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متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك

إعداد
هالة عبد المنعم أحمد
أستاذة اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك -كلية الرتبية واآلداب -جامعة
تبوك

خديجة عبد اهلل ساعد البلوي
ماجستري إدارة وختطيط تربوي

قدم للنشر 1437/6/2هـ  -وقبل 1437 /8/ 16هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل الكشف عن متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ إذ مت استخدام املنهج الوصفي املسحي,
واالعتماد على االستبانة؛ فقد مت تطبيقها على مجيع الوكيالت ومشرفات األقسام جبامعة تبوك ,والبالغ إمجايل عددهن ( )41قائدة؛ منهن ( )15وكيلة,
و( )25مشرفة قسم ,كما مت االعتماد أيضاً على املقابلة؛ إذ أُجريت مع سعادة املشرفة على مكتب معايل مدير جامعة تبوك بشطر الطالبات ,وبعد
املعاجلة اإلحصائية باستخدام املتوسطات احلسابية ,واالحنرافات املعيارية ,واختبار مان-وتين لعينتني مستقلتني.
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :جاءت استجابة أفراد جمتمع الدراسة جلميع حماور متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛ إذ
بلغ املتوسط العام حملور املتطلبات اإلدارية ( ,)2,80وبلغ املتوسط العام حملور املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ( ,)2,82يف حني بلغ املتوسط العام
حملور املتطلبات الشخصية ( ,)2,89كما توصلت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بني استجابات أفراد جمتمع
الدراسة تعزى ملتغريي :املسمى الوظيفي (وكيلة -مشرفة قسم) ,وسنوات اخلربة (أقل من مخس سنوات -مخس سنوات فأكثر).
ويف ضوء النتائج توصي الدراسة بضرورة :العمل على وضع نظام إداري باجلامعة يتميز باملرونة؛ حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية النسائية
التابعة هلا ,وتوفري مناخ تنظيمي داعم لتمكني القيادات اإلدارية النسائية ,حتلي القيادات اإلدارية النسائية بسمات شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة
لتمكينها إدارياً.
الكلمات المفتاحية :التمكني ,القيادات اإلدارية النسائية.
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المقدمة:

خالل مشاركتهن يف اختاذ القرارات ,ومنحهن الصالحيات؛
مما يؤدي إىل ارتقاء اجلامعات وتطورها.
ويتضح مما سبق ,أن التمكني من املوضوعات اإلدارية
احلديثة ,اليت درسها العديد من الباحثني دراسة شاملة ,إال
أن التعرف على متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية مل
حيظ باهتمام الباحثني؛ لذلك جاءت هذه الدراسة؛ للوقوف
على متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.

تسعى اململكة العربية السعودية إىل االهتمام باملرأة
السعودية ,وتشجيعها على ممارسة األدوار القيادية؛ إذ
تقلدت العديد من األدوار واملناصب القيادية؛ واليت منها
املشاركة يف جملس الشورى كعضوة تابعة له ,كما أصبح هلا
احلق يف الرتشيح النتخابات اجملالس البلدية ,كما تقلدت
منصب نائبة وزير الرتبية والتعليم ساب ًقا .ويف التعليم اجلامعي,
تقلدت منصب قيادة وإدارة جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن كأول جامعة خاصة للبنات باململكة العربية
السعودية.
هذا ناتج عن التوجه حنو تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة
اليت شهدها العصر احلايل ,واليت من ضمنها مفهوم التمكني,
الذي يهدف إىل حترير العاملني من التقيد باإلجراءات
الروتينية إىل املشاركة يف املعلومات ,وصنع القرارات ,والتوسع
يف استخدام الصالحيات ,وحتمل املزيد من املسؤوليات
(النمر وآخرون.)544 :2011,
ولكي يتحقق اهلدف من عملية التمكني ,البد أن
يرتكز بشكل أساسي على تكوين الثقة بني اإلدارة
والعاملني ,وحتفيزهم ,ومشاركتهم يف اختاذ القرار؛ مما جيعل
األفراد أقل اعتماداً على اإلدارة العليا يف إدارة نشاطهم ,كما
يرتكز على توزيع السلطة ,وحرية التصرف ,ومنح املرؤوسني
احلق يف املشاركة الفعالة ,وحتمل املسؤولية (ملحم:2009,
( ,)49القحطاين.)200 :2012,
ولكون التعليم اجلامعي يُعد مرحلة مهمة من مراحل
التعليم؛ تسعى الوزارة إىل تبين وتطبيق مفاهيم إدارية حديثة
كالتمكني؛ ملا حيققه من مزايا عدة؛ منها :ختفيض عدد
املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية ,وإطالق قدرات
العاملني اإلبداعية .كما يساعد التمكني يف تنفيذ
االسرتاتيجيات اإلدارية احلديثة (الشعالن وكعكي:2013,
 .)39فتمكني القيادات اإلدارية النسائية باجلامعات يعمل
على استثمار ما لديهن من طاقات ,ومواهب ,وقدرات ,من

مشكلة الدراسة:
تسعى اجلامعات يف اململكة العربية السعودية -ومنها
جامعة تبوك ,واليت تُعد من اجلامعات الناشئة  -إىل حتقيق
أهدافها عن طريق إدارة جامعية ذات كفاءة عالية ,وقادة
أكادمييني ,يدركون مدى أمهية تبين اجلامعة ملفهوم التمكني
عامة ,ومتكني القيادات اإلدارية النسائية خاصة.
وذلك ملا له من دور كبري يف منح األفراد حرية التصرف,
واختاذ القرارات ,واملشاركة يف حل املشكالت ,وإجياد فر
ملساعدة القادة األكادمييني على طرح وتنفيذ أفكارهم
(احلموري والسعود)101 :2010,؛ لذلك يعد التمكني من
األساليب اإلدارية اليت متنح القيادات األكادميية باجلامعة
فرصة االستقاللية يف أداء العمل ,وجتريب األفكار اجلديدة,
وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على املعلومات واملوارد,
ومن مث حتسني األداء ,وحتقيق األهداف ,واستثمار املوارد
البشرية (عبد اهلادي وحتاته)205 :2012,
ومع أمهية متكني القيادات األكادميية عامة ,والقيادات
اإلدارية النسائية خاصة – إذ إهنن حباجة ماسة إىل متكينهن
إدارياً؛ لكي يستطعن القيام بعملهن حبرية وباستقاللية عن
شطر الطالب  -فإن العديد من الدراسات أثبتت وجود
بعض املعوقات ,اليت تعيق متكني القيادات األكادميية عامة,
والقيادات اإلدارية النسائية خاصة؛ كدراسة أيب خضري
()1433؛ اليت أشارت إىل التحديات اليت تواجه القيادات
األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة
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 )1ما املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك؟
 )2ما املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 )3ما املتطلبات الشخصية الالزم توافرها لتمكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 )4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد عينة الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغريي (املسمى الوظيفي ,وعدد
سنوات اخلربة)؟

العربية السعودية ,واليت منها نقص متكني القيادات األكادميية
النسائية.
كما أظهرت نتائج دراسة املنقاش وآخرين ( )2007أن
قصورا يف الصالحيات املمنوحة للقيادات األكادميية
هناك
ً
النسائية املسؤولة عن إدارة أقسام الطالبات يف اجلامعة.
كذلك بينت دراسة الشعالن وكعكي ( )2013أن
هناك خلالً يف آليات دعم التمكني لتحقيق جودة األداء يف
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ,واليت تعد اجلامعة األوىل
– والوحيدة -يف اململكة اليت حتتوي على شطر طالبات
فقط ,وهي تعاين من ٍ
خلل يف آليات دعم التمكني ,فما بالنا
باجلامعات األخرى؛ ومنها جامعة تبوك ,واليت تتبع شطر
الطالب يف إدارهتا.
ومن خالل ما سبق ,تتضح أمهية وجود املتطلبات اليت
تقوم عليها عملية متكني القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعات؛ من أجل التغلب على التحديات واملعوقات اليت
تواجههن عند متكينهن إداريًا .وعليه ,فالقيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك قد تكون أحوج إىل توفري متطلبات
التمكني ,وهذا ما أثبتته املقابلة اليت أُجريت مع املشرفة على
مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات جبامعة تبوك؛ إذ
أكدت على ضرورة منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة
مز ًيدا من الصالحيات ,واالستقاللية يف إدارة شطر
الطالبات؛ إلجناز املهام املوكلة إليهن بكفاءة ,ويتم ذلك عن
طريق توفر جمموعة من املتطلبات األساسية قبل وأثناء عملية
التمكني.

هتدف الدراسة إىل الكشف عن:
 )1املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.
 )2املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد
جمتمع الدراسة.
 )3املتطلبات الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.
 )4وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغريي (املسمى الوظيفي ,سنوات
اخلربة).

أسئلة الدراسة:

أهمية الدراسة:

بناء على ما مت عرضه يف مشكلة الدراسة ,فإنه ميكن
حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:

تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:
 )1تتناول الدراسة موضوعاً من املوضوعات احلديثة يف الفكر
اإلداري احلديث ,والذي يقوم على اتباع األساليب اإلدارية
اليت تزيد من فرصة مشاركة القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعة؛ لالستفادة من قدراهتن ومهاراهتن.

أهداف الدراسة:

ما متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة
تبوك؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
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تبوك ,الاليت يشغلن املراكز القيادية العليا باجلامعة
واملسؤوالت عن تيسري العمل اإلداري هبا.

 )2تتمحور الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك ,واليت تُعد من اجلامعات الناشئة؛ إذ ما
تزال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث؛ من أجل
تطويرها واتباع األساليب احلديثة يف اإلدارة.
 )3تسهم هذه الدراسة يف رفع كفاءة عمل القيادات اإلدارية
النسائية باجلامعة؛ من حيث منحهن الصالحيات ,وحرية
التصرف يف إدارة شؤون العمل.
 )4تساعد هذه الدراسة يف زيادة استقاللية القيادات اإلدارية
النسائية بإدارة شطر الطالبات يف اجلامعة.

التمكين :Empowerment
يعرف بأنه" :منح العاملني قوة التصرف واختاذ القرارات,
واملشاركة الفعلية يف إدارة املنظمات اليت يعملون هبا ,وحل
مشكالهتا ,والتفكري اإلبداعي ,وحتمل املسؤولية
والرقابة"(.النمر وآخرون)545 :2011,
كما يعرف بأنه :إعطاء الصالحيات للعاملني ,واليت
يستطيعون من خالهلا اختاذ القرارات املختلفة ,وممارسة
الرقابة ,وحتمل املسؤولية ,واستخدام قدراهتم ,من خالل
التدريب والثقة(.املهريات)23 :2011,
وتعرف الدراسة احلالية متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية بأهنا :كل عمل يلزم توافره باعتباره ضرورياً؛ إلعطاء
القيادات النسائية ,واملتمثلة يف وكيالت ومشرفات األقسام
األكادميية جبامعة تبوك مزيداً من الصالحيات والسلطات ,مبا
يتيح هلن حرية التصرف ,واختاذ القرارات ,واالستقاللية يف
أداء العمل دون تدخل مباشر من القيادات بشطر الطالب,
مع حتملهن النتائج املرتتبة على ذلك.

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
الحدود الموضوعية :متثلت يف متطلبات متكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واملتمثلة يف (املتطلبات
اإلدارية ,واملتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,واملتطلبات
الشخصية).
الحدود المكانية :طبقت الدراسة يف شطر الطالبات بالفرع
الرئيس جبامعة تبوك.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة يف جزئها امليداين يف العام

أدبيات الدراسة:

اجلامعي 1436-1435ه.

اهتم علم اإلدارة احلديث باألفراد العاملني يف املنظمة
بوصفهم الدعامة الرئيسة داخلها ,وذلك بتطبيق أساليب
إدارية تعمل على إجياد مناخ تنظيمي ,يساعد على رفع
مستوى أداء العاملني هبا ,وذلك من خالل تدعيم املشاركة,
واالحرتام املتبادل ,والشعور باملسؤولية ,واالنتماء ,وبث روح
التعاون ,والوالء يف العمل .ومن هذه األساليب "التمكني"؛
الذي يهدف إىل تعزيز املشاركة عن طريق التعاون بروح
الفريق ,والثقة بالنفس ,واإلبداع ,والتفكري املستقل ,وروح
املبادرة( .عفانة)9 :2013,
وقد تعددت مفاهيم التمكني؛ فمن الباحثني من نظر إليه
على أنه نقل السلطة من اإلدارة العليا إىل العاملني ,ومنهم

الحدود البشرية :أُجريت الدراسة على مجيع الوكيالت,
ومشرفات األقسام بالفرع الرئيس جبامعة تبوك.
مصطلحات الدراسة:
(متَطلب) ,ويقصد هبا أمر ,أو عمل
متطلبات :مفردها ُ
يطلب حتقيقه ,وهو شيء أساسي ال غىن
عنه(.عمر)1408 :2008,
القيادات اإلدارية النسائية :تعرف بأهنا" :الكوادر اإلدارية
النسائية اليت تشغل املراكز القيادية"( .السبيعي)8 :1431,
وتعرف الدراسة احلالية القيادات اإلدارية النسائية بأهنا:
الكوادر النسائية؛ من وكيالت ,ومشرفات األقسام جبامعة
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مهاراهتم ,ومنحهم االستقاللية يف إدارة األعمال املوكلة
إليهم.
وتنطلق أمهية التمكني من ناحيتني :تطوير العاملني من
حيث املهارات ,واألفكار ,واملعتقدات ,ومشاركتهم,
ومنحهم االستقاللية ,والتجريب لألفكار اجلديدة ,ومن
ناحية أخرى تطوير املنظمات؛ إذ إنه ميثل أحد عوامل التغري
اجلذري للثقافة التقليدية ,وهو أداة وركيزة مهمة؛ إلجياد
منظمة حيوية متعلمة ,قادرة على املنافسة يف عصر التنافس,
والبقاء لألقوى( .احلارثي)22 :1434 ,
أيضاً حيقق التمكني أمهية كبرية على مستوى اجلامعة,
وكذلك على مستوى القيادات اإلدارية؛ فعلى مستوى
اجلامعة يسهم التمكني يف حتسني اخلدمات ,وزيادة القدرة
التنافسية ,واالستثمار األمثل للموارد ,وزيادة فعالية االتصال
بني اجلامعة واجلمهور املستفيد ,كما يفيد يف حل املشكالت
دون انتظار حلها من قبل املستويات اإلدارية العليا .أما فيما
يتعلق مبستوى القيادات اإلدارية ,فإنه يسهم يف حتسني
قدراهتم ,وزيادة ثقتهم بأنفسهم ,وتشجيعهم على اإلبداع
وااللتزام بروح الفريق ,وتنمية شعورهم باملسؤولية ,وتعزيز
والئهم للجامعة( .عبد اهلادي وحتاتة)227 :2012,
وعليه ,تتلخص أمهية متكني القيادات اإلدارية يف تيسري أمور
العمل ,وسرعة اختاذ القرارات ,ورفع مستوى الثقة بالنفس,
والدافعية لدى القيادات ,وارتفاع القدرات اإلبداعية
واالبتكارية ,واإلحساس بالرضا عن وظيفتهم ,ومنح
القيادات العليا فرصة الرتكيز على عملية التطوير ,وتقليل
االنشغال باألمور الروتينية.
ويقوم التمكني على العديد من األبعاد ,واليت صنفها
الباحثون إىل تصنيفات عديدة  -منها ما ذكرها املعاين وأخو
ارشيدة ( )241-240 :2009وهي:
 تفويض السلطة :إذ تتم عملية تفويض الصالحيات إىلأقل مستوى إداري يف املنظمة ,كما يتم اتباع النظام
الالمركزي يف اختاذ القرارات.

من عده مشاركة يف القرار ,وحتمل مسؤولية النتائج ,يف حني
نظر إليه آخرون على أنه ممارسة لتشجيع األفراد على حتمل
املسؤولية يف اختاذ القرارات(.الرقب)25 :2010,
ويف هذا السياق ,يُعرف التمكني بأنه" :إعطاء العاملني
مزيداً من الصالحيات واملسؤوليات ,وسلطة التصرف واختاذ
القرارات ,وحل املشكالت ,ومنحهم احلرية واالستقاللية؛
ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة ,مع
حتملهم املسؤولية عن النتائج ,والثقة املطلقة يف قدراهتم,
ودعم مهاراهتم ,وتوفري املوارد الكافية وبيئة العمل املناسبة".
(القحطاين)204 :2012 ,
كما يُعرف بأنه :عملية توجيه األفراد للتفكري والتصرف,
واختاذ القرارات بطريقة مستقلة ,مع مساعدة العاملني على
حتمل مسؤولية النتائج املرتتبة على عملهم .ساحوه وآخرون
)(Sahoo, et al.,2010: 41
أيضاً يُعرف بأنه :عملية إدارية ,يتم من خالهلا إكساب
العاملني القدرة على اختاذ القرارات ,ومواجهة مشاكل العمل
مبنحهم الثقة ,والدعم ,ومشاركتهم املعلومات ,وزيادة
مهاراهتم عن طريق التدريب املستمر؛ لتحقيق أهداف
املنظمة ,يف ظل هتيئة اإلمكانات ,واملناخ التنظيمي الالزم
لإلبداع( .العطار)10 :2012,
ويقصد بتمكني القيادات اإلدارية :العملية املستمرة ,اليت
تستهدف الوصول باألفراد إىل أقصى درجة ممكنة من االلتزام
والوالء ملنظماهتم ,وإطالق طاقتهم وقدراهتم اإلبداعية من
خالل منحهم الثقة واملشاركة يف اختاذ القرارات ,وإجياد بيئة
عمل قائمة على التعاون واملشاركة ,وإثارة الطاقات الكامنة
لدى األفراد وإبداعاهتم ,والتطوير املستمر ملعارف ومهارات
األفراد( .أبو خضري)90 :1433,
ويتضح مما سبق ,أن هناك قامساً مشرتكاً بني التعريفات
السابقة؛ فجميعها تركز على أمهية منح العاملني السلطة
والصالحية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت ,كما تركز
على منحهم الثقة من خالل التدريب ,والعمل على تطوير
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كما ذكر القضاة والطراونة ()139-138 :2011
املعوقات اليت تعوق مشاركة املرأة ,واليت تقف يف طريق
تقدمها وطموحها؛ وهي :نظرة القيادة اإلدارية لعمل املرأة,
وضعف القناعة بقرارات املرأة ,وضعف القدرة على حتمل
املسؤولية القيادية ,وضعف االهتمام بتنمية مهارات املرأة,
كذلك اخلوف من الفشل ,ونقص الثقة بالنفس ,وتدين رغبة
بعض القيادات النسائية بالعمل بالوظائف العليا.
وعليه ,يتطلب التمكني إحداث تغريات يف املنظمة على
مستوى هياكلها ونظم العمل هبا ,وكذلك الثقافة التنظيمية
السائدة هبا؛ من أجل إجياد سلطة أقوى ,وثقة أعلى ,ومن
مث جناح املنظمة ,فمن التغريات اليت يتطلبها التمكني تغريات
هيكلية وتنظيمية ,وتغيري يف ثقافة املنظمة وأنظمتها.
وتعد متطلبات التمكني ضرورية لنجاح عملية متكني
العاملني ,وأي خلل أو قصور يف تطبيق هذه املتطلبات يؤدي
إىل إعاقة متكني العاملني .وعليه ,فإن تطبيق التمكني حيتاج
إىل وجود جمموعة من املتطلبات األساسية قبل وأثناء وبعد
عملية التمكني -كما ذكرها املومين والقضاة ()52 :2009
؛ وهي: الثقة اإلدارية :أي ثقة املديرين مبرؤوسيهم ,وتعرف بأهنا:توقع شخص أو جمموعة من األشخا أن معلومات
شخص آخر أو جمموعة من األشخا هي معلومات
صادقة ,وميكن االعتماد عليها .فعندما يثق املديرون
مبوظفيهم فإهنم يعاملوهنم معاملة تفضيلية؛ مثل إمدادهم
مبزيد من املعلومات ,وحرية التصرف.
الدعم االجتماعي :لكي يشعر املوظفون بالتمكني الفعلي,البد أن يشعروا بالدعم والتأييد من رؤسائهم وزمالئهم ,وهذا
من شأنه أن يزيد من ثقة املوظف باملنظمة ,ومبرور الوقت
حتدث زيادة يف مستوى التزامه ,وانتمائه التنظيمي.
وذكر احلارثي ( )31-30 :1434أن من متطلبات
متكني العاملني توفري بعض األساسيات ,اليت تعد مرحلة أولية
لتطبيق التمكني؛ وتتمثل يف:

 فرق العمل :ويقصد هبا جمموعة من األفراد يعملون معاً؛ألجل حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة.
 تدريب العاملني :وهي اجلهود اهلادفة إىل تزويد العاملنيباملعلومات ,واملعارف اليت تكسبهم املهارة يف أداء عملهم,
وتنمية مهاراهتم ,ومعارفهم ,وخرباهتم؛ لزيادة كفاءهتم احلالية
واملستقبلية.
 االتصال الفعال :وهي العملية اليت هتدف إىل نقلاملعلومات وتبادهلا.
 حفز العاملني :ويقصد هبا جمموعة العوامل اليت حتركقدرات العاملني؛ لبذل جهد أكرب لتحقيق نتائج أفضل؛ إذ
إن نظام احلوافز يعمل على جذب العاملني ,وإشباع
حاجاهتم ,ويعزز لديهم االستمرارية يف العمل.
ومن خالل ما سبق ,ميكن تصنيف أبعاد متكني القيادات
اإلدارية إىل بعدين أساسيني؛ مها:
 أبعاد إدارية :تتعلق مبا هتيئه اإلدارة العليا للقيادات اإلداريةمن بيئة تنظيمية ,تساعد على تكوين منظمة ممكنة ,وتشمل
تفويض السلطة ,واملشاركة يف اختاذ القرارات ,واحلوافز املادية
واملعنوية اليت تقدمها اإلدارة العليا للقيادات ,وبناء فرق عمل,
واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والقيادات اإلدارية,
وكذلك التدريب وتطوير مهارات القيادات اإلدارية.
 أبعاد بشرية :وهي خاصة بشعور وإحساس القياداتاإلدارية جتاه عملية التمكني ,وتشمل الكفاءة ,والقدرة على
حتمل املسؤولية ,والتأثري.
وتواجه عملية تطبيق التمكني داخل املنظمات بعض
املعوقات اليت تعيق متكني العاملني هبا ,لعل أبرزها :ضعف
قناعة اإلدارة العليا بأمهية التمكني ,وتعدد املستويات اإلدارية
يف اهليكل التنظيمي ,وضعف نظام احلوافز (املاضي
والنصريات ,)534 :2011 ,كذلك حر املديرين على
مراكزهم ومناصبهم الوظيفية ,وضعف مهارات العاملني,
وعجزهم عن حتمل املسؤولية( .العمري)66 :2011 ,
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 إدراك العاملني لألهداف والرؤية املستقبلية ,واالجتاهاالسرتاتيجي لإلدارة العليا ,ويرتتب على ذلك شعور العاملني
بقدراهتم على التصرف ذاتياً ,بدالً من انتظار التوجيه من
اإلدارة العليا.
ومن متطلبات متكني العاملني كذلك التدريب املستمر,
بإكساهبم املعرفة واملهارة الالزمة للتصرف الفعال بصفة
مستمرة ,واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والعاملني؛ فهو
يُعد املفتاح األساسي لتمكني العاملني( .املسيليم:2012,
)58
وهناك متطلبات أخرى ,يتعني على قادة املؤسسات أن
يدركوها قبل تطبيق عملية التمكني؛ وهي :أن التمكني ليس
جمرد سلطة يتم منحها للقيادات؛ وهلذا السبب جيب على
القائد أن يعي متاماً أن املشاركة يف مسؤولية صنع القرار
داخل أي هيكل من اهلياكل الالمركزية يعد من أهم
متطلبات جناح عملية التمكني( .حسني)16 :2012,
واستناداً ملا سبق ,تصنف الدراسة احلالية متطلبات
متكني القيادات اإلدارية النسائية إىل :متطلبات إدارية,
ومتطلبات متعلقة بالثقافة التنظيمية ,ومتطلبات شخصية؛
وهي على النحو اآليت:
 املتطلبات اإلدارية :وهي مجيع األوامر ,واللوائح,والقوانني ,واألنظمة الصادرة من القيادة العليا ,واليت تُعد
مطلباً ضرورياً لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.
 املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية :وهي جمموعةاملفاهيم واملعتقدات والثقافة السائدة يف بيئة العمل ,واليت يُعد
وجودها مطلباً ضرورياً لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.
 املتطلبات الشخصية :وتتضمن اخلصائص الشخصيةذات التأثري اإلجيايب على عملية التمكني ,واليت يُعد وجودها
يف القيادات اإلدارية النسائية مطلباً لنجاح التمكني.

 صياغة وتطوير رؤية املنظمة :كوهنا تعطي إحساساًللعاملني بالذي سيقومون به الحقاً ,وهبذا تكون الرؤية قائداً
للعاملني حنو اإلبداع ,واالبتكار ,واختاذ القرارات .وعلى
اإلدارة االهتمام والتفكري؛ لربط برامج التمكني بأهداف وقيم
املنظمة ,وإجياد إمجاع حول رؤية ورسالة املنظمة ,والقيم,
واألهداف اليت تسعى لتحقيقها وإيصاهلا بشكل فعال.
 االنفتاح وفرق العمل :عندما يشعر العاملون بأهنم جزءمن ثقافة املنظمة ,ومن املوارد املهمة فيها ,وحيظون بالثقة
واالحرتام املتبادل من رؤسائهم وزمالئهم ,وتؤخذ اقرتاحاهتم
وحلوهلم بعني االعتبار والتقدير ,وإطالعهم على املعلومات
املهمة ألعماهلم  -سيشعر الكل جبماعية العمل كفريق
واحد.
 النظام والتوجيه :جند أن املنظمات املمكنة تزود عامليهابأهداف ,وخطوط سلطة ,ومهام ,ومسؤوليات واضحة,
ويتمتع األفراد باستقاللية مع وعيهم باحلدود املرسومة حلرية
تصرفهم ,وحصوهلم على كل املعلومات الضرورية.
 الدعم والشعور باألمان :يف بيئة التمكني البد من تعزيزجهود العاملني حنو املبادرة واملخاطرة.
 القيادة اإلدارية :حتتم فكرة التمكني تغيري األمناط القياديةالتقليدية إىل أمناط قيادية ,تؤمن باملشاركة والتشاور ,ومن مث
التغيري اجلذري ألدوار العمل ,والعالقة بني املدير واملرؤوسني,
حبيث يتحول دور املديرين من التحكم والتوجيه إىل الثقة
والتفويض ,ودور املرؤوسني من اتباع القواعد والتعليمات إىل
املشاركة يف اختاذ القرارات.
وأضاف القحطاين ( )211 :2012أن من متطلبات
متكني العاملني يف املنظمات ما يأيت:
 توفري ثقافة تنظيمية :تؤكد على أمهية العنصر البشريباملنظمة ,وتشجع على إقامة فرق عمل داخل املنظمة.
 مكافأة العاملني :إذ إن على املديرين أن يطبقوا نظاماملكافآت ,واليت تشجع العاملني على السلوك املرغوب فيه.
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تدرجيياً عن شطر الطالب ,مع منحهم الصالحيات التامة,
اليت متكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.
 )3دراسة (الشعالن وكعكي .)2013,هدفت الدراسة إىل
التعرف على آليات تفعيل التمكني؛ لتحقيق جودة األداء يف
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن .استخدمت الدراسة
املنهج الوصفي ,واعتمدت على االستبانة ,إذ طُبقت على
عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس يف كليات جامعة
األمرية نورة بنت عبد الرمحن ,والبالغ عددهم ( )703عضو
هيئة تدريس .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها:
أن هناك خلالً يف عملية آليات دعم متكني جودة األداء,
كما أكدت النتائج أن من آليات دعم التمكني تبادل
املعلومات ,وتقاسم السلطة ,كما أكدت على أمهية
العالقات اإلنسانية يف دعم التمكني ,واعتماد أسلوب فرق
العمل ,باإلضافة إىل توفري مناخ تنظيمي ,يساعد يف تطبيق
آليات التمكني ,وتفويض السلطة ,والتوسع يف منح
الصالحيات ,وتفعيل العالقات اإلنسانية ,وإقرار حوافز
تشجيعية ,وتصميم برامج تدريبية تساعد على نشر ثقافة
التمكني.
 )4دراسة (التيمه .)2013,هدفت الدراسة إىل التعرف على
دور التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع القيادية يف اجلامعات
األردنية ,وعالقته باإلبداع اإلداري .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة أدا ًة جلمع البيانات,
وطُبقت على مجيع أفراد جمتمع الدراسة (القيادات األكادميية
باجلامعات األردنية) ,والبالغ عددهن ( )65عضوة هيئة
تدريس من العامالت يف املراكز القيادية باجلامعة .وتوصلت
الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها :وجود درجة متوسطة
من التمكني اإلداري ,كما توصلت إىل وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني جماالت مقياس التمكني اإلداري,
وجماالت مقياس اإلبداع اإلداري .وأوصت بضرورة زيادة
االهتمام بالتمكني اإلداري من قبل املرأة العاملة يف املراكز

الدراسات السابقة:
مت عرض الدراسات السابقة املرتبطة مبشكلة الدراسة؛
ِّفت هذه الدراسات إىل :دراسات عربية ,ودراسات
وصن ْ
ُ
أجنبية ,ومت عرض كل صنف برتتيب زمين من األحدث إىل
األقدم.
الدراسات العربية:
 )1دراسة (الفايز .)2014,هدفت إىل حتديد مستوى
التمكني اإلداري للقيادات النسائية يف اجلامعات السعودية.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي (املسحي) ,واعتمدت
على االستبانة أداةً جلمع البيانات ,وطبقت على ( )92من
القيادات اإلدارية يف جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية .وتوصلت الدراسة إىل :أن مستوى التمكني
اإلداري للقيادات النسائية يف جامعيت امللك سعود واإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية متوسط .كما توصلت إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني
استجابات أفراد العينة يف مستوى التمكني اإلداري للقيادات
النسائية.
 )2دراسة (األمسر واهلذيل .)2014,هدفت إىل التعرف على
مدى متكني أعضاء اهليئة التدريسية جبامعيت أم القرى وامللك
عبد العزيز من وجهة نظرهم .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي (املسحي) ,واعتمدت على االستبانة ,إذ طبقت
على أعضاء هيئة التدريس جبامعيت أم القرى وامللك عبد
العزيز ,والبالغ عددهم ( )300عضو هيئة تدريس
باجلامعتني .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حنو مستوى متكينهم يف بُعد املشاركة يف
صنع القرار ,والنمو املهين واالستقاللية يف األداء .وأوصت
بضرورة منح األقسام األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل
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إتاحة الفرصة لتبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية
األخرى ,ومناقشة وحتليل املشاكل اإلدارية املشرتكة بني
القيادات ,وتكوين شبكة عالقات مع القيادات األخرى.
وأوصت بضرورة وضع سياسات تنظيمية ,تضمن حتقيق
املشاركة الفاعلة لألقسام النسائية يف رسم اخلطط
االسرتاتيجية للمؤسسات التعليمية.
 )7دراسة (النفيسة  .)2011,هدفت الدراسة إىل التعرف
على إدراك التمكني وعالقته بالرضا الوظيفي من وجهة نظر
اإلداريات جبامعة امللك سعود .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة؛ إذ طبقت على عينة
مكونة من ( )700موظفة إدارية يف جامعة امللك سعود.
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها :جاء مستوى
إدراك التمكني بشكل عام لدى أفراد العينة مرتفعاً ,كما
توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف الدرجة الكلية
إلدراك التمكني وفقاً ملتغري املؤهل العلمي .وأوصت الدراسة
بضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية؛ لدعم مستوى إدراك
املوظفني للتمكني ,كذلك أوصت بضرورة إعادة النظر يف
بنية اهليكل وحتديد املهام يف ك ِّل املستويات اإلدارية داخل
اجلامعات؛ حبيث يتم دعم الالمركزية ,وتفويض السلطة,
وحتقيق التنسيق بني األقسام النسائية والرجالية ,واألكادميية
واإلدارية.
 )8دراسة (القضاة والطراونة .)2011,هدفت الدراسة إىل
التعرف على واقع التمكني اإلداري للمرأة يف اجلامعات
األردنية العامة ,واملعوقات املؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت
على االستبانة ,إذ طبقت على أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات األردنية والبالغ عددهم ( .)444وتوصلت الدراسة
إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من خالل
عملية التدريب ,وتطوير الشخصية للمرأة األكادميية؛
لتزويدها باملهارات الالزمة ,كما توصلت إىل أن أسلوب
التمكني يتطلب إدارة جامعية فعالة ,متتلك الرؤية اليت هتيئ

القيادية باجلامعة؛ لرفع مستوى اإلبداع اإلداري لدى املرأة
العاملة باجلامعات.
 )5دراسة (الشريف .)2012,هدفت الدراسة إىل التعرف
على دور التمكني اإلداري يف رفع كفاءة العاملني جبامعة أم
القرى .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ والذي
يقوم على مجع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة
مبوضوع الدراسة ,مث تفسري املعلومات ,والوصول إىل حلول
مقرتحة لتفعيل التمكني اإلداري .وتوصلت الدراسة إىل أن
من أهم معوقات التمكني :املركزية ,واجلمود املتمثل يف عدم
الرغبة يف التغيري ,كما توصلت إىل أنه ميكن رفع مستوى
محاس العاملني ,ومتكينهم عن طريق توفري األمان الوظيفي,
وتقدمي برامج مكافآت ,وحوافز للعاملني .وأوصت بضرورة
تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقها ,وذلك بالبعد عن
املركزية اإلدارية.
 )6دراسة (أبو خضري .)1433,هدفت الدراسة إىل التعرف
على التحديات اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت على االستبانة؛ إذ طبقت
على عينة قوامها ( )400فرد من القيادات األكادميية
النسائية املشاركة يف احللقات التطبيقية املقدمة يف معهد
اإلدارة العامة .وتوصلت الدراسة إىل أن من التحديات اليت
تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم
العايل يف اململكة العربية السعودية نقص التمكني ,وقد عرب
عنها مبجموعة من العوامل؛ هي :ندرة توافر برامج لتأهيل
وإعداد القيادات النسائية قبل تكليفها بالدور القيادي,
وحمدودية الفر الكتساب اخلربات الختاذ القرارات ,ونقص
اخلربة اإلدارية لدى القيادات النسائية ,وقلة الدراية باألنظمة
واللوائح اليت حتكم العمل ,وصعوبة املوازنة بني املسؤوليات
املهنية وااللتزامات األسرية ,واخلوف من املسؤولية ,كما
توصلت إىل أن متكني القيادات األكادميية النسائية يتم من
خالل استخدام جمموعة من أساليب التمكني ,واليت تضمنت
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 )11دراسة شريف وآخرين ( .)Cherif, et al.,2010هدفت
الدراسة إىل حتديد إطار لتمكني أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني يف املؤسسات األكادميية ,كما هدفت إىل حتليل
املكونات األساسية إلطار التمكني ,وكيف ميكن تنفيذ
وإجناز التمكني؛ إذ اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي,
وذلك جبمع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة مبوضوع
الدراسة ,وحتليل هذه املعلومات ,وتفسريها؛ للوصول إىل
استنتاجات ميكن األخذ هبا .وتوصلت الدراسة إىل أن
العناصر األساسية للتمكني تتمثل يف التحليل العميق للثقافة
اإلدارية يف املؤسسة ,والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني
يف املؤسسة ,وتقاسم السلطة واملهام واملسؤوليات بني أعضاء
هيئة التدريس ,واستبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة
الذاتية.
 )12دراسة مادسن ) .)Madsen,2010هدفت الدراسة إىل
التعرف على األساليب اليت استخدمتها املرأة الصينية املسؤولة
يف التعليم العايل لتطوير املعارف ,واملهارات ,والقدرات,
والكفاءات املطلوبة للقيادة الناجحة .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على املقابلة جلمع البيانات من أفراد
العينة ,إذ مت إجراء مقابلة مع عينة الدراسة املتمثلة يف
القيادات اإلدارية النسائية العامالت باجلامعة يف مدينتني
كبريتني داخل مقاطعة سيشوان يف الصني .وتوصلت الدراسة
إىل العديد من النتائج؛ منها :أن الدعم االجتماعي يعمل
على زيادة الثقة ,واليت تعد مهمة لتطوير القيادات اإلدارية
النسائية ,أيضاً أكدت على ضرورة وضع برنامج شامل لتنمية
مهارات القيادات النسائية يف مؤسسات التعليم العايل
الصينية ,كما أكدت على ضرورة إبراز القيادات النسائية
الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.
 )13دراسة إمساعيل وآخرين ) .(Ismail, et al,2005هدفت
الدراسة إىل التحقق من اخلربات املهنية لألستاذات؛ من أجل
إكساهبن فهماً متعمقاً للعوامل اليت تساهم يف جناحهن.
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت على املقابلة جلمع

الظروف لتطبيق عملية التمكني ,وأشارت إىل اتباع أساليب
تشجيع متكني العاملني؛ كتفويض السلطة ,والتحفيز ,وتعزيز
قدرات العاملني على التمكني ,وأوصت بضرورة دعم املرأة
األكادميية حنو تطوير الذات من خالل تبين برامج تدريبية,
كما بينت أن من املعوقات الشخصية للتمكني اإلداري
للمرأة عدم ثقة املرأة بقدرهتا ,واخلوف من الفشل.
الدراسات األجنبية:
 )9دراسة إقيسا وأيوب ( .)Egessa&Ayub, 2013هدفت
الدراسة إىل التعرف على تأثري التمكني على أداء العاملني يف
قطاع التعليم يف املدارس االبتدائية .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة ,وطبقت على عينة
عشوائية ,بلغت ( )164معلماً من املدارس االبتدائية يف
املنطقة الوسطى كاكاميغا يف كينيا .وتوصلت الدراسة إىل
العديد من النتائج؛ منها ,أن التمكني يؤثر بشكل كبري على
أداء املعلمني ,وكذلك يؤثر على تنفيذ املهام املوكلة إليهم,
كما أكدت على ضرورة تشجيع متكني العاملني من قبل
اإلدارة العليا يف املنظمة ,وضرورة مشاركة العاملني يف صنع
القرار ,وحتديد األهداف التعليمية.
 )10دراسة سبريانديو( .(Sperandio,2011هدفت الدراسة إىل
التعرف على عملية متكني النساء من خالل برامج التدريب
على القيادة يف املدارس الريفية ببنجالدش .واتبعت الدراسة
املنهج الوصفي املسحي ,واعتمدت على املقابلة؛ إذ مت إجراء
مقابلة مع ( )152من النساء العامالت يف جلنة تطوير برامج
التعليم يف بنجالدش .وتوصلت الدراسة إىل العديد من
النتائج؛ منها :أن النساء العامالت يف منطقة جلنة تطوير
التعليم شهدن العديد من التغريات ,منها زيادة الثقة بالنفس,
وصنع القرار ,ومن مث متكينهن .وأوصت بضرورة اتباع
منهجية شاملة عند متكني املرأة ,وتعزيز مبدأ املساواة بني
اجلنسني.
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ودراسة إقيسا وأيوب ( ,Egessa&Ayub,)2013ومن
الدراسات ما اعتمدت على املقابلة أدا ًة جلمع البيانات؛
كدراسة سبريانديو ( ,Sperandio,)2011ودراسة مادسن
( ,Madsen,)2010ودراسة إمساعيل وآخرين (Ismail, et )2005

البيانات؛ إذ مت إجراء مقابلة مع ( )31أُستاذة من
احلاصالت على درجات عليا يف السلم األكادميي .وتوصلت
الدراسة إىل أن العوامل املرتبطة باألداء الناجح لألُستاذات يف
اجملال األكادميي تنقسم إىل :مرحلة االستكشاف املهين,
ومرحلة التأسيس املهين؛ إذ إن من العوامل املسامهة يف
االكتشاف املهين املبكر التعليم ,ودرجة اخلربة ,والصفات
الشخصية.

.al,

أوجه االتفاق :تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة
من حيث املنهج؛ حيث استخدمت الدراسة احلالية ومجيع
الدراسات السابقة املنهج الوصفي .كذلك تتفق الدراسة
احلالية مع الدراسات السابقة يف توجهها؛ إذ كان توجه
الدراسة احلالية وأغلب الدراسات السابقة حنو متكني املرأة
(القيادات النسائية).
أوجه االختالف :ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات
السابقة من حيث األداة؛ إذ استخدمت الدراسة احلالية
أداتني  -االستبانة ,واملقابلة  -جلمع البيانات ,يف حني
تفردت الدراسات السابقة بأداة واحدة جلمع البيانات ,كما
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف طرحها
ملوضوع التمكني؛ إذ إن الدراسة احلالية هدفت إىل معرفة
متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واليت
مل تتناوهلا الدراسات السابقة بالبحث ,أيضا ختتلف الدراسة
احلالية عن الدراسات السابقة يف جمال التطبيق؛ إذ طبقت
الدراسة احلالية يف جامعة تبوك بشطر الطالبات.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :لقد مت االستفادة من
الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلة الدراسة ,وإثراء وتدعيم
اإلطار النظري ,وكذلك متت االستفادة منها يف التوجيه إىل
عناوين املصادر األولية اليت ختدم الدراسة ,وكذلك املصادر
الثانوية من رسائل علمية ,وحبوث منشورة يف اجملالت
العلمية ,باإلضافة إىل االستفادة من الدراسات السابقة يف
بناء االستبانة ,والتعرف على أساليب املعاجلات اإلحصائية
املناسبة.
متيزت الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة
مبا يأيت:

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني أن معظم
الدراسات السابقة تتمحور حول متكني القيادات باجلامعة,
وتنوعت من متكني القيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة
تدريس من كال اجلنسني ,فتنوعت األهداف اليت تسعى إليها
كل دراسة؛ فمن الدراسات ما هدفت إىل معرفة العالقة بني
التمكني ومتغري آخر كالرضا الوظيفي ,واإلبداع اإلداري,
كدارسة التيمه ( ,)2013ودراسة النفيسة ( ,)2011ومنها
ما هدفت إىل معرفة واقع التمكني ومعوقاته؛ كدراسة القضاة
والطراونة ( ,)2011ومنها ما هدفت إىل حتديد مستوى
التمكني للقيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة التدريس؛
كدراسة الفايز ( ,)2014ودراسة األمسر واهلذيل
( ,)2014ومنها ما هدفت إىل معرفة آليات تفعيل التمكني
كدراسة الشعالن وكعكي ( ,)2013ومنها ما هدفت إىل
معرفة تأثري التمكني على األداء كدراسة إقيسا وأيوب
( ,Egessa&Ayub,)2013باإلضافة إىل دراسات أخرى متحور
أهدافها حول القيادات النسائية تطويرها والعوامل املسامهة يف
جناحها ,والتحديات اليت تواجهها؛ كدراسة مادسن (,)2010
 ,Madsenودراسة إمساعيل وآخرين (,Ismail, et al,, )2005
ودراسة أيب خضري (.)1433
كما جند أن مجيع الدراسات اتبعت املنهج الوصفي ,أما
من حيث األداة ,فقد تنوعت؛ فمن الدراسات ما اعتمدت
على االستبانة أداةً جلمع البيانات؛ كالدراسات العربية,
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 الدراسة احلالية تُع ّد الدراسة الوحيدة – على حد علمالباحثة -اليت درست متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية عامة والقيادات اإلدارية النسائية يف اجلامعات
السعودية خاصة.
 تقدم هذه الدراسة رؤية حول املتطلبات الالزمة لتمكنيالقيادات اإلدارية النسائية يف جامعة تبوك.

وصف مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي
ومتغير سنوات الخبرة:

جدول 1
وصف مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي وسنوات
الخبرة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي
املسحي؛ هبدف حتقيق األهداف اليت تسعى هلا الدراسة
احلالية ,وتتمثل يف معرفة املتطلبات الالزم وجودها لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.
ويعرف املنهج الوصفي املسحي بأنه :ذلك البحث
الذي يتم عن طريق استجواب مجيع أفراد جمتمع الدراسة أو
عينة كبرية منهم ,بصورة مباشرة (مقابلة) ,أو بصورة غري
مباشرة (استبانة)؛ هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتها ودرجة وجودها فقط ,دون أن يتجاوز ذلك إىل
دراسة العالقة أو استنتاج األسباب( .عبداهلل
وآخرون)209: 2007,

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

وكيلة

15

% 37,5

مشرفة قسم
اجملموع

25
40

% 62,5
%100

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات فأكثر
اجملموع

18
22
40

% 45,0
% 55,0
% 100

أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية على أداتني؛ مها املقابلة واالستبانة:
 المقابلة المقننة :هبدف تدعيم مشكلة الدراسة ,إضافةإىل إثراء البحث حول املتطلبات الالزمة لتمكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ إذ قامت الباحثة بإجراء مقابلة
مقننة مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر
الطالبات ,وذلك يوم األربعاء املوافق 1436/1/19ه
الساعة احلادية عشرة صباحاً .ويف البداية مت تقدمي الشكر
على ما منحته للباحثة من وقتها ,مث مت التعريف بالباحثة,
وموضوع الدراسة ,وأهدافها ,وأسئلة الدراسة ,وبعدها بدأت
املقابلة ,واليت تضمنت األسئلة اآلتية:
 كونك إحدى القيادات اإلدارية النسائية ,وذات خربة يفهذا اجملال :هل ترين أن القيادات اإلدارية النسائية جبامعة
تبوك حباجة إىل منحهن املزيد من الصالحيات؟
 من خالل خربتك :ما أهم املتطلبات الالزمة لتمكنياإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 بنظرتك :ما اخلطوة األوىل لتمكني القيادات اإلداريةالنسائية جبامعة تبوك؟

مجتمع الدراسة :متثل جمتمع الدراسة من مجيع وكيالت
ومشرفات األقسام جبامعة تبوك ,والبالغ إمجايل عددهن
( )41قائدة؛ منهن ( )16وكيلة ,و( )25مشرفة قسم,
تبعا إلحصائية 1436 -1435هـ الصادرة من إدارة
وذلك ً
شؤون املوظفني جبامعة تبوك.
عينة الدراسة :نظراً لصغر جمتمع الدراسة ,فإن الدراسة
استخدمت أسلوب احلصر الشامل؛ إذ متثلت العينة من مجيع
أفراد جمتمع الدراسة السابق ذكره.
وصف مجتمع الدراسة:
مت استخدام التكرارات ,والنسب املئوية؛ لوصف جمتمع
الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة؛ وهي على النحو اآليت:

 االستبانة :هبدف قياس أهم متطلبات متكني القياداتاإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واُعتمد عليها يف التحليل
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وبعد حتكيم أداة الدراسة – بعرضها على احملكمني ,وبعد
األخذ مبالحظاهتم ,مت تعديلها ,وأصبحت يف صورهتا النهائية
 تتكون من ( )27عبارة موزعة على ثالثة حماور ,احملوراألول املتطلبات اإلدارية ( )11عبارة ,احملور الثاين املتطلبات
املتعلقة بالثقافة التنظيمية ( )9عبارات ,واحملور الثالث
املتطلبات الشخصية ( )7عبارات ,ومن مث مت تطبيقها على
أفراد جمتمع الدراسة.

اإلحصائي الستخراج النتائج ,ومعرفة الفروق يف استجابات
أفراد جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي (وكيلة-
مشرفة قسم) ,وتبعاً لسنوات اخلربة (أقل من مخس سنوات-
من مخس سنوات فأكثر) .ومت استخدام مقياس ليكرت
الثالثي (ضعيفة – متوسطة – كبرية) .اجلدول اآليت يوضح
ذلك.
جدول 2
تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي.
معيار االستجابة
ضعيفة
متوسطة
كبرية

صدق وثبات أداة الدراسة:

مت التأكد من صدق أداة الدراسة (االستبانة)؛ وذلك
من خالل ما يأيت:

قيمة المتوسط الحسابي
من  1إىل أقل من 1,67
من  1,67إىل أقل من 2,33
من  2,33إىل 3

أ) الصدق الظاهري أو صدق المحكمين:
مت التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ,وأهنا ختدم
أهداف الدراسة بعرضها على جمموعة من احملكمني من
األساتذة الرتبويني داخل جامعة تبوك وخارجها؛ إذ بلغ
عددهم ( )16حمكماً ,ومت االطالع على وجهات نظرهم
ومالحظاهتم ,ومن مث مت إجراء بعض التعديالت على ضوء
هذه املالحظات ,وبذلك أصبحت أداة الدراسة (االستبانة)
صادقة يف حتقيق ما وضعت لقياسه.

بناء أداة الدراسة:

مت االستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة يف
صياغة عبارات االستبانة ,ومت بناء االستبانة باللغتني ,اللغة
العربية ,واللغة اإلجنليزية؛ وذلك لوجود بعض األفراد يف جمتمع
الدراسة من جنسيات غري عربية؛ مما استدعى ذلك ترمجة
االستبانة ,واليت تكونت من قسمني:
القسم األول :تضمن البيانات األولية ألفراد جمتمع الدراسة؛
حسب متغرياهتا؛ وهي( :املسمى الوظيفي ,وسنوات اخلربة).
القسم الثاين :تضمن حماور الدراسة واملتمثلة يف املتطلبات
اإلدارية ,واملتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,واملتطلبات
الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية يف
جامعة تبوك؛ إذ تكونت األداة يف صورهتا األولية من ()37
عبارة موزعة على ثالثة حماور:
احملور األول :املتطلبات اإلدارية ,وتتكون من ( )16عبارة.
احملور الثاين :املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,وتكونت
من ( )10عبارات.
احملور الثالث :املتطلبات الشخصية ,وتتكون من ()10
عبارات.

ب) صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
املتعلقة بكل حمور من حماورها ,ومدى ارتباط هذه احملاور
بعضا ,والتأكد من عدم التداخل بينها,
املكونة مع بعضها ً
ومت التحقق من ذلك بإجياد قيم معامل االرتباط بريسون بني
كل حمور من حماور األداة ,وجمموعة األبعاد ,واجلدول اآليت
يوضح ذلك.

جدول 3
قيم معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداة
الدراسة
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المحاور

معامل االرتباط

األول
الثاين
الثالث

* * 0,88
* * 0,81
** 0,74
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أساليب المعالجة اإلحصائية:

يتضح من اجلدول ( )3أن معامالت االرتباط بني كل حمور
وجمموعة احملاور تراوحت بني ( )0,88و( ,)0,74وهي قيم
دالة عند مستوى داللة ()0,01؛ مما يعطي مؤشراً على
صدق االستبانة.

مت استخدام املقاييس اإلحصائية اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة. معامل ارتباط بريسون ()pearson؛ حلساب صدقاالتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 معامل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ حلساب ثباتأداة الدراسة.
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية؛ لرتتيب عباراتاالستبانة.
 االختبار الالمعلمي (مان-وتين) لعينتني مستقلتني()Mann-Whitney؛ لتحديد الفروق بني استجابات العينة
للمتغريات ذات املستويني.

حساب معامل ثبات أداة الدراسة

مت استخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل قيم
معامالت الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ
( ,)Cronbach'sAlphaواجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول 4
قيم معامالت ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة الدراسة.
المحاور

عدد العبارات

معامل الثبات

األول
الثاين
الثالث

11
9
7

0,71
0,81
0,72

مجيع احملاور

27

0,81

عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها

يالحظ من اجلدول ( )4أن معامالت الثبات تراوحت
بني ( )0,71و( ,)0,81وهي قيم ثبات مرتفعة؛ مما يدل
على الوثوق يف تطبيق األداة على جمتمع الدراسة.

نتيجة السؤال األول :ما المتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكين

القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة عن هذا
السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب ,واالحنراف املعياري؛
لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

جدول 5
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات اإلدارية الالزم توافرها لتمكين القيادات اإلدارية النسائية.
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

الترتيب

2

وضع معايري الختيار القيادات اإلدارية النسائية الـقادرة على حتمل مسؤولية إدارة
شؤون العمل.
إحاطة القيادات اإلدارية النسائية باللوائح املنظمة للعمل.

2,98

8

منح القيادات اإلدارية النسائية االستقاللية يف إدارة شؤون شطر الطالبات.

2,95

0,22

5

منح القيادات اإلدارية النسائية املزيد من املرونة يف األنظمة اإلدارية.

2,90

0,30

كبرية

11

عقد لقاءات دورية مع القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة ملناقشة املشكالت.

2,88

0,33

كبرية

4

6
4

التدرج يف منح القيادات اإلدارية النسائية مزيداً من الصالحيات.

2,85

0,36

كبرية

5

توفري برامج تنمية مهنية تتالءم مع طبيعة القيادات اإلدارية النسائية.

2,83

0,38

كبرية

6

10
1

تقدمي املكافآت للقيادات اإلدارية النسائية اليت مت متكينهن إدارياً كحافز هلن.

2,80

0,40

كبرية

7

التوجه حنو البناء التنظيمي الالمركزي يف إدارة اجلامعة.

2,78

0,42

كبرية

8

7

املشاركة الفاعلة للقيادات اإلدارية النسائية يف صنع القرارات مبجالس اجلامعة.

2,65

0,48

كبرية

9

3
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2,98

0,15

كبرية

1

0,15

كبرية

1

كبرية

2
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العبارة

رقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

منح القيادات اإلدارية النسائية الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون الرجوع
لإلدارة العليا يف ذلك.

2,18

0,78

متوسطة

المتوسط العام

2,80

0,14

كبيرة

العبارة
9

يتضح من اجلدول ( )5أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور
(املتطلبات اإلدارية) كانت بدرجة كبرية؛ إذ بلغ املتوسط
العام الستجابة أفراد اجملتمع ( ,)2,80وباحنراف معياري
( ,)0,14وقد حصلت العبارة ( )2؛"وضع معايري الختيار
القيادات اإلدارية النسائية القادرة على حتمل مسؤولية إدارة
شؤون العمل" ,والعبارة (" )3إحاطة القيادات اإلدارية
النسائية باللوائح املنظمة للعمل" -على أعلى متوسط
حسايب؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب هلما ( ,)2,98باحنراف
معياري ( ,)0,15ويعزى ذلك إىل أمهية اختيار القيادات
اإلدارية النسائية قبل متكينها إدارياً؛ إذ إن اللبنة األوىل
لتمكني القيادات اإلدارية النسائية اختيار الكفاءات اإلدارية
القادرة على حتمل املسؤولية ,وعلى دراية تامة باللوائح
والقوانني ,يف حني حصلت العبارة ()9؛ "منح القيادات
اإلدارية النسائية الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون
الرجوع لإلدارة العليا يف ذلك" على أدىن متوسط حسايب؛ إذ
بلغ متوسطها ( ,)2,18وباحنراف معياري ( ,)0,78ويعزى
ذلك إىل خوف القيادات اإلدارية النسائية من حتمل مسؤولية
إدارة الشؤون املالية .أما بقية العبارات فقد تراوح متوسطها
احلسايب ما بني ( )2,95و( ,)2,56وباحنراف معياري ما
بني ( )0,22و(.)0,48
وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق أفراد جمتمع الدراسة
على أمهية وجود هذه املتطلبات اإلدارية للقيادات اإلدارية
النسائية لتمكينهن؛ إذ جاءت مجيع عبارات احملور بدرجة
كبرية ما عدا العبارة (" )9منح القيادات اإلدارية النسائية
الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون الرجوع لإلدارة العليا
يف ذلك" ,إذ كانت استجابتهم عليها بدرجة متوسطة.

الدرجة

الترتيب
10

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة األمسر
واهلذيل ()2014؛ واليت أكدت على ضرورة منح األقسام
األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل تدرجييًا عن شطر
الطالب ,مع منحهن الصالحيات التامة اليت متكنهن من
أداء أدوارهن بكفاءة عالية ,وهذا ما أثبتته املقابلة اليت
أُجريت مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة؛ إذ
أكدت على أن اخلطوة األوىل لعملية التمكني هو التدرج يف
الصالحيات املمنوحة للقيادات اإلدارية النسائية ,كما تتفق
مع دراسة الشعالن وكعكي ()2013؛ واليت أكدت على أن
من آليات دعم التمكني تفويض السلطة ,والتوسع يف منح
الصالحيات ,وإعداد الربامج التدريبية يف خمتلف املستويات
اإلدارية ,كما تتفق مع دراسة الشريف ( ,)2012واليت
توصلت إىل أنه ميكن متكني العاملني عن طريق تقدمي برامج
أيضا مع دراسة النفيسة ()2011؛
مكافآت وحوافز .وتتفق ً
واليت أكدت على إعداد برامج تدريبية لدعم مستوى إدراك
العاملني للتمكني ,ودعم الالمركزية ,وتفويض السلطة ,ووضع
نظام للحوافز ,كذلك تتفق مع دراسة القضاة والطراونة
( )2011يف أن متكني اإلناث يكون من خالل عملية
التدريب ,وتفويض السلطة والتحفيز ,كما تتفق مع دراسة
إقيسا وأيوب )Egessa&Ayub,(2013؛ واليت أظهرت أمهية
مشاركة العاملني يف صنع القرار وحتديد األهداف التعليمية,
وكذلك تتفق مع دراسة شريف وآخرين Cherif et
) ,al.,(2010واليت ذكرت أن من العناصر األساسية للتمكني
استبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة الذاتية.
وبعد ربط نتيجة هذا البعد بنتائج الدراسات السابقة يتبني
مدى أمهية وجود املتطلبات اإلدارية يف اجلامعة لتمكني
العاملني هبا فيها بغض النظر عن منصبهم القيادي؛ وذلك
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االستقالل التام للقيادات اإلدارية النسائية يف إدارة شؤون
شطر الطالبات.

للتخفيف من تبعية القيادة النسائية للرئيس املباشر بشطر
الطالب ,وهذا ما أشار إليه أفراد جمتمع الدراسة يف اإلجابة
على السؤال املفتوح (متطلبات أخرى ميكن إضافتها),
وكذلك ما أثبتته املقابلة اليت أُجريت مع سعادة املشرفة على
مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات ,يف ضرورة

نتيجة السؤال الثاني :ما المتطلبات المتعلقة بالثقافة التنظيمية

الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة

عن هذا السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب ,واالحنراف
املعياري؛ لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

جدول 6
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات المتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية
رقم
العبارة
7
3
4
6
1
8
2
5
9

العبارة
بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على االحرتام املتبادل.
ثقة القيادة العليا باجلامعة بقدرات القيادات اإلدارية النسائية.
تفعيل االتصال بني القيادة العليا باجلامعة والقيادات اإلدارية النسائية.
العمل على تكوين فرق عمل بني القيادات اإلدارية النسائية.
تبين القيادة العليا باجلامعة ملفهوم التمكني اإلداري للقيادات اإلدارية النسائية العاملة هبا.
الثقة املتبادلة بني مجيع مستويات القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة.
نشر ثقافة تقبل املرأة املؤهلة كقائدة إدارية.
كل القيادات اإلدارية النسائية لتبادل اخلربات فيما بينهم.
تشجيع التعاون بني ِّ
تقدير جهود القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية.
المتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )6أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا
احملور (املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية) كانت بدرجة
كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام الستجابة أفراد جمتمع الدراسة
( )2,82وباحنراف معياري ( ,)0,20وقد حصلت العبارة
(" )7بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على
االحرتام املتبادل" والعبارة (" )3ثقة القيادة العليا باجلامعة
بقدرات القيادات اإلدارية النسائية" على أعلى متوسط
حسايب؛ إذ بلغ ( ,)2,95و( ,)2,88وباحنراف معياري
( )0,33( ,)0,22على التوايل ,ويعزى ذلك إىل حاجة
القيادات اإلدارية النسائية إىل مزيد من الثقة من قبل القيادة
العليا حىت تستطيع إجناز عملها بكفاءة ,وكذلك حاجتهن
إىل بيئة عمل قائمة على االحرتام .يف حني حصلت العبارة
(")5تشجيع التعاون بني ك ِّل القيادات اإلدارية النسائية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,95
2,88
2,88
2,85
2,83
2,80
2,78
2,78
2,68

0,22
0,33
0,33
0,36
0,38
0,40
0,42
0,42
0,47

كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية

2,80

0,20

كبيرة

الدرجة

الترتيب
1
2
2
3
4
5
6
6
7

لتبادل اخلربات فيما بينهم" .والعبارة (" )9تقدير جهود
القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية",
على أدىن متوسط حسايب إذ بلغ ( ,)2,78و(,)2,68
وباحنراف معياري ( ,)0,42و( )0,47على التوايل .ويتبني
من ذلك التعاون بني القيادات اإلدارية النسائية ,وتقدير
جهود القيادات اإلدارية النسائية ,وأنه ال يعد مطلباً ضرورياً
لنجاح متكني القيادات اإلدارية النسائية ,أما بقية العبارات
فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بني ( )2,88و(,)2,78
وباحنراف معياري ما بني ( ,)0,33و(,)0,42وكانت مجيع
عبارات احملور بدرجة كبرية.
وتدل نتائج هذا احملور على إمجاع أفراد جمتمع الدراسة
على أمهية وجود ثقافة تنظيمية وبيئة عمل داعمة؛ لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
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تؤكد على أن أسلوب التمكني يتطلب إدارة جامعية فعاله,
متتلك الرؤية اليت هتيئ الظروف لتطبيق عملية التمكني .كما
تتفق مع دراسة إقيسا وأيوب)Egessa&Ayub (2013؛ واليت
تؤكد على ضرورة تشجيع متكني العاملني من قبل اإلدارة
العليا .وتتفق مع دراسة مادسن)Madsen (2010؛ إذ أكدت
على أن الدعم االجتماعي يعمل على زيادة الثقة ,واليت تعد
مهمة لتطوير القيادات اإلدارية النسائية ,ومن مث متكينهن
إدارياً ,كما أكدت على ضرورة إبراز القيادات النسائية
الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.
وتفسري ذلك أن الثقافة التنظيمية هي اليت تعمل على غرس
القيم ,واملعتقدات ,واألفكار ,واالجتاهات اليت تواجه أداء
القيادات اإلدارية النسائية ,ومن مث عند تطبيق مفهوم
التمكني البد من هتيئة بيئة العمل املناسبة يف اجلامعة؛ حبيث
تكون مناسبة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.

شريف وآخرين )Cherf,etal.,(2010؛ واليت ذكرت أن من
العناصر األساسية لعملية التمكني التحليل العميق للثقافة
اإلدارية يف املؤسسة والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني,
وتتفق أيضاً مع دراسة الشعالن وكعكي ()2013؛ واليت
تؤكد على أمهية العالقات اإلنسانية يف دعم التمكني,
وكذلك االعتماد على أسلوب فرق العمل ,باإلضافة إىل
توفري مناخ تنظيمي ,يساعد على تطبيق آليات تدعم
التمكني ,كما تتفق الدراستان على ضرورة نشر ثقافة
التمكني ,وتتفق مع دراسة التيمة ()2013؛ واليت أكدت
على زيادة االهتمام بالتمكني اإلداري للمرأة العاملة يف
اجلامعة ,كما تتفق مع دراسة الشريف ()2012؛ اليت توصي
بضرورة تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقه .وتتفق أيضاً
مع دراسة أيب خضري ()1433؛ واليت توصلت إىل أن متكني
القيادات األكادميية النسائية يتم من خالل وجود بيئة
تنظيمية ,تتيح تبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية
األخرى ,ومناقشة وحتليل املشكالت اإلدارية املشرتكة ,كما
تتفق مع دراسة النفيسة ()2011؛ واليت توصي بضرورة
تبادل اخلربات؛ من أجل دعم مستوى إدراك العاملني
للتمكني .وتتفق مع دراسة القضاة والطراونة ()2011؛ واليت

نتيجة السؤال الثالث :ما المتطلبات الشخصية الالزم وجودها

لتمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة عن

هذا السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب ,واالحنراف
املعياري؛ لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

جدول 7
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات الشخصية الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية

رقم العبارة

المتوسط

العبارة

االنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب

الحسابي
3

ثقة القيادات اإلدارية النسائية بقدراهتن.

2,95

0,22

كبرية

1

2

رغبة القيادات اإلدارية النسائية مبنحهن مزيداً من الصالحيات الختاذ القرارات.

2,93

0,26

كبرية

2

2,90

0,30

كبرية

3

0,33

كبرية

4

كبرية

4
4
5

4

حتمل القيادات اإلدارية النسائية املسؤولية املرتتبة على متكينهن إدارياً.
موازنة القائدة اإلدارية بني مسؤولياهتا املهنية والتزاماهتا الشخصية.

2,88

6

حتمل القيادات اإلدارية النسائية الضغوط املرتتبة على مسؤوليات العمل اإلداري.

2,88

0,33

7

حر القيادات اإلدارية النسائية على النمو املهين لذواهتن.

2,88

0,33

كبرية

1

قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق مفهوم التمكني اإلداري.

2,85

0,36

كبرية

2,89

0,15

كبيرة

5

المتوسط العام

املتوسط العام الستجابة أفراد اجملتمع ( ,)2,89وباحنراف
معياري ()0,15؛ إذ حصلت العبارة (" )3ثقة القيادات

يتضح من اجلدول ( )7أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا
احملور (املتطلبات الشخصية) كانت بدرجة كبرية؛ إذ بلغ
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جدول8
ترتيب محاور متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية حسب
درجة أهمية من جهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
الترتيب

اإلدارية النسائية بقدراهتن" ,والعبارة (" )2رغبة القيادات
اإلدارية النسائية مبنحهن مزيداً من الصالحيات الختاذ
القرارات" على أعلى متوسط حسايب إذ بلغ (,)2,95
و( ,)2,93وباحنراف معياري ( ,)0,22و()0,26؛ ويفسر
ذلك أن جناح عملية التمكني تتطلب ثقة نابعة من داخل
القيادة اإلدارية النسائية بقدراهتن وإمكاناهتن ,كذلك تتطلب
دافع ورغبة ذاتية ملنحهن الصالحيات إلجناز العمل دون
الرجوع للقيادة العليا ,يف حني حصلت العبارة (" )7حر
القيادات اإلدارية النسائية على النمو املهين لذواهتن" ,والعبارة
(" )1قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق مفهوم
التمكني اإلداري" على أدىن متوسط حسايب ,إذ بلغ املتوسط
احلسايب ( ,)2,88و( ,)2,85وباحنراف معياري (,)0,33
و( ,)0,36ويعزى ذلك إىل انشغال القيادات اإلدارية
النسائية حبيث ال يوجد لديهن متسع من الوقت لتطوير
ذواهتن حبيث يرون أن ذلك ال يعد مطلباً ضرورياً للتمكني.
أما بالنسبة لقناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق
مفهوم التمكني اإلداري ,رمبا يعزى ذلك إىل قصور فهم
القيادات اإلدارية النسائية ملصطلح التمكني اإلداري ,وقلة
الدورات التدريبية اليت توضح وتشرح مفهوم التمكني وحماوره
وأبعاده ,أما بقية العبارات فقد تراوح متوسطها ما بني
( )2,90و( ,)2,88وباحنراف معياري ما بني ()0,30
و(.)0,33
وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق مجيع أفراد جمتمع
الدراسة على أمهية االستعداد الذايت ,والسمات الشخصية
للقيادات اإلدارية النسائية لتمكينهن إدارياً .وتتفق نتائج
احملور مع نتائج دراسة القضاة والطراونة ()2011؛ واليت
أشارت إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من
خالل تطوير شخصيتهن األكادميية ,كما أكدت على دعم
املرأة األكادميية حنو تطوير الذات ,وتتفق مع دراسة أيب
خضري ()1433؛ إذ أشارت النتائج أن من التحديات
الذاتية اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات

التعليم العايل باململكة صعوبة املوازنة بني املسؤوليات املهنية
وااللتزامات األسرية ,واخلوف من حتمل املسؤولية ,فإذا كانت
هذه التحديات تواجه القيادات األكادميية النسائية بصفة
عامة فهذا يشري إىل أمهية وجود صفات ومسات معينة يف
شخصية القيادات اإلدارية النسائية بصفة خاصة؛ واليت تعد
متطلبًا لتمكني القيادات اإلدارية النسائية للتغلب على
التحديات واملعوقات الشخصية اليت تعيق عملية التمكني.

رقم
المحور

1
2

الثالث
الثاين

3

األول

المحاور
املتطلبات الشخصية
املتطلبات املتعلقة
بالثقافة التنظيمية
املتطلبات اإلدارية

المتوسط العام لجميع المحاور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,89
2,82

0,15
0,20

كبرية
كبرية

2,80

0,14

كبرية

2,84

0,12

كبيرة

الدرجة

يتضح من اجلدول ( )8أن املتطلبات الشخصية حصلت
على املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد جمتمع الدراسة؛ إذ
بلغ املتوسط العام للمحور ( ,)2,98تليها باملرتبة الثانية
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,والبالغ متوسطها
احلسايب ( ,)2,82وتأيت يف املرتبة الثالثة املتطلبات اإلدارية
مبتوسط حسايب (.)2,80
وبعد مناقشة نتائج كل حمور تبني أن حمور (املتطلبات
الشخصية) حصل على املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد
جمتمع الدراسة؛ إذ حصلت على أعلى متوسط حسايب,
يليها باملرتبة الثانية حمور (املتطلبات املتعلقة بالثقافة
التنظيمية) ,ويف املرتبة الثالثة حمور (املتطلبات اإلدارية),
وميكن تفسري ذلك بأن متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية البد وأن تبدأ بالشخصية الذاتية للقيادات اإلدارية
النسائية ,وذلك بأن ي ُكن لديهن تقبل ,ودافعية ,ورغبة يف
التمكني ,وثقة يف قدراهتن ومهاراهتن ,مث بعد ذلك هتيئة بيئة
عمل مناسبة ,وثقافة تنظيمية تشجع وتدعم عملية التمكني,
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تفعيل دور املرأة القيادي يف جمال اختاذ القرار دون الرجوع
للقيادة العليا ,واالستقالل التام للقيادة اإلدارية النسائية يف
إدارة شؤون شطر الطالبات ,ومنحهن صالحيات مماثلة
للقيادات اإلدارية يف شطر الطالب ,مع تكثيف الدورات
وورش العمل للقيادات اإلدارية النسائية.

حبيث تكون بيئة العمل اجلامعي جماالً خصباً لتطبيق عملية
متكني القيادات اإلدارية النسائية .وأخرياً يأيت دور القواعد
والنظم اإلدارية الصادرة من القيادة العليا باجلامعة ,واليت
تعمل على متكني القيادات اإلدارية النسائية؛ ألن التنظيم
اإلداري دون وجود بيئة عمل وثقافة تنظيمية مناسبة ,وكذلك
استعداد ذايت وتقبل لعملية التمكني  -لن ترقى عملية متكني
القيادات اإلدارية النسائية للمستوى املطلوب حتقيقه.
وهناك متطلبات أخرى لتمكني القيادات اإلدارية النسائية
جبامعة تبوك ,واليت أشار إليها أفراد جمتمع الدراسة ,وذلك
من خالل اإلجابة عن السؤال املفتوح (متطلبات أخرى ميكن
إضافتها)؛ إذ كانت إجاباهتن وآراؤهن على النحو اآليت:

نتيجة السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تمكين القيادات

اإلدارية النسائية بجامعة تبوك تبعاً لمتغيري (المسمى الوظيفي,

وسنوات الخبرة)؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام
اختبار مان وتين لتحديد الفروق بني إجابات أفراد جمتمع
الدراسة.

جدول 9
نتيجة اختبار مان-وتني ( )Mann-Whitneyلتحديد الفروق بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
المجاالت

المسمى الوظيفي

العدد

المتوسط الحسابي

املتطلبات اإلدارية
املتطلبات املتعلقة
بالثقافة التنظيمية
املتطلبات الشخصية
مجيع احملاور

متوسط الرتب مجموع الرتب

وكيلة
مشرفة قسم

15
25

2,79
2,80

19,97
20,82

299,5
520,5

وكيلة

15

2,81

18,63

279,5

مشرفة قسم

25

2,83

21,62

540,5

وكيلة
مشرفة قسم

15
25

2,89
2,90

20,50
20,50

307,5
512,5

وكيلة

15

2,82

19,07

286

مشرفة قسم

25

2,84

21,36

534

يتضح من اجلدول ( )9أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة تعزى ملتغري املسمى الوظيفي (وكيلة – مشرفة
قسم) يف احملور األول (املتطلبات اإلدارية) ,واحملور الثاين
(املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية) ,واحملور الثالث

قيمةU

مستوى الداللة

179,5

0,83
غري دالة

159,5

0,44
غري دالة

187,5

0,99
غري دالة

166

0,56
غري دالة

(املتطلبات الشخصية) ,ويف احملاور جمتمعة؛ إذ بلغت قيم
مستوى الداللة ( ,)0,83و( ,)0,44و( ,)0,99ومجيع
احملاور ( )0,56على الرتتيب؛ وهي قيم أكرب من مستوى
الداللة ( ,)0,05ومن مث تكون الفروق غري دالة إحصائياً.

جدول 10
نتيجة اختبار مان-وتني ( )Mann-Whitneyلتحديد الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
المجاالت

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة U

مستوى الداللة

املتطلبات اإلدارية

أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات

18
22

2,78
2,81

19,47
21,34

350,5
469,5

179,5

0,62
غري دالة

18

2,81

19,78

356

185

0,74

املتطلبات املتعلقة بالثقافة
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التنظيمية
املتطلبات الشخصية

مجيع احملاور

من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر

22

2,83

21,09

464

غري دالة

18
22

2,88
2,90

19,78
21,09

356
464

185

0,74
غري دالة

18
22

2,82
2,84

19,42
21,39

349,5
470,5

187,5

0,60
غري دالة

 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات اإلداريةالالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛ إذ
بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,80
 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات املتعلقةبالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية
بدرجة كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,82
 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلباتالشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة
كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,89
 جاء ترتيب متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائيةوفقاً الستجابة أفراد جمتمع الدراسة من حيث األمهية على
النحو اآليت :املتطلبات الشخصية يف املرتبة األوىل ,تليها
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,وباملرتبة الثالثة املتطلبات
اإلدارية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0,05بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزى ملتغريي
املسمى الوظيفي (وكيلة -مشرفة قسم) وسنوات اخلربة (أقل
من مخس سنوات -مخس سنوات فأكثر)؛ إذ كانت قيم
مستوى الداللة أكرب من مستوى الداللة ( ,)0,05ومن مث
تكون الفروق غري دالة إحصائياً.

يتضح من اجلدول ( )10أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف احملور األول
(املتطلبات اإلدارية) ,واحملور الثاين (املتطلبات املتعلقة بالثقافة
التنظيمية) ,واحملور الثالث (املتطلبات الشخصية)؛ إذ بلغت
قيم مستوى الداللة ( ,)0,62و( ,)0,74و()0,60
على الرتتيب ,وهي قيم أكرب من مستوى الداللة (,)0,05
ومن مث تكون الفروق غري دالة إحصائياً.
ختتلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة؛
كدراسة الفايز ( ,)2014ودراسة األمسر واهلذيل (,)2014
ودراسة التيمه ( ,)2013ودراسة النفيسة ()2011؛ إذ إن
مجيع هذه الدراسات كانت لديها فروق يف استجابات أفراد
العينة ,وتفسر هذه النتيجة بأن القيادات اإلدارية النسائية من
وكيالت أو مشرفات أقسام سواء ذوات اخلربة الطويلة أو
ذوات اخلربة القصرية يف جمال العمل -مجيعهن خيضعن
إلشراف القيادة األعلى يف شطر الطالب ,فعملهن يقتصر
على اجلانب التنفيذي للقواعد والقوانني الصادرة من الرئيس
املباشر يف شطر الطالب.
ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات
ملخص نتائج الدراسة:

التوصيات وآليات العمل المقترحة:

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

يف ضوء النتائج السابقة ,تورد الدراسة عدداً من
التوصيات وآليات العمل املقرتحة؛ وهي على النحو اآليت:
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دراسات مستقبلة مقترحة:

أوالً :ضرورة العمل على وضع نظام إداري باجلامعة ,يتميز
باملرونة ,حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية النسائية
التابعة هلا ,ويتحقق ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة
اآلتية:
 -1التوجه حنو الالمركزية يف إدارة اجلامعة.
 -2ترشيح قيادات إدارية نسائية ذات كفاءة عالية ,والتدرج
يف حصوهلا على املنصب القيادي.
 -3إشراك القيادات اإلدارية النسائية يف رسم السياسات
واخلطط باجلامعة.
 -4منح القيادات اإلدارية النسائية الصالحية يف اختاذ
القرارات فيما يتعلق بشطر الطالبات.
 5وضع برامج تدريبية للقيادات اإلدارية النسائية قبل تكليفها
بالعمل اإلداري.

من خالل النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة,
تقرتح الباحثة بعضاً من الدراسات اليت ميكن للباحثني تناوهلا
بالدراسة؛ وهي:
 درجة التمكني اإلداري لدى القيادات اإلدارية النسائيةجبامعة تبوك.
 معوقات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك. آليات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.المراجع:
أبو خضري ,إميان سعود ( .)1433التحديات اليت تواجه القيادات األكادميية
النسائية يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .اجمللة
السعودية للتعليم العايل ,اململكة العربية السعودية ,العدد -87 ,7
.123
األمسر ,مىن؛ واهلذيلُ ,سهى ( .)2014مدى متكني أعضاء هيئة التدريس

ثانياً :توفري مناخ تنظيمي داعم لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية ,ويتحقق ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة التالية:
 -1تبين القيادة العليا باجلامعة ملفهوم التمكني ,والعمل على
تطبيقه.
 -2عقد لقاءات وورش عمل بني القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعة.
 -3منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة مزيداً من الثقة,
وذلك مبنحها احلرية يف إدارة شؤون العمل بشطر الطالبات.

باجلامعات السعودية من وجهة نظرهم .اجمللة الرتبوية ,الكويت ,اجمللد
 ,28العدد.350-313 ,110
التيمة ,غفران حممود أمحد ( .)2013التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع
القيادية يف اجلامعات األردنية وعالقته باإلبداع اإلداري .رسالة دكتوراه
غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة الريموك.

احلارثي ,مستور سعيد مشرف ( .)1434التمكني اإلداري لدى مديري
إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية وعالقته بالفعالية اإلدارية
لديهم من وجهة نظر املديرين ومساعديهم .رسالة دكتوراه غري منشورة,
كلية الرتبية ,جامعة أم القرى.
حسني ,سالمة عبد العظيم ( .)2012التمكني ودوره يف تنمية القيادات.
إدارة األعمال ,جملة املدير الناجح ,مصر ,العدد .17-13 ,136
احلموري ,أمرية حممد؛ والسعود ,راتب سالمة ( .)2010درجة التمكني
الوظيفي لدى القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقتها
بدافعية اإلجناز لديهم .مؤتة للبحوث والدراسات سلسة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ,األردن ,اجمللد ,25العدد.138-97 ,7
الرقب ,أمحد صادق حممد ( .)2010عالقة القيادة التحويلية بتمكني
العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة .رسالة ماجستري غري
منشورة ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ,جامعة األزهر.
السبيعي ,عزة هاضل حزام ( .)1431تطوير صنع واختاذ القرار الرتبوي لدى
القيادات النسائية يف إدارة الرتبية والتعليم جبدة يف ظل معايري اجلودة
الشاملة .رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة أم القرى.

ثالثاً :ضرورة حتلي القيادات اإلدارية النسائية بسمات
شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة لتمكينها إدارياً ,وميكن حتقيق
ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة اآلتية:
 -1سعي القيادات اإلدارية النسائية إىل تطوير ذواهتن
ومهاراهتن ,وذلك من خالل حضور الدورات التدريبية,
وورش العمل ,واليت تعمل على زيادة مهاراهتن اإلدارية.
 -2جدولة املهام واملسؤوليات املوكلة إليهن ,حبيث تتم
املوازنة بني متطلبات العمل والتزاماهتن الشخصية.
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الشريف ,مها ( .)2012التمكني اإلداري ودوره يف رفع كفاءة العاملني
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الشعالن ,مضاوي حممد؛ وكعكي ,سهام حممد صاحل ( .)2013آليات
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عبد اهلادي ,أمرية رمضان؛ حتاتة ,أم السعد أبو العنني ( .)2012متكني
القيادات األكادميية جبامعة كفر الشيخ دراسة حالة .جملة الرتبية ,مصر,
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Abstract: The study aimed at identifying the requirements of embowering female administrative leaders in Tabuk University.
The surveying descriptive method was used. A questionnaire was conducted on all Tabuk University's female supervisors and
deputies who are (41) leaders; (15) deputies and (25) supervisors. The interview was also used with the supervisor of
University of Tabuk's Manager's Office for the girls section. After the statistical processing using averages, standard
deviation and Mann–Whitney U test for two independent variables,
the study reached the following results:
- The study community's members' responses to all the axes of the requirements of embowering female administrative leaders
were high. The general average of administrative requirements axis was (2.80), the general average of organizational culturerelated requirements axis was (2.82) and general average of personal requirements axis was (2.89).
- There were no statistical differences at (0.05) level among the study community members' responses due to the variables of
job position (deputy – department supervisor) and the years of experience ( less than 5 years – 5 years and more).
According to the results, the researcher recommends that there should be a flexible administrative system at the university
which allows embowering the female leaders. Also she recommends the providing of a supporting organizational atmosphere
to enable female leaders. Also the female leaders should have personal characteristics which qualify them to be
administratively enabled.
Keywords: Empowerment, Female Administrative Leaders
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