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 النسائية يف للقيادات اإلداري التمكني عناصر توافر درجة
 سعود امللك جبامعة الرتبية كلية

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة توافر  _صخممال
عناصر التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في كمية التربية بجامعة 
الممك سعود، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 
الوصفي المسحي. كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة 

يادات النسائية في كمية التربية بجامعة من مجتمعيا المتمثل في الق
( فرداً. اشارت النتائج إلى توافر 14الممك سعود والبالغ عددىن )

عناصر التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في كمية التربية 
بجامعة الممك سعود بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

دريب بالمرتبة األولى ( وقد جاء محور فريق العمل والت3.14العام )
من بين عناصر التمكين اإلداري، يمييما االتصال الفعال، وبالمرتبة 
الرابعة يأتي تفويض السمطة، وفي األخير يأتي التحفيز كأقل عناصر 
التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في كمية التربية بجامعة الممك 

روق ذات داللة سعود. كما وأوضحت النتائج أنو ال توجد ىناك ف
( فأقل بين متوسطات استجابات أفراد 0.05إحصائية عند مستوى )

عينة الدراسة نحو درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات 
النسائية في كمية التربية باختالف متغيري سنوات الخبرة والمؤىل 
العممي، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل ليا قدمت الباحثة عدد من 

 .توصيات والمقترحاتال
 .القيادة النسائية -: التمكين اإلداريالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
لقيت الموارد البشرية اىتمامًا كبيرًا من عمماء اإلدارة في      

القرون الماضية لتأثيرىا في العممية اإلدارية فيي األساس في 
المنظمة وتعددت األطروحات لبعض المفاىيم اإلدارية مثل 
الجودة والتمكين اإلداري وغيرىا من المفاىيم التي تسعى لتطور 

 .وتحقيق األىداف في المنظمات
والتمكين اإلداري من المفاىيم الحديثة ذات االىتمام المتزايد      

فمنذ العقد األخير من القرن الماضي غدى مفيوم التمكين كما 
ن [ يحظى بتركيز األكاديميين والممارسي1أشار الجممي ]

الميتمين بالموارد البشرية عمى المستوى الدولي باىتمام متزايد 
السيما في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة األعمال والضغوط 

 .المصاحبة لممنافسة العالمية
[ أن التمكين اإلداري من أفضل األساليب 2ويرى حسين ]     

التي تقوم عمى مشاركة المرؤوس لرئيسو في تحديد األىداف 

لتي يراد تحقيقيا، وتحديد الوسائل المناسبة لتنفيذىا، حيث إن ا
التمكين اإلداري ييتم بمنح المديرين فرصة االستقاللية في أداء 
تاحة الفرصة  العمل وصنع القرار وتجريب األفكار الجديدة وا 
أماميم لمحصول عمى أدوات السمطة من معمومات وموارد، ومن 

تحديد الرؤية وأىدافيا مع توفير ثم إشراكيم في صنع القرارات و 
المعمومات األزمة لذلك. بما يؤدي إلى تنميتيم كقادة، ويتولد 
لدييم شعورا بالكفاءة والقدرة عمى انجاز مياميم الوظيفية بنجاح، 
وكذلك تنمية ثقتيم بالذات وباآلخرين كالعمل عمى تحسين أدائيم 

 .الوظيفي
الصف الثاني لمقادة  [ أن التمكين منبع3ويعتبر الرقب ]     

وىذا من أىم الضمانات حيوية الستمرار أي منظمة، ففي ضوء 
النظرة التقميدية لإلدارة يقوم بعض المديرين بعمل كل شيء فيم 
يقررون ما يجب عممو وكيفية إتمامو ويفقدون الثقة في قدرات 
العاممين معيم، حيث يعتمد المرؤوسين كميًا عمى مديرييم فيم 

ما يطمب منيم في ضوء النظرة المعاصرة لإلدارة  ينفذون فقط
عطائو  يقوم المديرون بتفويض كل فرد قدرًا من المسئولية وا 
الفرصة إلدارة عممو بنفسو وكذلك مشاركة العاممين في تحديد ما 

 .يجب عمل مع منحيم قدرًا من الحرية لتقرير كيفية التنفيذ
 
 

معظم الدول سمسمة  وتشيد النظم التعميمية واإلدارية في      
من اإلصالحات التربوية من أجل تعزيز جودة التعميم فيناك 
تأكيد عمى إن الجودة في التعميم تعتمد في األساس عمى تمكين 
القادة التربويين الذي يعد موضوعًا محوريًا في الحركات 
المعاصرة لإلصالح التربوي وتحسينو ومنذ ذلك الحين انصبت 

صين عمى نظرية كفؤة إلدارة الموارد جيود الباحثين والمخت
البشرية وفقا لمقتضيات العصر ومتطمبات التغيير التي تتطمب 
تمكين العاممين في المؤسسات التربوية. وال يزال الباحثون 
يسعون إلى بمورة ىذا المدخل اإلداري ووضعو في إطار 
مفاىيمي يصمح لمتطبيق العممي ويزيد من فعاليات المؤسسة 

 ].4]التربوية 
 
 

وعمى الرغم من أن المرأة السعودية قد خرجت لميادين         
العمل حديثًا، إال أنيا تمكنت من ترأس الكثير من المناصب 
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القيادية في المؤسسات التربوية. فالقيادة النسائية في مؤسسات 
التعميم العالي تضطمع شأنيا شأن القيادات في المؤسسات 

ثل أساسًا في توظيف الطاقات األخرى بمسؤوليات عديدة تتم
البشرية، حيث تشكل ىذه الطاقات البشرية في المؤسسات 
التربوية نظامًا اجتماعيًا يتفاعمن فيو بعضين مع بعض من أجل 

 ].5] الوصول إلى األىداف المرسومة
وبناًء عمى ما سبق فإن تمكين القائدة لو دور كبير في       

، فذلك ُيمكنيا من إدارة وتنظيم تدعيم قدرتيا عمى اتخاذ القرارات
عمميا، فإن كانت تتوفر لدييا عناصر التمكين وتممك 
الصالحيات ستكون لدييا القدرة عمى مواجية المواقف الصعبة 
وتحقيق المشاركة الفعالة واختيار البدائل المناسبة لحل 

 .المشكالت
 مشكمة الدراسة. 2

المسئولين وعدم التمكين يعد تركيز السمطة في أيدي كبار      
من أىم المشكالت اإلدارية التي تواجييا المؤسسات التعميمية، 
حيث يقود ذلك إلى اإلدارة البطيئة، واالىتمام باألعمال الروتينية 
واالنشغال بيا عن األعمال اإلدارية الميمة مثل: التخطيط 

 .والتطوير ومتابعة تقدم المؤسسة ورسم السياسات
[ أن التمكين 6ائج البحوث كما ذكر القاضي ]وتشير نت     

يساىم في رفع روح المسئولية ويمنح القدرة عمى ممارسة السمطة 
الكاممة وزيادة الفاعمية لمواجية التحديات، ومن ىنا تسعى ىذه 
الدارسة إلى الكشف عن درجة توافر عناصر التمكين اإلداري 

الدور في تدعيم لدى القيادات النسائية بكمية التربية الذي لو 
القدرة عمى اتخاذ القرارات ومنح القيادات فرصة االستقاللية في 
تاحة  أداء العمل، وصنع القرارات، وتجريب أفكار جديدة، وا 
الفرصة أماميم لمحصول عمى أدوات السمطة من معمومات 
وموارد، ومن ثم إشراكيم في صنع القرارات، بما يؤدي إلى 

يم الشعور بالكفاءة والقدرة عمى إنجاز تنميتيم كقادة، ويتولد لدي
 .مياميم الوظيفية بنجاح

 أسئمة الدراسةأ. 
ما درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في  -

 كمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظرىن؟
ىل ىناك فروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابة إفراد  -

فر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات الدراسة حول درجة توا
النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظرىن 

 (.تعزى لمتغيرات التالية )المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة

 أهداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة إلى ما يمي     

التعرف عمى درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات  -1
 .النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظرىن

التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابة  -2
إفراد الدراسة حول درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات 
النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظرىن 

 (.ىل العممي، عدد سنوات الخبرةتعزى لمتغيرات التالية )المؤ 
 أهمية الدراسةج. 

تكمن األىمية في دراسة التمكين اإلداري كأحد المفاىيم       
اإلدارية الحديثة والحاجة الماسة إلى التعرف عميو ودرجة توافره 
في القيادات النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود، كما 

ة في محاولة لفت أنظار يمكن أن تساعد نتائج ىذه الدراس
القائمين عمى إدارة الجامعة إلى أىمية موضوع تمكين القيادات 
النسائية لتيسير األعمال وتحقيق األىداف بفاعمية وتميز، 
      وخاصة أن العديد من البحوث والدراسات أثبتت فاعمية 

 .ىذا األسموب
 حدود الدراسةد. 
عمى وكيالت األقسام  الحدود المكانية: اقتصرت ىذه الدراسة -1

 .ورئيسات الوحدات بكمية التربية بجامعة الممك سعود
الحدود الزمانية: تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي  -2

 .ه1436-1435الثاني من العام الجامعي 
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى درجة توافر  -3

كمية التربية  عناصر التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في
 .بجامعة الممك سعود من وجية نظرىن

 التعريفات اإلجرائيةه. 
التمكين اإلداري: يعرف إجرائيًا بأنو ممارسة رئيسة القسم  -1

عطائيا سمطة أوسع في  والمشرفة عمى الوحدة لمياميا، وا 
صدار األوامر، والعمل عمى إدارة وقيادة  المساءلة والرقابة وا 

مع العاممين لدييا لتحقيق األىداف  شؤون القسم بالتعاون
 .المنشودة في كمية التربية بجامعة الممك سعود

القيادات النسائية: يقصد بين الموظفات السعوديات ويمثمن  -2
القيادة األكاديمية واإلدارية في كمية التربية بجامعة الممك سعود 

 .وىن وكيالت األقسام، ورئسيات الوحدات
  اإلطار النظري. 3

 :التمكين اإلداري
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ييتم عمم اإلدارة الحديث باألفراد العاممين في المنظمة،       
باعتبارىم الدعامة الرئيسة داخل المنظمة وقدراتيا التنافسية، 
وذلك من خالل تطبيق أحدث أساليب إدارة الموارد البشرية التي 
تعمل عمى رفع مستوى أداء العاممين، ومن ىذه األساليب 

وب )تمكين العاممين( فيو يقوم عمى مشاركة الحديثة أسم
العاممين في اتخاذ القرارات ومنحيم السمطة والنفوذ والقوة وتحمل 
المسئولية في القرارات التي يتخذونيا، أو يشاركون في اتخاذىا 

 ].7] مع اإلدارة العميا
فمفيوم التمكين إذًا من المفاىيم المعاصرة التي ترتقي      

في المنظمة المعاصرة إلى مستويات راقية من بالعنصر البشري 
التعاون وروح الفريق والثقة بالنفس، واإلبداع، والتفكير المستقل 

 ].8وروح المبادرة ]
ويعتبر التمكين من أىم ضمانات حيوية واستمرار أي        

منظمة، ذلك أنو في ضوء النظرة التقميدية لإلدارة يقوم بعض 
م يقررون ما يجب عممو وكيفية المديرين بعمل كل شيء، في

إتمامو، ويفقدون الثقة في قدرات العاممين معيم، حيث يعتمد 
المرؤوسون كميا عمى مديرييم ومشرفييم، فيم ينفذون ما يطمب 
منيم. وفي ضوء النظرة المعاصرة لإلدارة يقوم المديرون 
عطائو الفرصة إلدارة  بتفويض كل فرد قدرًا من المسئولية، وا 

سو، وكذلك مشاركة العاممين في تحديد ما يجب عممو عممو بنف
مع منحيم قدرًا من الحرية لتقرير كيفية التنفيذ، حيث يثق 
المديرون والمشرفون في أعضاء فرق العمل، ولذلك يعممونيم 

 ].3] كأفراد ناضجين وقادرين عمى تحمل مسؤوليتيم
 :مفيوم التمكين

لى أن ىنالك أراء تشير األدبيات والدراسات السابقة إ      
مختمفة حول تعريف تمكين العاممين، إال أنيا تتمحور حول 
حصول العاممين عمى صالحيات وحرية أكبر في مجال الوظيفة 
بداء  المحددة التي يقوم بيا الموظف ومنحو حرية المشاركة، وا 

 ].8الرأي في أمور في سياق الوظيفة أي خارج إطار الوظيفة ]
ى التمكين عمى أنو وسيمة من وسائل وىناك من نظر إل     

اإلدارة، في حين نظر إليو آخرون نظرة فمسفيو وىناك أيضًا من 
أعتبر التمكين ممارسة ثقافية تشجع األفراد عمى تحمل المسئولية 
      الشخصية لتطوير الطريقة التي يؤدون بيا عمميم من
خالل تفويض الصالحية في اتخاذ القرارات إلى المستويات 

 ].9ألدنى ]ا
 ة التي تصب في اتجاه زرع الثقة بنفس يو العممـــن ىـــوالتمكي     

شعاره بأنو عامل ميم في تحقيق أىداف المنظمة  العامل، وا 
ونمائيا، وأن العاممين عمى اختالف مواقعيم إنما ىم شركاء ليم 
قيٌم ة وأىمية رفيعة في رسم رسالة المنظمة، وفي تحقيق ىذه 

 ].10الشقاوي ]الرسالة 
[ فيعرفو بأنو "استراتيجية إدارية تقوم عمى منح 9] أما أفندي     

      العاممين قوة التصرف، واتخاذ القرارات والمشاركة الفعمية 
 ا، والتفكير ـمن جانب العاممين في إدارة منظماتيم، وحل مشكالتي

 "اإلبداعي وتحمل المسؤولية والرقابة
بأنو المشاركة الفعمية من جانب وعرفو عبدالوىاب       

العاممين في إدارة منظماتيم باتخاذ القرارات، وحل المشكالت، 
والتفكير اإلبداعي، والتصرف في المواقف، وتحمل المسئولية، 

 ].11والرقابة عمى النتائج ]
أما الرشودي فقد عرف التمكين بأنو: "العممية اإلدارية       

العاممين من خالل إثراء معموماتيم، التي يتم بموجبيا االىتمام ب
وزيادة مياراتيم، وتنمية قدراتيم الفردية، وتشجيعيم عمى 
المشاركة وتوفير اإلمكانات الالزمة ليم بما يحفزىم عمى اتخاذ 

 ].12القرارات المناسبة" ]
 :أىمية التمكين

 :أواًل: النتائج الخاصة بالموظف
لمموظف المناسب يحقق التمكين نتائج في غالبيا إيجابية  

لمفيوم التمكين، وىنالك عدد من المزايا والتبعات التي تنجم عن 
 :تمكين العاممين منيا

تحقيق االنتماء: يساىم التمكين في زيادة انتماء الموظف  - أ
 .لمميام التي يقوم بيا

المشاركة الفاعمة: فمشاركة الموظف الناجمة عن التمكين  - ب
 .الفاعمية والمشاركة اإليجابيةتتميز بمستوى عاٍل من 

تطوير مستوى أداء العاممين: حيث يساىم التمكين في  - ت
 .تحسين مستوى أداء الموظف ورفع مستوى الرضا لديو

اكتساب المعرفة والميارة: يتوقف نجاح برامج التمكين عمى  - ث
توافر المعرفة والميارة والقدرة لدى العامل أو الموظف. والمعرفة 

 .والميارة ال يمكن أن تتحققا دون تنمية وتدريب
المحافظة عمى الموظف من قبل المنظمة: إن المنظمات  - ج

الناجحة ىي تمك التي ال تفرط بموظفييا الممكنين بسيولة، 
فزيادة معرفة وميارة الموظف وتطوير كفاءتو وقدراتو يحتم عمييا 

 .زيادة التمسك بو
 ة من ـا المحققــم المزايــد أىــو أحــي: وىــا الوظيفـــق الرضــتحقي - ح
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نتائج التمكين فالشعور بحرية التصرف والمشاركة واالستقاللية 
 في العمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة رضا العاممين

 ].8وشعورىم بالسعادة ]
 :ثانيًا: النتائج الخاصة بالمتعاممين مع المنظمات الممكن أفرادىا

الدراسات عمى أن الزبائن الذين كانوا يتعاممون مع تؤكد        
عاممين يتمتعون بمستويات عالية من التمكين كانوا يعبرون عن 
مستويات عالية من الرضا، وىذا يدل عمى عالقة طردية بين 
رضا الزبائن والتمكين لدى العاممين. فتمكين العاممين وخاصة 

ى التعامل في المؤسسات يساىم في زيادة قدرة الموظف عم
بمستويات عالية من المرونة والفيم والتكيف واالستجابة، وىذا 
يؤدي في النياية إلى سرعة األداء واإلنجاز وجودة الخدمات 
بخالف الموظف الذي ينتظر التعميمات من غيره مما قد يساىم 
في البطء في إنجاز الخدمة، وىذه الناحية )أي السرعة في 

د من أىم بنود الجودة في قطاع إنجاز معامالت الزبائن( تع
 ].13الخدمات ]

 :ثالثًا: النتائج الخاصة بالمنظمة
إذا كانت المنظمة تقدم لمموظف كل ما يمكنيا أن تقدم من 
معمومات ومعرفة وميارة وتدريب وثقة وحوافز من أجل رفع قدرة 
ذلك الموظف، فمن الطبيعي أن يكون لذلك كمو مردود بالمقابل 

ظمة بالخير والعمل الجاد، الذي يحقق لممنظمة ينعكس عمى المن
نتائج إيجابية تسيم في تحقيق أىداف المنظمة عمى المدى 
البعيد والقريب، وتحقيق نتائج مثل الربح والتوسع والسمعة الجيدة 
وغيرىا من نتائج جيدة لمصمحة المنظمة. ومما سبق يتبن أن 

تتمثل فيما التمكين لو نتائج ىامة تنعكس عمى المنظمات وىى 
 :يأتي

 .زيادة والء العاممين لممنظمة - أ
 .تحسين في مستوى إنتاجية العامل كمًا ونوعاً  - ب
 .زيادة فرص اإلبداع واالبتكار - ت
 .مساعدة المنظمة في برامج التطوير والتجديد - ث
 .تحقيق نتائج أداء جيدة من حيث جودة األداء - ج
 ].8تحسين العالقة بين العاممين ] - ح

 :أبعاد التمكين
 تتضمن الممارسات اإلدارية )الخصائص التنظيمية( التي تدل

 :عمى التمكين اإلداري ما يمي
 :تفويض السمطة - أ
 وم التمكين اإلداري ان تتم عممية ـــة لمفيـــاسيـــرة األســــن الفكإ     

تفويض الصالحيات إلى المستويات اإلدارية الدنيا، إذ يصبح 
العاممين ليم القدرة في التأثير عمى القرارات الممتدة من القرارات 
االستراتيجية في المستوى األعمى إلى القرارات المتعمقة بأدائيم 

[. ولذلك فإن فكرة التمكين تتطمب تغييرًا في األنماط 14لعمميم ]
دية إلى أنماط قيادية تؤمن بالمشاركة، وبالتأكيد فإن القيادية التقمي

ىذا يتطمب التحول من الرقابة والتوجيو إلى الثقة والتفويض 
الى ان التمكين مسألة درجة،  [15[ ويشير فورد وفولتر ]14]

فقد تمتد عممية تفويض صالحيات اتخاذ القرار لمعاممين لتشمل 
يا، واتخاذ القرار تشخيص المشكمة، واكتشاف الحمول، وتقييم

بصددىا، وتحمل المسؤولية عن تنفيذه من خالل توفير استقاللية 
عالية لمعاممين، أو قد تضيق العممية لتشمل تقديم االقتراحات 

 .فقط، واإلدارة العميا غير ممزمة بتنفيذىا
 :فرق العمل -ب
إن العاممين الممكنين يجب ان يشعروا بأن العاممين في       

كن أن يعمموا معًا وبشكل جماعي في حل مشاكل وحداتيم يم
العمل، وأن أفكارىم يتم احتراميا وتؤخذ عمى محمل الجد، 

[ ويعتمد تطوير فرق 14ويتطمب ذلك مستوى عاليًا من الثقة ]
العمل في المنظمة عمى توفر قائد قوي قادر عمى تقديم 
التوجييات، والتشجيع، والدعم ألعضاء الفريق لمتغمب عمى أي 

 ].16صعوبات قد تواجييم أثناء العمل ]
ويجب أن يتمتع أعضاء الفريق بميارات متنوعة، ويمتزموا 
بتحقيق ىدف مشترك، ومسؤولية جماعية، والتمتع بمستوى عاٍل 

 ].17من السمطة في اتخاذ القرار التنفيذية ]
 :التدريب -ج

يتطمب تمكين العاممين توفير تدريب مستمر ومنتظم ألجل     
الميارات الجديدة. وينبغي لممنظمة أن توفر نظام طموح  تعمم

[ 18] لتطوير العاممين لكي يزودوا بالمعرفة والميارات الضرورية
كميارات التفاوض، وميارات اتخاذ القرار، وميارات حل 

[ فالجيود التدريبية تمكن العاممين 19] الصراع، وميارات القيادة
رات، ليس فقط ألداء أعماليم، من بناء المعرفة، والميارات، والقد

 ].14بل أيضًا تعمم ميارات واقتصاديات المنظمات الكبيرة ]
 :االتصال الفاعل -د

يعتبر االتصال الفاعل أحد العوامل الضرورية لبرنامج       
تمكين العاممين. ويدل توفر عنصر حرية الوصول إلى 
المعمومات الحساسة عمى درجة عالية من االتصال داخل 

[ الى أن عرض 16[ أشار كون وسبريتزر ]15المنظمة ]
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المعمومات الحساسة لمعاممين حول الحصة السوقية، وفرص 
اتيجيات المنافسين ىي خطوات أساسية في االتجاه النمو، واستر 

 Spreitzer [20] الصحيح في رحمة برنامج التمكين. وترى 
بأن ىنالك نوعين من المعمومات الحرجة في برنامج التمكين: 
معمومات حول رسالة المنظمة، ومعمومات عن األداء. وتضيف 
 الباحثة نفسيا في مقالة أخرى بأن تدفق المعمومات يأخذ
اتجاىين، االتجاه النازل ويتضمن )معمومات حول األىداف، 
والمسؤوليات، واالتجاه االستراتيجي، والذكاء التنافسي، واألداء 
المالي من ناحية الكمف، واإلنتاجية، والجودة(، أما التدفق 
الصاعد لممعمومات فيشتمل عمى )اتجاىات العاممين، وأفكار 

بأن المنظمات ألجل أن  Kanter [21] [ وتقترح14التحسين( ]
تصبح ممكنة، ينبغي أن توفر معمومات أكثر، إلى أشخاص 

 ].18أكثر، وفي مستويات أكثر، ومن خالل وسائل أكثر ]
 :التحفيز -ه

ان برنامج التمكين سيفقد األرضية عندما ال توفر المنظمة      
المكافئات المناسبة، وبرنامج التمكين يتطمب نظام عوائد 

عوائد المستندة إلى األداء بداًل من العمل، إذ أنو مختمف: ال
عندما تربط العوائد باألداء تؤدي إلى زيادة دافعية العاممين نحو 
تحقيق غايات وأىداف المنظمة، عن طريق ربط مكاسبيم بنجاح 

[ حيث يمكن أن يحصل العاممون المبدعون ذوو 20المنظمة ]
باألرباح، أو الكفاءة عمى مكافئات تأخذ صور: المشاركة 

 ].22المشاركة باألسيم ]
 :خطوات تطبيق التمكين

تتعدد وتتدرج مستويات التمكين وذلك اعتمادًا عمى عاممين  
 :أساسيين ىما

 .درجة اقتناع اإلدارة العميا بفمسفة التمكين -1
مقدار ما يتوفر لدى العاممين من قدرات تؤىميم لتحمل  -2

[. ويتم تطبيق التمكين 23المسؤولية، وحسن استخدام السمطة ]
 :بالخطوات التالية

 .تحديد أسباب الحاجة لمتغيير -
 .التغيير في سموكيات المدراء -
 .تحديد القرارات التي يشارك فييا المرؤوسون -
 .تكوين فرق العمل -
 .المشاركة في المعمومات -
 .اختيار األفراد المناسبين -
 .توفير التدريب -

 .التوقعات وأىداف التمكيناالتصال لتوضيح  -
 .وضع برنامج لممكافآت والتقدير -
 ].23,24] عدم استعجال النتائج -

 :خامسًا: معوقات تطبيق التمكين
قد تواجو المنظمات بعض المعوقات التي قد تحد من قدرتيا  

 :عمى تطبيق تمكين العاممين، ومن تمك المعوقات ما يمي
 .البناء التنظيمي اليرمي -1
 .المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ القرارات -2
 .خوف اإلدارة العميا من فقدان السمطة -3
 .عدم الرغبة في التغيير -4
 .خوف اإلدارة الوسطى من فقدان وظائفيا وسمطتيا -5
 .خوف العاممين من تحمل المسؤولية -6
األنظمة واإلجراءات الصارمة التي ال تشجع عمى المبادرة  -7

 .واالبتكار
 .السرية في تبادل المعمومات -8
 .ضعف نظام التحفيز -9

 .تفضيل أسموب القيادة التقميدية -10
 .ضعف التدريب والتطوير الذاتي -11
 .عدم الثقة اإلدارية -12
 ].23] اختالف في أىداف كل من اإلدارة والعاممين -13

فيرى أن أىم معوقات التمكين تكمن فيما   Forrester [25]أما 
 :يمي
عدم رغبة المديرين في تطبيق مفيوم التمكين، ويرجع ذلك  -1

 .لخوفيم من فقدان السمطة والنفوذ
المساواة بين مفيومي التمكين وتفويض السمطة، واعتبار  -2

 .التفويض مرادفا لمتمكين
تطبيق التمكين عن طريق نقل ومحاكاة برامج التمكين  -3

وف كل الناجحة في المنظمات األخرى برغم اختالف ظر 
 .منظمة

 .عدم مراعاة حاجات المشاركين في السمطة -4
ومن خالل استعراض تمك المعوقات السابقة لتطبيق      

التمكين، يتضح أن تطبيق تمكين العاممين ليس اختيارًا سياًل 
نما ىو عممية متشابكة في عناصرىا  بأي حال من األحوال، وا 

تحتاج إلى تضافر ومتداخمة في مكوناتيا وأبعادىا، لذا فإنيا 
 .الجيود لتذليل تمك العقبات

  :القيادة النسائية
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حظيت المرأة السعودية بعناية شديدة من الدولة، عناية        
جعمتيا شريكًا لمرجل في خطط التنمية نحو الرقي والصعود، ولقد 
كانت المرأة فيما سبق تعمل تحت قيادة الرجل داخل الرئاسة 

ثم وزارة التربية والتعميم ممثمة في إدارة العامة لتعميم البنات، 
التعميم لشؤون البنات، مع منحيا بعض المراكز القيادية، حتى 
صدور قرار خادم الحرمين الشريفين في مجمس الوزراء المنعقد 
ولقد تعيدت وزارة التربية والتعميم بتأنيث قطاع التعميم والبنات 

لمقاء السنوي لقادة خالل ثالثة أعوام وذلك في البيان الختامي 
-10العمل التربوي المنعقد في مكة المكرمة في 

 ].26ه ]13/6/1430
 :مفيوم القيادة

بأن القيادة "قدرة الفرد عمى  (Rensis Likert) يذكر ليكرت    
رشادىم لنيل تعاونيم  التأثير عمى شخص أو جماعة وتوجيييم وا 

يق وتحفيزىم لمعمل بأعمى درجة من الكفاءة من أجل تحق
 ].27األىداف المرسومة" ]

بأنيا عممية التأثير في اآلخرين " Manhal [28] وعرفيا 
 "وجعميم متحمسين ومجتيدين إلنجاز األىداف التنظيمية

والقيادة عبارة عن تفاعل متبادل بين القائد والتابعين في      
موقف معين وأن السموك القيادي يتحدد بمستوى ىذا التفاعل 

[ 29تأثير في أداء الجماعة وتوجيو نشاطاتو ]وقدرتو عمى ال
[ بأن القيادة ىي عممية 30وىذا ما أكده العبادي وآخرون ]

تبادلية بين القائد والمرؤوسين أو األطراف، كما عرفيا المغربي 
[ بأن القيادة ىي عممية مستمرة وتعبر عن عالقة شخص 31]

تأثيرًا بأخر وىو بذلك أي )القائد( يؤثر عمى سموك األفراد 
مباشرًا، كما أنيا يمكن بواسطتيا لممرؤوسين تقديم المعمومات 
الضرورية. وتعتبر القيادة أىم عناصر اإلدارة وىي تساعدنا عمى 
فيم كيف يؤثر المديرون في موظفييم وتعني القيادة التأثير في 

 ].32اآلخرين لتحقيق األىداف التنظيمية ]
 :ثانيًا: مفيوم القيادة التربوية

تعرف القيادة التربوية بأنيا: "كل نشاط اجتماعي ىادف      
يدرك فيو القائد أنو عضو في جماعة يرى مصالحيا وييتم 
بأمورىا ويقدر أفرادىا ويسعى لتحقيق مصالحيا عن طريق 
التفكير والتعاون في رسميا الخطط وتوزيع المسؤوليات حسب 

دية المتاحة" الكفايات واالستعدادات البشرية واإلمكانات الما
[33.[ 

 :أىمية القيادة

تعددت أىمية القيادة في مجموعة من النقاط يمكن تمخيصيا  
 :فيما يمي

تعتبر حمقة وصل بين العاممين وبين خطط المؤسسة . 1
 .وتصوراتيا المستقبمية

تعتبر البوتقة التي تنصير بداخميا طاقة المفاىيم والسياسات . 2
 .واالستراتيجيات

 .م المؤسسة من أجل تحقيق األىداف المرسومةترسم معال. 3
 تعميم القوى اإليجابية في المؤسسة وتقميص الجوانب السمبية . 4

 .بقدر اإلمكان
 .السيطرة عمى مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعمميا. 5
 .تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارىم المورد األىم. 6
 ].34وتوظيفيا لخدمة المؤسسة ]مواكبة التغيرات المحيطة . 7

 :أركان القيادة
إن دور القيادة ال يقتصر عمى التأكد من قياميا بواجبيا في      

الحدود المرسومة ليا قانوًنا بل يتعدى ذلك إلى العمل عمى إمداد 
القائمين عمييا بالدوافع والحوافز التي تبعث النشاط فييم وتدرس 

 .لدييم روح التعاون وحب العمل المشترك
 :[ تتمثل فيما يمي35أن عممية القيادة كما يرى أوكنور ] 
 .السمطة: مركزىم الرسمي. 1
 .المعرفة: ما يعرفونو. 2
القدوة: افعاليم التي تجعل اآلخرين متحمسين يحذون . 3

 .حذوىم
 :العوامل المؤثرة في القيادة

متعددة تتأثر القيادة التربوية بعدة عوامل مما جعميا تمر بأطوار  
 :يمكن إجماليا عمى النحو التالي

المفاىيم السكيولوجية: حيث فرضت تمك المفاىيم نفسيا عمى . 1
القيادة التربوية نتيجة مراعاتيا احتياجات األفراد ورغباتيم 

براز أىمية العمل الجماعي  .ومشاعرىم، وا 
الحركة العممية: حيث نقمت الحركة العممية القيادة التربوية . 2

مية محدودة تقوم عمى الخبرات الشخصية إلى عممية تقوم من عم
عمى الخبرات في حل المشكالت المعتمدة عمى التفكير 

 .واالستقراء والتحميل والتشخيص والتقويم
العالقات اإلنسانية: حيث أصبح مجال العالقات االنسانية . 3

من التكوينات األساسية لممعرفة اإلدارية وكان من الضروري أن 
بفيم وتحسين العوامل اإلنسانية والعالقات التي تحكم  تيتم

 ].33التنظيم التربوي ]
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ويمكن إجمال أىم الظواىر التي ادت إلى تطور القيادة التربوية 
 :بما يمي

 .اعتبار اإلدارة سموك وأداء وتفاعل جماعي وعالقات إنسانية. 1
ين اضفاء الصيغة العممية عمى اإلدارة بعامو واىتمام الباحث. 2

 .بالبحوث والدراسات العممية المتصمة بالقيادة بخاصة
 .استخدام النظريات والنماذج الحديثة. 3
تأثر اإلدارة والقيادة التربوية بعدد من الظواىر والقوى الجديدة . 4

مثل التكنولوجيا والعوامل السكانية والضغوط االجتماعية والتغير 
 ].36والصراع اإلداري ]
 :خصائص القيادة

 :حددت الخصائص العامة لمقيادة التربوية الناجحة بما يمي 
العمل عمى تحقيق رغبات األفراد إشباعًا لمحاجات التي . 1

 .تظير في الجماعة
االنتفاع من ضرورة البواعث الذاتية والحوافز الداخمية لمنشاط . 2

 .في كل فرد من افراد الجماعة
من يعممون تحت اتباع سياسة المساواة وعدم التعالي بين . 3

 ].37إمرتو حتى يظفر باحترام جماعتو أو يرتفع في اعينيم ]
القدرة أو الكفاءة مثل الذكاء المرتفع، والقدرة عمى التحميل . 4

واالستبصار، واليقظة، والطالقة المغوية والمرونة واألصالة 
والقدرة عمى فيم المشكالت وطرح الحمو والقدرة عمى التعامل مع 

 .غيير والمبادرة والطموح والمثابرةمقتضيات الت
التفوق االكاديمي والمعرفي: من خالل توافر الميارات . 5

العممية والفنية الالزمة ويكون عمى عمم تام بجميع النواحي الفنية 
التي يشرف عمييا ويوجييا مثل تحميل المواقف إلى مكوناتيا 

االسباب واستنباط النتائج المحتممة وفق التصور واالدراك وربط 
 ].38بالمسببات ]

 :عناصر القيادة
[ إلى توافر عدد من العناصر التي يمكن أن 39] أشار عسكر

 :تسيم في إيجاد القيادة الناجحة ويمكن تمخيصيا فيما يمي
قائد يتمتع بصفات تربوية يستطيع بيا قيادة مجموعة من     

األفراد، ومجموعة من األفراد عندىا االستعداد لالنصياع أو 
المساىمة في تطبيق المفاىيم القيادية، ونظام قيادي محدد يعمل 
عمى تحقيق أىداف المجموعة، ودوافع القيادة من خالل التعرف 

ون قائدًا، والعالقات بين عمى األسباب التي تدفع الفرد ألن يك
القائد والجماعة، والقيم واالعتقادات والصفات الشخصية لمقائد، 
والمستوى العممي والثقافي لممرؤوسين، والثقة المتبادلة بين القائد 

والمرؤوس، وفعالية القيادة من خالل دفع المرؤوسين إلى العمل 
 .الجاد لتحقيق األىداف

 الدراسات السابقة. 4
 :الدراسات العربيةأواًل: 
[ إلى التعرف عمى درجة 40ىدفت دراسة أبو كريم ]      

التمكين اإلداري لدى القيادات التربوية في وزارة التربية والتعميم 
من وجية نظر المنتسبين لدورة مديري المدارس والمشرفين 
التربويين في كل من جامعتي الممك سعود واإلمام محمد بن 

مديرًا  98فردًا منيم  154الدراسة من سعود، وتكونت عينة 
مشرفًا، واستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات بعد  56و

عرضيا عمى المحكين لتحكيميا. وتوصمت الدراسة إلى أن 
درجة التمكين االداري لدى القيادات التربوية كانت بدرجة تقدير 

ليب متوسطة، واحتل المجال الثاني "التمكين من خالل األسا
القيادية" المرتبة األولى، وجاء مجال "التمكين من خالل المعرفة 
والمعمومات والتغذية الراجعة " في المرتبة الثانية، أما مجال 
"التمكين من خالل التدريب والتطوير" فقد احتل المرتبة األخيرة. 
كذلك أظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

درجة التمكين اإلداري الممنوحة من قبل المتوسطات الحسابية ل
القيادات التربوية تعزى لمتغير العمل الحالي لدى المستجيبين 
ولصالح المشرف التربوي، وعدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة التمكين اإلداري 
الممنوحة من قبل القيادات التربوية تعزى لمتغيرات المؤىل 

 .ي، وعدد سنوات الخبـرة لدى المستجيبينالعمم
[ فقد ىدفت لمتعرف عمى 41أما دراسة القضاة والطراونة ]     

واقع التمكين اإلداري لممرأة في الجامعات األردنية العامة 
والمعوقات التنظيمية واالجتماعية والشخصية المؤثرة فيو، 
ع ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير أداة استبانة لغرض جم

البيانات، وزعت عمى أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة 
. 444التدريس في الجامعات األردنية العامة البالغ عددىم 

وتوصمت الدراسة إلى أن واقع التمكين اإلداري لممرأة في 
الجامعات األردنية العامة بأبعاده الخمسة جاء متوسطًا، وجاءت 

لتنظيمية واالجتماعية تصورات أفراد عينة الدراسة لممعوقات ا
والشخصية المؤثرة في تمكين المرأة بدرجة متوسطة، وبترتيب 
تنازلي عمى النحو اآلتي: )المعوقات االجتماعية، التنظيمية، 
الشخصية(، وأشارت النتائج كذلك إلى أثر ذي داللة إحصائية 
لممعوقات الشخصية ومدة الخدمة في الجامعة، وكذلك لمتفاعل 
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ة والرتبة األكاديمية، ووجود فروق ذات داللة بين مدة الخدم
إحصائية لمتمكين اإلداري لممرأة في الجامعات األردنية العامة 
ومتغير المعوقات الشخصية وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان 
بعدة توصيات منيا: دعم المرأة األكاديمية نجو تطوير الذات 

االجتماعية من من خالل تبني برامج تدريبية، وتذليل المعوقات 
     خالل عقد ورش عمل لتوعية المجتمع بأىمية األدوار

 .المتعددة لممرأة
[ لتيدف إلى 42وجاءت دراسة عبداليادي وحتاتة ]      

التعرف عمى طبيعة تمكين القيادات األكاديمية بجامعات مصر 
وواقع تمكين القيادات األكاديمية بجامعة كفر الشيخ، والتوصل 

قترحة لتدعيم تمكين القيادات األكاديمية بجامعة كفر إلى آليات م
الشيخ، ويعتمد البحث عمى استخدام المنيج الوصفي الذي ييتم 
برصد الواقع من خالل أسموب "دراسة الحالة". وتوصمت الدراسة 
إلى عدم وجود أي اختالفات جوىرية أو فروق بين القيادات 

ناث( عمى أرائيم إ-األكاديمية بالجامعة من حيث النوع )ذكور
حول أبعاد التمكين، ووجود فروق ذات داللة بين القيادات 
األكاديمية بالجامعة عمى أرائيم حول أبعاد التمكين لصالح 
العمداء واحتياج الجامعة المصرية لتبني سياسة تمكين القيادات 
األكاديمية، وان النمط القيادي وتفويض السمطة والتدريب 

ات تمكين القيادات، وأوصت الباحثتين والتحفيز من أىم مقوم
بعدة توصيات منيا: التطبيق الفعال لمبدأ ال مركزية السمطة، 
التوسع في تشكيل فرق العمل ذاتية اإلدارة، تبني خطة واضحة 
لمتدريب المستمر، تبني مبدأ الشفافية في العمل والتدفق المفتوح 

حالي لممعمومات من خالل تنويع وتطوير نظم االتصاالت ال
بالجامعة، وتحفيز القيادات األكاديمية في الجامعة لتشجيعيم 

 .عمى اإلبداع واالبتكار
[ فقد ىدفت لمتعرف عمى ماىية 43أما دراسة الشريف ]     

التمكين اإلداري وما ىي أبعاده وتحديد دور التمكين اإلداري في 
رفع كفاءة اإلداريين بجامعة أم القرى، واستخدمت الباحثة في 

ذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث يقوم عمى جمع ى
واستنباط المعمومات من المراجع المرتبطة بموضوع البحث ومن 
ثم تفسير ىذه المعمومات والوصول إلى حمول مقترحة لتفعيل 
التمكين اإلداري من أجل رفع كفاءة العاممين بجامعة أم القرى. 

ة الفرصة لمعاممين توصمت الدراسة إلى أن التمكين ىو إتاح
عطائيم نوعًا من الثقة لمكشف عن الميارات  لتحقيق ذواتيم وا 
الكامنة لدييم مع مراعاة تدريبيم وتوفير احتياجاتيم الشخصية، 

وتوصمت الباحثة إلى تصور تحديد أبعاد التمكين اإلداري 
وحددتيا في ستة أبعاد وأن من أىم نتائج التمكين ىو تحسين 

عاممين وزيادة فرصة اإلبداع واالبتكار، مستوى إنتاجية ال
وأوصت الباحثة بعدة توصيات منيا: العمل عمى تفعيل ثقافة 
التمكين وتطبيقيا، ضرورة بناء برامج تحفيزية مناسبة لمكانة كل 
موظف والبحث عن مواطن القوة في الموظفين عن طريق تنمية 

ممجاالت ميارات االبتكار واإلبداع وقياس اتجاىاتيم لتوجيييم ل
 .المناسبة ليم

[ إلى التعرف عمى دور التمكين 44وىدفت دراسة التيمة ]       
اإلداري لممرأة في المواقع القيادية في الجامعات األردنية وعالقتو 
باإلبداع اإلداري، ولتحقيق ىذه الغاية تم ببناء مقياسين األول 

ية في لقياس مستوى التمكين اإلداري لممرأة في المواقع القياد
فقرة موزعة عمى خمسة  34الجامعات األردنية يتكون من 

فقرة موزعة عمى أربعة  30مجاالت والمقياس الثاني يتكون من 
مجاالت، وتم توزيعيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ 

( عضو ىيئة تدريس من العامالت في المراكز 56عددىن )
تائج الدراسة وجود درجة القيادية في الجامعة األردنية. وأظيرت ن

متوسطة من التمكين اإلداري، وحصل مجال تفويض السمطة 
عمى المرتبة األولى من بين مجاالت التمكين االداري وبدرجة 
مرتفعة، ثم جاء مجالي الحوافز والمشاركة والعمل الجماعي 
بالمرتبة الثانية وبدرجة متوسطة من وجية نظر القيادات 

جود درجة مرتفعة من االبداع االداري األكاديمية أنفسين، وو 
لدى المرؤوسين من وجية نظرىن أنفسين في جميع المجاالت، 
وحصل مجال الطالقة الفكرية، وأخيرًا جاء مجال األصالة، 
وأيضا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مجاالت مقياس 
التمكين االداري في مجاالت مقياس اإلبداع االداري والمقياسين 

وكان أبرز معامالت االرتباط بين الحوافز والطالقة  ككل،
الفكرية ومقياس اإلبداع االداري ككل، وأدناىا بين المشاركة 
والعمل الجماعي والحساسية لممشكالت، ووجود فروق ذات داللة 
احصائية عمى مجال التدريب العاممين في مقياس التمكين 

وسط، وعدم وجود االداري تبعا لمتغير االقميم ولصالح اقميم ال
فروق عمى باقي المجاالت وعمى مقايس التمكين ككل تبعًا 
لمتغير االقميم، وباالعتماد عمى النتائج التي تم التوصل الييا تم 
وضع مجموعة من التوصيات من أبرزىا زيادة االىتمام بالتمكين 
االداري من قبل المرأة العاممة في الجامعات األردنية في المراكز 

 دى المرؤوسين وخاصة ــــداري لداع اإلــــبوى اإلـــع مستـــة لرفالقيادي
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 .المرأة العاممة كعضو ىيئة تدريس في الجامعة األردنية
[ فقد ىدفت لمتعرف عمى مفيوم 45أما دراسة عمي ]      

التمكين اإلداري وأبعاده والوقوف عمى واقع التمكين اإلداري، 
لتحقيق متطمبات التمكين ومن ثم التوصل إلى تصور مقترح 

اإلداري، واعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي، 
واستخدمت الباحثة عدة ادوات منيا الدراسة االستطالعية، 
والمقابالت الشخصية، واالستبانة التي تكونت من ثالث محاور 

متطمبات التمكين اإلداري لمقيادات  .2. واقع التمكين اإلداري 1
المعوقات التي تحول من تطبيق  .3التربية الجامعية بكميات 

التمكين اإلداري لمقيادات الجامعية بكميات التربية. توصمت نتائج 
الدراسة إلى أن أبعاد التمكين اإلداري التي تم دراستيا وتحميميا 

 –الدافعية الذاتية  –تمثمت في أربعة أبعاد ىي )حرية االختيار 
، وأنو توجد فروق ذات داللة التأثير في القرارات( –معني العمل 

إحصائية بين أفراد العينة في البعد األول )حرية االختيار( من 
واقع التمكين اإلداري، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
أفرد العينة في باقي أبعاد المحور األول لواقع التمكين اإلداري 

، وتفتقر )الدافعية الذاتية، معني العمل، التأثير في القرارات(
العممية اإلدارية لدي جميع القيادات الجامعية إلي الصالحيات 
الكافية، وأيضا تمثمت متطمبات التمكين اإلداري التي تم دراستيا 
وتحميميا في تسع متطمبات وىي )الرؤية الواضحة، الثقة 
التنظيمية، الثقافة التنظيمية، دور القيادة، الدعم التنظيمي، صنع 

االتصال اإلداري، التدريب اإلداري، فرق العمل(،  واتخاذ القرار،
وتمثمت معوقات التمكين اإلداري التي تم دراستيا وتحميميا في 
ثالث معوقات وىي )المعوقات الشخصية، المعوقات اإلدارية، 

 (.المعوقات التنظيمية
 :ثانيًا: الدراسات األجنبية

ت [ إلى تحديد اتجاىا46ىدفت دراسة جرار وزائري ]     
العاممين نحو تطبيقات التمكين الوظيفي، باستخدام منيج دراسة 

شركة بريطانية من خالل استبانة  75الحالة وتكونت العينة من 
تقيس أبعاد التمكين الوظيفي، حيث توصمت الدراسة إلى أن 
مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليات أكبر 

سائدة في عممية التمكين، وسمطات أكثر من أفضل االتجاىات ال
وأن تطبيق مفيوم التمكين ال يزال في بدايتو مع وجود بعض 
الشركات التي ال ترغب بتفويض السمطات والمسؤوليات لمعاممين 

 .من أجل تمكينيم
 المتحدة[ التي أجريت في الواليات 47أما دراسة موكمستروم ]   

رأة موقعًا بيدف التعرف عمى العوامل التي تساعد عمى تولي ام
قياديًا، إذ أكدت الباحثة أن النساء يشكمن نسبة متدنية في 
المراكز اإلدارية العميا، رغم أنين يشكمن نسبة عالية في المواقع 
األخرى، لذا ىدفت دراستيا ومن خالل دراسة حالة المرأة قيادية، 
التعرف عمى تاريخ تمك المرأة، والتعرف عمى خبراتيا، وكذلك 

ي ساعدت عمى تميزىا في موقعيا، وقد بينت الدراسة العوامل الت
الخبرة التي عاشتيا تمك المرأة، وحققت من خالليا الكثير، وأن 
المستشارة كانت منظمة منذ بداية حياتيا، وكانت نموذجًا 
لمميمات واألدوار التي تولتيا، منضبطة ومحاورة والتعميم لدييا 

اإلضافة إلى النجاح قيمة، وقد نشأت وتربت في بيئة ناضجة، ب
في حياتيا المينية، فقد حققت تحصياًل عمميًا عاليًا، وأضافت 

 .معاني أنثوية لمقيادة
[ إلى تحميل 48وىدفت دراسة تارجا وميمنا وباولي وديان ]       

ووصف تمكين العاممين لفًظا وسموكًيا، ومخرجات عممية التمكين 
وصفي التحميمي عمى نحو عام. واستخدمت الدراسة المنيج ال

( مشرًفا 299وقام الباحثون ببناء استبانة لجمع البيانات من )
عمى الممرضات في الواليات المتحدة األمريكية وتوصمت 
الدراسة إلى أن المشرفين قاموا بممارسة التمكين المفظي 
والسموكي بطريقة قوية جًدا، وكان شعورىم بالثقة تجاه مخرجات 

بطريقة قوية جًدا، كما وجدت الدراسة  التمكين المفظي والسموكي
أن ىناك مجموعة من العوامل تؤثر في عممية التمكين مثل 

 .ضغوط العمل، وطبيعة العمل
[ فقد ىدفت إلى التعرف 49أما دراسة يوجبور وأوينج ]       

عمى دور اإلدارة العميا في تمكين العاممين والرضا الوظيفي 
لشاممة، كانت دراسة ميدانية، ورضا الزبائن في إدارة الجودة ا

حيث تضمنت الدراسة مسحًا لممنظمات التي تعتمد إدارة الجودة 
الشاممة الختبار العالقة بين دور القيادة اإلدارية العميا في تمكين 

فردًا  250العاممين وتحقيق الرضا الوظيفي وتكونت العينة من 
اسة وجود من العاممين في تمك المنظمات، وقد أظيرت نتائج الدر 

عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين دور القيادة اإلدارية 
العميا والمتغيرات المذكورة، كما أظيرت الدراسة كذلك دور القيادة 
اإلدارية العميا في تمكين العاممين ورفع مستويات الرضا الوظيفي 
لدييم، وااللتزام بأىداف الجودة الشاممة من خالل إيجاد المناخ 

يعزز الجودة الشاممة ورضا الزبائن، ركزت الدراسة عمى الذي 
ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لتتمكن العاممين والرضا 

 ع التركيز عمى دور القيادة العميا في ـب مـــى جنـــًا إلــي جنبــالوظيف



 
 

77 

 .دعم بيئة إدارة الجودة الشاممة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

الدارسة عمى الدراسات السابقة فقد وجدت  طالعبعد اال        
بعض نقاط التشابو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية والتي 

 :في التالي تمثمت
بعض الدراسات السابقة تتشابو مع الدراسة الحالية في تناوليا  •

[ درجة التمكين 40لمتمكين اإلداري فقد تناولت دراسة أبو كريم ]
[ تناولت واقع التمكين 41اة والطراونة ]اإلداري، ودراسة القض

[ تناولت تمكين 42اإلداري لممرأة، ودراسة عبداليادي وحتاتة ]
[ تناولت التمكين 43القيادات األكاديمية، ودراسة الشريف ]

اإلداري ودوره في رفع كفاءة العاممين بالجامعات، بينما الدراسات 
ت تحديد اتجاىات [ تناول46األجنبية ومنيا دراسة جرار وزائري ]

العاممين نحو تطبيقات التمكين الوظيفي، ودراسة تارجا وميمنا 
[ التي تناولت تحميل ووصف تمكين العاممين 48وباولي وديان ]

لفًظا وسموكًيا، بينما بعض الدراسات تختمف في األىداف مثل 
[ التي أجريت في الواليات المتحدة بيدف 47دراسة موكمستروم ]

عوامل التي تساعد عمى تولي امرأة موقعًا قياديًا، التعرف عمى ال
[ التي تناولت دور اإلدارة العميا في 49ودراسة يوجبور وأوينج ]

تمكين العاممين والرضا الوظيفي ورضا الزبائن في إدارة الجودة 
 .الشاممة

تتشابو الدراسة الحالية مع جميع الدراسات من حيث اعتمادىا  •
عمى المنيج الوصفي حيث اعتمدت معظميا عمى االستبانة 
لجمع البيانات، ما عدا بعض الدراسات اعتمدت عمى المنيج 

[ التي اختارت 49المسحي مثل دراسة يوجبور وأوينج ]
العالقة بين المنظمات التي تعتمد إدارة الجودة الشاممة الختبار 

دور القيادة اإلدارية العميا في تمكين العاممين وتحقيق الرضا 
الوظيفي، وعمى منيج دراسة الحالة مثل دراسة موكمستروم 

 ].46[، ودراسة جرار وزائري ]47]

تختمف جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث  •
ية وأخرى العينة حيث تم اختيار عينة الدراسة من بيئات عرب

ن كان بعضيا تناول القيادة النسائية مثل دراسة  أجنبية وا 
[ ما عدا دراسة واحدة تم اختيار العينة 42عبداليادي وحتاتة ]

[ إال أن العينة 40من البيئة السعودية وىى دراسة أبو كريم ]
تمثمت في مديري المدارس والمشرفين التربويين في كل من 

محمد بن سعود، أما عينة الدراسة جامعتي الممك سعود واإلمام 
الحالية فتشمل القيادات النسائية من وكيالت األقسام ورئيسات 

 .الوحدات في كمية التربية بجامعة الممك سعود
تتميز الدراسة الحالية أنيا تحاول التعرف عمى درجة توافر  •

عناصر التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في كمية التربية 
الممك سعود بيدف تبصير إدارة الجامعة بأىمية تمكين بجامعة 

القيادات النسائية لتيسير األعمال وتحقيق األىداف بفاعمية 
وتميز، وخاصة أن العديد من البحوث والدراسات أثبتت فاعمية 

 .ىذا األسموب، ولكنيا لم تتناول القيادة النسائية
 الطريقة واإلجراءات. 5

 نهج الدراسةأ. م
 مع يتالءمتم استخدام المنيج الوصفي )المسحي(، والذي       

 .طبيعتيا ويتوافق مع أىدافيا
 مجتمع وعينة الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات النسائية بكمية       

( مفردة، 14التربية بجامعة الممك سعود، والبالغ عددىن )
قامت (، حيث 1موزعين كما يتضح من خالل الجدول رقم )

الباحث بتوزيع أداة الدراسة عمى المجتمع، وقد استجاب الجميع 
 .لعممية التوزيع، لتكون عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة

  :خصائص أفراد عينة الدراسة
يتصف أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص        

 :الشخصية والوظيفية يمكن إجماليا بالجدول التالي
 1جدول 

 خصائص عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير
 64.3 9 رئيسة قسم الوظيفة

 28.6 4 رئيسة وحدة
 7.1 1 وكيمة كمية

 92.9 13 دكتوراه المؤىل العممي
 7.1 1 بكالوريوس

 21.4 3 سنوات 10-5 عدد سنوات الخبرة
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 78.6 11 سنوات 10أكثر من 
 21.4 3 قسم السياسات التربوية القسم

 7.1 1 قسم الدراسات اإلسالمية
 14.3 2 قسم المناىج وطرق التدريس

 7.1 1 قسم اإلدارة التربوية
 14.3 2 قسم عمم النفس
 7.1 1 قسم التربية الفنية
 7.1 1 قسم تقنيات التعميم
 14.3 2 قسم التربية الخاصة

 7.1 1 لم يحدد
 100.0 14 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق توزيع أفراد الدراسة وفقًا        
لمتغيرات الدراسة، حيث أن الغالبية العظمى من أفراد الدراسة 

%(، 92.9( مفردة وبنسبة )13مؤىمين العممي دكتوراه بتكرار )
( من أفراد عينة الدراسة بنسبة 1في حين أن ىناك عدد )

( 11ىناك ) %( مؤىميا العممي بكالوريوس. كما يتضح أن7.1)
%( خبرتين )أكثر 78.6من أفراد عينة الدراسة يمثمن ما نسبتو )

( من أفراد عينة الدراسة 3سنوات(، كما أن ىناك ) 10من 
 10-5%( تتراوح سنوات خبرتين ما بين )21.4بنسبة بنسبة )

سنوات(. ويوضح الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 
من أفراد عينة الدراسة بنسبة ( 3القسم، حيث أن ىناك )

( من أفراد 2%( بقسم السياسات التربوية، كما أن ىناك )21.4)
%( بأقسام )المناىج وطرق التدريس، 14.3عينة الدراسة بنسبة )

( من أفراد الدراسة 1عمم النفس، التربية الخاصة(، وىناك عدد )
ية، %( بأقسام )الدراسات اإلسالمية، اإلدارة التربو 7.1بنسبة )

( من 1التربية الفنية، تقنيات التعميم(، وفي األخير ىناك عدد )
 .أفراد الدراسة لم تحدد القسم الذي تنتمي إليو

 أداة الدراسةج. 
عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في الدراسة،  بناءً      

وجدت الباحثتان أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أىداف ىذه 
الدراسة ىي "االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى 

قد و  .األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
 :نيائية من قسمينتكونت االستبانة في صورتيا ال

القسم األول: وىو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة 
الدراسة مثل: المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة، القسم الذي 

 .تنتمين إليو
( فقرة مقسمة عمى خمسة 20القسم الثاني: وىو يتكون من )

 :محاور كما يمي

( 11يتكون من )المحور األول: يتناول تفويض السمطة، وىو  -
 .فقرة
 (.المحور الثاني: يتناول فريق العمل، وىو يتكون من )فقرتين -
 (.المحور الثالث: يتناول التدريب، وىو يتكون من )فقرتين -
 (.المحور الرابع: يتناول التحفيز، وىو يتكون من )فقرتين -
المحور الخامس: يتناول االتصال الفعال، وىو يتكون من  -
 .( فقرات3)

 :دق أداة الدراسةص
 (:أواًل: الصدق الظاىري ألداة الدراسة )صدق المحكمين

بعد االنتياء من بناء أداة الدراسة تم عرضيا عمى عدد       
من المحكمين وذلك لالسترشاد بآرائيم. وقد ُطمب من المحكمين 
مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالئمتيا 

دى مناسبة العبارات لممحور الذي تنتمي لما وضعت ألجمو، وم
إليو، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خالليا 

( االستبانة في صورتيا 2تطوير االستبانة. )ممحق رقم )
األولية(. وبناء عمى التعديالت واالقتراحات التي أبداىا 
 المحكمون، قامت الباحثتان بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق
عمييا غالبية المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف 

 .عبارات أخرى، حتى أصبح االستبيان في صورتو النيائية
 :ثانيًا: صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت        
الباحثتان بتطبيقيا ميدانيًا وبناء عمى بيانات العينة قامت 
الباحثتان بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق 
الداخمي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل 
عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي 

 .إليو العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية
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 2جدول 
 معامالت ارتباط بيرسون لمحور تفويض السمطة بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.545** 7 0.478** 
2 0.583** 8 0.456** 
3 0.721** 9 0.700** 
4 0.762** 10 0.690** 
5 0.707** 11 0.690** 
6 0.764** - - 

 3جدول 
 معامالت ارتباط بيرسون لكل من )فريق العمل، التدريب، التحفيز، االتصال الفعال( بالدرجة الكمية لكل محور

 االتصال الفعال التحفيز التدريب فريق العمل
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
12 0.647** 14 0.715** 16 0.691** 18 0.552** 
13 0.543** 15 0.805** 17 0.522** 19 0.642** 
- - - - - - 20 0.590** 
 العبارات جميع أن السابقين الجدولين خالل من يتضح      
 ارتفاع عمى داللة يعطي وىذا( 0.01) مستوى عند دالة

 صدق مؤشرات إلى يشير كما الداخمي، االتساق معامالت
 .الحالية الدراسة تطبيق في بيا الوثوق يمكن وكافية مرتفعة

 :الدراسة أداة ثبات
 ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحثتان قامت
 لمحاور الثبات معامل يوضح( 4) رقم والجدول كرونباخ، ألفا
 :وىي الدراسة أداة

 4 جدول
 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 0.812 11 تفويض السمطة 1
 0.722 2 فريق العمل 2
 0.847 2 التدريب 3
 0.907 2 التحفيز 4
 0.816 3 االتصال الفعال 5

 0.912 20 الثبات الكمي
يتضح من خالل الجدول السابق أن مقياس الدراسة يتمتع        

بثبات مقبول إحصائيًا، حيث بمغت قيمة معامل الثبات الكمية 
( وىي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت 0.912)ألفا( )

(، وىي معامالت 0.907، 0.722ثبات أداة الدراسة ما بين )
 .ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية

 :تصحيح أداة الدراسة
لتحديد طول خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( 

(، ثم 4=1-5المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى )
تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية 

بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى  (0.80= 4/5الصحيح أي )

أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح( 
وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول 

 :الخاليا كما يأتي
يمثل درجة استجابة )غير موافق( نحو كل  1.80إلى  1من  •

 .عبارة باختالف المحور المراد قياسو
يمثل درجة استجابة )محايد( نحو كل  2.60إلى  1.81من  •

 .عبارة باختالف المحور المراد قياسو
يمثل درجة استجابة )موافق لحد ما(  3.40إلى  2.61من  •

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
 ة استجابة )موافق( نحو كل ــل درجــيمث 4.20ى ـــإل 3.41ن ـــم •
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 .المراد قياسو عبارة باختالف المحور
يمثل درجة استجابة )موافق بشدة( نحو  5.0إلى  4.21من  •

 .كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
 نتائج ومناقشتها. ال6

السؤال األول: ما درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات 
 النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود؟

ولمتعرف عمى درجة توافر عناصر التمكين اإلداري      
لمقيادات النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود، تم 
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم 
وذلك  ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكاًل منيا،

 :كما يمي
 أواًل: تفويض السمطة

لمتعرف عمى درجة توافر تفويض السمطة لمقيادات النسائية       
في كمية التربية بجامعة الممك سعود، تم حساب التكرارات 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

حسب الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب ىذه الفقرات 
 :المتوسط الحسابي لكاًل منيا، وذلك كما يمي

  5جدول 
عينة الدراسة نحو تفويض السمطة مرتبة تنازليًا وفقًا  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد
 لممتوسط الحسابي لكاًل منها

المتوسط  درجة الموافقة   الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق   

 بشدة
إلى حد  موافق

 ما
غير  محايد

 موافق
تفوض لمقيادة النسائية سمطات كافية  1

 إلنجاز مياميا الوظيفية.
 5 0.96 3 2 0 8 4 0 ك
% 0 28.6 57.1 0 14.3 

القرارات يتاح لمقيادات النسائية اتخاذ  2
 اليامة في الكمية.

 9 1.12 2.79 3 0 9 1 1 ك
% 7.1 7.1 64.3 0 21.4 

تشارك القيادات النسائية برسم  3
 السياسات العامة لمكمية.

 10 1.29 2.5 5 0 7 1 1 ك
% 7.1 7.1 50 0 35.7 

تشارك القيادات النسائية في وضع  4
 الخطط االستراتيجية الخاصة بالكمية.

 6 0.96 3 2 0 8 4 0 ك
% 0 28.6 57.1 0 14.3 

تساىم القيادات النسائية في تحديد  5
 أىداف الكمية.

 8 1.1 2.86 3 0 7 4 0 ك
% 0 28.6 50 0 21.4 

تساىم القيادات النسائية في وضع  6
 الرؤية والرسالة الخاصة بالكمية.

 7 1.24 3 3 0 6 4 1 ك
% 7.1 28.6 42.9 0 21.4 

يتاح لمقيادات النسائية المساىمة في  7
المجان الميمة التي تعقد عمى مستوى 

 الكمية.

 2 0.97 3.79 1 0 2 9 2 ك
% 14.3 64.3 14.3 0 7.1 

يتاح لمقيادات النسائية التوصية  8
بتوظيف الكفاءات أو استقطابين لمعمل 

 في الكمية.

 11 1.27 2.29 6 1 4 3 0 ك
% 0 21.4 28.6 7.1 42.9 

تمنح لمقيادات النسائية ميزانية خاصة  9
 لتسيير أمور العمل.

 4 1.02 3.5 1 1 3 8 1 ك
% 7.1 57.1 21.4 7.1 7.1 

يتاح لمقيادات النسائية التوصية بترشيح  10
 من يرونو مناسبًا لمدورات التدريبية.

 1 0.66 4.14 0 0 2 8 4 ك
% 28.6 57.1 14.3 0 0 

لدى عمادة الكمية ثقة في مقدرة القيادة  11
النسائية عمى القيام باألعمال المفوضة 

 ليا.

 3 0.73 3.71 0 0 6 6 2 ك
% 14.3 42.9 42.9 0 0 

 - 8.78 3.14 المتوسط الحسابي العام
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 السمطة تفويض محور أن( 5) رقم الجدول من يتضح      
 وىي ،(موافق) بدرجة فقرات( 4) جاءت فقرة،( 11) يتضمن
 المتوسطات تتراوح حيث ،(9 ،11 ،7 ،10) رقم الفقرات
 بالفئة تقع المتوسطات وىذه ،(4.14 ،3.50) بين ليم الحسابية
 بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من الرابعة

 إلى) بدرجة فقرات( 5) جاءت حين في ،(4.20 إلى 3.41)
 ،2.79) بين ليم الحسابية المتوسطات تتراوح حيث ،(ما حد
 المقياس فئات من الثالثة بالفئة تقع المتوسطات وىذه ،(3.0

 وفي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج
 ،3) رقم الفقرتين وىما ،(محايد) بدرجة( فقرتين) جاءت األخير

 ،2.29) بين ليما الحسابية المتوسطات تتراوح حيث ،(8
 المقياس فئات من الثانية بالفئة تقع المتوسطات وىذه ،(2.50
 ،(2.60 إلى 1.81) بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج
 حول الدراسة أفراد استجابات تفاوت إلى السابقة النتيجة وتشير
 .التربية كمية في النسائية القيادات لدى السمطة تفويض درجة
 أن عمى يدل وىذا ،(3.14) العام الحسابي المتوسط بمغ      
 التمكين عناصر لديين تتوافر التربية بكمية النسائية القيادات
 وذلك متوسطة، بدرجة السمطة بتفويض يتعمق فيما اإلداري
 القيادة أن) من كل عمى متوسطة بدرجة موافقتين في يتمثل

 الوظيفية، ميامين إلنجاز كافية سمطات لين تفوض النسائية
 الخطط وضع في تشارك النسائية القيادات أن وكذلك

 النسائية القيادات أن إلى إضافة بالكمية، الخاصة االستراتيجية
 القيادات وأن بالكمية، الخاصة والرسالة الرؤية وضع في تساىم

 ُيتاح أنو وكذلك الكمية، أىداف تحديد في تساىم النسائية
 (.الكمية في اليامة القرارات اتخاذ النسائية لمقيادات

 النسائية لمقيادات يتاح) وىي( 10) رقم الفقرة جاءت. 1
 بالمرتبة( التدريبية لمدورات مناسباً  يرونو من بترشيح التوصية
 لدى السمطة تفويض توافر بدرجة الخاصة الفقرات بين األولى
 بمتوسط سعود الممك بجامعة التربية بكمية النسائية القيادات
 أن عمى يدل وىذا ،(0.66) معياري وانحراف( 4.14) حسابي
 النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى الدراسة أفراد بين موافقة ىناك

 .التدريبية لمدورات مناسباً  يرونو من بترشيح التوصية
 التوصية النسائية لمقيادات يتاح) وىي( 8) رقم الفقرة جاءت. 2

 بالمرتبة( الكمية في لمعمل استقطابين أو الكفاءات بتوظيف
 السمطة تفويض توافر بدرجة الخاصة الفقرات بين عشر الحادية
 بمتوسط سعود الممك بجامعة التربية بكمية النسائية القيادات لدى

 أن عمى يدل وىذا ،(1.27) معياري وانحراف( 2.29) حسابي
 أنو عمى الدراسة أفراد بين والرفض الموافقة بين حيادية ىناك
 استقطابين أو الكفاءات بتوظيف التوصية النسائية لمقيادات ُيتاح
 .الكمية في لمعمل
 العمل فريق: ثانياً 

 لمقيادات اإلداري التمكين عناصر توافر درجة عمى ولمتعرف 
 الممك بجامعة التربية كمية في العمل بفريق يتعمق فيما النسائية
 والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم سعود،

 الدراسة، عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية
 منيا، لكالً  الحسابي المتوسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تم كما
 :يمي كما وذلك

 6 جدول
 فيما اإلداري التمكين عناصر توفر درجة نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 منها لكالً  الحسابي لممتوسط وفقاً  تنازلياً  مرتبة العمل بفريق يتعمق
المتوسط  درجة الموافقة  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق  

 بشدة
إلى حد  موافق

 ما
غير  محايد

 موافق
يتاح لمقيادات النسائية اختيار فرق العمل التي  1

 تعمل معيا.
 2 1.38 2.93 4 0 4 5 1 ك
% 7.1 35.7 28.6 0 28.6 

تقبل األفكار اإلبداعية التي تتقدم بيا القيادات  2
 النسائية ودعميا من قبل اإلدارة العميا.

 1 0.58 4.21 0 0 1 9 4 ك
% 28.6 64.3 7.1 0 0 

 - 0.73 3.57 الحسابي العام المتوسط
 يتضمن العمل فريق محور أن( 6) رقم الجدول من يتضح      

 رقم الفقرة وىي ،(بشدة موافق) بدرجة( فقرة) جاءت ،(فقرتين)
 المتوسط وىذا ،(4.21) ليا الحسابي المتوسط أن حيث ،(2)

 والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من الخامسة بالفئة يقع
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( واحدة فقرة) جاءت حين في ،(5.0 إلى 4.21) بين ما تتراوح
 أن حيث ،(1) رقم الفقرة وىي ،(ما حد إلى موافق) بدرجة

 الثالثة بالفئة يقع المتوسط وىذا ،(2.93) ليا الحسابي المتوسط
 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من
 أفراد استجابات تفاوت إلى السابقة النتيجة وتشير ،(3.40 إلى

 المتعمقة اإلداري التمكين عناصر توافر درجة حول الدراسة
 الممك بجامعة التربية كمية في النسائية لمقيادات العمل بفريق
 .سعود
 أن عمى يدل وىذا ،(3.57) العام الحسابي المتوسط يبمغ      
 التمكين عناصر لديين تتوافر التربية بكمية النسائية القيادات
 في يتمثل وذلك عالية، بدرجة العمل بفريق يتعمق فيما اإلداري

 النسائية القيادات بيا تتقدم التي اإلبداعية األفكار قبول يتم أنو)
 النسائية لمقيادات ُيتاح أنو وكذلك العميا، اإلدارة قبل من ودعميا

 (.معيا تعمل التي العمل فريق اختيار ما حد إلى
 التي اإلبداعية األفكار تقبل) وىي( 2) رقم الفقرة جاءت. 1

( العميا اإلدارة قبل من ودعميا النسائية القيادات بيا تتقدم
 بمتوسط العمل بفريق الخاصة الفقرات بين األولى بالمرتبة

 أن عمى يدل وىذا ،(0.58) معياري وانحراف( 4.21) حسابي
 األفكار قبول يتم أنو عمى الدراسة أفراد بين موافقة ىناك

 قبل من ودعميا النسائية القيادات بيا تتقدم التي اإلبداعية
 .العميا اإلدارة

 اختيار النسائية لمقيادات يتاح) وىي( 1) رقم الفقرة جاءت. 2
 الفقرات بين الثانية بالمرتبة( معيا تعمل التي العمل فرق

 معياري وانحراف( 2.93) حسابي بمتوسط العمل بفريق الخاصة
 أفراد بين ما حد إلى موافقة ىناك أن عمى يدل وىذا ،(1.38)

 التي العمل فرق اختيار النسائية لمقيادات يتاح أنو عمى الدراسة
 .معيا تعمل
 التدريب: ثالثاً 

 اإلداري التمكين عناصر توافر درجة عمى لمتعرف      
 بجامعة التربية كمية في بالتدريب يتعمق فيما النسائية لمقيادات
 والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم سعود، الممك

 الدراسة، عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية
 منيا، لكالً  الحسابي المتوسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تم كما
 :يمي كما وذلك

 7 جدول
 فيما اإلداري التمكين عناصر توفر درجة نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 منها لكالً  الحسابي لممتوسط وفقاً  تنازلياً  مرتبة بالتدريب يتعمق
المتوسط  درجة الموافقة   الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق   

 بشدة
إلى حد  موافق

 ما
غير  محايد

 موافق
يتاح لمقيادات النسائية المشاركة في المؤتمرات  1

 الدولية لتنمية قدراتين اإلدارية.
 1 0.77 4.14 0 0 3 6 5 ك
% 35.7 42.9 21.4 0 0 

يتم توفير فرص التدريب والتطوير لمقيادات  2
 النسائية.

 2 1.11 3 2 1 7 3 1 ك
% 7.1 21.4 50 7.1 14.3 

 - 0.85 3.57 المتوسط الحسابي العام
 يتضمن التدريب محور أن( 7) رقم الجدول من يتضح      

 ،(1) رقم الفقرة وىي ،(موافق) بدرجة( فقرة) جاءت ،(فقرتين)
 يقع المتوسط وىذا ،(4.14) ليا الحسابي المتوسط أن حيث
 تتراوح والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من الرابعة بالفئة
( واحدة فقرة) جاءت حين في ،(4.20 إلى 3.41) بين ما

 أن حيث ،(2) رقم الفقرة وىي ،(ما حد إلى موافق) بدرجة
 الثالثة بالفئة يقع المتوسط وىذا ،(3.0) ليا الحسابي المتوسط

 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من
 أفراد استجابات تفاوت إلى السابقة النتيجة وتشير ،(3.40 إلى

 المتعمقة اإلداري التمكين عناصر توافر درجة حول الدراسة
 .سعود الممك بجامعة التربية كمية في النسائية لمقيادات بالتدريب
 أن عمى يدل وىذا ،(3.57) العام الحسابي المتوسط يبمغ      
 التمكين عناصر لديين تتوافر التربية بكمية النسائية القيادات
 أنو) في يتمثل وذلك عالية، بدرجة بالتدريب يتعمق فيما اإلداري
 لتنمية الدولية المؤتمرات في المشاركة النسائية لمقيادات يتاح

 والتطوير التدريب فرص توفير يتم أنو وكذلك اإلدارية، قدراتين
 (.النسائية لمقيادات ما حد إلى
  المشاركة النسائية لمقيادات يتاح) وىي( 1) رقم رةـالفق اءتـــج. 1
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 األولى بالمرتبة( اإلدارية قدراتين لتنمية الدولية المؤتمرات في
( 4.14) حسابي بمتوسط بالتدريب الخاصة الفقرات بين

 بين موافقة ىناك أن عمى يدل وىذا ،(0.77) معياري وانحراف
 في المشاركة النسائية لمقيادات يتاح أنو عمى الدراسة أفراد

 .اإلدارية قدراتين لتنمية الدولية المؤتمرات
 التدريب فرص توفير يتم) وىي( 2) رقم الفقرة جاءت. 2

 الخاصة الفقرات بين الثانية بالمرتبة( النسائية لمقيادات والتطوير
 ،(1.11) معياري وانحراف( 3.0) حسابي بمتوسط بالتدريب

 الدراسة أفراد بين ما حد إلى موافقة ىناك أن عمى يدل وىذا
 النسائية، لمقيادات والتطوير التدريب فرص توفير يتم أنو عمى

[ 45] عمي دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة اتفقت وقد
 الجامعية لمقيادات الحالية التدريب برامج أن إلى توصمت والتي
 .كافية غير
 التحفيز: رابعاً 

 لمقيادات اإلداري التمكين عناصر توافر درجة عمى لمتعرف     
 الممك بجامعة التربية كمية في بالتحفيز يتعمق فيما النسائية
 والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم سعود،

 الدراسة، عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية
 منيا، لكالً  الحسابي المتوسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تم كما
 :يمي كما وذلك

 8 جدول
 فيما اإلداري التمكين عناصر توفر درجة نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 منها لكالً  الحسابي لممتوسط وفقاً  تنازلياً  مرتبة بالتحفيز يتعمق
المتوسط  درجة الموافقة   الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق   

 بشدة
إلى حد  موافق

 ما
غير  محايد

 موافق
 1 1.19 2.79 3 1 7 2 1 ك يتم تقديم حوافز مادية لمقيادات النسائية. 1

% 7.1 14.3 50 7.1 21.4 
 2 1.33 2.71 4 1 5 3 1 ك يتم تقديم حوافز معنوية لمقيادات النسائية. 2

% 7.1 21.4 35.7 7.1 28.6 
 - 1.11 2.75 المتوسط الحسابي العام

( أن محور التحفيز يتضمن 8يتضح من الجدول رقم )      
إلى حد ما(، حيث )فقرتين(، جاءت جميعيا بدرجة )موافق 
(، وىذه 2.79، 2.71تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين )

المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج 
(، وتشير 3.40إلى  2.61الخماسي والتي تتراوح ما بين )

النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول درجة 
ري المتعمقة بالتحفيز لمقيادات توافر عناصر التمكين اإلدا

 .النسائية في كمية التربية بجامعة الممك سعود
(، وىذا يدل عمى أن 2.75بمغ المتوسط الحسابي العام )     

القيادات النسائية بكمية التربية تتوافر لديين عناصر التمكين 
اإلداري فيما يتعمق بالتدريب بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل في 

عينة الدراسة إلى حد ما عمى كل من )أنو يتم تقدير  موافقة أفراد
حوافز مادية لمقيادات النسائية، وكذلك أنو يتم تقديم حوافز 

 (.معنوية لمقيادات النسائية
( وىي )يتم تقديم حوافز مادية لمقيادات 1جاءت الفقرة رقم ). 1

النسائية( بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة بالتحفيز بمتوسط 

(، وىذا يدل عمى أن 1.19( وانحراف معياري )2.79بي )حسا
ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أنو يتم تقديم 

 .حوافز مادية لمقيادات النسائية
( وىي )يتم تقديم حوافز معنوية لمقيادات 2جاءت الفقرة رقم ). 2

وسط النسائية( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالتحفيز بمت
(، وىذا يدل عمى أن 1.33( وانحراف معياري )2.71حسابي )

ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أنو يتم تقديم 
 .حوافز معنوية لمقيادات النسائية

 خامسًا: االتصال الفعال
لمتعرف عمى درجة توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات      

الفعال في كمية التربية بجامعة النسائية فيما يتعمق باالتصال 
الممك سعود، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، 
كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكاًل منيا، 

 :وذلك كما يمي

 



5102016
 

84 

 9جدول 
عينة الدراسة نحو درجة توفر عناصر التمكين اإلداري فيما  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد

 الفعال مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها يتعمق باالتصال
المتوسط  درجة الموافقة  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 

 لمعياريا
 الترتيب

موافق  
 بشدة

إلى حد  موافق
 ما

غير  محايد
 موافق

يتم إتاحة كافة المعمومات الالزمة لمساعدة  1
 القيادات عمى اتخاذ القرارات اإلدارية.

 3 0.8 3.21 1 0 8 5 0 ك
% 0 35.7 57.1 0 7.1 

يتاح لمقيادات النسائية سبل االتصال بكافة  2
 الكمية.القيادات في 

 1 1.16 3.43 2 0 3 8 1 ك
% 7.1 57.1 21.4 0 14.3 

يتاح لمقيادات حضور كافة االجتماعات  3
 المتعمقة باتخاذ القرارات في الكمية.

 2 1.38 3.29 3 0 3 6 2 ك
% 14.3 42.9 21.4 0 21.4 

 - 1.18 3.36 المتوسط الحسابي العام
 يتضمن الفعال االتصال محور أن( 9) رقم الجدول من يتضح

 رقم الفقرة وىي ،(موافق) بدرجة( واحدة فقرة) جاءت فقرات،( 3)
 المتوسط وىذا ،(3.43) ليا الحسابي المتوسط أن حيث ،(2)

 والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من الرابعة بالفئة يقع
 الفقرات جاءت حين في ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح
 المتوسطات تتراوح حيث ،(ما حد إلى موافق) بدرجة األخرى
 بالفئة تقع المتوسطات وىذه ،(3.29 ،3.21) بين ليم الحسابية
 بين ما تتراوح والتي الخماسي المتدرج المقياس فئات من الثالثة

 تفاوت إلى السابقة النتيجة وتشير ،(3.40 إلى 2.61)
 التمكين عناصر توافر درجة حول الدراسة أفراد استجابات
 كمية في النسائية لمقيادات الفعال باالتصال المتعمقة اإلداري
 .سعود الممك بجامعة التربية
 أن عمى يدل وىذا ،(3.36) العام الحسابي المتوسط يبمغ

 التمكين عناصر لديين تتوافر التربية بكمية النسائية القيادات
 وذلك متوسطة، بدرجة الفعال باالتصال يتعمق فيما اإلداري
 أنو) من كل عمى ما حد إلى الدراسة عينة أفراد موافقة في يتمثل
 القرارات باتخاذ المتعمقة االجتماعات كافة حضور لمقيادات يتاح
 الالزمة المعمومات كافة إتاحة يتم أنو وكذلك الكمية، في

 (.اإلدارية القرارات اتخاذ عمى القيادات لمساعدة
 سبل النسائية لمقيادات يتاح) وىي( 2) رقم الفقرة جاءت. 1

 الفقرات بين األولى بالمرتبة( الكمية في القيادات بكافة االتصال

 وانحراف( 3.43) حسابي بمتوسط الفعال باالتصال الخاصة
 ما حد إلى موافقة ىناك أن عمى يدل وىذا ،(1.16) معياري

 االتصال ُسبل النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى الدراسة أفراد بين
 .الكمية في القيادات بكافة

 كافة حضور لمقيادات يتاح) وىي( 3) رقم الفقرة جاءت. 2
 الثانية بالمرتبة( الكمية في القرارات باتخاذ المتعمقة االجتماعات

( 3.29) حسابي بمتوسط الفعال باالتصال الخاصة الفقرات بين
 إلى موافقة ىناك أن عمى يدل وىذا ،(1.38) معياري وانحراف

 حضور النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى الدراسة أفراد بين ما حد
 .الكمية في القرارات باتخاذ المتعمقة االجتماعات كافة

 المعمومات كافة إتاحة يتم) وىي( 1) رقم الفقرة جاءت. 3
 بالمرتبة( اإلدارية القرارات اتخاذ عمى القيادات لمساعدة الالزمة
 حسابي بمتوسط الفعال باالتصال الخاصة الفقرات بين الثالثة

 ىناك أن عمى يدل وىذا ،(0.80) معياري وانحراف( 3.21)
 كافة إتاحة يتم أنو عمى الدراسة أفراد بين ما حد إلى موافقة

 القرارات اتخاذ عمى القيادات لمساعدة الالزمة المعمومات
 .اإلدارية
 اإلداري التمكين عناصر توافر لدرجة السابق العرض خالل ومن

 نجدىا سعود، الممك بجامعة التربية كمية في النسائية لمقيادات
 :يمي كما جاءت
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 18 جدول
 سعود الممك بجامعة التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري التمكين عناصر توافر درجة

 الترتيب الحسابيالمتوسط  المعوقات م
 4 3.14 تفويض السمطة 1
 1 3.57 فريق العمل 2
 مكرر 1 3.57 التدريب 3
 5 2.75 التحفيز 4
 3 3.36 االتصال الفعال 5

 - 3.28 المتوسط الحسابي العام لمتمكين اإلداري
( أن عناصر التمكين 10يتضح من خالل الجدول رقم )      

اإلداري تتوافر لدى القيادات النسائية في كمية التربية بجامعة 
(، حيث يأتي 3.28الممك سعود بدرجة متوسطة، بمتوسط عام )

فريق العمل والتدريب بالمرتبة األولى من بين عناصر التمكين 
ل الفعال بمتوسط (، يمييما االتصا3.57اإلداري بمتوسط عام )

(، وبالمرتبة الرابعة يأتي تفويض السمطة بمتوسط 3.36عام )
(، وفي األخير يأتي التحفيز كأقل عناصر التمكين 3.14)

اإلداري لدى القيادات النسائية في كمية التربية بجامعة الممك 
سعود، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أبو 

صمت إلى أن درجة التمكين اإلداري لدى [ والتي تو 40كريم ]
القيادات التربوية كانت بدرجة تقدير متوسطة، كما اتفقت نتيجة 

[ والتي 41الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة القضاة والطراونة ]
توصمت إلى أن واقع التمكين اإلداري لممرأة في الجامعات 

الية مع األردنية كان متوسطًا، كما اتفقت نتيجة الدراسة الح
[ والتي توصمت إلى احتياج 42نتيجة دراسة عبد اليادي وحتاتو ]

الجامعة المصرية لتبنى سياسة تمكين القيادات األكاديمية، كما 
[ والتي 44اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة التيمة ]

توصمت إلى وجود متوسطة من التمكين اإلداري لممرأة في 

ي حين اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع الجامعة األردنية، ف
[ والتي توصمت إلى أن 48نتيجة دراسة تارجا وباولي وديان ]

المشرفين قاموا بممارسة التمكين المفظي والسموكي بطريقة قوية 
 .جداً 

السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة 
ة في كمية التربية توافر عناصر التمكين اإلداري لمقيادات النسائي

بجامعة الممك سعود باختالف متغيري )المؤىل العممي، سنوات 
 (.الخبرة

 أواًل: الفروق باختالف متغير المؤىل العممي
لمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين       

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة توافر 
لمقيادات النسائية في كمية التربية عناصر التمكين اإلداري 

 باختالف متغير المؤىل العممي، تم استخدام اختبار مان ويتني
(Mann-Whitney) بدياًل عن اختبار )ت( لعينتين مستقمتين 

(independnat sample t-test) وذلك لعدم وجود تكافؤ بين ،
فئات متغير المؤىل العممي، كما يتضح من خالل الجدول 

 :التالي

 11جدول 
لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة توافر عناصر  (Mann-Whitney) نتائج اختبار مان ويتني

 التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في كمية التربية باختالف متغير المؤهل العممي
 مستوى الداللة قيمة ت مجموع الرتب متوسط الرتب العدد العمميالمؤهل  المحور

 0.857 0.709 99 7.62 13 دكتوراه تفويض السمطة
 6 6 1 بكالوريوس

 0.143 0.125 91.5 7.04 13 دكتوراه فريق العمل
 13.5 13.5 1 بكالوريوس

 0.429 0.307 101.5 7.81 13 دكتوراه التدريب
 3.5 3.5 1 بكالوريوس

 0.571 0.377 101 7.77 13 دكتوراه التحفيز
 4 4 1 بكالوريوس
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 0.857 0.799 98.5 7.58 13 دكتوراه االتصال الفعال
 6.5 6.5 1 بكالوريوس

الدرجة الكمية لتوافر 
 عناصر التمكين اإلداري

 0.857 0.71 99 7.62 13 دكتوراه
 6 6 1 بكالوريوس

 فروق ىناك توجد ال أنو السابق الجدول خالل من يتضح       
 متوسطات بين فأقل( 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات

 التمكين عناصر توافر درجة نحو الدراسة عينة أفراد استجابات
 متغير باختالف التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري
 عمى لألبعاد الداللة مستوى قيمة بمغت حيث العممي، المؤىل
( 0.857 ،0.571 ،0.429 ،0.143 ،0.857) التوالي
 أي( 0.05) من أكبر قيم وجميعيا ،(0.857) الكمية ولمدرجة

 .إحصائياً  دالة غير
 من العظمى الغالبية بأن السابقة النتيجة الباحثة وتفسر       
 يجعمين الذي األمر دكتوراه، العممي مؤىمين الدراسة أفراد

 في متفقات يجعمين مما العممي، المؤىل حيث من متجانسات

 لمقيادات اإلداري التمكين عناصر توافر درجة حول آرائين
 .التربية كمية في النسائية

 الخبرة سنوات متغير باختالف الفروق: أوالً 
 بين إحصائية داللة ذات فروق ىناك كانت ما إذا لمعرفة      

 توافر درجة نحو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات
 التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري التمكين عناصر
 ويتني مان اختبار استخدام تم الخبرة، سنوات متغير باختالف

(Mann-Whitney)  ًمستقمتين لعينتين( ت) اختبار عن بديال 
(independnat sample t-test)، بين تكافؤ وجود لعدم وذلك 

    الجدول خالل من يتضح كما العممي، المؤىل متغير فئات
 (.12) رقم

 12 جدول
 عناصر توافر درجة نحو الدراسة عينة استجابات أفراد متوسطات بين الفروق عمى لمتعرف (Mann-Whitney) ويتني مان اختبار نتائج

 الخبرة سنوات متغير باختالف التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري التمكين
 مستوى الداللة قيمة ت مجموع الرتب متوسط الرتب العدد سنوات الخبرة المحور

 0.769 0.696 20 6.67 3 سنوات 10-5 تفويض السمطة
 85 7.73 11 سنوات 10أكثر من 

 0.555 0.471 18 6 3 سنوات 10-5 فريق العمل
 87 7.91 11 سنوات 10أكثر من 

 0.170 0.149 13.5 4.5 3 سنوات 10-5 التدريب
 91.5 8.32 11 سنوات 10أكثر من 

 0.456 0.383 17 5.67 3 سنوات 10-5 التحفيز
 88 8 11 سنوات 10أكثر من 

 0.769 0.749 24.5 8.17 3 سنوات 10-5 االتصال الفعال
 80.5 7.32 11 سنوات 10أكثر من 

 0.456 0.392 17 5.67 3 سنوات 10-5 الدرجة الكمية لتوافر عناصر التمكين اإلداري
 88 8 11 سنوات 10أكثر من 

 ىناك توجد ال أنو( 12) رقم الجدول خالل من يتضح      
 بين فأقل( 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

 توافر درجة نحو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات
 التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري التمكين عناصر
 الداللة مستوى قيمة بمغت حيث الخبرة، سنوات متغير باختالف
 ،0.456 ،0.170 ،0.555 ،0.769) التوالي عمى لألبعاد
  من رــأكب مـــقي اــميعيــوج ،( 0.456 ) ةـــالكمي درجةــــولم( 0.769

 .إحصائياً  دالة غير أي( 0.05)
 عمى الدراسة أفراد استجابات تقارب إلى السابقة النتيجة وتشير
 التمكين عناصر توافر درجة حول خبرتين سنوات اختالف
 .التربية كمية في النسائية لمقيادات اإلداري

 . التوصيات7
 الباحثتان توصي إلييا التوصل تم التي النتائج ضوء في      
 :يمي بما
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 العامة السياسات برسم النسائية القيادات مشاركة ضرورة( 1
 ضعيفة بدرجة موافقة ىناك أن النتائج أوضحت حيث لمكمية،
 .بالكمية العامة السياسات برسم تشارك النسائية القيادات أن عمى

 الكفاءات بتوظيف بالتوصية النسائية لمقيادات الفرصة إتاحة( 2
 ىناك أن النتائج أوضحت حيث الكمية، في لمعمل استقطابين او

 بذلك القيام النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى ضعيفة بدرجة موافقة
 .الدور

 الذي العمل فريق الختبار النسائية لمقيادات الفرصة إتاحة( 3
 بين والتوافق التآلف تحقيق عمى حرصاً  وذلك معيا، يعمل

 متوسطة بدرجة موافقة ىناك أن النتائج أوضحت حيث العاممين،
 تعمل التي العمل فرق اختيار النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى
 .معيا

 مياراتين لتحسين التدريبية بالدورات النسائية القيادات إلحاق( 4
 موافقة ىنتاك أن النتائج أوضحت حيث والوظيفية، القيادية
 فرص توفير يتم أنو عمى الدراسة عينة أفراد بين متوسطة بدرجة
 .النسائية لمقيادات والتطوير التدريب

 لتشجيعين النسائية لمقيادات والمعنوية المادية الحوافز تقديم( 5
 أوضحت حيث بيا، يقمن التي لممسؤوليات وتقديراً  العمل، عمى

 عمى الدراسة أفراد بين متوسطة بدرجة موافقة ىناك أن النتائج
 .النسائية لمقيادات ومعنوية مادية حوافز تقدير
 االجتماعات كافة لحضور النسائية لمقيادات الفرصة إتاحة( 6

 حيث فييا، والمشاركة الكمية في القرارات باتخاذ المتعمقة
 عينة أفراد بين ضعيفة بدرجة موافقة ىناك أن النتائج أوضحت
 .الدور بذلك القيام النسائية لمقيادات ُيتاح أنو عمى الدراسة
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THE DEGREE OF AVAILABILITY OF THE 

ELEMENTS OF THE ADMINISTRATIVE 

EMPOWERMENT OF THE WOMEN 

LEADERS IN THE COLLEGE OF 

EDUCATION AT THE KING SAUD 

UNIVERSITY 

NOUF A. ALMUTARY               MAJEDAH I. ALJAROUDY 

KING SAUD UNIVERSITY 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the degree of availability of the elements of the 

administrative empowerment of women leaders in the College of Education at King Saud 

University, and to achieve the objectives of the study the researcher has used the descriptive 

survey. The Questionnaire was also used as a tool to study the collection of data from fourteen 

women leaders at King Saud University. the study showed: the elements of the administrative 

empowerment among women leaders in the College of Education are available at King Saud 

University in a medium range , where work and training team comes in the first place among the 

elements of the administrative empowerment, followed by effective communication, and in the 

fourth place comes the delegation of authority, At last motivation considered as the least element 

in the administrative empowerment among women leaders in the College of Education at King 

Saud University. Furthermore the results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of (0.05) or less between the averages of the study sample responses about 

the degree of availability of the elements of the administrative empowerment of women leaders in 

the College Education depending on the differences of years of experience and educational 

qualifications. As a result of the surveys and the studies the researcher has made several 

suggestions. 

KEY WORD: administrative empowerment, women leaders. 

 

 

 

 

 


