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ا
ً
ى منصب

َّ
ة لتتول

َّ
تي تواجه املرأة األكادميي

َّ
حديات ال

َّ
 الت

ة 
َّ
عليم العايل العام: دراسة تطبيقي

َّ
ا يف قطاع الت

ًّ
قيادي

ة
َّ
 على جامعة امللك عبد العزيز يف حمافظة جد

ومالي   *** خديجة محـمود زكي      **هيا مصطفى الجفري      *صباح عبد هللا الصُّ

 

  

ة في _امللخص ة للحصول على املناصب القياديَّ تي تواجه املرأة األكاديميَّ
َّ
حديات األكثر شيوًعا، ال ف على التَّ عرُّ راسة للتَّ ِّ

عليم   هدفت هذه الد  قطاع التَّ

حليلي  من خالل توزيع  ِّنة مقدارها )العالي الحكومي. استخدمت الباحثات املنهج الوصفي  التَّ
راسة أنَّ  130استبانة على عي  ِّ

( قائدة. وأظهرت نتائج الد 

ة، ومن أبرزها: ضعف مشاركة املعلومات بين اإلدا  نظيميَّ حديات التَّ ة، هي التَّ ِّسائيَّ
 
تي تواجهها القيادات الن

َّ
حديات ال ة، يليها أبرز  أكبر التَّ ِّسائيَّ

 
رات الن

لة  ِّ
 
ة املتمث خصيَّ حديات الشَّ ظر عن املشاعر التَّ زمة بغض النَّ

َّ
ات املهنة، واتخاذ القرارات الال ة ومسؤوليَّ في القدرة على املوازنة بين االلتزامات األسريَّ

ة كأ عات األداء املختلفة بين الجنسين في القيادة واملهارات اإلداريَّ
ُّ
ي توق ِّ

ة تواجه تحد  عوديَّ ة. ومازالت املرأة السُّ خصيَّ حديات الشَّ األكثر شيوًعا. حد التَّ

، ودعم املرأة  ِّسبة إلداراتهنَّ
 
ة بالن لطة للمرأة التخاذ القرارات املهمَّ راسة بتفويض السُّ ِّ

ابقة أوصت الد  تائج السَّ دريب؛   وفي ضوء النَّ لحضور برامج التَّ

ِّساء لحضور املؤتمرات
 
ة، وزيادة الُفرص املتاحة للن عليم العالي  إلعدادها وتطويرها قبل أن تشغل مناصب قياديَّ ة؛ لتمثيل قطاع التَّ وليَّ ة والدَّ الوطنيَّ

عات األداء املختلفة بين الجنسين في القيادة واملهارات اإلداريَّ 
ُّ
ي توق ِّ

ة، ملواجهة تحد  عوديَّ ة السُّ  ة.الحكومي في اململكة العربيَّ

ة، القي ة:املفتاحي  الكلمات  خصيَّ حديات الشَّ ة، التَّ نظيميَّ حديات التَّ ة. التَّ عوديَّ ة السُّ عليم العام الحكومي، األكاديميَّ ة، التَّ ِّسائيَّ
 
 ادات الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ةقسم نظم املعلومات * ة االقتصاد  _اإلداريَّ يَّ ِّ
 
 جامعة امللك عبد العزيز_ واإلدارةكل
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عليم 
َّ
ا في قطاع الت ى منصًبا قياديًّ

َّ
ة لتتول تي تواجه املرأة األكاديميَّ

َّ
حديات ال

َّ
الت

ة على جامعة امللك عبد العزيز في محافظة ة العالي العام: دراسة تطبيقيَّ  جدَّ
مة امل.1 ِّ

 قد 

ساواة بين الجنسين من املوضوعات      
ُ
ة، وقضايا عدم امل سائيَّ ِّ

 
عدُّ القيادة الن

ُ
ت

ة للمناقشة في معظم املجاالت؛ فقد جذبت انتباه الباحثين  يَّ ِّ
األكثر أهم 

ة 
َّ
عب تجاهل أدوار القيادة املحدودة وقل لسنواٍت عديدٍة، وأصبح من الصَّ

عليم العالي في جميع أنحاء العالم؛ حيث إن  الُفرص املتاحة للمرأة في التَّ

عليم العالي في )13) ة في التَّ سائيَّ ِّ
 
( دولة 27٪( فقط هو مجموع القيادات الن

ة، و) عليم العالي بالواليات 26أوروبيَّ ة في التَّ سائيَّ ِّ
 
ة القيادات الن ٪( إحصائيَّ

حدة سنة ) غيرة ]2012املتَّ ة والصَّ  [.1(، وأغلبها تتبع الجامعات الخاصَّ

رات كبيرة خالل      ة تغيُّ عوديَّ ة السُّ وى العوملة شهدت اململكة العربيَّ
ُ
وبسبب ق

ة في املجالين؛  ساء مزيًدا من املسؤوليَّ ِّ
 
ي الن ِّ

 
العقود القليلة املاضية، مع تول

مات في القطاع الخاص. ففي 
َّ
القطاع العام، واحتالل املناصب الُعليا في املنظ

نوات القليلة املاضية كان  بع في قضايا  السَّ تَّ
ُ
هج امل  في النَّ

ٌ
ل ملحوظ هناك تحوُّ

ة 
َّ
اني من خط

َّ
د الرُّكن اإلستراتيجي الث

 
نمية. ويؤك ِّعاية إلى التَّ

املرأة من الر 

امنة )
َّ
نمية الث ( على زيادة االهتمام بشؤون املرأة وقدراتها 2009-2005التَّ

تي تحول دون مشاركتها ف
َّ
نموية، وإزالة الحواجز ال نمية؛ وذلك التَّ ي أنشطة التَّ

ة. عاليم اإلسالميَّ  تماشًيا مع القيم والتَّ

ياق، أصبح تمكين املرأة وزيادة مشاركتها في مختلف املجاالت      ِّ
في هذا الس 

ة، سواء داخل األسرة، أو في مكان العمل،  نمية الوطنيَّ ا من أهداف التَّ
ً
هدف

مكي [، وأتت قرارات امللك 2ن ]وتوفير فرص أفضل في مواطن صنع القرار والتَّ

ورى سنة ) -رحمه هللا-عبد هللا بن عبد العزيز  م( 2011في دورة مجلس الشُّ

ح  رشُّ
َّ
ِّ االنتخاب والت

ورى، وإقرار حق  بمشاركة املرأة كعضو في مجلس الشُّ

نمية  ة في مسيرة التَّ د أنَّ املرحلة املقبلة مرحلة مفصليَّ ِّ
 
ة؛ لتؤك للمجالس البلديَّ

عود ة]بالسُّ م( كتأكيد للمستقبل الباهر للمملكة 2030[، ثمَّ أتت رؤية )4يَّ

ة ودورها  عوديَّ ذي يعترف فيه الوطن بقدرات املرأة السُّ
َّ
ة، ال عوديَّ ة السُّ العربيَّ

ى املجاالت؛ فقد  ة في شتَّ نمية الوطنيَّ ات التَّ املهم كشريكة للرَّجل في عمليَّ

ل الوطني على عد حوُّ تي من احتوى برنامج التَّ
َّ
ة ال ٍد من األهداف اإلستراتيجيَّ

ة الُعليا بالقطاعين العام  ة في املراكز القياديَّ عوديَّ ضمنها تمكين املرأة السُّ

غم من سياسات  عليم العالي أحد أهم تلك املجاالت. وعلى الر  والخاص، والتَّ

ة ا عليم العالي باململكة العربيَّ قة في التَّ طبَّ
ُ
ة، الفصل بين الجنسين امل عوديَّ لسُّ

ة، فإنَّ تمثيل املرأة في  سائيَّ ِّ
 
ر فرًصا للقيادة الن ِّ

 
تي من املفترض أن توف

َّ
وال

ة في جامعات  سائيَّ ِّ
 
ة ضعيف؛ حيث إنَّ حصيلة القيادات الن املناصب القياديَّ

كور في 44.4مقارنة مع( ٪6.1اململكة هو فقط )٪ )
ُّ
( من املديرين والقادة الذ

عليمي  ]  [، وهذا ما يستدعي تضافر الجهود لزيادة تمكين املرأة في 3القطاع التَّ

يها املناصب  ِّ
 
ل تول ِّ

تي تسه 
َّ
عليم العالي، ووضع الحلول املناسبة ال قطاع التَّ

مييز  ل، وكسر حواجز التَّ
َّ
عط

ُ
ة لالستفادة من قدرات نصف املجتمع امل القياديَّ

ة لدور املرأة في امل مطيَّ ورة النَّ  [.4] جتمعبين الجنسين والصُّ

ه ــــق مــــا سبــى مـــاًء علـــوبن     ـــة للمملكـــات تنمويَّ ــــن توجُّ  ة عبر تمكين املرأة ـ

قات وصول املرأة  ِّ
راسة ملعرفة معو  ِّ

عليم العالي، تسعى هذه الد  ة في التَّ عوديَّ السُّ

ة، وهل أسهمت ث عوديَّ ة في الجامعات السُّ ة للمراكز القياديَّ عوديَّ قافة السُّ

ة من املرأة نفسها؟ أم  قات شخصيَّ ِّ
عودي في ذلك؟ أم كانت معو  املجتمع السُّ

عليم العالي! ة من داخل منظومة التَّ ها عوامل تنظيميَّ  أنَّ

راسة 2 ِّ
 . مشكلة الد 

ة ودخولها ملجلس      ة لكفاءتها القياديَّ عوديَّ غم من إثبات املرأة السُّ على الر 

ولة،  دها مناصب ُعليا في الدَّ
 
ة وتقل ورى وترشيحها لالنتخابات البلديَّ الشُّ

د منصب سفير 
َّ
ل امرأة تتقل كتعيين األميرة ريما بنت بندر بن سلطان كأوَّ

عليم لبالدها، وأيًضا تعيين نورة الفايز كأ ل امرأة تصل ملنصب نائب وزير التَّ وَّ

ة، ومع إنشاء جامعة األميرة نورة في عام ) عوديَّ م( تم 2010للبنات في السُّ

ل رئيس جامعة من اإلناث وهي األميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود،  تعيين أوَّ

راس ِّ
حديات، حيث أشارت الد  ة تواجه الكثير من التَّ عوديَّ ات ما زالت املرأة السُّ

ة يواجهن واقًعا مختلًفا بسبب  ساء في املناصب القياديَّ ِّ
 
ابقة إلى أنَّ الن السَّ

ر على مشاركتهنَّ في صنع  ِّ
 
تي تؤث

َّ
ة ال خصيَّ ة والشَّ ة والهيكليَّ قافيَّ

َّ
العقبات الث

ة على عدم وجود  ول الخليجيَّ ئيسية للمرأة في الدُّ حديات الرَّ القرار، وتشمل التَّ

وازن بين األسرة والعمل، ومقاومة شبكة عالقات مهنيَّ  ة، وصعوبة تحقيق التَّ

ة، وعدم وجود سياسات ولوائح لضمان مشاركة  سائيَّ ِّ
 
كور للقيادات الن

ُّ
الذ

ي دور  ِّ
ة تؤد  املرأة في مواقع القيادة، باإلضافة إلى عدم وجود نماذج نسائيَّ

 [. 1،2،3القدوة ] 

د      راسة تتحدَّ ِّ
تي تحول  ومن هنا، فإنَّ مشكلة الد 

َّ
حديات ال في الكشف عن التَّ

عليم العالي في  ة في قطاع التَّ ة للمناصب القياديَّ سائيَّ ِّ
 
دون وصول الكفاءات الن

ة. عوديَّ ة السُّ  اململكة العربيَّ

راسة   ِّ
 أ. أسئلة الد 

الية:     راسة اإلجابة عن األسئلة التَّ ِّ
 حاولت هذه الد 

حديات  • ة ماهي التَّ سائيَّ ِّ
 
تي تحول دون وصول الكفاءات الن

َّ
ة ال نظيميَّ التَّ

ة؟ عوديَّ ة السُّ عليم العالي في اململكة العربيَّ ة في قطاع التَّ  للمناصب القياديَّ

تي تحول دون وصول الكفاءات  •
َّ
ة املرأة ال ة بشخصيَّ حديات الخاصَّ ماهي التَّ

عل ة في قطاع التَّ ة للمناصب القياديَّ سائيَّ ِّ
 
ة الن يم العالي في اململكة العربيَّ

ة؟ عوديَّ  السُّ

تي تحول دون وصول  •
َّ
ة بثقافة املجتمع ال ة الخاصَّ قافيَّ

َّ
حديات الث ماهي التَّ

عليم العالي في اململكة  ة في قطاع التَّ ة للمناصب القياديَّ سائيَّ ِّ
 
الكفاءات الن

ة؟ عوديَّ ة السُّ  العربيَّ

 متغير الدراسةب. 

ر        ِّ
ة للمناصب تشمل الد  عوديَّ ي املرأة السُّ ِّ

 
ر تابع، وهو تول اسة على متغي 

حديات  ة، وهي التَّ
َّ
عليم العالي، وثالثة متغيرات مستقل ة في التَّ القياديَّ

تي تواجهها القيادات 
َّ
ة ال قافيَّ

َّ
حديات الث ة والتَّ خصيَّ حديات الشَّ ة والتَّ نظيميَّ التَّ

ة في اململكة العربية السُّ  سائيَّ ِّ
 
كل )الن ح الشَّ ِّ

ة. ويوض  راسة.1عوديَّ ِّ
 ( أنموذج الد 
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 1شكل 

راسة ِّ
 أنموذج الد 

ة األولى )ف حديات 1الفرضيَّ ة بين التَّ (: توجد عالقة ذات داللة إحصائيَّ

عليم العالي في  ا في التَّ ة منصًبا قياديًّ ي املرأة األكاديميَّ ِّ
 
ة وتول نظيميَّ اململكة التَّ

ة. عوديَّ ة السُّ  العربيَّ

انية )ف
َّ
ة الث حديات 2الفرضيَّ ة بين التَّ (: توجد عالقة ذات داللة إحصائيَّ

عليم العالي في اململكة  ا في التَّ يها منصًبا قياديًّ ِّ
 
ة املرأة وتول ة بشخصيَّ الخاصَّ

ة. عوديَّ ة السُّ  العربيَّ

الثة )ف
َّ
ة الث حديات  (: توجد عالقة ذات داللة3الفرضيَّ ة بين التَّ إحصائيَّ

ا في  ة منصًبا قياديًّ ي املرأة األكاديميَّ ِّ
 
ة بثقافة املجتمع وتول ة الخاصَّ قافيَّ

َّ
الث

ة. عوديَّ ة السُّ عليم العالي في اململكة العربيَّ  التَّ

راسة  ِّ
 ج. أهداف الد 

راسة إلى:     ِّ
 تهدف هذه الد 

حديات األكثر  • عرُّف على التَّ ة للحصول التَّ تي تواجه املرأة األكاديميَّ
َّ
شيوًعا، ال

ة. عوديَّ ة السُّ عليم العالي في اململكة العربيَّ ة في قطاع التَّ  على مناصب قياديَّ

ة  • ي املرأة األكاديميَّ ِّ
 
ة وتول نظيميَّ حديات التَّ عرُّف على طبيعة العالقة بين التَّ التَّ

عليم العالي في امل ا في التَّ ة.منصًبا قياديًّ عوديَّ ة السُّ  ملكة العربيَّ

ة  • ة للمرأة األكاديميَّ خصيَّ حديات الشَّ عرُّف على طبيعة العالقة بين التَّ التَّ

ة. عوديَّ ة السُّ عليم العالي في اململكة العربيَّ ا في التَّ يها منصًبا قياديًّ ِّ
 
 وتول

ة • ة الخاصَّ قافيَّ
َّ
حديات الث عرُّف على طبيعة العالقة بين التَّ بثقافة  التَّ

عليم العالي في اململكة  ا في التَّ ة منصًبا قياديًّ ي املرأة األكاديميَّ ِّ
 
املجتمع وتول

ة. عوديَّ ة السُّ   العربيَّ

راسة  ِّ
ة الد  يَّ ِّ

 د. أهم 

ن        ة ممَّ عوديَّ تي تواجه املرأة السُّ
َّ
حديات ال ة بدراسة للتَّ إثراء املكتبة العلميَّ

ع ة في التَّ ا، حيث إن عدد يشغلن مناصب قياديَّ ليم العالي لُتَعد  مرجًعا مهمًّ

يات قليل ِّ
حد  ة لتلك التَّ عوديَّ راسات السُّ ِّ

هات 2،5] الد  وجُّ [، كما تخدم التَّ

ة في تحقيق رؤية ) عوديَّ ياسة السُّ ِّ
ل  2030املعاصرة للس  حوُّ م( وبرنامج التَّ

ساء في قوى  ِّ
 
ل مشاركة الن ذي من أهدافه زيادة معدَّ

َّ
العمل الوطني، وال

ة هذه  يَّ ِّ
ة ومراكز القيادة العليا في القطاع العام والخاص. كما أنَّ أهم  الوطنيَّ

ة لدفع عجلة  ة دور املرأة في مراكز القيادة األكاديميَّ يَّ ِّ
راسة تـنبع من أهم  ِّ

الد 

تي سيتم 
َّ
وصيات ال ة، والتَّ عوديَّ ة السُّ عليم في اململكة العربيَّ م وتطوير التَّ قدُّ التَّ

ب على عرضه 
ُّ
غل ساء للتَّ ِّ

 
راسة سيكون لها دور في مساعدة الن ِّ

ا في نهاية الد 

ة في الجامعات  تي تمنعهنَّ من الوصول للمناصب القياديَّ
َّ
حديات ال التَّ

اع القرار على تحديد احتياجات  راسة صنَّ ِّ
ة، وسوف تساعد نتائج الد  عوديَّ السُّ

الت للم ات ليكنَّ مؤهَّ عوديَّ دات السُّ ِّ
ي  ة العليا في القطاع السَّ ناصب القياديَّ

وء على تجارب القيادة  راسة بتسليط الضَّ ِّ
عليمي. كما تقوم هذه الد  التَّ

ة واالستفادة من تلك  ة توليهنَّ تلك املناصب القياديَّ ة بكيفيَّ ة الخاصَّ سائيَّ ِّ
 
الن

اع القرا راسة ستلفت انتباه صنَّ ِّ
ل أنَّ نتائج هذه الد  جارب، ومن املؤمَّ ر بأنَّ التَّ

عليمي مقارنة مع كفاءاتهنَّ  ر في القطاع التَّ ة قد تأخَّ عوديَّ تمكين املرأة السُّ

ة.  ودرجاتهنَّ العلميَّ

راسة  ِّ
 ه. حدود الد 

ا خالل العام ) راسة ميدانيًّ ِّ
ة: تم تطبيق الد  مانيَّ  هـ(.1439/ 1438الحدود الزَّ

راسة على جامعة املل ِّ
ة: اقتصرت هذه الد  ك عبد العزيز الحدود املكانيَّ

ة.  وفروعها بمحافظة جدَّ

ة،  نظيميَّ حديات )التَّ راسة على التَّ ِّ
ة: اقتصرت هذه الد  الحدود املوضوعيَّ

ة.  ة في املناصب القياديَّ تي تواجه املرأة األكاديميَّ
َّ
ة( ال ة، االجتماعيَّ خصيَّ  الشَّ

ة عريفات اإلجرائيَّ  و. التَّ

ن القائد من القيادة: القدرة على  • ِّ
 
تي تمك

َّ
ات العاملين، وال أثير في سلوكيَّ التَّ

 ِّ
فق عليها في ظل  قوا األهداف املنشودة املتَّ ِّ

ليم ليحق  وجيه السَّ توجيههم التَّ

ابعين. ة بين القائد والتَّ  عالقة إنسانيَّ

ة  • نظيميَّ لة التَّ ِّ
ة: جميع العوامل ذات الص  نظيميَّ حديات التَّ تي التَّ

َّ
ة ال اإلداريَّ

ة. نظيميَّ ة لتحقيقها األهداف التَّ  قد تكون سبب منع القيادات األكاديميَّ

ة للقيادات  • روف االجتماعيَّ
ُّ
ة والظ خصيَّ ة: العوامل الشَّ خصيَّ حديات الشَّ التَّ

ور القيادي. ة ممارستها للدَّ ة على فاعليَّ تي لها آثار سلبيَّ
َّ
ة، وال سائيَّ ِّ

 
 الن

حديات • ة واملعتقدات واآلراء في  التَّ قافيَّ
َّ
ة: مجموعة من املفاهيم الث قافيَّ

َّ
الث

تي يمكن أن تنعكس 
َّ
ظر للمرأة كقائد، ال قة بالنَّ ِّ

 
املجتمع ومكان العمل املتعل

. تها في ممارسة دور قيادي  إيجابي   سلًبا على قدرتها وفعاليَّ

 نظري االطار ال. 3

اتها:  أ. القيادة ونظريَّ

 ةمفهوم القياد

ين في جميع أنحاء      ِّ
ابقين والحالي  اكتسبت القيادة اهتمام الباحثين السَّ

العالم، واستخدموا أساليب مختلفة لدراسة القيادة والحصول على مفاهيم 

ة تعريفات  الي حصلت القيادة على عدَّ دة، وبالتَّ اهرة املعقَّ
َّ
شاملة لهذه الظ

ِّفت القيادة 8، 7 ، 6وضعت من قبل العديد من الباحثين والخبراء]
[. وقد عر 

ة تأثير، وعرَّف ها عمليَّ راسات بأنَّ ِّ
[ Schermerhorn [6                في عدد من الد 

أثير على اآلخرين وتحفيزهم على القيام  ة املستخدمة للتَّ ها العمليَّ القيادة بأنَّ

 

ة عودي  ي المرأة الس  تول   
ة في للمناصب القيادي  

 .عليم العاليقطاع الت  

 ابع الت  املتغري  هاملتغـرـيات املستقل

 تنظيميةالتحديات ال
 شخصيةالتحديات ال
 الثقافيةتحديات ال

 2ف

 1ف

 3ف
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مة. وذكر
َّ
[  Northouse [7بالعمل الجاد من أجل تحقيق ودعم أهداف املنظ

ة تأثير فرد على مجموعة من األفراد لتحقيق هدف مشترك. أ نَّ القيادة عمليَّ

ز ة هي القدرة على Burke [8وميَّ لطة والقيادة، فأشار إلى أنَّ القوَّ [ بين السُّ

ة أثير على اآلخرين؛ والقيادة هي ممارسة تلك األهليَّ ويدان 8] التَّ ِّ
ا الس  [. أمَّ

اس لتحقيق الهدف. وعرَّف [ فقد ذكرا 9] وباشراحيل ة تحريك النَّ ها عمليَّ أنَّ

اتجة 10] شوقي تي يمارسها القائد والنَّ
َّ
ات ال لوكيَّ ها عدد من السُّ [ القيادة بأنَّ

تي 
َّ
ة وال ة للقائد، واملرؤوسين، وخصائص املهمَّ عن تفاعل بين صفات شخصيَّ

ة ممكنة مع توافر درجة كب ِّضا تنشد تحقيق األهداف بأكبر فاعليَّ
يرة من الر 

رابط بين الجماعة.
َّ
 والت

رت عن ظاهرة Northouse [7 وذكر       ة تكرَّ ة عناصر أساسيَّ [ أنَّ هناك عدَّ

 القيادة، وهي: 

ة ) -  (.processإنَّ القيادة عبارة عن عمليَّ

أثير ) - ن التَّ  (.Influenceإنَّ القيادة تتضمَّ

 .(Groupإنَّ القيادة تنشأ داخل الجماعة ) -

 (.Goal attainmentإنَّ القيادة تشتمل على هدف يراد تحقيقه ) -

ة تأثير فرد  وبناًء على ما سبق، نستطيع استنتاج أنَّ القيادة بشكل عام عمليَّ

ات مجموعة من األفراد في محاولة لتحقيق أهداف  على أنشطة وسلوكيَّ

نة.  معيَّ

ات القيادة  نظريَّ

ابعة لل راسات التَّ ِّ
عليم العالي إلى أنَّ أساليب القيادة البديلة تشير بعض الد  تَّ

ما   وربَّ
ً
 ومختلفة

ً
ا جديدة

ً
ر طرق ِّ

 
قليدي للقيادة، وتوف عريف التَّ تحلُّ محلَّ التَّ

اتها قة؛ لفهم القيادة عن طريق نظريَّ ِّ
 [.3] متفو 

ة الرَّجل العظيم: .1  نظريَّ

تي      
َّ
ات تفسير القيادة وأقدمها وال استهدفت في تحليلها القيادات أولى نظريَّ

ها تفترض بأنَّ القائد هو إنسان عظيم،  ول، حيث إنَّ ة ورؤساء الدُّ العسكريَّ

رات 11] وأنَّ العظمة هي موهبة غيُّ ة بأنَّ التَّ ظريَّ [. وتعتقد أيًضا هذه النَّ

ة حدثت عن طريق رجال ولدوا  ة في حیاة املجتمعات اإلنسانيَّ الجوهريَّ

ة غير عاديةبمواهب وقدرات ف
َّ
ون 12] ذ [، وأنَّ القادة هم أشخاص استثنائيُّ

ة بالفطرة منذ والدتهم ة خاصَّ ِّجال 13] يملكون صفات قیادیَّ
[؛ أي أنَّ الر 

 [.14] العظماء يولدون وال يصنعون 

مات: .2 ِّ
ة الس   نظريَّ

ة لتفسير      دت إلى ظهور مدخل جديد أكثر واقعيَّ ة مثيرة للجدل مهَّ نظريَّ

ةالقيا مات القياديَّ ِّ
ة اكتساب الس  مات إمكانيَّ ِّ

ة الس   دة، حيث افترضت نظريَّ

فات 15] ِّ
 للقيادة بتلك الص 

ً
زت على تحديد صفات للقائد تجعله مؤهال

َّ
[، ورك

ة فإنَّ القائد  ظريَّ املوروثة أو املكتسبة من وجوده في املجتمع، وطبًقا لهذه النَّ

ذي يتَّصف بخصائص وقدرا
َّ
خص ال زه هو الشَّ ِّ

ة تمي  ة    ت خاصَّ عن بقيَّ

ة أو  ة أو عقليَّ فات قد تكون جسديَّ ِّ
ة           املجموعة، وهذه الص  نفسيَّ

واصل  زاهة، والقدرة على التَّ
َّ
فس، الن قة بالنَّ ِّ

 
كاء، الث

َّ
االجتماعي        كالذ

[16،17.] 

ة: لوكيَّ ة السُّ ظريَّ  النَّ

مات على       ِّ
ة الس  ى إلى إنَّ عدم قدرة نظريَّ ال أدَّ تحديد سمات القائد الفعَّ

مط القيادي له من خالل قيامه  ركيز لدراسة سلوك القائد أو النَّ
َّ
انتقال الت

ز القائد  ات يتميَّ مط القيادي  هو مجموعة سلوكيَّ ة. والنَّ بواجباته اإلداريَّ

تائج ق النَّ ِّ
نة قد تحق  ر عن طريقة تفكير معيَّ ِّ

الي يعب  عة  بتكرارها، فهو بالتَّ
َّ
املتوق

قها ِّ
 [.18] من منصب املدير وقد ال تحق 

الية: ة التَّ راسات ظهرت األنماط القياديَّ ِّ
 ومن هذه الد 

ة. - ة أو االستبداديَّ  نمط القيادة األوتوقراطيَّ

هة. -  نمط القيادة غير املوجَّ

ة. - يمقراطيَّ ِّ
 نمط القيادة الد 

ة: .4 ة املوقفيَّ ظريَّ  النَّ

ة إلى أنَّ أي فرد من أفراد الفريق يستطيع أن يكون قائًدا تشير هذه       ظريَّ النَّ

رورة  نة؛ أي إنَّ القائد في موقٍف ما ليس من الضَّ ن بظروف معيَّ في موقف معيَّ

أن يكون قائًدا في موقف آخر؛ فقد ينجح قائد الجماعة في وقت الحرب 

لم، فال يمكن أن يظهر القا أت له ويفشل في القيادة في وقت الس   إذا تهيَّ
َّ

ئد إال

البيئة املحيطة الستخدام مهاراته، أي إنَّ ظهور القائد مرتبط بظروف 

ذي يفرض 
َّ
يطرة الكافية عليها، فاملوقف هو ال ة ال يملك السَّ موضوعيَّ

ة ] ق له الفاعليَّ ِّ
لوك املطلوب من القائد لكي تحق  [ وبذلك نجد أنَّ 18السُّ

ة ر بشخصيَّ
َّ
ة الجماعة واملوقف أو الحالة  نجاح القيادة يتأث القائد وبشخصيَّ

[11 .] 

ة:5 حويليَّ ة التَّ ظريَّ  . النَّ

ابعين وتحفيزهم نحو تحقيق       ة دفع التَّ ها عمليَّ ة بأنَّ حويليَّ عرَّف القيادة التَّ
ُ
ت

األهداف من خالل تعزيز القيم العليا واألخالق، والوصول بهم إلى مرتبة 

تي برزت 
َّ
ات الحديثة وال ظريَّ ة من النَّ حويليَّ ة القيادة التَّ َعدُّ نظريَّ

ُ
القادة.     وت

َعدُّ بشكل كبير؛ وذلك لقدرت 
ُ
حديات، وت مة في مواجهة التَّ

َّ
ها على قيادة املنظ

ات املرؤوسين  أثير في سلوكيَّ فين والتَّ
َّ
ا لقياس اإلبداع لدى املوظ مؤشًرا قويًّ

ة، وفتح املجال لهم وتشجيعهم  ة ومبادراتهم االبتكاريَّ وتنمية قدراتهم اإلبداعيَّ

 
َّ
تي تواجه منظ

َّ
عوبات ال [. وترتكز 19ماتهم ]على مواجهة املشكالت والصُّ

مات 
َّ
ة للمنظ نظيميَّ قافة التَّ

َّ
غيير في الث أثير والتَّ ة على مبدأ التَّ حويليَّ القيادة التَّ

من خالل إقناع األفراد وتوجيه اهتمامهم إلى ما هو أبعد من مصالحهم 

مة. والقائد 
َّ
ِّسالة العليا للمنظ

ا من الر  ًنا أساسيًّ ة لتكون جزًءا ومكو  اتيَّ
َّ
الذ

اقبة لوضع الحلول املناسبة ملواجهة 
َّ
ؤية الث حويلي هو َمن يمتلك الرُّ التَّ

قة في املرؤوسين، ويهتم بأفراد الفريق  ِّ
 
مكين ليزرع الث حديات ويمارس التَّ التَّ

ع  ِّ
ي االبتكار واإلبداع لديهم ويشج  ِّ

ة،      وينم  ك بالقيم األخالقيَّ مسُّ على التَّ

 ِّ
 [.16دة بين املرؤوسين ]واملحافظة على العالقات الجي 

 ب. املرأة والقيادة

املرأة نصف املجتمع، وبجانب اهتمامها بأسرتها أصبحت تقوم بأدوار      

ة، فعملت  نمية الوطنيَّ عديدة بعد نزولها لسوق العمل واندماجها في عجلة التَّ

ة، فقد تكون مديرة أو قا  ة واإلداريَّ عليميَّ ئدة أو في كثير من املجاالت، منها التَّ

ضح من ممارسة العمل مع اآلخرين لتحقيق أهداف  كليهما، فالقيادة تتَّ

دة. ولكي تنجح املرأة في املجال القيادي ال ُبدَّ أن تنظر إلى   ة محدَّ تنظيميَّ

ب أن تكون 
َّ
ذي تقوم به، وذلك يتطل

َّ
بات العمل ال

َّ
ة وإلى متطل اتيَّ

َّ
قدراتها الذ

 
َّ
ة وواثقة من قدراتها؛ لتتمك تي تقف ذكيَّ

َّ
يات ال ِّ

حد  ن من مواجهة الكثير من التَّ

ة بمناصب مختلفة، ولكن األعداد القليلة  أمام معارفها ومهاراتها الوظيفيَّ

ة دفع الباحثين لدراسة الفروق بين نمط قيادة  دات في املناصب القياديَّ ِّ
ي  للسَّ

راسات في تحديد الف13املرأة عن نمط قيادة الرَّجل ] ِّ
رق بين [. اختلفت الد 

ظر  راسات دعمت وجهة النَّ ِّ
نمط القيادة لدى املرأة عن الرَّجل، فبعض الد 

راسات  ِّ
األولى بأنَّ نمط القيادة للمرأة يختلف عن نمط القيادة للرَّجل، فالد 
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لت معظمها إلى   ت بأثر عامل الجنس على نمط القيادة توصَّ تي اهتمَّ
َّ
ة ال األجنبيَّ

 
ُّ
كور ونمط قیادة اإلناث، وذكرت أنَّ املرأة وجود اختالف بين نمط قیادة الذ

عاون والعمل الجماعي؛  تي توصف بالتَّ
َّ
أكثر ممارسة للقیادة مع الجماعة وال

يطرة  م والسَّ
ُّ
حك تي توصف بالتَّ

َّ
بينما الرَّجل أكثر ممارسة للقيادة ال

ة.  االجتماعيَّ

واصل مع املرؤوسين Tannen [20 أشار      يختلف بين  [ إلى أنَّ أسلوب التَّ

واصل مع  كور يرون أنَّ الغرض من املحادثات والتَّ
ُّ
الجنسين، فالقادة الذ

تائج واألهداف فقط مع الحفاظ على هيمنة  املرؤوسين ضمان تحقيق النَّ

ِّجال على الوصول إلى املناصب 
هج يساعد الر  ة القائد، وهذا النَّ واستقالليَّ

ساء في مكان العم ِّ
 
ة أكثر من الن ا القادة من اإلناث فيرين أنَّ القياديَّ ل. أمَّ

فاعل وعلى  واصل مع املرؤوسين هو الحفاظ على التَّ الهدف من املحادثات والتَّ

ة تتبع  سائيَّ ِّ
 
العالقة الحميمة مع اآلخرين في مكان العمل، وأنَّ القيادات الن

ة مع  خصيَّ ز على الحفاظ على العالقات الشَّ ِّ
 
نهج بناء العالقات، حيث ترك

ة ُصنع اآل  فين وإشراكهم في عمليَّ
َّ
خرين في مكان العمل، وسد احتياجات املوظ

 القرار. 

ة       راسات إلى أنَّ أسلوب املرأة في القيادة يمتلك خاصيَّ ِّ
كما أشارت بعض الد 

شجيع واملشاركة بطريقة أوضح من أسلوب الرَّجل ]
َّ
[، ويرجع ذلك إلى  13الت

 أمرين: 

ب على الرَّفض الخفي لسلطتها كامرأة في ( محاولة املرأة القياد1)
ُّ
غل ة التَّ يَّ

اني: هو كون املرأة أكثر قدرة على تطوير عالقات 2منصب قيادي. )
َّ
( واألمر الث

نظيم ] ة أفضل في التَّ  [.  21إنسانيَّ

وبناًء على ما سبق، رأت الباحثات أنَّ القيادة تختلف بين الجنسين وفًقا 

ة ممارستهم لها، وطر  ة لكيفيَّ مطيَّ ور النَّ أثير على اآلخرين. فالصُّ ق محاولتهم للتَّ

ٍ من الرَّجل واملرأة في مكان العمل، وهذا 
ر على سلوك كل  ِّ

 
بين الجنسين تؤث

يات  ِّ
حد  ة بين الرَّجل واملرأة هو واحد من أكثر التَّ مطيَّ ور النَّ االختالف في الصُّ

ين امل
َّ
ساء في مسيرتهنَّ ليتول ِّ

 
تي تواجه الن

َّ
ة.ال  ناصب القياديَّ

ة ة للوصول للمناصب القياديَّ عوديَّ تي تواجه املرأة السُّ
َّ
حديات ال  ج. التَّ

ة       قافيَّ
َّ
ة والث ة واالجتماعيَّ ة واالقتصاديَّ ياسيَّ ِّ

رات الس  طوُّ غم من التَّ على الر 

، وبدأت فيها املرأة بالحصو  عودي  رات كبيرة في املجتمع السُّ ت إلى تغيُّ تي أدَّ
َّ
ل ال

ة 
َّ
ة في كاف ة واالجتماعيَّ عليم ومشاركتها املهنيَّ رص متكافئة في ميادين التَّ

ُ
على ف

ات، 17املجاالت ] عوديَّ دات السُّ ِّ
ي  ة السَّ راسات أهليَّ ِّ

دت العديد من الد 
َّ
[، أك

ي مناصب اتخاذ القرار، ومع ذلك استمر الوضع املنهي  ِّ
 
ة لتول والكفاءة املهنيَّ

ساء في مكان العم ِّ
 
ساء للن ِّ

 
ِّجال والن

ي الر  ِّ
 
ل مع وجود فجوة وعدم تكافؤ بين تول

تي تمنع املرأة من الوصول 
َّ
يات ال ِّ

حد  ة. فهناك العديد من التَّ للمناصب القياديَّ

لوك القيادي في مختلف املجاالت، بما ف ة أو ممارسة السُّ ي إلى املناصب القياديَّ

عليم العالي ]  [. 2،22،23،24ذلك قطاع التَّ

يات        ِّ
ها تحد  عرف بأنَّ

ُ
ق باملرأة نفسها أو ما ت

َّ
قات ما يتعل ِّ

ومن هذه املعو 

َعدُّ في بعض األحيان حاجًزا بين املرأة 
ُ
تي ت

َّ
ة للمرأة، وال بيعة الفسيولوجيَّ

َّ
الط

فة وطموحها املنهي، حيث تواجه املرأة مشكلة في عدم توفير بيئة عمل 
َّ
املوظ

ي إلى إضع ِّ
جاح في أداء دورها مناسبة لها، وهذا يؤد  اف قدرتها على النَّ

تي تواجه املرأة للموازنة بين 
َّ
غوطات ال  إلى ذلك الضُّ

ً
الوظيفي، إضافة

الي تحتاج املرأة إلى مضاعفة  ات العمل، وبالتَّ ة ومسؤوليَّ ات األسريَّ املسؤوليَّ

به ظروف -جهودها واستثمار عامل الوقت بكفاءة 
َّ
على نحٍو يفوق ما تتطل

ب  -الرَّجل
َّ
تي تتطل

َّ
مها الوظيفي، فاملعادلة ال ة تقدُّ لكي تحافظ على استمراريَّ

ة من جهة  جاح املنهي من جهة، وبين دور املرأة كزوجة وأم مثاليَّ وازن بين النَّ التَّ

[، ولذلك فإنَّ صعوبة الجمع بين االلتزامات 25أخرى ال تنطبق على الرَّجل ]

م  بات العمل ُيسهِّ
َّ
ة ومتطل ة،  في نقصالعائليَّ تمثيل املرأة في املناصب القياديَّ

ات  ركيز على مسؤوليَّ
َّ
ساء أدوار القيادة من أجل زيادة الت ِّ

 
وقد ترفض بعض الن

ق بسهولة بين مهامها  ِّ
 
ساء يمكن أن توف ِّ

 
األسرة واحتياجاتها، فليس كل  الن

 إذا غاب دعم األسرة والعمل لها 
ً
ة ة، خاصَّ ذي ُيَعدُّ كقائد وااللتزامات العائليَّ

َّ
ال

ة على املدى  ر مسيرتها الوظيفيَّ
َّ
ات نجاح املرأة العاملة، وبذلك تتأث من أساسيَّ

ويل
َّ
ِّ فرد هو حاصل 26]  الط

ه من املعلوم أنَّ األداء اإلنساني ألي  [، كما أنَّ

تي يملكها الفرد 
َّ
ن مقدار املعرفة واملهارات ال تي تتضمَّ

َّ
ضرب عاملي  القدرة وال

تي تعني ألداء عمله 
َّ
رها، والعامل اآلخر هو الرَّغبة وال ِّ

ومدى قدرته على أن يطو 

تي يحملها الفرد تجاه عمله ]
َّ
ة ال افعيَّ [، فعزوف املرأة عن بعض 17مقدار الدَّ

ويلة 
َّ
ات البيت والعمل وضغط ساعات العمل الط األعمال بسبب مسؤوليَّ

ي إلى فق ِّ
ب مهارات عالية يؤد 

َّ
تي تتطل

َّ
طوير؛ واألعمال ال غبة في التَّ دان املرأة للرَّ

رص اكتساب 
ُ
الي تقلُّ ف ة، وبالتَّ ل املسؤوليَّ غبة في تحمُّ وافع أو عدم الرَّ ة الدَّ

َّ
لقل

 
ً

، فضال م الوظيفي  قدُّ ا يعني حرمان املرأة من التَّ الخبرة في ميدان العمل ممَّ

 ِّ
 
ة، والقدرات، الث خصيَّ ة مثل: املهارات الشَّ فس، عن العوامل الفرديَّ قة بالنَّ

قة  ِّ
 
واغل املتعل

مكين إضافة للشَّ عور بالتَّ وازن والشُّ والقدرة على تحقيق التَّ

ة كدعم الرَّجل لزوجته أو األب  ة، والعالقات االجتماعيَّ وابط األسريَّ ة الرَّ يَّ ِّ
بأهم 

ة ملكان عمل املرأة وقيادتها على رجال  ينيَّ ِّ
ة األحكام الد  يَّ ِّ

في البنته وهكذا... وأهم 

عليم  ذي نستثني منه مجال التَّ
َّ
بعض املجاالت واالختالط على سبيل املثال، وال

ْصل 
َ
ة ف عوديَّ ة السُّ ات نظام الُحكم في اململكة العربيَّ ذي من أساسيَّ

َّ
ال

عليم ] سات التَّ  [. 2الجنسين في مؤسَّ

ة هي َمن تسد  طريق التَّ      نظيميَّ يات التَّ ِّ
حد  م وفي أحيان أخرى تكون التَّ قدُّ

حديات  ة، والتَّ ة لتصل إلى املناصب القياديَّ عوديَّ الوظيفي للمرأة السُّ

ة، فقد ذكرت العديد  بكة املهنيَّ ها: اإلقصاء من الشَّ ِّ
ن أهم  ة كثيرة، مِّ نظيميَّ التَّ

يات  ِّ
حد  واصل املنهي هو أحد التَّ ة أنَّ عدم التَّ وعيَّ ة والنَّ يَّ ِّ

راسات الكم  ِّ
من الد 

ت
َّ
ئيسة ال ة ]الرَّ ساء إلى املناصب القياديَّ ِّ

 
 [.24ي تحول دون وصول الن

تي تعمل بطرق مختلفة تسهم في      
َّ
ة، وال ة وغير الرَّسميَّ العالقات الرَّسميَّ

ة. املؤتمرات واالجتماعات بين أعضاء هيئة  ة إيجابيَّ تحقيق نتائج مهنيَّ

ِّجال على وظائف 
دريس تعمل على بناء العالقات، فمن أسباب هيمنة الر  التَّ

عليم العالي بسبب  في مجال التَّ
ً
ة تي يحصل عليها  القيادة، وخاصَّ

َّ
الُفرص ال

بكات، ولسوء الحظ تم استبعاد العديد من  ِّجال بمساعدة تلك الشَّ
الر 

ة ] بكات في رحلتهنَّ إلى الوصول للمناصب القياديَّ ساء من مختلف الشَّ ِّ
 
[، 27الن

ا  ًيا مهمًّ ِّ
ة في ُصْنع القرار ُيعدُّ تحد  ات واملركزيَّ الحيَّ ة الصَّ كما أنَّ محدوديَّ

ة للقياد ة في اململكة العربيَّ سائيَّ ِّ
 
ة حول العالم والقيادة الن سائيَّ ِّ

 
ات الن

ة، وذلك ال  الحيَّ لطة والصَّ ة السُّ ة. فهي تواجه محدوديَّ ة خاصَّ عوديَّ السُّ

ة املسؤوالت عنها  يتناسب مع مركزهنَّ الوظيفي  كقادة وال مع حجم املسؤوليَّ

ساء في العديد من  [28[. وقد كشفت دراسة أجراها الحلواني ]28] ِّ
 
أنَّ الن

ر سلًبا على أداء  ِّ
 
ا يؤث ِّجال؛ ممَّ

ة الر 
َّ
ة تعمل تحت مظل القطاعات الحكوميَّ

تها في اتخاذ  ِّيَّ
د حر  ِّ

ِّجال يقي 
ل املستمر من قبل الر  دخُّ ساء، وأنَّ التَّ ِّ

 
أقسام الن

ة قيادتها. باإلضافة إلى أنَّ قصور سياسة التَّ  دريب القرارات ويحد  من فعاليَّ

عليم   في التَّ
ً
ة ة وخاصَّ هة للمرأة يضعف فرصة وصولها للمراكز القياديَّ املوجَّ

ة هي واحدة من  العالي، حيث عدم وجود الخبرة الكافية للقيام باألدوار القياديَّ

ة في مسار حياتهم  عوديَّ ة السُّ سائيَّ ِّ
 
تي تواجه القيادات الن

َّ
يات ال ِّ

حد  أكبر التَّ
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ة، فتحويل ال ساء من العمل األكاديمي إلى العمل اإلداري دون تدريب أو املهنيَّ ِّ
 
ن

ًيا، خصوًصا عند الحاجة إلى اتخاذ  ِّ
خبرة كافية في اإلدارة والقيادة ُيَعد  تحد 

رة.  ِّ
 
 قرارات سريعة ومؤث

ي        ِّ
 
دريب واملمارسة، وهذا ما تحتاج إليه املرأة لتول إنَّ الخبرة تأتي مع التَّ

ة، وهي  [. وعقبة26القيادة ] هوض باملرأة إلى املناصب القياديَّ أخرى أمام النُّ

تي يحتذى بمسيرتها ونجاحها واحترامها 
َّ
ة ال عدم وجود مرشدين ونماذج نسائيَّ

فة األقل خبرة من خالل نصيحة أو 
َّ
من قبل اآلخرين؛ لتسترشد بها املوظ

رص التَّ 
ُ
وجيه سبب لضياع ف م الوظيفي تعزيز أو تطوير ملهاراتها. وغياب التَّ قدُّ

ة للمرأة ]  [. 27خاصَّ

ة بين الجنسين،       مطيَّ ور النَّ ها: الصُّ ِّ
ة، فمن أهم  يات االجتماعيَّ ِّ

حد  ا عن التَّ أمَّ

ة، على  طوير الوظيفي للمرأة وبقوَّ ر على التَّ ِّ
 
تي ال تزال تؤث

َّ
واألحكام املسبقة ال

ِّجال في سلوكيَّ 
ساء والر  ِّ

 
غم من أنَّ الفروق بين الن تي الر 

َّ
اتهم هي نتيجة لألدوار ال

اسة، 26فرضها عليهم املجتمع ]  ها حسَّ ة للمرأة أنَّ مطيَّ فات النَّ ِّ
[. ومن الص 

ة  ك في فعاليَّ
 
فات وجهة نظر تشك ِّ

ة، حيث تبني هذه الص  متعاطفة، ومحبَّ

 قيادة املرأة.

اجحين كثيًرا ما ترت        بالقادة النَّ
ً
تي ترتبط عادة

َّ
فات ال ِّ

فات إنَّ الص  ِّ
بط بالص 

ة. وعندما تحاول القيادات  ل املسؤوليَّ قة والحزم وتحمُّ ِّ
 
كور، كالث

ُّ
ة للذ مطيَّ النَّ

عم وردود  ها تواجه نقص الدَّ ة لألنثى فإنَّ مطيَّ ورة النَّ ة العمل خارج الصُّ سائيَّ ِّ
 
الن

ة ] لبيَّ ة م3الفعل الس  لة أنَّ املرأة يجب أن تكون ربَّ ِّ
نزل [. وفكرة املجتمع املتأص 

ودورها األساس ي هو أن تكون مسؤولة عن أسرة ترعى فيها أطفالها وزوجها، 

ِّجال في مجال األعمال، باإلضافة إلى اختالف 
ها ال تستطيع مجابهة الر  وأنَّ

اس،  عات األداء بين الجنسين، فالقائد يأتي بصورة رجل فقط في أذهان النَّ
ُّ
توق

ا أنَّ املرأة م ن املمكن أن تكون بنفس كفاءة وليس من املقبول اجتماعيًّ

تي يجب على املرأة كسرها في املجتمع] 
َّ
[. 29الرَّجل، وغير ذلك من الحواجز ال

لت عالقة غير متكافئة بين الرَّجل 
َّ
ة بين الجنسين شك مطيَّ ورة النَّ ا، فالصُّ

ً
إذ

واملرأة من خالل إنشاء مناصب رفيعة املستوى للرَّجل دون املرأة. وبسبب 

نشئة  ها ال تملك التَّ ربية الخاطئة لألنثى وزرع فكرة أنَّ
َّ
ة وطريقة الت االجتماعيَّ

ر على  ِّ
 
ا يؤث ائم، ممَّ قص الدَّ ة؛ فتهتز ثقتها بنفسها وتشعر بالنَّ القدرات الكافيَّ

ة  ي مناصب قياديَّ ِّ
 
لة لتول ها غير مؤهَّ ة بأنَّ غم من -مسيرتها الوظيفيَّ على الرَّ

 [. 13] اكزفتقوم برفض تلك املر  -جدارتها

ة، وهو        سائيَّ ِّ
 
ًيا آخر يواجه القيادات الن ِّ

مكين يمكن أن يكون تحد  عدم التَّ

ة ُصنع القرار وتحقيق أهداف  أثير في عمليَّ ينعكس في عدم قدرتهنَّ على التَّ

ق  ذي ال يمكن أن يتحقَّ
َّ
مة؛ نظًرا لعدم وجود أدوات أو وسائل تمكين، وال

َّ
املنظ

 من خالل الوص
َّ

لطة الكافية والوصول إلى  إال ول إلى املعرفة، ومنح السُّ

شجيع واملشاركة في 
َّ
واب والت

َّ
ة الث اتيَّ

َّ
نمية الذ املعلومات، وكذلك من خالل التَّ

الي فإنَّ  تحديد األهداف ورسم السياسات وتحديد الوسائل واألساليب، وبالتَّ

مكين،  ي إلى عدم التَّ ِّ
ابقة سيؤد  الي قيادة غير أي نقص في الجوانب السَّ وبالتَّ

ة أو غيرها من  عليميَّ سة التَّ ز االنتماء واالنتساب إلى املؤسَّ ِّ
مكين يعز  الة. والتَّ فع 

قدير  ز مشاعر التَّ ِّ
ة الفرد ويعز  مات، وترك تأثير إيجابي على نفسيَّ

َّ
املنظ

سة.  للمؤسَّ

ـابقة 4 راسات السَّ ِّ
 . الد 

ي     ِّ
حد  راسات التَّ ِّ

ة، تناولت العديد من الد  سائيَّ ِّ
 
تي تواجه القيادات الن

َّ
ات ال

 ومنها:

تي تواجهها Al-kayed [5أجرى  •
َّ
يات ال ِّ

حد  [ دراسة هدفت إلى معرفة التَّ

ة في اململكة  ة في الجامعات الحكوميَّ ات للوصول ملناصب القيادة اإلداريَّ اإلداريَّ

 ِّ
حد  ة؛ لنشر الوعي والبحث عن حلول لتلك التَّ عوديَّ ة السُّ يات. وقد العربيَّ

ها  يات، أهم  ِّ
حد  ة تواجه عدًدا من التَّ عوديَّ راسة أنَّ املديرة السُّ ِّ

أوضحت الد 

عامل مع مختلف  ة، والتَّ ر على حياتها األسريَّ ِّ
 
ا يؤث العمل لساعات طويلة ممَّ

ة الخبرة في األعمال 
َّ
فويض، وقل طبائع املرؤوسين، وعدم وجود صالحيات للتَّ

ة.   اإلداريَّ

ة، Al-Jaradat22 [ا هدفت دراسة بينم      يات االجتماعيَّ ِّ
حد  عرُّف على التَّ [ للتَّ

ة،  تي تواجه القائدة في املدارس األردنيَّ
َّ
ة ال يَّ ِّ

ة، واملاد  خصيَّ ة، والشَّ نظيميَّ والتَّ

يات بين  ِّ
ة تواجه تحد  ة األكاديميَّ سائيَّ ِّ

 
وكان من أبرز نتائجها: أنَّ القيادات الن

طة إلى عا ِّ
ة تنسب املتوس  لية املستوى، وال توجد فروق ذات دالالت إحصائيَّ

ة، فقد أظهرت  يَّ ِّ
يات املاد  ِّ

حد  ِّ املجاالت باستثناء التَّ
ر املركز الوظيفي في كل  ملتغي 

تائج  كور. وأظهرت النَّ
ُّ
ة لصالح املديرين الذ ا ذات داللة إحصائيَّ

ً
تائج فروق النَّ

ة في املج ا ذات داللة إحصائيَّ
ً
ة كذلك فروق ة واالجتماعيَّ خصيَّ االت الشَّ

ذين يحملون شهادات املاجستير أو أعلى. 
َّ
ة لصالح أولئك ال يَّ ِّ

 واملاد 

ة Almaki [26وفي دراسة  • سائيَّ ِّ
 
[ كان الهدف معرفة تجارب القيادات الن

ريق 
َّ
تي تواجهها من أجل تمهيد الط

َّ
يات ال ِّ

حد  وء على التَّ املسلمة، وتسليط الضَّ

ساء  ِّ
 
دت أنَّ الن

َّ
تي أك

َّ
ا، وال ي منصًبا قياديًّ ِّ

 
امحات لتول

َّ
لألجيال القادمة من الط

حديات  ة والحلقة املفرغة من التَّ ة األكاديميَّ املسلمات يملكن القدرة القياديَّ

تقف في مسارهنَّ نحو املراكز العليا للقيادة. ومواقف املجتمع والقوالب 

ة، وم قافيَّ
َّ
ة الث مطيَّ دُّ النَّ نة ُيع  ِّ

سبة للعي  ِّ
 
ة بالن ينيَّ ِّ

كور واملعتقدات الد 
ُّ
وقف الذ

ة، ثمَّ العوامل  خصيَّ يات، باإلضافة إلى العوامل الشَّ ِّ
حد  من أصعب التَّ

ة مناسبة في سياسة  ة، وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات تنمويَّ نظيميَّ التَّ

ور القيادي للمرأة املسل عليم في املنطقة؛ لتشجيع الد  سات التَّ مة في املؤسَّ

ة بمختلف مستوياتها. عليميَّ  التَّ

غرير • تي تواجه 30] وقامت الد 
َّ
يات ال ِّ

حد  عرُّف على التَّ [ بدراسة بهدف التَّ

راسة  ِّ
اشئة، وأبرزت نتائج الد  ة النَّ عوديَّ ة في الجامعات السُّ سائيَّ ِّ

 
القيادات الن

سائيَّ  ِّ
 
تي تواجه القيادات الن

َّ
يات ال ِّ

حد  ر سلًبا على أنَّ التَّ ِّ
 
ة في مكان العمل تؤث

لطة  ة وتفويض السُّ يَّ ِّ
لة في الحر  ِّ

 
مكين املتمث تمكينهن  اإلداري، وأنَّ أبعاد التَّ

طوير املنهي لها عالقة مباشرة بتحسين مستوى  دريب والتَّ حفيز والتَّ والتَّ

ة في الجا سائيَّ ِّ
 
يات لدى القيادات الن ِّ

حد  مكين اإلداري ومواجهة التَّ معات التَّ

اشئة. ة النَّ عوديَّ  السُّ

تي Ngunjiri & Gardiner [31كما سعت دراسة  •
َّ
يات ال ِّ

حد   [ إلى تحديد التَّ

ة. وأبرزت  ة الكينيَّ ة في الجامعات الحكوميَّ ساء في املناصب اإلداريَّ ِّ
 
تعاني منها الن

د ات َيْعُدْدَن التَّ ة الُعظمى من اإلداريَّ راسة أنَّ الغالبيَّ ِّ
ا نتائج الد  ريب املنهي مهمًّ

أثير على األداء بنسبة )٪ ا في التَّ ة في 58.3جدًّ نظيميَّ ياسات التَّ ِّ
(، وأيًضا الس 

ة للغاية بنسبة  (.56.4)٪ مكان العمل مهمَّ

عرُّف على تجارب وصول Hannum,et al [32في حين هدفت دراسة  • [ للتَّ

 
َّ
ة إلى املراكز الُعليا والعقبات ال سائيَّ ِّ

 
عم القيادات الن تي واجهتهن، وتأثير الدَّ

ة لقيادة املرأة في  لبيَّ ة والس  شجيع على مسيرتهن، وأيًضا الجوانب اإليجابيَّ
َّ
والت

راسة عن مجموعة من  ِّ
ة في الواليات املتحدة، وأسفرت الد  الجامعات الحكوميَّ

عات األداء املختلفة 
ُّ
ها: أنَّ حواجز اإلحباط والفساد وتوق ِّ

تائج، من أهم  النَّ

ة 51(؛ بينما جاءت نسبة )٪60)٪ انت بنسبةك  ( لحاجز نقص الُفرص وخاصَّ

شجيع 40)٪ لغير البيض،
َّ
عم والت ة الدَّ يَّ ِّ

ة أشْدَن بأهم  سائيَّ ِّ
 
( من القيادات الن
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ة، و ة من 80)٪للوصول للمناصب القياديَّ دن أنَّ هناك جوانب إيجابيَّ ( أيَّ

فقون على أنَّ هناك ضغو 46)٪القيادة، و  على حياتهنَّ ( يتَّ
ً
ا كبيرة

ً
ط

ة.   االجتماعيَّ

ة درست وضع Kemp, Madsen& Davis [33 وقام كلٌّ من • [ بدراسة وصفيَّ

سات في القطاعين العام والخاص في البحرين والكويت  ة مؤسَّ دات في عدَّ ِّ
ي  السَّ

راسة  ِّ
رات الد  ة وعمان وقطر واإلمارات للمقارنة بينها. وكانت متغي  عوديَّ والسُّ

ة بسوق العمل، نظر  وائح والقوانين، األحوال الخاصَّ
َّ
ة، الل كوريَّ

ُّ
ة املجتمع الذ

باته، الوساطة 
َّ
ة، القطاع الخاص ومتطل خصيَّ وافع الشَّ ين، الدَّ ِّ

قافة والد 
َّ
الث

راسة أنَّ تمثيل املرأة في املناصب الُعليا  ِّ
ة. ووجدت الد  والعالقات االجتماعيَّ

ل
 
ة ضعيفة وغير ممث كل الكافي في دول الخليج العربي. والقياديَّ  ة بالشَّ

[ دراسة بعنوان )وضع مرادفات ملعنى الحواجز Diehl [34 كما أجرى  •

ة في  سائيَّ ِّ
 
راسة تجارب عدد من القيادات الن ِّ

دائد( حيث تناولت الد  والشَّ

ة تهدف إلى وضع معنى آخر للمحن  عليم العالي. وكانت دراسة نوعيَّ التَّ

عليم العالي وأثر ذلك على حياته تي تواجهها املرأة القائدة في التَّ
َّ
، والحواجز ال نَّ

رات اندرجت تحت  ة متغي  راسة عدَّ ِّ
عن طريق تجاربهنَّ في القيادة. وناقشت الد 

قة  ِّ
 
واصل، والث راع بين األسرة والعمل وأساليب التَّ ِّ

ة، وهي: الص  عوامل ذاتيَّ

ة على خيارات املرأة  قافيَّ
َّ
ة كالقيود الث ة الُفرص، وعوامل اجتماعيَّ

َّ
فس وقل بالنَّ

ة. استخدم الباح نة من )الخاصَّ ِّ
( قائدة 26ث أسلوب املقابالت على عي 

عة من األقسام وبمختلف  بمنصب رئيس أو نائب رئيس مجموعة، متنو 

عليم العالي.  سات التَّ ة الُعليا ملؤسَّ رجات العلميَّ ة والدَّ خصيَّ الخصائص الشَّ

فس.  قة بالنَّ ِّ
 
مكين، وتنمية الث ة التَّ يَّ ِّ

راسة إلى أهم  ِّ
 وخلصت الد 

ا در  • قات وصول املرأة 35اسة الغامدي ]أمَّ ِّ
عرُّف على معو  [ فقد هدفت إلى التَّ

راسة على  ِّ
ة في القطاع العام. وقد اعتمدت الد  ة إلى مناصب قياديَّ عوديَّ السُّ

منهج املسح االجتماعي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات. حيث تم 

نة  ِّ
راسة في جامعة امللك عبد العزيز على عي  ِّ

ة تطبيق الد  ة طبقيَّ عشوائيَّ

ها:  ِّ
ة نتائج، من أهم  راسة إلى عدَّ ِّ

لت الد  فات الجامعة، وتوصَّ
َّ
ة من موظ تناسبيَّ

ة في منع وصول املرأة إلى املناصب  يَّ ِّ
ة ليست ذات أهم  قافيَّ

َّ
قات الث ِّ

أنَّ املعو 

اعم من آبائهنَّ أو أزوا نة على املوقف الدَّ ِّ
ة العي  دت غالبيَّ

َّ
ة، كما أك جهنَّ القياديَّ

دة  ِّ
ة املتشد  راسة أنَّ اآلراء الفقهيَّ ِّ

ة، وأظهرت الد  يهنَّ مناصب قياديَّ ِّ
 
في حالة تول

ساء إلى هذه  ِّ
 
عدُّ عائًقا نحو سعي الن

ُ
ة ال ت نحو عمل املرأة في املناصب القياديَّ

ة لها  خصيَّ قات الشَّ ِّ
راسة إلى أنَّ املعو  ِّ

لت الد  املناصب. ومن ناحية أخرى، توصَّ

ة؛ حيث كشفت األثر ا ألكبر في تعطيل وصول املرأة إلى املناصب القياديَّ

ة طموح املرأة وضعف رغبتها في الوصول إلى املناصب  تائج محدوديَّ النَّ

ة وأعباء منصبها الحالي   وفيق بين األعباء األسريَّ ة، رغم قدرتها على التَّ القياديَّ

ات.
َّ
دريب وتطوير الذ  مع حرصها على التَّ

ة 36الحسيني ]كما أجرت  • عوديَّ [ دراسة هدفت ملعرفة دافع املرأة السُّ

ة. وقد  عوديَّ ة السُّ ة في مجتمع اململكة العربيَّ العاملة في املواقع القياديَّ

حليلي، وكان من أبرز  اعتمدت الباحثة في دراستها على املنهج الوصفي التَّ

ِّج
راسة: عدم اعتراف الر  ِّ

تي أسفرت عنها الد 
َّ
تائج ال ال بقدرات املرأة وعدم النَّ

ة من  سائيَّ ِّ
 
د بعض القيادات الن ة، وخوف وتردُّ لهم لها في القيادة اإلداريَّ تقبُّ

ٍ ما، ويرجع ذلك 
أي. إنَّ طموح املرأة العاملة ُمَتَدٍن إلى حد  ة وإبداء الرَّ املسؤوليَّ

ة العاملة، وإنَّ  عوديَّ تي تواجه املرأة السُّ
َّ
يات والعقبات ال ِّ

حد   تفويض إلى التَّ

ة ُيَعد  الوسيلة الوحيدة لتأهيل  سائيَّ ِّ
 
ة الن لطات للقيادات اإلداريَّ بعض السُّ

دريب أو االبتعاث  ة األخرى كالتَّ رق العلميَّ
ُّ
ا الط ة، أمَّ سائيَّ ِّ

 
ة الن القيادات اإلداريَّ

نظيم اإلداري في  دوات أو حضور املؤتمرات فيفتقر إليها التَّ أو عقد النَّ

سات ال ة.املؤسَّ سائيَّ ِّ
 
 ن

ة في   عوديَّ ذي تقوم به املرأة السُّ
َّ
ئيس ال ور الرَّ راسة، أنَّ الد  ِّ

كما أبرزت نتائج الد 

ط ورسم لها من سياسات 
 
ة هو اإلشراف على تنفيذ ما خط املراكز القياديَّ

ات املعطاة للمرأة في املناصب  الحيَّ بعيدة عن اتخاذ مواقع القرار، وأنَّ الصَّ

ة غير  كافية لنجاح دورها القيادي واإلشرافي, وهي كافية بشكل نسبي القياديَّ

ا  ا وعلميًّ وتيني، إضافة إلى ضعف تأهيل املرأة فنيًّ للعمل -لتسيير العمل الرُّ

ات للمرأة  -بشكل عام، والعمل القيادي بشكل خاص لبيَّ يعد من أهم الس 

ة. ة في املناصب القياديَّ ة خاصَّ عوديَّ  السُّ

اط ]في حين سعت درا • عرُّف على خصائص مجتمع 37سة خيَّ [ إلى التَّ

ة العاملة في القطاع العام، ومعرفة أثر هذه  عوديَّ ة السُّ سائيَّ ِّ
 
القيادات الن

لت الباحثة فيها إلى جملة من  ة تلك الفئة. وقد توصَّ الخصائص على فعاليَّ

عليمي للقيادات  أهيل التَّ ل في: ارتفاع مستوى التَّ
َّ
تائج، تتمث ة النَّ سائيَّ ِّ

 
الن

ة العاملة في القطاع العام  سائيَّ ِّ
 
العاملة في القطاع العام. تنحصر القيادات الن

ة  ة اإلداريَّ سائيَّ ِّ
 
ة, كما تمتاز هذه القيادات الن حيَّ ِّ

ة والص  ربويَّ
َّ
في املجاالت الت

ة في مجال العمل  ة العاملة في القطاع العام بحداثة الخبرة الوظيفيَّ عوديَّ السُّ

ص، جهة العمل، القيا خصُّ ة )املؤهل العلمي، التَّ خصيَّ
دي. إنَّ املعايير الشَّ

ة في املناصب  عوديَّ ة السُّ سائيَّ ِّ
 
الخبرة( هي األساس في اختيار القيادات الن

ة العاملة في القطاع العام  عوديَّ ة السُّ سائيَّ ِّ
 
ع القيادات الن ة، وعدم تمتُّ العامَّ

ات املت الحيَّ ا يحد  من بقدٍر كاٍف من الصَّ ة ممَّ تها القياديَّ ناسبة مع مسئوليَّ

تها.  فاعليَّ

د ] • هابي ومحمَّ
 
ا دراسة الش تي 38أمَّ

َّ
وافع ال [ فقد سعت إلى دراسة وتحديد الدَّ

ئها  ر في تبوُّ ِّ
 
تي تؤث

َّ
قات ال ِّ

ة وتشخيص أهم املعو  ء املواقع القياديَّ تدفع املرأة لتبوُّ

عرُّف على اتجاهات املرأة نحو وتبعدها عن هذه املواقع؛ وذلك من خ الل التَّ

ء هذه املواقع، وتشخيص  تي تدفعها لتبوُّ
َّ
وافع ال ة، ومعرفة الدَّ املواقع القياديَّ

ء املرأة للموقع القيادي. استخدم  ر في تبوُّ ِّ
 
تي تؤث

َّ
قات ال ِّ

أهم املشكالت واملعو 

قاها ا استبانة وطبَّ حليلي، وأعدَّ نة  الباحثان املنهج الوصفي التَّ ِّ
على عي 

ة في القطاع العام.  ساء في مختلف املواقع القياديَّ ِّ
 
نة من الن ة مكوَّ عشوائيَّ

مات الواجب  ِّ
تائج، منها: أنَّ أهم الس  راسة عن مجموعة من النَّ ِّ

وأسفرت الد 

ة  نة-توافرها في املرأة القياديَّ ِّ
كاء،  -من وجهة نظر العي 

َّ
ة، الذ خصيَّ ة الشَّ هي: قوَّ

غبة في  ة، القدرة على اتخاذ القرارات، الرَّ موح، الكفاءة العلميَّ
ُّ
ق والط فوُّ التَّ

تائج أنَّ  ف مع املواقف. كما أظهرت النَّ كيُّ زاهة واالستقامة، والقدرة على التَّ
َّ
الن

ي  ِّ
 
ء املرأة للموقع القيادي هو تدن ر في تبوُّ ِّ

 
تي تؤث

َّ
قات واملشكالت ال ِّ

أهم املعو 

قة بقرارات وآراء املرأة، نظرة القائد اإلداري لعمل  ِّ
 
املرأة وعدم القناعة والث

ة  ل املسئوليَّ ين بعدم قدرة املرأة على تحمُّ ِّ
ائدة لدى القادة اإلداري  والفكرة السَّ

ة  روف العائليَّ
ُّ
ة، وعدم قدرتها على مواجهة مشكالت العمل، والظ القياديَّ

وج على كاهلها، إ تي يلقيها الزَّ
َّ
ة ال فس وأعباؤها األسريَّ  لعدم ثقتها بالنَّ

ً
ضافة

ِّجال 
مييز في املعاملة بين الر  ة، والتَّ كوريَّ

ُّ
ة الذ ـنشــئة االجتماعيَّ نتيجة التَّ

ِّجال من منافسة املرأة 
ف الر  ساء، نظرة املجتمع لعمل املرأة القيادي، تخوُّ ِّ

 
والن

 لهم.

هابي ] •
 
وء على واقع املرأة39بينما سعت دراسة الش ة في  [ إلى إلقاء الضَّ العربيَّ

تي تدفع املرأة 
َّ
وافع ال ممارستها للعمل اإلداري والقيادي، وأهم االتجاهات والدَّ

ر 
َّ
تي يجب أن تتوف

َّ
مات والخصائص ال ِّ

ركيز على الس 
َّ
ء املوقع القيادي، والت لتبوُّ

د  ِّ
 
راسة لتؤك ِّ

في املرأة ملساعدتها على ممارسة عملها القيادي. وجاءت نتائج الد 
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غبة وحب العمل، وتأكيد أنَّ أهم  ة هي: الرَّ ي املرأة املواقع القياديَّ ِّ
 
وافع لتول الدَّ

ة في مجال  ة، والخبرة الوظيفيَّ ل املسؤوليَّ موح، واملقدرة على تحمُّ
ُّ
ات والط

َّ
الذ

دة  ِّ
ة، والحرص على تعزيز مكانة املرأة، والعالقة الجي  التها العلميَّ ِّ

العمل ومؤه 

لعمل. وتأسيًسا على ذلك، فإنَّ اتجاهات املرأة باملسئولين واملرؤوسين با

ودوافعها في ممارستها للعمل اإلداري والقيادي تنبع من تركيزها على تحقيق 

ئقة بها، وإثبات جدارتها وكفاءتها 
َّ

ة الال ات وتحقيق املكانة االجتماعيَّ
َّ
الذ

وجيه والرَّ  خطيط والتَّ قابة وقدرتها على توظيف مجاالت العمل اإلداري، كالتَّ

تي تساعد على تحقيق أهداف 
َّ
واإلشراف، واتخاذ القرارات الرَّشيدة ال

ة عالية. متها بفاعليَّ
َّ
 منظ

تي تواجه 40في حين هدفت دراسة الغانم ] •
َّ
قات ال ِّ

[ وسعت إلى تحديد املعو 

ة في املجتمع القطري، وأقد عدَّ الباحثون  يها املناصب القياديَّ ِّ
 
املرأة لتول

لة ملختلف شرائح املجتمع، وأسفرت استبانة تم ت ِّ
 
نة ممث ِّ

طبيقها على عي 

نة حول أدوار املرأة  ى رؤية معيَّ اها أنَّ املجتمع يتبنَّ راسة عن نتيجة مؤدَّ ِّ
الد 

رص 
ُ
ر على ف ِّ

 
ا يؤث دارة؛ ممَّ ابع، وليس في مركز الصَّ لتضعها في صورة التَّ

ورة التَّ  ة، كما ال تزال الصُّ ة للمهن املناسبة حصولها على مناصب قياديَّ قليديَّ

ز املجتمع على املهن  ِّ
 
ة املجتمع، حيث يرك لعمل املرأة مسيطرة على ذهنيَّ

ذي تعمل 
َّ
ائد ال مط السَّ عليم، وهذا هو النَّ ة، وفي مجال التَّ ة والكتابيَّ اإلداريَّ

ة  ٍ ما لألدوار القياديَّ
نة ملوقف معارض إلى حد  ِّ

ي العي  ِّ
 لتبن 

ً
فيه املرأة، إضافة

دة املواصفات لصورة ل لمرأة، وذلك لكون املجتمع لديه صورة جاهزة محدَّ

ي زوجاتهم  ِّ
 
ة تول ِّجال من قضيَّ

ر موقف الر 
َّ
ة تأث مطيَّ ورة النَّ املرأة، وبهذه الصُّ

راسة  ِّ
ة، فكانت املعارضة من عدد كبير منهم. وحسب الد  للمناصب القياديَّ

 ِّ
ة أفراد العي   وفي أيًضا، فقد اتضح أنَّ أغلبيَّ

ً
لون أن يكون رئيسهم رجال ِّ

نة يفض 

كور واإلناث، فحسب وجهة نظرهم، فإنَّ املرأة غير صالحة 
ُّ
هذا تساوى الذ

وع من األعمال.  لهذا النَّ

لة بموضوع       ِّ
ابقة ذات الص  راسات السَّ ِّ

ضح من خالل استعراض الد  يتَّ

يات و  ِّ
حد  راسات إلى التَّ ِّ

غم من تعر ض تلك الد  تي تمنع البحث، وبالر 
َّ
العقبات ال

ز هذه  ِّ
 إنَّ ما يمي 

َّ
ة في مجال عملها، إال املرأة من الوصول للمناصب القياديَّ

ات في قطاع  ة من وجهة نظر القيادات األكاديميَّ راسة هو تناول القضيَّ ِّ
الد 

اع القرار على  راسة صنَّ ِّ
عليم العالي الحكومي، حيث ستساعد نتائج الد  التَّ

ة تحديد احتياجات السَّ  الت للمناصب القياديَّ نَّ مؤهَّ
ُ
ات ليك عوديَّ دات السُّ ِّ

ي 

هات واألهداف املنشودة من رؤية  وجُّ عليمي، وتحقيق التَّ الُعليا في القطاع التَّ

(2030.) 
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راسة  ِّ
 أ. منهج الد 

الَءمته 
ُ
حليلي؛ مل راسة.استخدمت الباحثات املنهج الوصفي التَّ ِّ

 لطـــــبيعة الد 

راسة  ِّ
نة الد  ِّ

 ب. مجتمع وعي 

ة بفروع         ة األكاديميَّ سائيَّ ِّ
 
راسة من جميع القيادات الن ِّ

ن مجتمع الد  تكوَّ

دة في منصب قيادي، 196جامعة امللك عبد العزيز، والبالغ عددهن ) ِّ
( سي 

ت االستعانة بدراسة ِّ  Krejcie & Morgan [40] وتمَّ
نة لتحديد حجم العي 

ة ) ات في املناصب القياديَّ نة األكاديميَّ ِّ
( خالل 132املطلوبة، حيث بلغ حجم عي 

ح الجدول رقم)1438/1439العام ) ِّ
راسة 1هـ(. ويوض  ِّ

نة الد  ِّ
( توزيع أفراد عي 

ارسة، حيث نجد أنَّ أعلى نسبة من القائدات تنتمي إلى  ِّ
رات الد  وفًقا ملتغي 

ة ) ِّجات، كما 67.7وأنَّ ما نسبته )٪(، 40( )٪ 50-46الفئة العمريَّ
( منهنَّ متزو 

كتوراه )٪ ة منهنَّ حاصالت على درجة الد  د 98.5أنَّ الغالبيَّ ِّ
 
ذي يؤك

َّ
( األمر ال

ضح  ا لقيادة العمل األكاديمي  والقيادي بالجامعة. كما يتَّ الت أكاديميًّ أنهنَّ مؤه 

نة، وأ ِّ
ة ألفراد العي  ع املناصب القياديَّ د وتنوُّ نَّ أعلى نسبة من القائدات تعدُّ

ة هؤالء  ة، وأنَّ غالبيَّ ة، كمشرفات على أقسامهن  العلميَّ يشغلن مناصب قياديَّ

ة  سائيَّ ِّ
 
تي تواجه القيادات الن

َّ
يات ال ِّ

حد  القائدات لديهنَّ إدراك بدرجة كبيرة للتَّ

عن به من خب ة بالجامعة؛ ملا يتمتَّ رة في الجامعة للوصول إلى املراتب القياديَّ

ة. كما أنَّ ما نسبته )٪ عن لشغل 71,5عمليَّ
َّ
ة يتطل ن يشغلن مناصب قياديَّ ( ممَّ

ة في املستقبل.  مناصب أعلى من مناصبهن الحاليَّ

راسة  ِّ
 ج. أداة الد 

ة  تي تواجه املرأة األكاديميَّ
َّ
يات ال ِّ

حد  مت الباحثات استبانة لقياس التَّ صمَّ

ا، باالعتماد عل ى منصًبا قياديًّ
َّ
ظري واالستبانات في دراسات لتتول ى اإلطار النَّ

لة بدراسة الباحثات, شملت االستبانة بيانات 2،5،22،31] سابقة ِّ
[ ذات الص 

ل العلمي،  ِّ
ة، املؤه  ة عن املشاركات: )العمر، الحالة االجتماعيَّ ديموغرافيَّ

ة، وتم  عات واإلنجازات القياديَّ
ُّ
طل ة، والتَّ ى الوظيفي، والخبرة الوظيفيَّ املسمَّ

راسة، هي:  ِّ
 تحديد ثالثة محاور للد 

ل: ة ملنصب  املحور األوَّ عوديَّ ي املرأة السُّ ِّ
 
ر على تول ِّ

 
تي تؤث

َّ
ة ال نظيميَّ يات التَّ ِّ

حد  التَّ

عليم العالي، واشتمل على )  ( عبارة. 15قيادي في قطاع الت 

ة  عوديَّ ي املرأة السُّ ِّ
 
ر على تول ِّ

 
تي تؤث

َّ
ة ال خصيَّ يات الشَّ ِّ

حد  اني: التَّ
َّ
املحور الث

عليم العالي   ( عبارة.15، واشتمل على )ملنصب قيادي في قطاع التَّ

ي  ِّ
 
ر على تول ِّ

 
تي تؤث

َّ
ة بثقافة املجتمع ال ة الخاصَّ قافيَّ

َّ
يات الث ِّ

حد  الث: التَّ
َّ
املحور الث

عليم العالي، واشتمل على )  ة ملنصب قيادي في قطاع التَّ عوديَّ ( 8املرأة السُّ

ح جدول رقم ) ِّ
راسة. واعتمدت الباحثة مقيا2عبارات. ويوض  ِّ

س ( محاور الد 

ة، 5ليكرت الخماس ي ) = غير موافق، 2= محايد، 3=موافق، 4=موافق بشدَّ

ة(.1  = غير موافق بشدَّ

 متغيرات الدراسة مستوياتها  1جدول 

ر  كرار املستويات املتغي  سبة التَّ ِّ
 
 الن

 7.7 10 ( سنة40-36من ) العمر

 27.7 36 ( سنة45-41من )

 40.0 52 ( سنة50-46من )

 24.6 32 ( سنة فأكثر51)

ة ِّجة الحالة االجتماعيَّ
 67.7 88 متزو 

 19.2 25 عزباء

قة 
َّ
 12.1 17 مطل
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ل العلمي  ِّ
 1.5 2 ماجستير املؤه 

 98.5 128 دكتوراه 

ى الوظيفي   10.8 14 وكيلة عمادة املسمَّ

ة يَّ ِّ
 
 13.1 17 وكيلة كل

 49.2 64 مشرفة قسم أكاديمي 

ة رئيسة وحدة   26.9 35 إداريَّ

 10.8 14 وكيلة عمادة

ة  14.6 19 ( سنوات 10أقل من ) الخبرة الوظيفيَّ

 38.5 50 ( سنة19-10من )

 31.5 41 ( سنة29-20من )

 15.4 20 ( سنة فأكثر30)

ة عات واإلنجازات القياديَّ
ُّ
طل ع أن أشغل  التَّ

َّ
ا، وأتطل ا أشغل منصًبا قياديًّ ا أعلى في املستقبل. أنا حاليًّ ا أكاديميًّ  71.5 93 منصًبا قياديًّ

ا أعلى في املستقبل.  ا أكاديميًّ ا، ولكن ال أطمح أن أشغل منصًبا قياديًّ ا أشغل منصًبا قياديًّ  28,5 37 أنا حاليًّ

 2 جدول 

راسة  وعبارات محاور  ِّ
 الد 

ة  نظيميَّ
َّ
يات الت ِّ

حد 
َّ
 الت

مز  ط الحسابي  العبارة الرَّ ِّ
 االنحراف املعياري  املتوس 

A1 ِّجال في نفس املنصب
 1,122 3.83 .صالحياتي محدودة كقائد مقارنة بنظائري من الر 

A2 ة في اتخاذ القرارات  1.228 3.52 .لدي املركزيَّ

A3 ات وسياسات الجامعة بشكل كاف  1.060 3.98 .املرأة تشارك في صياغة إستراتيجيَّ

A4  ة تزيد من دافعيتي لالستمرار كقائدأحصل على ة ومعنويَّ يَّ ِّ
 0,925 3.47 .حوافز ماد 

A5  ة في جامعتي محدودة سائيَّ ِّ
 
ة املعطاة للقيادات الن لطة املاليَّ  0.924 3.92 .السُّ

A 6 نسيق اإلداري بين شطريها ز بسالسة التَّ  0.931 3.97 .جامعة امللك عبد العزيز تتميَّ

A 7  ةهناك ضعف سائيَّ ِّ
 
 0.812 3.77 .مشاركة للمعلومات بين اإلدارات الن

A 8 الة جان واالجتماعات فعَّ ِّ
 
 1.128 3.56 .مشاركتي في الل

A 9 رقيات محدودة للمرأة في جامعة امللك عبد العزيز
َّ
 1.128 3.37 .الت

A 10  ساء ِّ
 
ة للن ات في الجامعة كافيةفرص تدريب وتنمية املهارات القياديَّ  1.169 3.17 .األكاديميَّ

A 11  ة من ذوات الخبرة في بداية عملي كقائدة سائيَّ ِّ
 
هتني القيادات الن  1.013 3.50 .وجَّ

A 12 ة ة املستقبليَّ ن املرأة من شغل املناصب القياديَّ ِّ
 
تي تمك

َّ
ة مصدر لكسب الخبرة ال دريبيَّ ة التَّ  1.129 3.38 .البرامج القياديَّ

A 13 ب شعور اإلحباط ِّ
واتب / الحوافز بين الجنسين يسب  ل الرَّ  1.019 3.43 .اختالف معدَّ

A 14 ة من خارج الجامعة ة لديها فرص كافية لتعزيز خبراتها املهنيَّ  0.879 3.58 .املرأة األكاديميَّ

A 15  م الوظيفي )املنصب القيادي( للمرأة قدُّ  1.079 3.32 .الجامعة تدعم التَّ

 التحديات الشخصية

B1 ة ق بالقيام باألدوار القياديَّ
َّ
كور فيما يتعل

ُّ
فس من األكاديميين الذ ات أقل  ثقة بالنَّ ساء األكاديميَّ ِّ

 
 1.192 3.21 .الن

B2 0.849 3.99 .أعترف بأخطائي 

B3  1.094 3.50 .أستفيد من خبرات الغير 

B4 0.830 3.85 .املستقبل املجهول ال يخيفني 

B5 0.885 3.66 .لدي القدرة على قيادة اآلخرين 

B6 ة  0.852 3.73 .اهتم بتطوير مهاراتي اإلداريَّ

B7 غم من صعوبته ة عملي بالر  ل مسؤوليَّ  0.946 3.41 .لدي القدرة على تحمُّ

B8 ة ة تلهيني عن التزاماتي األسريَّ اتي املهنيَّ  0.895 3.70 .مسؤوليَّ

B9 ر على قيامي بدوري الوظيفي على أكمل وجه ِّ
 
ة للمرأة )حمل( ال تؤث بيعة الفطريَّ

َّ
 0.900 3.52 .الط

B10 ة فر لحضور اجتماع أو مؤتمر بعيًدا عن مقر العمل ألسباب عائليَّ  0.834 3.35 .يصعب عليَّ السَّ

B11 ا ة ضعيفة جدًّ ة فإنَّ خبرتي اإلداريَّ  1.112 3.16 .كوني أكاديميَّ

B12 ا ا لكي أتفرَّغ إلثبات ذاتي مهنيًّ ر في اإلنجاب حاليًّ ِّ
 
 0.989 3.45 .ال أفك

B13 ة عم من أهلي ملواصلة مسيرتي الوظيفيَّ  1.119 3.21 .تلقيت الدَّ

B14 ة للوصول ملنصب قيادي ة ال تمنع طموح األكاديميَّ  1.098 3.24 .الواجبات األسريَّ
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B15  ر في ِّ
 
ةمشاعري تؤث  1.438 2.75 .قراراتي العمليَّ

ة  قافيَّ
َّ
يات الث ِّ

حد   1.210 2.61 التَّ

ساء  ِّ
 
ِّجال أفضل من الن

ة لدى الر  ائد في املجتمع، أنَّ املهارات اإلداريَّ  0.924 3.72 .املعتقد السَّ

 0.957 3.15 .ال يساوي املجتمع بين كفاءة الرَّجل واملرأة في القيادة  

ةنظرة املجتمع نحو   ها عقالنيَّ ة أكثر من أنَّ ها عاطفيَّ ة بأنَّ سائيَّ ِّ
 
 1.002 3.18 .القيادات الن

 0.994 3.14 .تثق اإلدارة العليا في قدراتي كقائدة  

كور  
ُّ
زني قرارات اإلدارة العليا عن زمالئي الذ ِّ

 1.085 2.97 .تمي 

ل فكرة أنَّ دور املرأة األساس ي في املنزل، وأنَّ    0.889 3.57 .الرَّجل قيادي بالفطرة تأصُّ

ة  ة رسميَّ ها مهنيَّ  1.057 3.12 .عالقتي مع املرؤوسات عالقة صداقة أكثر من أنَّ

ري الوظيفي  عني ملواصلة تطوُّ ِّ
 1.210 2.61 .املجتمع يشج 

راسة وثباتها ِّ
 د. صدق أداة الد 

دق  ِّ
: الص 

ً
ال راسةأوَّ ِّ

اهري ألداة الد 
َّ
 الظ

ة      ص املوارد البشريَّ مين في تخصُّ ِّ
 
تم عرض االستبانة على مجموعة من املحك

ة؛  ليمانيَّ ة االقتصاد واإلدارة بالجامعة، فرع السُّ يَّ ِّ
 
نظيمي بكل لوك التَّ والسُّ

راسة،  ِّ
اهري لعباراتها ومدى مالءمتها ألهداف الد 

َّ
دق الظ ِّ

ق من الص  حقُّ للتَّ

مين ومقترحاتهم تم تعديل االستبانة وبع ِّ
 
د االطالع على مالحظات املحك

ة. هائيَّ ِّ
 وإخراجها في صورتها الن 

راسة ِّ
اخلي ألداة الد   ثانًيا: صدق االتساق الدَّ

اخلي     ة وحساب معامل االرتباط الدَّ نة استطالعيَّ ِّ
تم تطبيق األداة على عي 

ذي تنتمي 
َّ
ة للمحور ال يَّ ِّ

 
رجة الكل بين درجة كل  عبارة من عبارات االستبانة والدَّ

ح بالجدول رقم )  ضح من الجدول أنَّ 3إليه العبارة وفًقا ملا هو موضَّ (. ويتَّ

ذي يعكس ارتفاع 0.01مستوى ) جميع عبارات االستبانة دالة عند
َّ
(، األمر ال

دق عالية ويمكن  ِّ
رات الص  ِّ

 
د أنَّ مؤش ِّ

 
اخلي، ويؤك معامالت االتساق الدَّ

  االعتماد عليها والوثوق بها.

ذي تنت 3جدول 
َّ
ة للمحور ال يَّ ِّ

 
رجة الكل  مي إليه معامالت االرتباط بين درجة كل  عبارة مع الدَّ

 رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط

عليم العالي مة التَّ
 
ة داخل منظ سائيَّ ِّ

 
تي تواجهها القيادات الن

َّ
يات ال ِّ

حد  ل: التَّ  املحور األوَّ

0.651** A 11 0.894** A 6 0,262 A1 

0.912** A 12 0.935** A 7 0.846**  A2 

0.863** A 13 0.905** A 8 0.926**  A3 

0.731** A 14 0.783** A 9 0.863**  A4 

0.854** A 15 0.892** A 10 0.855**  A5 

عليم العالي ا في قطاع التَّ ى منصًبا قياديًّ
َّ
ة لتتول عوديَّ تي تواجه املرأة السُّ

َّ
ة ال خصيَّ يات الشَّ ِّ

حد  اني: التَّ
َّ
 املحور الث

0.779** B11 0.800** B6 0.787** B1 

0.896** B12 0.802** B7 0.681** B2 

0.902** B13 0.844** B8 0.833** B3 

0.896** B14 0.784** B9 0.798** B4 

0.587** B15 0.858** B10 0.801** B5 

تي 
َّ
ة بثقافة املجتمع ال ة الخاصَّ قافيَّ

َّ
يات الث ِّ

حد  الث: التَّ
َّ
عليم العالياملحور الث ة في التَّ سائيَّ ِّ

 
تواجهها القيادات الن  

 رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط  

  0.902** C5 0.347 C1 

  0.891** C6 0.831** C2 

  0.745** C7 0.750** C3 

  0.687** C8 0.795**  C4 

 ومناقشتهاالنتائج . 6

راسة بيانات لتحليل ِّ
حليل برنامج استخدم تم نتائجها وتفسير الد    التَّ

ة بالرزمة اإلحصائي ة للعلوم اإلحصائيَّ  (.  20) اإلصدار( SPSS) االجتماعيَّ

راسة أداة ثبات. أ ِّ
 الد 

ر( ألفا كرونباخ) معامل باستخدام الباحثات قامت      ِّ
 
 االتساق ملعامل كمؤش

اخلي رات الدَّ راسة، ملتغي  ِّ
ح( 4) رقم والجدول  الد  ِّ

 أداة  محاور  ثبات معامل يوض 

راسة ِّ
ضح. الد  بات معامالت أنَّ  الجدول  من ويتَّ

َّ
 قيم  تراوحت حيث مرتفعة؛ الث

 وجميعها( 0.964-0.887) بين  ما املحاور  لثبات ألفا كرونباخ معامالت

د مرتفعة، ثبات معامالت ِّ
 
ه تؤك راسة أداة على االعتماد باإلمكان  أنَّ ِّ

 .الد 

ي للثبات ألفا كرونباخ معامالت 4 جدول  ِّ
 
راسة  أداة محاور  وثبات الكل ِّ

 الد 

راسة ِّ
بات  عدد الفقرات محاور الد 

َّ
 معامل الث

تي تواجهها القيادات 
َّ
ة ال نظيميَّ يات التَّ ِّ

حد  عليم العالي. التَّ مة التَّ
َّ
ة داخل منظ سائيَّ ِّ

 
 0.964 15 الن

عليم العالي. ا في قطاع التَّ ى منصًبا قياديًّ
َّ
ة لتتول عوديَّ تي تواجه املرأة السُّ

َّ
ة ال خصيَّ يات الشَّ ِّ

حد   0.961 15 التَّ
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تي تواجهها القيادات 
َّ
ة بثقافة املجتمع ال ة الخاصَّ قافيَّ

َّ
يات الث ِّ

حد  عليم العالي.التَّ ة في التَّ سائيَّ ِّ
 
 0.887 8 الن

ي: ِّ
 
بات الكل

َّ
 0.930 38 الث

ات اختبار. ب راسة فرضيَّ ِّ
 الد 

ات اختبار تم راسة فرضيَّ ِّ
 Regression) االنحدار تحليل طريق عن الد 

Analysis )تائج وجاءت ن  هو كما النَّ  (. 5) رقم بالجدول  مبيَّ

نت       تائج بيَّ ر املحسوبة( F) قيمة أنَّ ( 5) رقم بالجدول  النَّ ِّ
 
ة كمؤش  تأثير لقوَّ

موذج ي  األثر قياس في النَّ ِّ
 
يات الكل ِّ

حد  ة للتَّ نظيميَّ ة التَّ خصيَّ ة والشَّ قافيَّ
َّ
 والث

ي على ِّ
 
ة املرأة تول عوديَّ ة للمناصب السُّ عليم في القياديَّ  8.024) بلغت العالي التَّ

والي، على( 20.319و 12.270و نت كما التَّ تائج بيَّ حديد معامل قيمة أنَّ  النَّ  التَّ

(R2 )يات  بين  للعالقة ِّ
حد  ة التَّ نظيميَّ ي التَّ ِّ

 
ة املرأة وتول عوديَّ  للمناصب السُّ

ة ر أنَّ  يعني  وهذا ( 0.590) بلغت القياديَّ يات) املستقل املتغي  ِّ
حد  ة التَّ نظيميَّ ( التَّ

تي األسباب من٪( 59) ريفس  
َّ
ر ال ِّ

 
ي على تؤث ِّ

 
ة للمناصب املرأة تول  وقيمة. القياديَّ

حديد معامل يات بين  للعالقة( R2) التَّ ِّ
حد  ة التَّ خصيَّ ي الشَّ ِّ

 
 املرأة وتول

ة عوديَّ ة للمناصب السُّ ر أنَّ  يعني  وهذا( 0.460) بلغت القياديَّ  املستقل املتغي 

يات) ِّ
حد  ة التَّ خصيَّ ر( الشَّ تي  العوامل من٪( 46) يفس 

َّ
ب ال ي في تتسبَّ ِّ

 
 املرأة تول

ة للمناصب نت وأخيًرا،. القياديَّ تائج بيَّ حديد معامل قيمة أنَّ  النَّ ( R2) التَّ

يات بين  للعالقة ِّ
حد  ة التَّ قافيَّ

َّ
تي  الث

َّ
قافة إلى تعود ال

َّ
ائدة الث  املجتمع لدى السَّ

ي من ِّ
 
ة املرأة تول عوديَّ ة للمناصب السُّ  أنَّ  يعني  وهذا( 0.180) بلغت القياديَّ

ر يات) املستقل املتغي  ِّ
حد  ة التَّ قافيَّ

َّ
ر( الث تي األسباب من٪( 18) فقط يفس 

َّ
 ال

ر ِّ
 
ي على تؤث ِّ

 
ة للمناصب املرأة تول تائج وتشير. القياديَّ   إلى ( 5) رقم الجدول  في النَّ

راسة، فرضيات قبول  ِّ
 وذات  موجبة( B)االنحدار معامالت كانت حيث الد 

ة داللة  (.P<0.001) مستوى  عند إحصائيَّ

 5 جدول 

يات أثر  لتقدير  االنحدار  تحليل ِّ
حد 

َّ
ة الت نظيميَّ

َّ
يات الت ِّ

حد 
َّ
ة والت خصيَّ

َّ
يات الش ِّ

حد 
َّ
ة والت قافيَّ

َّ
ي على الث ِّ

 
ة املرأة تول عوديَّ ة للمناصب السُّ عليم في القياديَّ

َّ
 العالي  الت

معامالت   2Rقيمة  الفرضية

 (Bاالنحدار)

ة  Tقيمة  مستوى املعنويَّ

p-Value 

قبول  Fقيمة 

 الفرضية؟

ة 1ف نظيميَّ يات التَّ ِّ
حد  ي املرأة  ←: التَّ ِّ

 
تول

ة.  ة للمناصب القياديَّ عوديَّ  السُّ

 نعم 8.024 0.000 *** 2.883 0.243 0.590

ة 2ف خصيَّ يات الشَّ ِّ
حد  ي املرأة  ←: التَّ ِّ

 
تول

ة.  ة للمناصب القياديَّ عوديَّ  السُّ

 نعم 12.270 0.000 *** 2.979 0.460 0.460

ة 3ف قافيَّ
َّ
يات الث ِّ

حد  ي املرأة  ←: التَّ ِّ
 
تول

ة.  ة للمناصب القياديَّ عوديَّ  السُّ

 نعم 20.319 0.000 *** 2.523 0.148 0.180

ة داللة تشير***  (0.01) داللة مستوى  عند إحصائيَّ

تائج مناقشة. 7
َّ
 الن

راسة بيانات ضوء في        ِّ
تي  الد 

َّ
يات عن الكشف إلى تهدف وال ِّ

حد  تي  التَّ
َّ
 ال

ساء من الكفاءات وصول  دون  تحول  ِّ
 
ة للمناصب الن عليم  قطاع في القياديَّ  التَّ

ة اململكة في العالي ة، العربيَّ عوديَّ لت فقد السُّ تائج إلى توصَّ الية النَّ  : التَّ

راسة أثبتت .1 ِّ
ة الد  ة داللة ذات ارتباط عالقة هناك أنَّ  الحاليَّ  بين  إحصائيَّ

ة العوامل نظيميَّ ي التَّ ِّ
 
ة القيادات وتول سائيَّ ِّ

 
ة الن ة األكاديميَّ عوديَّ  للمناصب السُّ

ة نت. القياديَّ راسة وبيَّ ِّ
ة العوامل أهم أنَّ  الد  نظيميَّ رة التَّ ِّ

 
 وبدرجة إيجاًبا املؤث

ات وصول  على كبيرة ة للمناصب األكاديميَّ عليم القياديَّ ل العالي بالتَّ
َّ
: في تتمث

كل  الجامعة وسياسات استراتيجيات صياغة في املرأة مشاركة دعم  بالشَّ

ال، الكافي نسيق وسالسة والفعَّ  عبد امللك جامعة شطَرْي  بين  اإلداري  التَّ

ة العوامل أبرز  ومن. العزيز نظيميَّ رة التَّ ِّ
 
ي على سلًبا املؤث ِّ

 
ة القيادات تول سائيَّ ِّ

 
 الن

ة ة األكاديميَّ عوديَّ ة للمناصب السُّ سات القياديَّ عليم بمؤسَّ ل العالي التَّ
َّ
: في تتمث

لطة ة السُّ ة للقيادات املحدودة املاليَّ سائيَّ ِّ
 
 مشاركة وضعف الجامعة، في الن

ة اإلدارات بين  املعلومات سائيَّ ِّ
 
كر، الجذير ومن. الن ِّ

 
رص أنَّ  بالذ

ُ
 تنمية ف

ة هاراتامل ات القياديَّ عليم قطاع في لألكاديميَّ ٍ  إلى قليلة تعد   العالي  التَّ
 ما، حد 

م حيث سهِّ
ُ
ة القيادات وصول  من الحد في العوامل هذه ت سائيَّ ِّ

 
ة الن  األكاديميَّ

ة للمناصب عليم القياديَّ راسة نتائج وتشابهت. العالي بالتَّ ِّ
ة الد   نتائج مع الحاليَّ

تي [ Al-Ahmadi [2 دراسة
َّ
لت وال ة العوامل  أبرز  أنَّ  إلى توصَّ نظيميَّ رة  التَّ ِّ

 
 املؤث

ي على سلًبا ِّ
 
ة القيادات تول سائيَّ ِّ

 
ة الن ة األكاديميَّ عوديَّ ة للمناصب السُّ  القياديَّ

سات عليم بمؤسَّ ل اململكة في العالي التَّ
َّ
لطة: في تتمث ة السُّ  املحدودة املاليَّ

ة للقيادات سائيَّ ِّ
 
 اإلدارات  بين املعلومات مشاركة وضعف الجامعة، في الن

ة، سائيَّ ِّ
 
الحيات الن دة والصَّ ة للقيادات املحدَّ سائيَّ ِّ

 
كور  مقارنة الن

ُّ
 نفس  في بالذ

م. املناصب سهِّ
ُ
ة القيادات وصول  من الحد في  العوامل هذه وت سائيَّ ِّ

 
 الن

ة ة للمناصب األكاديميَّ عليم القياديَّ فق. العالي بالتَّ راسة نتائج أيًضا وتتَّ ِّ
 الد 

ة اط دراسة مع الحاليَّ تي [ 37] الخيَّ
َّ
دت وال

َّ
ع عدم أك ة القيادات تمتُّ سائيَّ ِّ

 
 الن

ة عوديَّ الحيات من كاٍف  بقدرٍ  العام القطاع في العاملة السُّ  مع املتناسبة الصَّ

تها ة؛ مسئوليَّ ا القياديَّ  . فاعليتها من يحد   ممَّ

نت .2 راسة بيَّ ِّ
ة العوامل من العديد هناك أنَّ  الد  خصيَّ تي  الشَّ

َّ
 تأثير لها ال

ة على جوهري  ي إمكانيَّ ِّ
 
ة املرأة تول عوديَّ ة للمناصب السُّ عليم القياديَّ  العالي،  بالتَّ

 خوف يوجد ال كما بأخطائها، تعترف القيادة مجال في املرأة أنَّ : أبرزها ومن

ة من املجهول  املستقبل من راسة في املشارِّكات غالبيَّ ِّ
ة؛ الد  ا الحاليَّ  يعكس  ممَّ

ة قة قوَّ ِّ
 
فس الث ة القيادات واهتمام لديهن، بالنَّ سائيَّ ِّ

 
ة الن عوديَّ  بتطوير السُّ

ة املهارات  بأنَّ [ Al-kayed [5 دراسة تناولته ما عن يختلف وهذا. لهن اإلداريَّ

ة ة األكاديميَّ عوديَّ ة، األعمال في للخبرة تفتقر السُّ ر  على يدل وهذا اإلداريَّ طوُّ  التَّ

ة للمرأة امللحوظ عوديَّ تي  للعقبات وتجاوزها السُّ
َّ
 تختلف  وأيًضا. تواجهها ال

راسة نتائج ِّ
ة الد  لت ما مع الحاليَّ  والحسيني[ 35] الغامدي دراسة إليه توصَّ

راستين نتائج كشفت حيث[ 36] ِّ
ة إلى الد   رغبتها وضعف املرأة طموح محدوديَّ

ة املناصب إلى الوصول  في وفيق على قدرتها رغم القياديَّ ة األعباء بين  التَّ  األسريَّ

د خوف إلى باإلضافة الحالي، منصبها وأعباء ة القيادات بعض وتردُّ سائيَّ ِّ
 
 من الن

أي وإبداء املسؤولية راسة تائج وتشابهت. الرَّ ِّ
ةا الد   [26 دراسة نتائج مع لحاليَّ

Almaki ] تي
َّ
ة لدى أنَّ  إلى أشارت ال ة القيادات غالبيَّ سائيَّ ِّ

 
ة الن  األكاديميَّ

ة عوديَّ عم وبوجود اآلخرين، قيادة على القدرة السُّ  املرأة  تواصل األهل من الدَّ

ة، مسيرتها فقت كما الوظيفيَّ راسة اتَّ ِّ
ة الد  هابي دراسة مع الحاليَّ

 
تي [ 39] الش

َّ
 ال
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دت
َّ
وافع أهم من أنَّ  أك ي الدَّ ِّ

 
ة املواقع املرأة لتول ل على مقدرتها القياديَّ  تحمُّ

ة، ة والخبرة املسؤوليَّ التها العمل مجال في الوظيفيَّ ِّ
ة، ومؤه   والحرص العلميَّ

دة والعالقة املرأة، مكانة تعزيز على ِّ
 . بالعمل واملرؤوسين باملسؤولين  الجي 

راسة كشفت .3 ِّ
رات هناك أنَّ  عن الد  ِّ

 
ة مؤش  عالقة وجود تدعم إيجابيَّ

ة ة العوامل بين إيجابيَّ قافيَّ
َّ
ي املجتمع ونظرة الث ِّ

 
ة املرأة وتول عوديَّ  السُّ

ة ة للمناصب األكاديميَّ سات القياديَّ عليم بمؤسَّ  على  يعمل فاملجتمع العالي، التَّ

ة املرأة تشجيع عوديَّ رها ملواصلة السُّ ر الوظيفي، تطوُّ  املرأة  دور  أنَّ  فكرة وتغي 

قة املرأة وإعطاء ذلك يدعم بالفطرة قيادي الرَّجل وأنَّ  املنزل  في ِّ
 
 ملمارسة الث

داقة وعالقة القائد، دور  ة القيادات بين  الصَّ سائيَّ ِّ
 
ة الن عوديَّ  مع  السُّ

ابقة العوامل  كل  . املرؤوسات ي تدعم السَّ ِّ
 
ة للمناصب املرأة تول  في  القياديَّ

عليم قطاع ة املرأة مازالت ولكن. العالي التَّ عوديَّ ي تواجه السُّ ِّ
عات تحد 

ُّ
 توق

ة، واملهارات القيادة في الجنسين  بين املختلفة األداء ي وهذا اإلداريَّ ِّ
حد   ُيَعدُّ  التَّ

ا املرأة يواجه حاجًزا تيجة وهذه. عامليًّ فق النَّ لت ما مع تتَّ  دراسة إليه توصَّ

تي [ 35] الغامدي
َّ
نت وال قات أنَّ  بيَّ ِّ

ة املعو  قافيَّ
َّ
ة ذات ليست الث يَّ ِّ

 منع  في  أهم 

ة، املناصب إلى املرأة وصول  دت كما القياديَّ
َّ
راسة أك ِّ

ة أنَّ  الد  نة غالبيَّ ِّ
 العي 

دت
َّ
اعم املوقف على أك يهنَّ  حالة في أزواجهنَّ  أو آبائهنَّ  من الدَّ ِّ

 
 مناصب تول

ة، ة اآلراء وأنَّ  قياديَّ دة الفقهيَّ ِّ
ة املناصب في املرأة عمل نحو املتشد   ال القياديَّ

عدُّ 
ُ
ساء سعي نحو  عائًقا ت ِّ

 
راسة نتائج تختلف بينما. املناصب هذه  إلى الن ِّ

 الد 

ة لت ما مع الحاليَّ تي [ 36] الحسيني  دراسة إليه توصَّ
َّ
دت ال

َّ
 اعتراف عدم أك

ِّجال
لهم وعدم املرأة بقدرات الر  ة، القيادة في لها تقبُّ  مع  تختلف كما اإلداريَّ

هابي ودراسة نتيجة
 
د الش تي [ 38] ومحمَّ

َّ
دت ال

َّ
روف أنَّ  أك

ُّ
ة الظ  وأعباء العائليَّ

ة املرأة تي  األسريَّ
َّ
وج يلقيها ال ء تعيق كاهلها على الزَّ ة للمناصب املرأة تبوُّ  . القياديَّ

راسة نتائج أنَّ  فنجد سبق، ما خالل ومن       ِّ
 ما مع وتتقاطع كثيًرا تتشابه الد 

راسات به جاءت ِّ
ابقة الد   بفهم اهتمامها حيث من املجال هذا في السَّ

يات ِّ
حد  تي  شيوًعا األكثر التَّ

َّ
ة املرأة تواجه ال  املناصب على للحصول  األكاديميَّ

ة عليم قطاع في القياديَّ راسة هذه فإنَّ  املقابل وفي. الحكومي العالي التَّ ِّ
 الد 

وء تسليط تحاول  كونها في وتنفرد غيرها عن تختلف  رصد  على وتركيزه الضَّ

يات أهم ِّ
حد  ة التَّ نظيميَّ ة، التَّ خصيَّ تي  وتلك والشَّ

َّ
. املجتمع ثقافة إلى تعود ال

راسة وجدت عام وبشكل ِّ
ة الد  ة املرأة أنَّ  الحاليَّ عوديَّ لة السُّ ا مؤهَّ ا علميًّ  وعمليًّ

ي عالية بخبرة ِّ
 
ة، املناصب لتول ر  هناك وأنَّ  القياديَّ  املجتمع فكر في تطوُّ

عودي ذي السُّ
َّ
ي على قادرة املرأة أنَّ  يرى  ال ِّ

 
ة املناصب تول  .لكفاءتها القياديَّ

 توصياتال. 8

م ما خالل من ه ذكره، تقدَّ وصيات من عدد تقديم يمكن فإنَّ  واملقترحات التَّ

تي 
َّ
 وصياغة القرار صناعة في مشارِّكة بوصفها املرأة بدور  االرتقاء شأنها من وال

ياسات االستراتيجيات ِّ
ة والس  سات الخاصَّ عليم بمؤسَّ  ما ذلك ومن العالي، التَّ

 : يلي

ة القيادات منح - سائيَّ ِّ
 
ة الن ات من مزيًدا األكاديميَّ الحيَّ  والحوافز الصَّ

ا املتاحة واإلمكانات والوسائل  القيادات مهارات تطوير على نفعه يعود ممَّ

ة سائيَّ ِّ
 
تي  للعقبات وتجاوزها املرأة مكانة تعزيز ومن جهة، من الن

َّ
 من تواجهها ال

 . أخرى  جهة

ة القيادات تدريب - سائيَّ ِّ
 
ة الن  ملمارسة مهاراتهنَّ  وتنمية وتأهليهنَّ  األكاديميَّ

، أعمالهنَّ  قة ومنحهنَّ  ومهامهنَّ ِّ
 
زمة والحوافز الكافية الث

َّ
تي  الال

َّ
 نحو  تدفعهنَّ  ال

 . العمل تطوير في املزيد بذل

ة مراكز إنشاء ضرورة - ة القيادات مشكالت ملتابعة خاصَّ سائيَّ ِّ
 
 في الن

ة الجامعات عوديَّ  . السُّ

ن  - راسة نتائج من تبيَّ ِّ
قات أنَّ  الد  ِّ

ة املعو  ة من تحد   املاليَّ  القيادات عمل فاعليَّ

ة سائيَّ ِّ
 
 وزارة تقوم أن  الباحثات توص ي  لذلك عالية؛  بدرجة الجامعات في الن

عليم صات بتوفير التَّ ة املخصَّ زمة املاليَّ
َّ

ة، وتطبيق الال مركزيَّ
َّ

 وتفويض الال

لطة سبة للمرأة السُّ ِّ
 
ة للقرارات بالن ة املهمَّ سبة واملاليَّ ِّ

 
 .إلداراتهم بالن

ة شبكات إنشاء - ة مهنيَّ ة نسائيَّ ة؛ وغير رسميَّ واصل لتقوية رسميَّ  وتبادل  التَّ

 .الحلول  وتقديم املشكالت وتحليل ومناقشة واملعلومات، الخبرات

ناوب تشجيع - فات وإعارة الجامعات داخل الوظيفي التَّ
َّ
. الجامعات بين  املوظ

الي ع في املساهمة وبالتَّ نوُّ دريس هيئة أعضاء وإكساب الخبرات وتبادل التَّ  التَّ

تي  املهارات
َّ
نهن ال ِّ

 
ب من تمك

ُّ
غل يات على التَّ ِّ

 .القيادة دور  تحد 

دريب برامج لحضور  املرأة ودعم تشجيع -  أن  قبل وتطويرها إلعدادها التَّ

ة مناصب تشغل ن أن وينبغي. قياديَّ تي  واملهارات املعارف البرامج هذه تتضمَّ
َّ
 ال

ون  القادة يحتاجها عامل األكاديميُّ ور  مع للتَّ  دون  وفعالية بكفاءة القيادي الدَّ

 .األسري  دورهن إعاقة

ساء املتاحة الُفرص زيادة - ِّ
 
ة املؤتمرات لحضور  للن ة؛ الوطنيَّ وليَّ  لتمثيل  والدَّ

عليم قطاع ة اململكة في العالي التَّ ة، العربيَّ عوديَّ  مساواة إلثبات كمحاولة السُّ

ة الكفاءة في الجنسين  ا القياديَّ  .اجتماعيًّ

ول  تجارب من االستفادة - مة الدُّ ِّ
ي مجال في املتقد  ِّ

 
ة املواقع املرأة تول  القياديَّ

وابت، األسس مع يتعارض ال بما تفعيلها وطرق 
َّ
 ثقافة مع ويتناسب والث

 . وتقاليده وعاداته مجتمعنا

ة لدراسات قترحاتم .ب  مستقبليَّ

ة بسبب      راسة اقتصرت الوقت محدوديَّ ِّ
 العزيز عبد امللك جامعة على الد 

ة، محافظة في املختلفة بفروعها  مشابهة دراسات إجراء فإنَّ  لذلك جدَّ

راسة ِّ
ة للد  نة على الحاليَّ ِّ

ة اململكة جامعات تشمل أكبر عي  ة؛ العربيَّ عوديَّ  السُّ

د وذلك
ُّ
أك راسة نتائج من للتَّ ِّ

طاق وواسعة شاملة رؤية وتوفير الد  ِّ
 بشأن  الن 

راسة موضوع ِّ
ه كما. الد  راسة مشابهة دراسة إجراء املمكن من أنَّ ِّ

ة للد   الحاليَّ

عليم قطاع غير أخرى  مجاالت في ة األعمال: مثل العالي، التَّ جاريَّ
ة الت  بيَّ ِّ

 
 والط

 .األعمال من وغيرها

 املراجع 

ة  املراجع .أ  العربيَّ

قات(. 2013. )فوز  الغامدي، [4] ِّ
ة املرأة وصول  معو  عوديَّ  املناصب إلى السُّ

ة ة دراسة العام، القطاع في القياديَّ نة على ميدانيَّ ِّ
فات من عي 

َّ
 موظ

ة العزيز عبد امللك جامعة  جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. بجدَّ

ة عبدالعزيز، امللك  . جدَّ
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لوك(: 2000) طريف شوقي، [10]  دار: القاهرة. اإلدارة وفعالية القيادي السُّ
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شر للط

َّ
 . والن

ة األنماط(. 2010. )حسن ناصر، [11]  في الوظيفي باألداء وعالقتها القياديَّ
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ABSTRACT_ The research seeks to acknowledge the most prevalent difficulties faced by Academic Saudi 

women leaders in gaining leadership roles in Public Sector Universities. The research embraced the 

analytical strategy descriptive and used a questionnaire as a significant information tool of data collection. 

The sample study consisted of 130 female leaders. The findings of this research showed that the major 

difficulties faced by the female leaders are the weakness of exchanging information between the distinct 

departments; the capacity of female leaders to balance family obligations and work duties; and the 

capacity to make the needed choices regardless of private emotions. In addition, the research discovered 

that Saudi females still face cultural challenges such as the belief that management and administrative 

abilities differ in performance between male and female. The research recommends that the female leaders 

of Saudi Academic should be empowered to take significant choices and that they should attend training 

courses and national and international conferences prior to taking up a leading role in a community. 

KEYWORDS: Organizational challenges, personal challenges, Female leaders, Academic Saudi female, 

Higher Education universities, Public Sector . 


