُإ تد بــرامج بتــوف ان جــا رجامعــة ــ ز ترا ال
دار ن لتمكي افية وغ سائية، ال القيادات لدى ية التد يحتياجات  .ر

 ـــ ع اســــة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة جـــات د ـــ أع رانـــت البعـــدعبـــار ـــذا ُات ار تــــضمن ـــ ال ـــ
قــــمالعبــــا رة ا) 14(ر ا"ّونــــص ا رتــــوفر التطــــو ــــدف ــــسائية ال للقيــــادات يــــة تد بــــرامج رمعــــة
ي" يدار حــسا معيــار) 2,81(بمتوســط موافقـــة) 0,480(يوانحـــراف جــة املرتبـــة؛رود ــ ــا تل

العبـــــ ا) 16(رقـــــمرةاالثانيـــــة للقيـــــادة"ّونـــــص مـــــا وا الفـــــردي الـــــتعلم فـــــرص امعـــــة ا ـــــيح ت
سائية ي "ال حسا معيار) 2,42(بمتوسط موافقة،)0,680( يوانحراف جة د أيضارو

ً
 . 

 النتائج ذه عكس ميةو ب أ ه رالتد ي وتأث ،  يجا دار ن التمكـ تتلقـى فعنـدما يتحقيـق
ـة دا ب رالقيـادات ـا، املناسـب رالتـد ـال ـام القيـام يمك قـة نبم ـد ممـا سـليمة، بطر  يم

ـق ـ نأمــام الطر ـ مجـال ــ بـداع إ ــنعمل إ إضـافة ب؛ التـد ميـة اتــرأ ــ ا تبـادل
والعامليــة قليميــة و املحليــة امعــات ا مــع ــسائية ال ــة اســة. ردا د مــع يجــة الن ــذه روتتفــق

ـــــــ ميـــــــة)م2018(ع أ أكـــــــدت ـــــــ نإعـــــــدادال لتمكيـــــــ ـــــــسائية ال وتحمـــــــلالقيـــــــادات ـــــــا إدا
ً

ر
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خـــال مــــن ديـــدة ا ليات نواملـــسؤ عيــــ يـــة تد ات بـــدو ن التحــــاق رل ـــر أوصــــتذلــــك،ع  كمـــا
ــــــــز عز مــــــــع دار ن التمكــــــــ موضــــــــوع ــــــــ املتقدمــــــــة الــــــــدو ب تجــــــــا مــــــــن ســــــــتفادة ميـــــــة يبأ ل ر

ا، اسةإيجابيا د مع ان،(رواختلفت ن وا ماد نقـص) م2018ا ت أو يـل بـرامج ال تأ
ة القيادات سائية ردا ن قبل ال ليف خصوص .ت اسـةو الد عينـة أفـراد موافقـة جـات د رأقل ر

البعدعباع ذا ُات جاءتر العبـا، ة ـ خ قبـل قـماملرتبة رة ا) 17(ر امعـة"ّونـص ا تـوفر
ـــــــسائية ال للقيــــــــادة ونيـــــــة إلك يــــــــة تد ات ودو ربـــــــرامج ي" ر حـــــــسا وانحــــــــراف) 2,12(بمتوســــــــط

محايــــد) 0,847(يمعيــــار جــــة العبــــارود ة ــــ خ املرتبــــة ــــ وجــــاءت قــــم؛ رة ا) 18(ر ـــــيح"ّونــــص ت
فـــ امعـــة العامليـــةا امعـــات ا مـــع ــــسائية ال ـــة دا ات ـــ ا تبـــادل ي" ررص حــــسا بمتوســـط

معيار) 1,79( محايد)0,818(يوانحراف جة أيضارود
ً

 . 

 ب ان جــــــا جامعـــــــة اك إد قلــــــة النتـــــــائج ــــــذه زوتكــــــشف ميـــــــةر بـــــــأ للقيـــــــاداتتــــــوف يــــــة تد ررامج
ــــسائية املــــستدامةــــدفال ــــة دا و نيــــة امل التنميــــة تحقيــــق ــــ ــــن رإ عــــنل فــــضال ،

ً
ــــذه ردو

امج ــ رال تطــو دار ــ ــاز مــعتختلــفو. امعــةليا يجــة الن اســةــذه ،)م2020 (غنــيم رد
املنقــاش اسـة ـ) م2017(رود و بــرامج عمــلأوصــتال يـة يليــةرتد ــ تأ إ ــدف عمـل ش ورو

دار داء ر سائية للقياداتيتطو امعـات ال وإتاحـةالـسعوديةبا ـساء الفـرص ،  لتبـادل لل
ات ــ و القـــادة مـــع ا أوصــترالـــذ كـــذلك عاليـــة، ، ــ العتي اســـة ات) م2017(رد دو رعمـــل

متخصــصة يــة ـــرتد ــة دا القيــادات أداء ر عبـــدرلتطـــو امللــك بجامعــة البنـــات فــرع ليــات
ــــز دارالعز و ، ـــــادي و ، ــــ امل بـــــداع مــــن ن تمكيـــــ ــــ ات الـــــدو ــــذه م ـــــس بحيــــث ي، ر

ُ
.

اســــةو د ــــة،(Abedalqader, 2014)رأوصـــت دا بالعمليــــات متعلقــــة يـــة تد ات دو رعقــــد ر ر
قسام ؤساء و ن سق امل امعةرواختيار ـبا إ وامليـل ـار باالبت يؤمنـو الـذين القادة ن ب نمن

 .املخاطرة

الستجابات): 6(لجدو ب ت وال املوافقة جة ود املعيار نحراف و نية الو راملتوسطات ي فرادأز
عبا حو البعدلالعينة ُات ع ر  )التحف(الرا

ة   رالعبا
  املتوسط

ي   زالو
نحراف

  ياملعيار
جة رد

ب  املوافقة
ت

ال
  

املــــــــرأة .20 تقبـــــــل ثقافـــــــة ــــــــشر ـــــــ ع امعـــــــة ا عمـــــــل
ة إدا كقائدة لة   راملؤ

  1  موافق  0.606  2.75

القيــادة .21 قبــل مــن املبذولــة ــود ا امعــة ا تقــدر
ف ع و سائية   اال

 3 موافق  0.651  2.60

ــــسائية .22 ال ــــة دا للقيــــادة الثقــــة امعــــة ا رتمــــنح
ا ل املفوضة باألعمال   القائمة

 5 موافق  0.653  2.42

ـــسية .23 التد عبـــاء تخفيـــف ـــ ع امعـــة ا رعمـــل
سائية ال القيادة ل ا   عن

 2 موافق  0.672  2.63

للقيــــــادة .24 ــــــة ومعنو ماديــــــة حــــــوافز امعــــــة ا تــــــوفر
ال سائية اال إدا ا تمكي تم

ً
  ر

 6 موافق  0.855  2.35

ة .25 ــــ املتم للقيـــادات ة ســـنو جــــوائز امعـــة ا تقـــدم
ة   ردا

 4 موافق  0.710  2.53

ع الرا  موافق 0.512 2.54  التحف: ُالبعد
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جدو  من ن ب لي ي) 6(ّ   :ما

 ع اسة الد عينة أفراد إجابات معظم اترجاءت عالرعبا الرا نطـاق) ـالتحف(لـألداةُبعد ـ
تراوحــــت إذ املوافقــــة؛ جــــة لعبــــارد ــــسابية ا البعــــداملتوســــطات ُات نر لــــغ)2,75 - 2,35(بــــ و ،

لھ للمحو ي سا ا املتوسط
ّ

معيار) 2,54(ر موافقة)0,512(يبانحراف جة ذه. رود عطي و
ــــم تف مــــدى ــــ ع إيجابيــــا مؤشــــرا يجــــة الن

ً ً
ال ميــــة أل ان جــــا ــــزجامعــــة ــــسبةتحف تللقيــــادابال

ســـواء ـــسائية ال ـــة أو ردا ماديـــا ا ـــ تحف ـــان
ً ً

ـــا،  معنو
ً

ممـــا  ـــوافز، ا ـــع تو ـــ زوالعدالـــة
ن أداء عنع ام وفعالية، م بكفاءة ن اجبا مو وو س ادة  ُ ن، ز لد  وسـيادة نجاز

ة املعنو ح الر فع و يجابية ح والر ر التاالعملةئب داخل و و   يداربداع مناخ إتاحة ،
ــــذا ئــــةب و ــــدافالعمــــل، أ مــــع اململكــــة يتفــــق ــــة ــــسم؛2030ؤر ــــ املــــرأةال ن تمكــــ ــــ إ

 .السعودية
 ـــ ع اســــة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة جـــات د ـــ أع رانـــت اتر البعـــدرعبـــا اُـــذا تــــضمن ـــ ال ـــ

قــمالعبــا رة ا) 20(ر كقائــدة"ّونــص لــة املؤ املــرأة تقبــل ثقافــة ــشر ــ ع امعــة ا ــةعمــل " رإدا
ي حـــسا معيـــار) 2,75(بمتوســـط موافقـــة) 0,606(يوانحـــراف جـــة الثانيـــة؛رود املرتبـــة ـــ ـــا تل

ا) 23(رقــمرةالعبــا القيـــادة"ّونـــص ــل ا عــن ـــسية التد عبــاء تخفيــف ـــ ع امعــة ا رعمــل
سائية ي "ال حسا معيار) 2,63(بمتوسط موافقة) 0,672(يوانحراف جة د أيضارو

ً
 . 

 ـــــذ عكـــــس انهو جـــــا بجامعـــــة العليـــــا ة دا اك إد زالنتـــــائج ر ميـــــةُر ـــــوافزأ وا افـــــآت امل تـــــوف
و ــــسائيةاملاديــــة ال للقيــــادات ــــة ناملعنو ا قــــد وتنميــــة ن، لــــد بــــالنفس الثقــــة ــــز عز ــــرــــ ع

املــــسؤ إلــــولية؛تحمــــل املفوضــــة عمــــال ن بكفــــاءةزوإنجــــا ــــ،ن إ امعــــةإضــــافة ا اف ــــ اع
إد كقائدة نةراباملرأة م ات املتم م نظـام. وتكر عدالـة تحقق أن ان جا جامعة ع ب زو

مــــن م وعوائــــد م ــــود ج ن بــــ نو يقــــا قــــسام ــــ فــــاألفراد املــــساواة، ــــة لنظر تبعــــا ــــوافز نا ر
ً

ة ـــشا امل العمـــل ف ظـــر ـــ أخـــر ـــة ج مـــن ن خـــر وعوائـــد ـــود ج ن ـــ و ـــة، وج ـــذه. ى وتتفـــق
اســـة د مـــع يجـــة وارالن ـــ ديياملط ميـــة) م2016(وـــار أ ـــا نتائج ـــت بي ـــ ــــوافزّال ا تقـــديم

ن تمكيــــ ــــادة لز ســــعود امللــــك بجامعــــة بيــــة ال ليــــة ــــ ــــسائية ال للقيــــادات ــــة واملعنو املاديــــة
 . يدار

 ـــ ع اســـة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة جـــات د بأقـــل يتعلـــق روفيمـــا اتر البعـــدرعبـــا ـــُـــذا جـــاءت ،
قبــل العبــااملرتبــة ة ــ قــمرخ ا) 22(رة ــسائية"ّونــص ال ــة دا للقيــادة الثقــة امعــة ا رتمــنح

ــــا ل املفوضــــة باألعمــــال ي" القائمـــة حــــسا معيــــار) 2,42(بمتوســـط جــــة) 0,653(يوانحــــراف رود
العبــــاموافقــــة ة ــــ خ املرتبــــة ــــ وجــــاءت قــــم؛ رة ا) 24(ر ماديــــة"ّونــــص حــــوافز امعــــة ا تــــوفر

ا ــسائية ال للقيــادة ـة ــومعنو ــال إدا ــا تمكي تــم
ً
ي" ر حــسا معيــار) 2,35(بمتوســط يوانحــراف

موافقــــة)0,855( جــــة أيــــضارود
ً

و.  ــــ خ قبــــل ن املركــــز احتلتــــا مــــا و مــــن ــــالرغم ــــو ــــ خ
عبا ب البعدترت ذا ُات مر أ إال موافقةا؛ جة د ع  .رحصلتا

 ا تبــذل ــ ال ــود ا ميــة أ عــن النتــائج ــذه انوتكــشف جــا افــآتــزجامعــة امل تــوف يل ســ
ـا سائية ال للقيادات ة واملعنو املادية وافز ـ،وا ذلـك ميـة أ ـز وإبـراز دارعز ن يالتمكـ

ن داءلــد بجــودة مــع. وعالقتــھ يجــة الن ــذه املنقــاشوتتفـــق اســـة أوصـــت) م2017(رد ــ ال
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الـس امعـات ا ـ سائية ال للقيادات جاذبة القيادية الوظائف ـابجعل ط ـق طر عـن رعودية
است لضمان ة املجز ة واملعنو املادية وافز سائيةبا ال القيادات ة نرمرا سر من د  .وا

أ): 7(لجدو الستجابات ب ت وال املوافقة جة ود املعيار نحراف و نية الو راملتوسطات ي فرادز
عبا حو امسلالعينة ا البعد ُات الفع(ر   )الّتصال

ة   رالعبا
سطاملتو

ي   زالو
نحراف

  ياملعيار
جة رد

  املوافقة

ب
ت

ال
  

لتكنولوجيـــــــــــــا .26 تحتيــــــــــــة يـــــــــــــة ب امعــــــــــــة ا تــــــــــــوفر
ة دا تصاالت و   راملعلومات

 2  موافق  0.848  2.49

التكنولوجيـة .27 ات ا امل سائية ال القيادة رتمتلك
ة دا تصاالت نظام مع للتعامل مة رالال   ز

 1 موافق  0.331  2.88

القيــــــــــــادة .28 تـــــــــــــصالعتمــــــــــــد ــــــــــــ ع ــــــــــــسائية ال
س التد عضوات مع ي و   رلك

 4 محايد  0.840  2.21

يـــــــد .29 ال اســـــــتخدام ـــــــسائية ال القيـــــــادات تؤكـــــــد
ات ــــسو م مــــع للتواصــــل ــــي و لك ــــام ا

امعة   ا
 3 موافق  0.799  2.40

البنـــــاء .30 نحـــــو التوجـــــھ ـــــسائية ال القيـــــادة تـــــدعم
امعة ا ة إدا الالمركز رالتنظي   ي

 5 محايد  0.795  2.11

امس ا الفع: ُالبعد  موافق 0.587 2.41  الّتصال

جدويت ي) 7(لمن   :ما

 ــــ ع اســـــة الد عينــــة أفـــــراد إجابــــات معظـــــم اترجــــاءت ـــــامسالرعبـــــا ا تـــــصال(لــــألداةُبعــــد
تراوحـت) ّالفعال إذ املوافقـة؛ جة د لعبـارنطاق ـسابية ا البعـداملتوسـطات ُات نر  2,11(بـ

ي)2,88 - سا ا املتوسط لغ و لھُللبعد،
ّ

معيار) 2,41( موافقـة)0,587(يبانحراف جة . رود
يجــة الن ــذه عطــي إيجابيــاو مؤشــرا

ً ً
عــن ــ كب حــد ــ انإ جــا جامعــة ــ ميــةب زو  تــصال أ

الـذي و عـصب مثـلُي ّالفعـال ليـاتقـسام تقـل ومـن ،ال ت واللـوائحالبيانـات خاللـھ واملعلومـات
ات ة من روالقرا ال داخـل ىأخر إ ج مـن نـوع ـو و امعـة، ن تواصـلا ن القيـادات بـ وسـ ،ؤواملر

توف ه دو إ سانية عالقات رإضافة يوإ إيجا ئة داخل تأث امالعمل ب  .ا

 ـــ ع اســــة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة جـــات د ـــ أع رانـــت اتر البعـــدرعبـــا اُـــذا تــــضمن ـــ ال ـــ
قــمالعبــا رة ا) 27(ر مــع "ّونــص للتعامــل مــة الال التكنولوجيــة ات ــا امل ــسائية ال القيــادة زتمتلــك ر

ـــــــــة دا تـــــــــصاالت ي" رنظــــــــام حـــــــــسا معيـــــــــار) 2,88(بمتوســـــــــط جـــــــــة) 0,331(يوانحـــــــــراف رود
العبـــــــا؛موافقـــــــة الثانيـــــــة املرتبـــــــة ـــــــ ـــــــا ا) 26(رقـــــــمرةتل تحتيــــــــة"ّونـــــــص يـــــــة ب امعـــــــة ا تـــــــوفر

تــــــصاالت و املعلومــــــات ــــــةلتكنولوجيـــــا ي،"ردا حــــــسا معيــــــار) 2,49(بمتوســـــط يوانحــــــراف
موافقــــــة) 0,848( جــــــة أيــــــضارود

ً
العبــــــا ي تــــــأ الثالثــــــة املرتبــــــة ــــــ و قــــــم، رة ا) 29(ر تؤكــــــد"ّونــــــص

امعـــة ا ات ـــسو م مـــع للتواصـــل ـــي و لك ـــام ا يـــد ال اســـتخدام ـــسائية ال ،"القيــادات
ي حسا معيار) 2,40(بمتوسط جة) 0,799(يوانحراف أيضارود موافقة

ً
.  
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 ـــــذه عكــــس اكو إد ميـــــةرالنتـــــائج أل ان جـــــا ازجامعـــــة ـــــسو م ن بـــــ الفعـــــال حيـــــث؛ّتـــــصال
ـ الفعـال تـصال م ّـس عمـال ُ ات واتخـاذ املناسـب الوقـت ـ إنجـاز أيـضا ةالـسليم رالقـرا

ً
 ـ 

، ندو املطلـوب الوقـت نجـاز سـلبية عواقـب لـھ فالتـأخ تـأخ ـ تمـع ا التـا و ة، إدا رت
تــصاالت و املعلومــات لتكنولوجيــا تحتيــة يــة ب ــشاء بإ امعــة امعـــةا ا وحرصــت ــة، ردا

ا ــ لمــتالع ــسائية ال القيــادات نظــامك مــع للتعامــل مــة الال التكنولوجيــة ات ــا زلم تــصاالتر
ا سو م ميع وأتاحت ة، التواصلردا ولة لس ي و لك ام ا يد ال و .استخدام

اتصال لنظام ان جا جامعة امتالك مية أ ات ونة ـا يإدارزذه نجاح ـ ع سـاعد ّفعال

س والتــــــد التعلــــــيم عمليــــــات املختلفــــــةرــــــ ا عناصــــــر مــــــع العليــــــا،(والتواصــــــل ة دا ُقيــــــادات ر
ن ـ دا و والطلبـة، س، التـد يئـة روأعـضاء م... ر ــ العامليــة) وغ ونـا و جائحـة ـشار ان رخـالل

Covid- 19.  
 ــ ع اســـة د مــع يجـــة الن ــذه ـــ) م2018(روتتفــق الفعــال تـــصال عــد ميـــة أ أكــدت ـــ ّال ُ

إدا تطبيــق ــ ع وأثــره دار ن التمكــ امعــةيتحقيــق ا ــ الــشاملة ــودة ا مــعرة تتفــق كمــا ؛
خــــــــض أبــــــــو اســــــــة أوصــــــــت) م2012(رد ــــــــ بــــــــرامجال ضــــــــمن دار تــــــــصال ات ــــــــا م يبتــــــــوف ر

يحتياجات للقياداترالتد املستقبلية بمة سائية اململكةال العا التعليم  .ؤسسات
 ـــ ع اســـة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة جـــات د بأقـــل يتعلـــق روفيمـــا اتر البعـــدرعبـــا ـــ،ُـــذا جـــاءت

العبا ة خ قبل قماملرتبة رة ا) 28(ر ي"ّونص و لك تصال ع سائية ال القيادة عتمد
ال عـــضوات سمـــع ي" رتــــد حــــسا معيــــار) 2,21(بمتوســـط محايــــد) 0,840(يوانحـــراف جـــة ؛رود

ةو خ قمالعباجاءتاملرتبة رة ا) 30(ر الق"ّونص البنـاءتدعم نحـو التوجـھ ـسائية ال يادة
امعـــة ا ة إدا ـــ الالمركـــز ـــ رالتنظي ي" ي حـــسا معيـــار) 2,11(بمتوســـط )0,795(يوانحـــراف

محايد جة أيضارود
ً

. 

 مكـــ تفـــسو النتـــائجن ضـــوـــذه بعـــھـــ ت الـــذي املركـــز ـــ التنظي البنـــاء انيء جـــا ـــزجامعـــة
ا لو،رإدا وفقا س الذي

ً
وقراطية إلجراءات ـ اعتمـادمـنتقللالالب ع ـسائية ال القيـادة

س، التـــد عـــضوات مـــع ـــي و لك ارتـــصال لوجـــھوتفـــضيل ـــا وج التواصـــل
ً

ـــذهتختلـــفو. 
د مــــــع يجــــــة حمــــــديراســــــةالن و تــــــصال) م2017 (طــــــھ وســــــائل ــــــ ع عتمــــــاد ت عــــــز ــــــ زال

بإ املختلفة الوعـــي شــر إعـــالمل وســـائل عبـــر املـــرأة وخدمـــة تمكيـــن مجـــال فـــي امعـــة ا ات زنجـــا
ونـي لك امعــة ا وموقــع جتماعــي التواصــل ومواقــع امعــة  .ا

الثا السؤال الداللـة: ّونصھي،إجابة مـستو عند إحصائيا دالة ق فر توجد ىل
ً

) 0,05(و
اســة الد ات ــ ملتغ عــز العينــة أفــراد اســتجابات ن ربــ ى

ُ
للعمــل:  التفــرغ ة، ــ ا ســنوات ليــة، ال

دار ـا تمك ـ ع تـؤثر ة دا مجـال ـ ية تد ات بدو لتحاق أو ، يدار ر ري عـن؟،ر ولإلجابـة
استخد تم السؤال التا) t-test(امذا النحو ع ذلك وتفصيل املستقلة،   :للعينات
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اختبار): 8(لجدو طبقا) ت(نتائج العينة أفراد استجابات ن ب ق الفر داللة لتحديد
ً

و
اسة الد ات   رملتغ

ات   املتوسط  العدد  النوع  املتغ
نحراف

  ياملعيار
ت   قيمة

  ىمستو

  الداللة
  القرار

سانية   0,427  2,317 22  إ

لية   ال
 0,467  2,435 35  علمية

0,957 0,044  

دالة   غ

عند
0,05 

من أقل
  سنوات10

25 2,588  0,387  

ة   ا
من أك

  سنوات10
32 2,234 0,443  

3,159  0,344 

  

دالة   غ

عند
0,05 

ليا
ً

التفرغ  0,000 2,942 11  
للعمل
جزئيا  يدار

ً
  46 2,257 0,402  

5,602 0,000 

  دالة

عند
0,01 

 لتحاق  0,475 2,356 43  عم
اتب ردو

ية رتد
ةمجال   ردا

  0,367  2,494 14  ال
0,991 0,117 

دالة   غ

عند
0,05 

ي) 8(لجدويو   :ما

 إحــصائية داللـة ذات ق فـر وجـود البحـثوعـدم عينــة أفـراد اسـتجابات ن ليــةبـ ال ـ ملتغ وفقـا
ً

وعلميــة( ــسانية، يتعلــق) إ ن فيمــا التمكــ ــىبمــستو ــسائية ال القيــادات لــدى جامعــةيدار
ان قيمةزجا بلغت حيث ة" ت"، قيمة)0,957(املحسو و مـستو، عنـد إحـصائيا دالـة ىغ

ً

يتعلــق،)0.05(الداللـة فيمـا العينـة أفـراد تقـديرات ن بـ اتفاقـا ثمـة أن تاج اسـت يمكـن ـذلك و
ً

ن التمكـــ القيـــاداتىبمـــستو لــــدى ــــيدار ـــسائية نــــوعال عـــن النظـــر غــــض ان جـــا زجامعـــة
ا سائية ال القيادات وتخصص لية الباحثو. ال اتةوعز والتطـو ات ـ التغ ـ إ يجـة الن رذه

ا املجتمـع ا د ش ال عة سا ـةرامل ر ظـل ـ مـؤخرا ؤلـسعودي
ً

اململكـة2030  دت شـ حيـث م،
ـــ واســـعة واجتماعيـــة سياســـية ات ـــ غ ة ـــ خ ونـــة ــــــ ع ض املفـــر ـــصار ا فـــك واتجـــاه

والـــــسمااملـــــرأة ـــــاالـــــسعودية؛ ل العمـــــلبح ســـــو وقاقتحـــــام القياديـــــة املناصـــــب ســـــةوتـــــو رمما
مــــن ة ــــساو م جــــة د تــــوف ــــ ان جــــا جامعــــة عدالــــة ــــ يو ــــذا و ــــن، ذوا وإثبــــات ن رحقــــوق ز

لـــــ دار ن ايالتمكـــــ ـــــدى ع والعلميـــــة ـــــسانية ليـــــات ال بمختلـــــف ـــــسائية ال حـــــدلقيـــــادات
 .سواء
 ـ ملتغ وفقـا اسة الد عينة أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود عدم

ً
ر ةو ـ ا

من( من،سنوات10أقل قيمة،)سنوات10وأك بلغت ة" ت"حيث ـ)3,159(املحـسو و ،
الداللــة مــستو عنــد إحــصائيا دالــة ــ غ ىقيمــة

ً
اتفاقــا)0.05( ثمــة أن تاج اســت يمكــن ــذلك و ،

ً

بمــــستو يتعلــــق فيمــــا العينــــة أفــــراد تقــــديرات ن ــــسائيةىبــــ ال القيــــادات لــــدى دار ن يالتمكــــ
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ن لـــــد ة ـــــ ا مـــــستو عـــــن النظـــــر غـــــض ان جـــــا ىبجامعـــــة مـــــعوتتفـــــق. ز يجـــــة الن اســـــةـــــذه رد
عاليــة( ، ــ ــ) م2017العتي متغ ن بــ العالقــة ــة معنو عــدم ــا نتائج ت أبــر ــ ةزال ــ ا ســنوات
القيو ات ا م ر داررتطو و ادي و امل بداع من ن وتمكي ة دا يادات   .ر
 ــــ ملتغ وفقــــا اســــة الد عينــــة أفــــراد اســــتجابات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود

ً
ر التفــــرغو

دار وجزئيــــا (يللعمــــل ليـــــا
ً ً

قيمـــــة) بلغــــت حيـــــث ة" ت"، قيمــــة)5,602(املحــــسو ـــــ و دالـــــة،
الداللــة مــستو عنــد ىإحــصائيا

ً
ا)0.01( ثمــة أن تاج اســت يمكــن ــذلك و تقــديراتختالفــ، ن بــ ا

ً

بمـــستو يتعلـــق فيمــا العينـــة انىأفــراد جـــا بجامعـــة ــسائية ال القيـــادات لـــدى دار ن زالتمكــ ي
دار للعمـــل التفـــرغ ـــ ملتغ يوفقـــا

ً
ـــخـــتالفذلـــكةالباحثـــوترجـــع.  ـــسائيةإ ال القيـــادات أن

ال ان جـــــا تمـــــتلكالزبجامعــــة ليـــــانــــي تفرغــــا
ً ً

ن التمكـــــ مـــــستو ــــو ي دار العمـــــل ســــة ىملما ن ي ر
دار العمـــل بجانـــب أخـــر أعمـــال س تمـــا ـــ ال ـــسائية ال القيـــادات مـــن ـــ أع ا لـــد يدار ى ري

أو علميــة، أبحــاث عمــل أو مــثال، ــي الطال س التـد
ً

ق ر أو بحثيــة، عات مــشر ــ ــااميواملــشاركة
مــة م املجتمــعبــأدوار خدمــة ــ... ــ ــذه. إ مــعوتتفــق يجــة مــسعودالن اســة ــ) م2012(رد ال

ت ـــ دالأو اتفــــاق يتعلــــقوجـــود فيمـــا إحـــصائيا
ً

العمــــل ســـة ملما ــــسائية ال القيـــادات ربتفـــرغ
التعليميـة القضايا عة ملتا أفضل فرص ن ومنح ن عاتق ع امللقاة عباء وتخفيف يدار

قية الو باألعمال شغال من بدال ة دا رو
ً

 .ر
 فـــــر وجـــــود ـــــعـــــدم ملتغ وفقـــــا اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق

ً
ر و

ة دا مجــال ــ يــة تد ات بــدو رلتحــاق ر قيمــةر بلغــت حيــث ة" ت"، ــ)0,991(املحــسو و ،
الداللــــة مــــستو عنــــد إحــــصائيا دالــــة ــــ غ ىقيمــــة

ً
يجــــة). 0,05( الن تلــــك ــــ القيـــــاداتأنوتو

سائية انال جـا متخصـصةتتلقـىزجامعـة ـ غ ـا أ كمـا فعالـة، ـ وغ لية شـ يـة تد ات ّدو ر ر
وال ـــــة، دا القيـــــادة مجـــــال ـــــرــــ متـــــضمنة ـــــ وغ ـــــة، دو بـــــصفة اتيجيةرتـــــتم ســـــ طـــــة ا

امعـــة البدايـــةل حاجـــمنـــذ مـــن ــــسائيةبــــالرغم ال القيـــادات بلالة الــــلتحـــاق ـــذه اتمثـــل ردو
يـــــــةال دارال دعملـــــــرتد ن ثـــــــميتمكـــــــ ومـــــــن ن، واملجـــــــالسلـــــــد ـــــــان ال ـــــــ ـــــــن ســـــــتعانة

الرجــــال بالقــــادة أســــوة امعيــــة اســــةوتختلــــف. ا د مــــع يجــــة الن ــــ)م2017(املنقــــاشرــــذه ال
عــــــن ــــــا نتائج إيجابيـــــةوجــــــودكـــــشفت نعالقــــــة لــــــبــــــ دار ن التمكــــــ يمــــــستو اى لقيــــــاداتدى

امعات با سائية نوعقدال أدا ر لتطو عمل ش و ية تد ربرامج  .يدارور

املفتـــــوح، الـــــسؤال ـــــ: ھّونـــــصإجابـــــة أن ان جـــــا امعـــــة يمكـــــن كيـــــف
ُ

نز التمكـــــ دعـــــم ـــــ م س
ا لدى سائيةيدار ال   ا؟لقيادات

عــــنول دارلكــــشف ن التمكــــ دعــــم ــــ ان جــــا جامعــــة يدو ز ــــسائيةر ال القيــــادات لــــدى
ة ــــــسو قامــــــــــــالإامل لــــــبعضةالباحثــــــت؛ مفتــــــوح ســــــؤال وبتوجيــــــھ ـــــــساتوكــــــعميــــــدات ئ و ريالت
انب قــسام جــا جامعــة اســة(زليــات الد نــصھ)رعينــة ــ: ّ، أن ان جــا امعــة يمكــن كيــف

ُ
ــز م س

ا لــدى دار ن التمكــ ــسائيةيدعــم ال الســتجاباــالقيـــادات الكيفــي التحليـــل ــإجراء و فيمـــان؟
أن ن تب انب، ا ذا ـسائيتعلق ال القيـادات لـدى دار ن التمك دعم ا يمك ان جا يجامعة يةز

ن–ا نظر ة وج خالل-من يمن   : ما
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 ا وإدا اديميا أ سائية ال القيادات ن لتمك داعم تنظي مناخ توف
ً ً
 .ر

 والــــصالحيات الــــسلطة مــــن ــــدا مز ــــسائية ال القيــــادات ُمــــنح ً
التــــصرف ــــة اتخــــاذُوحر ــــ

ات إرالقرا الرجوع منندو العليا ة ُدا الرجالر  .القادة

 القيـادات ــترشـيح ال ـة ر والتطو نيـة امل ات الـدو مـن العديــد ـ ع ـصو ل ـسائية رال ل
بـــاللوائح ن ف معـــا ـــادة و ـــة، دا ن ا ـــا وم ن ا ـــ خ ـــادة ـــ مباشـــر ل ـــش م رـــسا ر ر زز

ة دا ن امعة،روالقوان نبا لد دار ن التمك مستو ادة التا يو ي   .ز

 و املــستمر ب والتــد يع ــ وال واملــساندة ــةرالــدعم دا ســاليب أحــدث ــ ع رطــالع
والدولية قليمية و املحلية امعات ا املطبقة ديثة   . ا

 املختلفـــة ـــة دا املناصـــب تـــو أجـــل مـــن ـــسائية ال للقيـــادات افيـــة ال الفـــرص رإتاحـــة
امعة الرجالبا القادة ع ا اقتصا وعدم   .ر،

 ألدامــنح افيـــة ال الـــصالحيات ـــسائية ال وجـــھادوأءالقيـــادات أكمـــل ـــ ع ـــن امر ـــ واح ،
وتواجد امعية ا واملجالس ان ال اتن القرا اتخاذ بالرأي ن مةرمشارك  . امل

 ـــسائية ال القيـــادات عمـــل ــز امعـــةعز املواقـــفبا ـــ ن ومـــساند ن بجـــان والوقــوف ،
ن تواج ال ة دا ل املشا حل ن ومساعد   . رالصعبة،

 د ات دو ةرتفعيل يـةرو التد حتياجـات ـسائيةجميـعدىلـرترا ال ذواتالقيـادات
أجلاملناصب من ة امنإملامردا ةبامل نردا عل يجب   . بإتقاناأداال

 واملـــــساواةدعــــم العدالــــة مـــــن نحـــــو ـــــ ع ــــسائية ال الكفـــــاءات ات،جميـــــع عتبـــــا روتـــــرك
الفردية املعاي أو صية الواسطاال ياتمثل واملحسو املرأةت ن   . تمك

 ياديــــــة ا ــــــ ع بعتمــــــاد اف ــــــ ع ـــــــ الكفـــــــاءاتوالــــــشفافية ذات القيــــــادات ات رقــــــد
العلمية جات الد أو ة العمر قات الفر عن النظر غض رالعالية ُ  .و

 ،واملنصب الفرصة وإعطاء والثقة املـستمر،والتحف ب ر،ورالتد نـدفالتـدو تمكـ
من بالقيااملرأة الرجلم إ الرجوع دو الوظيفية ا ام  . نم

 ان م و حتياجـــــــات مـــــــن ـــــــسائية ال القيـــــــادات تحتاجـــــــھ مـــــــا افـــــــة املاديــــــــةيـــــــتـــــــوف ات
ولة وســـ الــصالحيات ســـة مما عــز ـــ ال التقنيــة وأســـاليب تــصال ـــزة وأج ة ــشر روال ز

ن لد ن التمك لدعم دار  . يالتواصل

 ر التطو الفرصة ن يمنح القراالذا سليمرواتخاذ أساس ع   .ات
 عنــد ــال ا ــو كمــا أعمــال مــن بــھ تقــوم مــا ــاتقــدير ميل ــالرجــلزتقــدير ع ــا وتحف

  .ذلك

 ديثـــــــة ا ـــــــة دا امج بـــــــال دارـــــــدفرســـــــتعانة العمـــــــل ر القيـــــــاداتيتطـــــــو لـــــــدى
سائية   .ال

 أوال الر
ً

،بالتفك منبدا أفضل الرجل أن نظرة غي   . القيادةاملرأةو
 مـــ معينـــة جماعـــة ـــ ع ـــة دا املناصـــب قـــصر وعـــدم الـــشابة للقيـــادة فرصـــة نرإعطـــاء

باستمرار ة ا ذوات  .القيادات

 ــسية التد عبـــاء الـــرتخفيــف أجــلدى مـــن ــسائية ال دارلقيـــادات للعمـــل ن يتفـــرغ
 .بكفاءة

 ـسائية ال للقيــادات مـا ا العمــل ات،دعـم ـ ا ــدوتبــادل مز عقـد خــالل مـن ن بيــ
يح ت ال العمل ش و الندوات نورمن ةل ا ذوات القيادات من ستفادة   .فرص
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ال عراملحو حة(را املق   :)ليات
الثالــــث الــــسؤال حــــة: ّونــــصھ،إجابــــة املق ليــــات ــــزمــــا عز ــــ ان جــــا جامعــــة دو زلتفعيــــل ر

سائي ال القيادات لدى دار ن ايالتمك  ؟ة
حــت اق الــسؤال ــذا عــن عــضالباحثــولإلجابــة انليــاتة جــا جامعــة دو زلتفعيــل ر

ا القيادات لدى دار ن التمك ز ايعز سائية ال ليا بمـسؤ امعـة ا تـضطلع الـدو ذا و و، ر
امل ا لد سائية قيادات افيةيئة ال ات مرتفعةرملمارا بكفاءة القيادي العمل وسة سا، تأس

ً

امليدانيـة اســة الد نتــائج عنـھ أســفرت مــا ـ املر،رع دبيـات إليــھ خلــصت مـا ضــوء ــ ــذاو تبطــة
صياغة املجال حةلتم املق ييات   :كما

طـــــــة )1( ان؛ا جـــــــا امعــــــــة اتيجية صــــــــياغة زســــــــ بإعــــــــادة امعـــــــة ا تقــــــــوم ــــــــاكــــــــأن خط
للقيـــــــادا دار ن التمكـــــــ فـــــــرص إتاحـــــــة تتـــــــضمن أن ـــــــ ع اتيجية ـــــــايســـــــ ـــــــسائية ال ت

قائمـة ـ ا ضـع صــناعةوو أمـاكن ـ ــا ا مثـلأولو ـسائية تواجـد القـرار ال ضــمن القيــادة
ر التخطيط ان ، والتطو ام امعة القسم ومجالس ا وا لية  .املختلفة وال

فعـــال إتاحـــة )2( تنظيمــــي ن؛ّمنـــاخ بــــأ ـــسائية ال القيــــادات ـــشعر عادلــــة علميـــة ئـــة بب ــــ يتم
يجــــة ن امـــــدة،متمكنــــات ا والقيــــود والتعليمــــات مة الــــصا الرقابــــة مــــن للتحــــر ــــن اك رإد رر

مـــا ــشاف اك ثــم ومــن ن، ا وقــرا ن وتــصرفا ن أعمــال تجــاه لية باملــسؤ أيــضا ن روشــعو و ر
ً

ن ـــام وم ـــة دا ن أعمـــال أداء مــن ن تمكـــ امنـــة ات وقـــد انــات وإم طاقـــات مـــن ن رلــد ر
ن خـر عـن ـ ومتم مغـاير نحـو ـ ع ة،الوظيفية ضـر القيـادة صـناعة معوقـات زتجـاو ورمـع

سائية  .ال
واملــشاركة تطبيــق )3( ـــة واتخـــاذه ــ الالمركز دار القــرار ض؛يصـــناعة تفـــو خـــالل مــن

املـرأة تــو لـضمان الــصالحيات مــن ـد املز وإتاحــة امعــة، القياديـة املناصـب ُالـسلطة با
الـــ ـــسب وتحديـــد برســـم املتعلقـــة ات القـــرا اتخـــاذ ـــ ا امعـــةرمـــشارك ل العامـــة سياسة

ـا إدا ر ـدا،روتطـو مز ن ومـنح
ً

طـرح املـساحة مـن  ن ـ ـا ن رأف  ُصـنع عمليـة ـ ومـشارك
 .القرار

امعـــة؛ )4( با ـــة دا املناصـــب ـــ أع ـــ ـــسائية ال للقيـــادات الـــوظيفي ـــ إتاحــــةرال مثـــل
دا املراكـــــــز ــــــ الـــــــوظيفي ـــــــ لل ة ـــــــ املتم ــــــسائية ال الكفـــــــاءات أمـــــــام العليـــــــاالفــــــرص ُـــــــة ر

امعــــات ا ــــ يحــــدث بمــــا أســــوة جامعــــة ــــسة ئ أو جامعــــة وكيلــــة ــــو ت كــــأن امعــــة، ربا ن
ـــــق طر عـــــن امعــــة با ـــــة دا املناصـــــب ــــ املـــــرأة حــــصة ـــــادة ـــــ م ــــس ـــــذا و ، رخــــر ز ُ ى

ات ملباد وفقا سائية ال القيادة ن وتمك والتنفيذي القيادي ب رالتد ر
ً

ي" سا ال ن  ". التوط
مـــــا )5( ا لـــــ؛)نالتعـــــاو(العمـــــل ان جـــــا جامعـــــة ـــــسائيةزيع ال التعـــــاولقيـــــادات ـــــ نع

ماعــات املتبــادل وا فــراد ن بـــ ــة النا ات ــ وا ات ــا امل التعـــاورونقــل مبــدأ ــز عز و ن،
الواحد ق الفر ح بر والعمل والفعال امعةّ با ة دا ام امل إنجاز ولة وس سرعة  .ردف

الـــزميالت )6( ن بـــ ات ـــ ا بـــرامجكـــأن؛تبـــادل امعـــة ا ــــيح ــــــدفت القيــــاداتإ اســـتفادة
املستجدة سائية وا ال ة ـ ا ذوات القائـدات اء آ ةرمـن دا مجـال ـ املتخصـصة . رملعرفـة

ــسائية ال للقيــادات امعــة ا ــسمح ة املــستجدة وقــد ــا ا ربز العمــلا ــ ة ــ املتم معــات
ونقل ملعرفة يدار ة دا ا أعمال رطر ا ق  .ا املوجودة تا
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ـــسائية )7( ال للقيـــادات ـــة وإدا اديميـــة أ يـــة تد ات دو رتـــوف ر خطـــة؛ر امعـــة ا تـــضع كـــأن
لتنفيـــذ املـــة مت يـــةعمـــل تد ات ردو ـــر م ـــدو وفقـــا ا تنفيـــذ يـــتم ة، دا مجـــال زـــ لر

ً

ن ف ومعـــا ن ا ـــا م ر وتطــو ن لـــد دار ن التمكــ تنميـــة إطـــار ــ ي دو ل ـــش و رمحــدد، ر ي ر
ا تتعلـقروقـد ـ ال ـة دا صـنع رن ات ـا ُبم واتخـاذه، ر ة القـرار مـات، روإدا و  زالـصراعات
ات املـشكالت وحـل ـا ـ تـصال روم ـق، والعمـل تـوف فر ـ عت للقيـادات بـرامج و يـة رتد

ــ ـسائية ئــة ال امعــة العمـل ب ة با ــا ورضــر ـ تحتــاج أل ديــدة إ ا ســات املما  رعلــم
اتيجيات سـ ـ و ـا مكـني ال وتحقيـق أثنـاء تطبيق ة العمـل، ـ فيتولـد م  إحـساس تنافـسية،

ـشعر بالثقـة ـسائية ُ ال ـ بـأن القيـادات ن ـساعد امعـة ر ا ـم تطـو وف ن،  ـصيا
ديدة التقنيات ،  ا تي الر ن ات ومواكبةوعمل ا  تحدث ال التغ ا   . راملجتمع

نظــــام )8( ؛جيــــدإتاحــــة ــــ والتحف افــــآت الكفــــاءاتواكللم ذوات ــــسائية ال القيــــادات ــــشاف
تمـــنح امعــة ا مـــستو ــ ع ة ســنو مـــسابقات وتنظــيم ــا؛ ومعنو ماديـــا ن عــاي و ــة ىدا

ً ً
ر ر

العمــل مجــال ــ إبداعيــة ــار أف تقــديم ـ ة ــ املتم للقيــادات يعية ــ وجــوائز حــوافز ـا ف
يمـنح فـالتحف ، ـ الثقـة يدار عطـي إنجـاز ع و ـام، تـضمن قيمـةللعمـل امل و  مـضافة،

ن نفتــاح جــودة تحــس ــادة و دمــة، تــصال زا يحقــق و ممــا امعــة با ن العــامل ن بــ
ز وامل ال نالتواز عز ل و الوظيفي االرضا سائيةدى ال   .لقيادات

الفعــال )9( لمــا؛ّتــصال جتماعــات اللقــاءات زادت ف ات و ــوا ن روا ة بــ  ُالعليــا ردا
ـسا ال امعـة، ئيةوالقيـادات تبـادل با ـان يحة املعلومـات و  ـشفافية واملتجـددة الـ

ضـوح؛ الـشعو وو راد ن ز ـة بـالتمك نتمـاء، التـصرف ُوحر ـو و ت مـاس نو ا ن ي لـد  الـذا
ن  .داء لتحس

امعـــــة؛ )10( ا ي مبـــــا ـــــل ـــــ ـــــودة ا عاليـــــة نـــــت إن شـــــبكة القيـــــاداتإتاحـــــة ـــــساعد ـــــذا و
ن بأعمـــال القيـــام ـــ ـــسائية نقـــلال يديـــة، ال ـــدمات ا تبـــادل ولة ســـ خـــالل مـــن ـــة ردا

ميــع، ل ـــسرعة والتعليمــات والبيانــات ـــواملعلومــات ن العــامل بجميــع الفعـــال ّتــصال

أحــدث ومعرفــة ، دار العمــل مجــال يخــص ــ خ أو معلومــة أيــة عــن والبحــث امعــة، يا
ا داخـــل ـــة دا و والثقافيـــة والتقنيـــة العلميـــة مـــعراملــستجدات ـــوار وا ـــا، ج وخا رامعـــة

ــس مــا ــق طر عــن معينــة قــضية أو موضــوع ــشأن خــر ــة دا ُالقيــادات ى بمجــاميع"ر
موقــــع"النقــــاش وتــــصفح ونيــــة، لك واملجــــالت ف الــــ عــــة ومتا ــــي، و لك ــــشر وال ،

عــة ومتا املعلومــات، وتحــديث باســتمرار امعــة ا أخبــار ــ ع للتعــرف ــي و لك امعــة ا
علميــا ان جــا جامعــة ر تطــو ــ ـا م لالســتفادة خــر والعامليــة املحليــة امعــات ا مواقـع
ً

ز ى
عــد عــن جتماعــات عقــد وكــذلك ــا، ُوإدا ً

نقــاش(ر حلقــات نــدوات، طــالع)مــؤتمرات، و ،
ـــ خ مـــن لالســـتفادة أخـــر جامعـــات ـــ ـــة النا ـــسائية ال القيـــادات ثقافـــات ـــ ـــىع ن ا

ا ا التعليم ر  .متطو
اسية(البعثات )11( الد ـق؛)راملنح طر عـن ذلك تم ـسائية و ال القيـادات ان إيفـاد جـا زبجامعـة

ـ أو مؤسـسات إ عامليـة أو محليـة ائـدة ـة رإدا ـد ر  تكنولوجيـة أو بحثيـة، أو علميـة، معا
ة، ب متم ديثة ع رللتد ا امعية مجال  ساليب ا ة  .ردا

الت )12( ش والــو والنــدوات عــد؛عليميــةراملــؤتمرات
ُ

ن أســاليب مــن  تــؤثر يدار التمكــ ــ ال
ـار ف و ات ـ ا ـ تال ـ إيجابيـا

ً
ـ  اء ل رو ـذا شـ عـد و ، ـ  طيبـة فرصـة التجمـع ُجم

ب ان رلتد جا بجامعة سائية ال واملناقشة، ع زالقيادات املتبادل، وار ستفادة ا  من و
ـار ف و العمـل راء مجـال ــ ديـدة ديـدة،ا ا ـة دا ــات والنظر ردار ـا كمــا ي  أ

ساب فرصة د الك امز
ً

املعلومات  ات من ا وامل ات  .التخصص مجال  روا
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امعيـــة )13( ا ـــسائية ال للقيـــادات ســـنو ملتقـــى أبـــرُتـــ؛يتنظـــيم إليـــھ تالقيـــادارائـــداتزد
ل ــــة النا ــــسائية وتجــــاال ن ا ــــ خ بــــارتقــــديم ــــا م ــــستفيد ــــى اصــــة ا القيــــادات ن

 .الشابة
مركــز )14( ــشاء ــة القيــادات إ امعــة؛ ردا با ــسائية ــسائية إعــدادــدف ال ال القيــادات

ن، الواعـدة، ا قـد ر ـز روتطـو عز ن و انـا ن إم وتمكيـ  الكفــاءة امــتالك مــن القياديـة،
مـة ات لللوصـو زالال مـستو ـ أع ـ وتقلـد الكفـاءة إ ـة، وتحقيـق القياديـة املناصـب ردا

دارالن  .يجاح
ليـف )15( ـ نـة ت امعـة ىمـستو ع ر ؛ا ـب لتطـو وظيفـي كت شـاد ــسائية رإ ال للقيـادات

التعليمــــات ــــ ع ـــن وإطالع ، ــــام ا دار العمـــل ــــ القيــــادي بالـــدو ن ف عــــر يـــدف ر
و ـــامواللـــوائح ا العمـــل تحكـــم ـــ ال عات ـــشر وال ن ـــالقـــوان ن مـــ املبتـــدئات خاصـــة ،

 .القيادة
ا )16( يع العلمـــي؛ـــ القيـــاملبحـــث فـــرص ـــا ـــسائية ال للقيـــادات ان جـــا جامعـــة ـــيح ت زكـــأن

ا املشكالت ة معا م س علمية حوث و عات بمشر
ُ

دارو ا ا ج وتنمية يامعية  .ز
يع )17( ي الـتعلم أسـلوبـ ـ عتمـدالـذي ؛الـذا بجامعـة اسـتقاللية ع ـسائية ال القيـادات

ان، وا جـو وتـوف زجـا الديمقراطيـة ـةُمـن ـا، أثنـاء ر إدا ن تمكيـ
ً
ي فـالتعلم ر ـتم الـذا

اتيجياتب سـ عيـدا توظيـف الذاتيـة ن ا ـا م تنميـة ـ م ـس ـ ال ـة بو ال
ً

ر
ُ

ات عـن  ـ  خ
ن نيـة، خـر تحقـق امل العلميـة تـوف خـالل مـن ذلـك و ات  ـ ساسـية واملراجـع رالـدو

امعــة، مكتبــة ــق وعــن ا ســتماع طر و ــضو واملــؤتمراتلل را واملحاضــرات  نــدوات،
االنقــاش وحلقـات حــضو امعــة ا ــا يح ت ــ ال

ً
لوجــھ-ر ــا وج

ً
ونيــا- إلك أو

ً
عــد (  ،)ُعــن

الذاتيةلتحقيق القيادةالتنمية امعيمجال  .ةا
ـ )18( ـسائية النمـاذج تحف امعـة ال با ـة دا القيـادة ـ ة ـ  اللقـاءات فـرص وإتاحـة ؛راملتم

ن شر مع نة التم  نرتجا ل ن زواملوا ن ب اجبا و ن امل وحقوق العملو لداخل  .ئة
شـــعار )19( للمـــرأة"رفـــع شـــاملة جامعـــة ـــس ؛"إيجـــاد جامعـــةكـــأن تـــوف ـــ إ ان جـــا زجامعـــة

ــــا اد بر ة ـــ العلميــــةمتم ــــا وأبحا ة التعليميـــة ــــسو ال ـــا قتــــصادوقياد بنــــاء ـــ م ــــس ،
ُ

داراملعر ـــــــاز ا وتنميـــــــة امعـــــــيـــــــ ـــــــسائيةل ال القيـــــــادة دو عظـــــــيم يمكـــــــن حيـــــــث رة،
مثـــل املختلفــة املجـــاالت تنميــة ـــ امعــة املواطنـــة،: با ، الفكـــر مــن ـــ املــرأة دو ـــز يعز ر

قتـــــــصادي و الـــــــسياسية والثقافيـــــــةالتنميـــــــة جتماعيـــــــة و الثقافــــــــةة ، التطـــــــو العمـــــــل ،
امل ن تمك من د يز مما املرأة، عليم للمرأة، ية تنميال ا بدو والقيام املجتمعررأة  .ة

وسـائل )20( مـن ـام سـتفادة ا يم غـرسـ ؛عـالم يحة املفـا والـ  نحـو يجابيـة
امعة، با ي سا ال القيادي فرص رالدو ات وإتاحة سائية املشار ا أسوة ال ك  .الرجل شر

العمــلاتبـاع )21( ـ ر التــدو ات جميــع إلــزامو ؛أســلوب مـ املـستو ــساءالقياديــة ال بتحديــد ن
مبــدأ البديلــة القائــدة واتبــاع لــة، ر القيــادة املؤ مــستمر بالتــدو ل القيــادات ــش ن بــ

امعة، با سائية ض واعتماد ال ليف التفو ن لضمان والت  . التمك

أن ىوتر نال عملية نجاح الباحثة باإلضـافة مـن يتطلـب يدار تمك ـسائية ال  القيـادات
ـ الت إ بمـؤ اد التمتـع علميـةأ ات ـ وخ ـتكـن أن يميـة ـات علـم ع ة، بنظر ات ردا ـا م ن  رولـد

، اسـتخدام دار العمـل مـن يتكنولوجيـا ـالرغم ن ـ املـستخدمة سـاليب تنـوع و التمكـ بـرامج
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، مـع يمكـن نـھإ إال يدار ن ا أسـلوب بـ مـن ـ مـن أك ـسائية ال القيـادات مراعـاة مـن والبـد معـا،
ً

 
ن حيـث ا ا مـستو قأو ـن، ـ ولفـر ـدف أدا ن وال التمكـ ، مـن ـذا يدار ـ التعـرف يتطلـب و  ع

ن وح ن، ار بداع ع احتياجا بت ن ،و ـ روتـد طـالع، بـالقراءة الذاتيـة التنميـة ع  وعقـد و
لقـات ش النقاشـية ا ن يرفـع بمـا العمـل ورو كفايـا يتطلـب .مـن ـ النجـاح تحقيـق كـذلك ـ والتم

ال امعات ن سعوديةا س ا من ة قيادة ـ رقاد يعاب ع املـستقبل اسـ ات ـ ـد غ  حـاالت مـن وا
سائية عدم ال للقيادة   .التقبل

ي ؛التوصيات ما بتحقيق اسة الد    :رتو

 الــــــذي املناســــــب ـــــــ التنظي املنــــــاخ ــــــز انعز جــــــا جامعـــــــة ة إدا لــــــھ وفقــــــا زعمـــــــل ر
ً

ـــــــ و ع،
سة مما ع سائية ال درالقيادات ن وعملياالتمك ا فكر ار

ً ً
 .ي

 تجاه ـة نحو تفعيل ـ الالمركز ـسرعة ال ـ ـام، إنجـاز تتم ـار امل القيـادات ـصيات وإظ
ـسائية ـا، ال خـتالف وموا ـر ظ ن و ـن وال بيـ ة يجعل مكـر ا رـ

ً
ن مـن   الـبعض، عـض

أثرا لھ مما
ً

إيجابيا 
ً

بصفة القيادي العمل   دار  .عامة يو
 ــز ض عز القيـــادات الحياتالـــص تفـــو ـــسائية لــدى تحمـــل ال ـــدف ان جـــا  زبجامعــة

ليات ـ ـ واملـؤثرة ـا املنوطـة واملـسؤ ال ات ـا، يـتم رالقـرا ض بـھ يتمتـع ملـا اتخاذ  مـن التفـو
ادة دار ز  .يبداع
 ادة وافز ز ـة املادية ا ات للمبـدعات واملعنو ـ يع ،واملتم ـ ـسائية القيـادات انخـراط و  ال

امعات ية السعوديةبا العر ز والعاملية باملؤتمرات ادة بالنفس، الثقة لتعز  .نطالعا زو
 قيات نظام  واملوضوعية العدالة تحقيق امعات  ال س عن النظر غض ا   .ا
 ــــــة إدا عــــــاد بأ طــــــھ و ان جــــــا بجامعــــــة ــــــسائية ال القيــــــادات لــــــدى دار ن التمكــــــ ردعــــــم رز ي

وقيــــادة ـــداف، باأل القيــــادة والقيــــادةجديـــدة بــــداع، وقيـــادة مــــات، وقيـــادة ، ــــ زالتغي
العمل فر ن و وت ذات... قباملشاركة عاد من ا يوغ يجا نثر التمك  .  عملية

 فــضل ــ إ ــا غي و ــا إدا ر وتطــو ان جــا جامعــة تنميــة ــ ــسائية ال القيــادات رمــشاركة ز
العصر ومستجدات ناسب ي  .بما

ح مق   :ةبحوث

ن .1 التمكــ عــاد أ تــوافر جــة لد نــة مقا اســة رد ر ــر اديميــة القيــادات لــدى امعــاتيدار ا
ية جن و ية  .العر

ـ .2 مـا وأثر امعـة ا لقـادة الـوظيفي باألداء دار ن التمك لعالقة مية تقو اسة يد نر تحـس
ا  .لتنظياملناخ
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  املراجع

أوال
ً

ية- العر   املراجع
ـــ لي العــال، حـــسُأبــو اتيجية). م2014(محمــد حــة اســ ـــسائية القيـــادة ردو لتفعيــل مق ال

بو القرار صناعة  السعودية بية لية  يال ـة ال بو ال الدولية املجلة الطائف، بجامعة
املجلد العدد)3(املتخصصة، النفس،)10(، لعلم دنية معية ا   .146 -123ر،

سـعود ـت ب إيمـان ، خـض ـ). م2012(أبـو ـسائية ال اديميـة القيـادات تواجـھ ـ ال التحـديات
، العــا للتعلــيم الــسعودية املجلــة الــسعودية، يــة العر اململكــة ــ العــا التعلــيم مؤســسات

اض،)7(العدد الر ،87- 124 . 
ــ الغ عبــد حــسن غــدة، وحقــو). م2014(أبــو املعاصــرة ــة الفكر والتحــديات ســالمية قالثقافــة

اضس الر سعود، امللك جامعة ع، واملطا العل شر ال  .ان،
هللا عبـد ن حس جميلة ، ماو يـة). م2016(يال تر ات مـدير ـ ـسائية ال القيـادات سـة مما جـة رد ر

ماجـــست ســالة ن، العــامل لــدى الـــوظيفي داء بمــستو ــا وعالق دار ن للتمكــ رعمــان ى ي
ا العليا، اسات الد لية ة، شو م ُغ ر دنر اشمية، ال  .رامعة

لطيفة ي، وأثره). م2014(بر دار ن ز يالتمك ن عز ن النفـ التمكـ العـامل  القطـاع ـ لـدى
اص الص العدد والية ا ة، وإدا اقتصادية أبحاث مجلة لية)15(رسكرة،  العلوم ،

ة قتصادية جامعة وعلوم روالتجا ، سي ا خيضر محمد ال  . 28 -1زائر،سكرة،
سليمان محمد ، ن). م2008(يالبلو س لـدى الـوظيفي بـاألداء وعالقتـھ يدار التمكـ املـدا ـ  رمعل

وميــة الــسعودية اململكــة -الوجــھ محافظــة ــ ا يــة ــة مــن -العر ســالة وج م، رنظــر
دن مؤتة، جامعة العليا، اسات الد عمادة ة، شو م غ رماجست ُر  .ر

ســـــعيدة ـــــوخ، الـــــوظيفي). م2014(ت داء ـــــ ع وأثـــــره دار ن مؤســـــسة: يالتمكـــــ حالـــــة اســـــة رد
MGB Royalوعلـــوم ـــة والتجا قتـــصادية العلـــوم ليـــة ة، ـــشو م ـــ غ ماجـــست ســـالة ر، رر

زائر ا بوقرة، أمحمد جامعة ، سي  .ال
حمـــة وتــومي، الــرحمن عبــد الــوظيفي،). م2017(رتــومي، داء ــ ع وأثــره دار ن مجلـــةيالتمكــ

العدد قتصادية، الوداي)4(التنمية ضر، حمھ يد الش جامعة زائر،-،   .86 -68ا
والتكنولوجيـــــا للعلـــــوم هللا عبـــــد امللـــــك ب). م2018" (اوســـــت"جامعـــــة تـــــد اديميـــــة٢٥راوســـــت أ

برنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج فعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن"قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات"ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية جع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ،
leaders-future-for-training-made-tailor/news/ar/sa.edu.kaust.www://https 
ان جـا ــسائية). م2018(زجامعـة ال القيـادات ة: ملتقـى ــ الف ـ املـستدامة، والتنميـة 14 -13رالـدو

ان،2018نوفم جا جامعة ات إصدا امللتقي، ب كت زم، ر
ُ

 1- 34. 
ان جــا جع). م2018(زجامعــة مــس الــة، للو ــ التنظي ــل ي ال الطالبــات، ن لــشؤ امعــة ا الــة وو

   gagent/sa.edu.jazanu.www://https/من
ان جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن). م2020(زجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ان، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

#us-about/sa.edu.jazanu.www://https 
ان جـــا خدمـــة). م2020(زجامعـــة عمـــادة ان، جـــا بجامعـــة املجتمعيـــة ـــدمات ا جـــودة ة إدا زنظـــام ر

املستمر، والتعليم   .54 -1املجتمع
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ان جــا دل). م2020(زجامعــة ان، جــا جامعــة ــ اديميــة امج ــ ال اعتمــاد وتنظــيم ة إدا زنظــام يــلر
، ادي ر التطو عمادة ، ام ال  . 27 -3عتماد

ـــــاب بــــن حــــسن مي، ــــا ـــــ). م2013(زا اســــة، للد العــــام ـــــ: رطــــار ان جــــا جامعــــة امات زإســــ
املحلية ان،2012/ ـ1433التنمية جا جامعة ع، واملطا العل شر ال ة إدا زم،  .17 -11ر

فاطمة ليجيـ). م2010(حافظ، ا املـرأة ن لـيج: ةتمكـ ا اسـات د مجلـة ـارج، وا الـداخل رجـدل
العدد ية، العر رة ز السنة)137(وا ت،)36(، و ال جامعة ،401- 404.  

بكـر ـت ب فاطمـة وجمجوم، ب م بن محمد امد، ومواءمتـھ). م2009(ا للفتـاة العـا التعلـيم
ال للتعلـــيم ــي عر فـــضاء نحـــو الـــسعودية، يــة العر اململكـــة ـــ العمـــل التحـــديات: عـــاقلــسو

مكتب ي، العر قلي املؤتمر املجتمعية، ليات واملسؤ و والعاملية س بية قلي اليو  لل
ية لالدو  رة، العر القا وت،  . 882 -859بب

حــسن محمـــود ــدى ، ــا والتنظيميـــة املجتمعيــة املعوقــات). م2013(يــاز  بالرضــا وعالق
لدى سائية القيادات الوظيفي ـ تنظـيم رمنظـو مـن راسـةد :ال دمـة املجتمـع جتماعيـة، ا

العــــــدد ــــــسانية، والعلــــــوم جتماعيــــــة دمــــــة ا ــــــ اســــــات د ــــــزء)34(رمجلــــــة ا ،)17(،
حلوان،  . 6255 -6173جامعة

الـــرحمن عبـــد أمـــل ـــي، ر ـــ). م2017(ا الـــسعودية املـــرأة ن لتمكـــ مجلـــس ـــشاء إل ح ـــ مق رتـــصو
يـ العر اململكـة ـة ر الـسعوديةؤضوء تنميـة2030ة ـ الـسعودية املـرأة دو ـز عز مـؤتمر رم،

اململكـــة ـــة ر ضـــوء ـــ ة2030ؤاملجتمـــع ـــ الف ـــ ـــل25 -24م، البحـــوث2017أبر ـــد مع م،
وف، ا جامعة ب، والتد ة شا س اسات روالد ر  .  377 -354ر

طــالل خلـود ي، ـسا امعــات ردو إبـراز). م2018(ا ـا الكفــاءات تنميــة ــ ا ر وتطو  القياديــة
ا ح(واســـــتقطا ـــــ مق ـــــسائية)رتـــــصو ال القيـــــادات ملتقـــــى ـــــ: ، املـــــستدامة، والتنميـــــة رالـــــدو

ة ان،2018نوفم14 -13الف جا جامعة امللتقي، ب كت زم،
ُ

29.  
املجيــــد عبــــد ميــــد ا عبــــد ــــشر). م2012(حكــــيم، وال للطباعــــة اك ــــ إي وسياســــتھ، التعلــــيم نظــــام

رة القا ع،  .زوالتو
ناصـر محمـد ي ـا ان، ـ ن وا هللا عبـد محمـد ـ م مـاد، ر). م2018(ا ـة القيـادات تطـو  ردا

ــسائية ــ التنميــة لتحقيــق ال ــة ضــوء املــستدامة القيــادات2030اململكــة ؤر ملتقــى م،
ـــــسائية ة: ال ـــــ الف ـــــ املـــــستدامة، والتنميـــــة امللتقـــــي،2018نـــــوفم14 -13رالـــــدو ـــــب كت م،

ُ

ا جا  .22ن،زجامعة
هللا عبـد ــز العز عبــد طر، ـو الــسعودية،). م2003(ا يــة العر اململكـة ــ التعلــيم خ تـا مــن رملحــة

اض الر الوطنية، د ف امللك  .مكتبة
حــــــــسن محمــــــــد وفــــــــاء ر، تواجــــــــھ). م2018(الــــــــدغر ــــــــ ال بالتحــــــــديات وعالقتــــــــھ دار ن يالتمكــــــــ

امل الناشـئة، الــسعودية امعـات ا ـ ـسائية ال املتخصــصة،القيـادات ـة بو ال الدوليـة جلـة
العدد)7(املجلد النفس،)8(، لعلم دنية معية  . 30 -18،را

ان جا بجامعة التخصصات ان،). ـ1441(زدليل جـا جامعـة اديميـة، ن للـشؤ امعة ا الة زو و
1- 4.  

محمـد الباسط عبد قـسام). م2017(دياب، سـاء لر دار ن للتمكـ ح ـ مق ؤتـصو اديميـةير
م لـــــد دار بـــــداع ـــــ تحف ـــــ ه ودو ة املـــــصر امعـــــات يبا نموذجـــــا(ر اج ســـــو جامعـــــة

ً
(،

العدد ة، بو ال اج،)49(املجلة سو جامعة بية، ال لية ،2- 152. 
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أمينـــة ن). م2012(الـــردادي، املـــشرف لـــدى ات القـــرا اتخـــاذ ـــ ع ة القـــد لتـــدعيم دار ن رالتمكـــ ر ي
م بمدينــــة ن بــــو أمال جامعــــة بيــــة، ال ليــــة ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست ســــالة املكرمــــة، ركــــة ر

السعودية ،  .ىالقر
حنــان هللا، ق امعـــة). م2010(زر با التعليميــة دمـــة ا جــودة ن تحـــس ـــ ع ن التمكــ اســـة: أثـــر رد

ليــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست ســالة قــسنطينة، ي منتــو جامعــة ليــات مــن لعينــة رميدانيــة رر
قتصادية زائرالعلوم ا قسنطينة، ي منتو جامعة ، سي ال  .روعلوم

ســـــليمان خالـــــد ومـــــدى). م2009(الرشـــــودي، التعليميـــــة منيـــــة املنظمـــــات ـــــ ن التمكـــــ مقومـــــات
نــــايف جامعـــة العليــــا، اســـات الد ليــــة ة، ـــشو م ــــ غ ماجـــست ســــالة لتطبيقـــھ، ـــا ز ُجا ر رر

السعودية منية، للعلوم ية  .العر
صـــــــادق أحمـــــــد امعـــــــات). م2010(الرقـــــــب، ا ـــــــ ن العـــــــامل ن بتمكـــــــ ليـــــــة التحو القيـــــــادة عالقـــــــة

ــة، دا والعلــوم قتــصاد ليــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست ســالة غــزة، بقطــاع ية رالفلــسطي رر
غزة ر،   .زجامعة

ن حــــــس هللا عبــــــد بــــــن طــــــالل ف، والــــــشر مقعــــــد بــــــن مطلــــــق ، ــــــ ســــــات). م2019(والر املما رواقــــــع
ــ ــة دا و املتخصــصة،رالقياديــة الدوليــة ــة بو ال املجلــة الناشــئة، الــسعودية امعــات ا

العدد)8(املجلد النفس،)8(، لعلم دنية معية  . 183 -151 ،را
ـــــز العز عبـــــد ســـــعود ناصـــــر س، ـــــ). م2015(الـــــر املد ب: رعتمـــــاد وتجـــــا ـــــة نا دوليـــــة رنمـــــاذج

الدمام ، املتن مكتبة  .طموحة،
ـــد ف رة ـــو ا ا،). م2017(الزامــل، نفـــس وتجـــاه املجتمــع تجـــاه املـــرأة ــ و فـــع ـــ امعــات ا ردو ر

اململكــــة ــــة ر ضــــوء ــــ املجتمــــع تنميــــة ــــ الــــسعودية املــــرأة دو ــــز عز ؤمــــؤتمر ــــ2030ر م،
ة ــــ ــــل25 -24الف جامعــــة2017أبر ب، والتــــد ة ــــشا س اســــات والد البحــــوث ــــد مع رم، ر ر

وف،  .353 -342ا
إســـــماع يوســـــف ، ــــ س). م2013(يلالزام مـــــدا مـــــدير لـــــدى دار باإلبـــــداع وعالقتــــھ ن رالتمكـــــ ي ي

بيـــــة، ال ليــــة ة، ـــــشو م ــــ غ ماجـــــست ســــالة غــــزة، محافظـــــات ــــ الدوليـــــة الغــــوث الــــة رو ر
غزة سالمية، امعة  .ا

مطر محمد ن، داني ـ). م2006(الز الـشاملة ـودة ا ة إدا مبـادئ تطبيق دار ن التمك رأثر ي
العليـا،املؤسس اسـات الد ليـة ة، شو م غ ماجست سالة دنية، ومية ا املالية رات ر رر

دن مؤتة،   .رجامعة
ســالمھ أمــل ــ). م2005(الــشامان، اديميــة قــسام وكــيالت تواجــھ ــ ال الوظيفيــة املــشكالت

العـــــدد ــــة، بو ال العلـــــوم مجلـــــة الــــسعودية، امعـــــات ا جا)2(عــــض ، ـــــ و الــــسنة معـــــة،
السعودية  .طيبة،

صـــــابر يــــام ن، بيـــــة). م2015(شــــا ال ــــ معل لـــــدى ــــ امل النفـــــ اق ــــ ح و النفـــــ ن التمكــــ
العدد ة، بو ال العلوم مجلة اصة، زء)2(ا ا رة،،)1(، القا  .45 -1 جامعة

صــا محمـد ام ســ ـي، وكع محمــد مـضاو لتحقيــق). م2013(يالـشعالن، ن التمكـ تفعيــل آليـات
،جــ العـــا للتعلــيم الــسعودية املجلــة الـــرحمن، عبــد ــت ب ة نــو ة ـــ م جامعــة ــ داء رودة

السعودية،)10(العدد ، العا التعليم ة ا بو اسات والد البحوث مركز ر،  .72- 37زر
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ـات وأخر صــا ـة فو ، زالـشمر ة). م2019(ي نــو ة ـ م جامعــة ـ املــرأة اسـات بد تقـاء رآليــات ر ر
الــرح عبــد ــت العــددب ــة، بو ال العلــوم مجلــة العامليــة، ــات التوج ضــوء ــ ــزء)2(من ا ،

رة،)1( القا جامعة ،277- 333. 
شباب اب الو عبد ـ). م2016(الشميالن، والتحـديات الفـرص ن بـ ـسائية ال السعودية القيادة

العــــدد ة، والتجـــا لالقتـــصاد العلميــــة املجلـــة ـــومي، ا شــــمس)1(رالقطـــاع ن عـــ جامعـــة ،،
179-207. 

سـالم يم إبـرا جامعـة). م2010(الصباطي، ـشر، وال والتـأليف جمـة ال مركـز بـداع، ـ مقدمـة
فيصل  .امللك

املدينــــــة يفة مؤســــــسة). م2019(ـــــ امــــــل، ال املؤســــــ عتمــــــاد ــــــ ع تحــــــصل ان جــــــا زجامعــــــة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر، وال افة للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ al.www://https-املدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

8D%2A%8D/%653469/article/com.madina  
يوســـــف صـــــفاء ، دار). م2008(رالــــضمو ن التمكــــ ـــــ ع املـــــؤثرة مراكـــــز: يالعوامــــل حالـــــة اســـــة رد

العل اسات الد لية ة، شو م غ ماجست سالة دنية، ات ا ُالو ر ر ر رر دنيةز امعة ا  . ريا،
أحمـد ن إحـس ات). م2006(الطراونـة، القــرا اتخـاذ عمليـة وفاعليــة دار ن التمكـ ن بـ رالعالقــة ي

ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست ســــالة دن، جنــــوب إقلــــيم ــــ وميــــة ا س املــــدا مــــدير رلــــدى ر ر ر ي
دن مؤتة، جامعة العليا، اسات الد رعمادة  .ُر

وأبــــ يم إبــــرا إخــــالص ــــالطراونــــة، م ــــش، در دن،). م2013(وو ــــ ــــسائية ال القيــــادات ر رتطــــو
املجلد جتماعية، العلوم العدد)41(مجلة ت،)3(، و ال جامعة ،137- 183. 

س، عــواضالطــر ن أثــر. )م2017(محمــد ــ الــوظيفي التمكــ ر ع امعــات يدار التطــو  با
اسة: السعودية املجلـة جامعة ع تطبيقية رد اسـات علميـةال شـقراء، ـة رللد يـة، رالتجا والبي

العدد)8(املجلد س،)3(، السو قناة جامعة باإلسماعيلية، ة التجا لية  .50 -1ر،
ســـلطان عمـــر ، والــسو أحمـــد حـــسن ي، ن). م2013(الطعــا بالرضـــا وعالقتـــھ يدار التمكـــ

س يمـدير لـدى الـوظيفي وميـة راملـدا باململكـة محافظـة ـ ا يـة الـدمام الـسعودية، العر
املجلــد ــة، بو ال العلــوم اســات د ــق)40(رمجلــة م امعــة)1(، ا ، ــ العل البحــث عمــادة ،

 .327 -305ردنية،
ــــشة عا حمــــدي، و محمــــد إينــــاس املــــرأة). م2017(طــــھ، ن تمكــــ مجــــال ــــ طيبــــة جامعــــة ــــود ج

دو ـز عز مـؤتمر امعـة، با ـات دا و اديميـات لـدى ـا الـو رومـدى الــسعوديةر املـرأة
اململكـــة ـــة ر ضـــوء ــ املجتمـــع تنميـــة ة2030ؤــ ـــ الف ــ ـــل25 -24م، ـــد2017أبر مع م،

وف، ا جامعة ب، والتد ة شا س اسات والد رالبحوث ر  .206 -190ر
محمـــود محمـــد ، ـــ وع فـــؤاد ـــالق، ا ط). م2007(عبـــد ، بـــو ال الفكـــر يتطـــو ،2ر ـــ املتن مكتبـــة ،

 . الدمام
الع عيـــدالعبـــد ـــت ب ة ـــ من ـــز، ـــسائية). م2011(ز ال اديميـــة قـــسام تواجـــھ ـــ ال ات الـــصعو

ديثــة، ا بيــة ال ابطــة مجلــة الــشاملة، ــودة ا ة إلدا ــا تطبيق عنــد ســعود امللــك ربجامعــة ر
العدد)4(املجلد مصر،)14(، ،129- 261. 

حــــــسن ســــــيد عـــــــز الفتــــــاح، حــــــ). 2008(عبــــــد و الوصـــــــفي حــــــصاء ــــــ ســـــــتدالمقدمـــــــة صاء
طSPSSباستخدام جدة1، ع، والتو شر لل العلمية م خوار ز،  .539السعودية،-ز

محمــد عاليــة ، ــ امللــك). م2017(العتي جامعــة البنــات فــرع ليــات ب ــة دا القيــادات أداء ر رتطــو
العـــــدد ـــــة، بو ال العلـــــوم مجلـــــة اتيجية، ســـــ ة دا مـــــدخل ضـــــوء ـــــ ـــــز العز ،)11(رعبــــد

اض،جامع الر سالمية، سعود بن محمد مام   .480 -379ة
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ــــــد ف ، ــــــ ار). م2017(العتي و يبقــــــرار ي"ز قــــــرار" نمنقــــــا الطــــــائف، بجامعــــــة الطــــــب ليــــــة ل عميــــــدة
ــــــــة ر مــــــــع م ــــــــ ســــــــبق2030ؤي يفة ــــــــ ــــــــ ة ــــــــشو م مقالــــــــة املــــــــرأة، مــــــــشاركة لــــــــدعم رم

خ بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر26رلك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن2017ف جع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس م،
1B%8D%82%9D%8A%8D/%org.sabq://https 

ـــاد ج ـــال ، ـــ دار). م2007(العتي ن والتمكـــ القياديـــة نمـــاط ن بـــ ـــات: يالعالقـــة اتجا اســـة رد
اســـــات الد ليــــة ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست ســــالة دنيــــة، العامــــة املؤســــسات ــــ ن راملــــدير ر رر

د امعة ا رالعليا،  .نيةُ
ن وآخـــــر بان شــــــ حمـــــد ــــــ ع ، ـــــ التنميــــــة). م2013(وعر مجــــــاالت ـــــ ان جــــــا جامعـــــة امات زإســــــ

ــــ املحليــــة، املحليــــة: قتــــصادية التنميــــة ــــ ان جــــا جامعــــة امات م،2012/ ـــــ1433زإســــ
ان، جا جامعة ع، واملطا العل شر ال ة زإدا   . 68 -51ر

فواز ان ائن ، ومر محمد دا ر ، والعطو ن أثر).م2018(ي ة من بداع ع يدار التمك  وج
ـسائية القيـادات نظـر الـسعودي التعلـيم ـ ال ـة تحقيـق مـداخل كأحـد العـا م،2030ؤر

املجلد عمال، و لالقتصاد العاملية العدد)4(املجلة فاد)2(،   .Refaad،125- 151ر،
ــ ع صــا ــي، را والز محمــد ديــة ن، ةد واقــع). م2016(العليـ  القيــادات لـدى بــالتجوال را

ـسائية اديمية املجلـد بجامعـة ال بيـة، ال ليـة مجلـة العـدد)27(تبـوك، ـزء)105(، ا ،
ا،)2( ب جامعة ،229- 251 . 

ــــــــادي ر التطــــــــو ان،). م2020(عمــــــــادة جــــــــا جامعــــــــة ــــــــداف وأ ســــــــالة و ــــــــة زر ر مــــــــنؤ جع مــــــــس
/05/2020/61/sites/media/dev/sa.edu.jazanu.www://https  

ن وآخــــــر مختــــــار أحمــــــد وعمــــــر، عــــــالم). م2008(ُ ، و املجلــــــد املعاصــــــرة، يــــــة العر اللغــــــة ــــــم لم
رة، القا  .2115 -2114الكتب،

ــــات وأخر محمــــد وفــــاء ، ــــ). م2015(نعــــو ــــسائية ال القيــــادات لــــدى العمـــــل امللـــــكقــــيم جامعــــة
املجلـــد يـــة، العر بيــة ال مـــستقبل مجلـــة العــدد)22(ســعود، للتعلـــيم)93(، ـــي العر املركـــز ،

 .264 -169والتنمية،
أحمــــد ، ــــ وتــــوجس). م2009(الع الــــسياسية ــــة الر غيــــاب ن بــــ الــــسعودية ــــ التعلــــيم ؤإصــــالح

وت ب ، السا دار ة، بو ال ة دا ز و ية الدي  .انلبن–رالثقافة
عمـــــار ، ــــ امعـــــات). م2018(ع ا ـــــ الــــشاملة ـــــودة ا ة إدا تطبيــــق ـــــ ع دار ن التمكـــــ رأثــــر ي

ة زائر ،: ا ـام ا التعليم جودة لضمان ية العر املجلة سكرة، بجامعة ميدانية اسة رد
العدد)11(املجلد زائر،)35(، ا والتكنولوجيا، العلوم جامعة ،37- 61.  

محمـــد ســـعيد الـــسعودية). ــــ1421 (الغامـــدي، امعـــات ا ـــ ليـــة التحو ا: القيـــادة ســــ مما رمـــدى
اديميــة القيــادات قبــل مــن ا خصائــص ميدانيــة"وامــتالك اســة ـــ"رد غ اه دكتــو ســالة ر، ر

القر أم جامعة بية، ال لية ة، شو ىم  .ر
فــــــايزة ا). م2020(غنــــــيم، ــــــ ــــــادي املجــــــال ــــــ اقعــــــھ و ي ــــــسا ال القيــــــادي ــــــ امعــــــاتوالتم

املجلـــد ة، لــإلدا يـــة العر املجلــة العــدد)40(رالــسعودية، املنظمـــة)1(، يــة ،  للتنميـــة العر
ة، ية، لالدو جامعة ردا  .226 -215العر
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ســـــــاعد هللا عبـــــــد خديجـــــــة ، ـــــــسائية). م2015(الفاضـــــــ ال ـــــــة دا القيـــــــادات ن تمكـــــــ رمتطلبـــــــات
ــــ م ــــ غ ماجــــست ســـالة ن، نظــــر ــــة وج مــــن تبــــوك داب،ربجامعـــة و بيــــة ال ليــــة ة، رشو

تبوك  .جامعة
بـھ املنظمـة). م2010(قدندل، ـ ن العـامل ن تمكـ أسـلوب خـالل مـن ليـة التحو القيـادة : تفعيـل

قتــــــصادية العلــــــوم ليــــــة ة، ــــــشو م ــــــ غ ماجــــــست ســــــالة املديــــــة، جامعــــــة حالــــــة اســـــة رد ر ر
زائر ا املدية، جامعة ، سي ال وعلوم ة   .روالتجا

، ـام نال وآخــر أحمـد ـ املنطقـة). م2012(وع ان امعـة-زجـا ر: ا التطــو عمـادة فـي، عر ــب كت
ان، جا جامعة ،  . 99 -1زادي

فيــصل والــشياد، ناصــر ه نــو ــي، اتيــة). م2017(رالكر ما املــرأة ن اتيجية: رتمكــ واســ قيــادة ــة ؤر
املجلد والبحوث، اسات للد مان مجلة العـدد)16(ردولة، حميـد،)2(، بـن اشـد رجـائزة

والعلوم،   .192 -165للثقافة
حـــــسن متــــو نجـــــو وشة، يـــــاة،). م2013(ىكــــش وا مـــــن مجلــــة ـــــسائية، ال ــــة دا رالقيـــــادات

العدد)33(املجلد جامعة)380(، ية نايف ، السعودية، للعلوم العر  . 55 -54منية،
املحــسن عبــد ق شــر وك، ــ التن). م2010(وامل العدالــة ــةأثــر وج مــن دار ن التمكــ ــ ع يظيميــة

ســــالة ــــت، و ال بدولــــة والتنميــــة للتخطــــيط ــــ ع للمجلــــس العامــــة مانــــة مــــوظفي رنظــــر
دن مؤتة، جامعة العليا، اسات الد لية ة، شو م غ رماجست ُر  .ر

هللا مـد عمـر رشـة، وا الـرحيم عبـد محمـد ـة الكفايـات). م2015(املحاسـنة، ر و  للقيـادات ا
ـسائية ـا ال اسـة:املؤسـ داء ـ وأثر ة ـ حالـة رد ـسائية الـشرطة رإدا  مؤتـة،ردنيـة ال
اســات، للبحـوث جتماعيــة، ـسانية العلــوم سلـسلة روالد ،)1(العــدد ،)30( املجلـد و

دن، مؤتة،  . 236 -195رجامعة
صـادق أحمــد ـد مؤ ر). م2012(مـسعود، وتطـو دار ن التمكـ جــة يد مــنر مـا بي والعالقــة داء

ماجست سالة ية، الغر الضفة شمال محافظات ومية ا س املدا مدير نظر ة روج ر ي
نابلس الوطنية، النجاح جامعة العليا، اسات الد لية ة، شو م ُغ ر ن-ر   .فلسط

يم إبـــــرا ماجـــــدة دي، ـــــار وا هللا عبـــــد نـــــوف ، ـــــ واملط ن). م2016(ي التمكـــــ عناصـــــر تـــــوافر جـــــة رد
ـــة بو ال الدوليــة املجلـــة ســعود، امللـــك بجامعــة بيـــة ال ليــة ـــ ــسائية ال للقيــادات يدار

املجلد العدد)5(املتخصصة، دن،)10(، النفس، لعلم دنية معية ا ر،  .90 -67ر
ـــة دا القيـــادات ر وتطـــو إعـــداد مركـــز العامـــة، ة دا ـــد رمع مـــن)ــــ1440(ر جع مـــس ـــاض، الر ،

1914283/sa.gov.spa.www://https 
ـــــ ع بـــــن ـــــ ع وفـــــن). م2012(املـــــال، علـــــم ــــــة دا اقتــــــصادية: رالقيـــــادة ـــــة و تر علميـــــة اســـــة رد

الدمام الوطنية، د ف امللك مكتبة عمال، و املال مجال ة ر  .تطو
ســـليم ـــ يح ـــم، ــــوم). م2009(م كمف ن طالتمكـــ معاصـــر، للتنميــــة2يإدار يـــة العر املنظمـــة ،

رة القا اسات، والد البحوث ة، ردا   . ر
املــستو فيــع الــسيا ىاملنتــدى ومرنــة). م2018(ر مــستدامة مجتمعــات نحــو تنميــة: لالتحــو نحــو

يـة العر للمملكـة و الـوط الطـو سـتعراض السعودية، ية العر للمملكة لمستدامة
ال منالسعودية، ة ك،1439/ م2018) يوليو18 -9(ف و نيو   . 186 -12رـ،

هللا عبـــد ة ســا ـــ). م2017(راملنقــاش، القياديــة املناصـــب مــن ــسائية ال ـــة دا القيــادات رــسرب
الــــــسعودية امعـــــات املجلــــــد: ا ــــــة، بو ال املجلــــــة ، لــــــو وا العــــــدد)31(لســــــباب ،)123(،

زء جامع)2(ا ، العل شر ال مجلس ت،، و ال  .  238 -183ة
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الـستار عبـد وجيـھ ن). م2011(نـافع، ـ وأثـره الـوظيفي التمكـ ن أداء ع الطـائف، جامعـة ـ العـامل
العـــــدد جتماعيــــة، اســـــات الد الـــــيمن،)32(رمجلــــة والتكنولوجيـــــا، العلــــوم جامعـــــة ،357- 

440. 
الــــــــــــــــسعودية يــــــــــــــــة العر اململكــــــــــــــــة ــــــــــــــــة ر ــــــة ــــــــــــــــل25م،2030ؤوثيقــــــــــ ج2016أبر مــــــــــــــــس مــــــــــــــــنم، ع

pdf) 6(20%AR_2030Vision_Saudi 
ان جـــــــا جامعـــــــة ـــــــة ر ، العـــــــا التعلـــــــيم ة ا زو ؤر اتيجية: ز ســـــــ طـــــــة الـــــــة)م2020 -ــــــــ1441(ا و ،

امعة ودة ا ر ل عمادة والتطو ، ر ادي ا التطو جـا جامعة ، الـسعودية،زادي ن،
6 – 44. 
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