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مستخلص البحث:

اعتمد البحث ك  ,خالد ادللك جبامعة البنات بكلياتاألكادميية  للقيادات اإلدارم مقرتح للتمكني تصورإيل كضع البحث  هذا هدؼ 
 بلغػػػد علػػػا عينػػةبقػػد طي  ,البنػػػات بكليػػات اإلدارم للتمكػػػنياسػػتمدـ اسػػػتباتة ا ػػتملد علػػػا عػػدد مػػػ  األبعػػاد الوصػػػ و, ك  علػػا ادلػػن   

 األكادمييػػػة سبكػػػني القيػػػادات درجػػػة أفإىل  البحػػػث خلػػػ ك , خالػػػد ادللػػػك بكليػػػات البنػػػات جبامعػػػة األكادمييػػػة عضػػػوة مػػػ  القيػػػادات( 939)
 ؛ كعػػدـاجلمػػاعو"العمػػ  كالنطػػاةية",  القيػػادات ت ػػو ا الطػػل"ة, ك  ػػ  :يف أبعػػاد "متوسػػ"ة"جػػا ت خالػػد  ادللػػك جبامعػػة البنػػات بكليػػات
)ت ػػو ا الطػػل"ة, ك  ػػػ   التاليػػةأبعػػاد التمكػػػني اإلدارم   ػػوؿ البحػػث عينػػػة اسػػتابا ت متوسػػ"ات بػػني إ صػػػاةية داللػػة ذات فػػقكؽ كجػػود

احلاليػػػة  الوظي ػػةك ,(أدبيػػػةأـ  ,علميػػة)الكليػػػة  تػػوع :دلتغػػػر طبقػػا (اجلمػػاعو القيػػادات النطػػاةية, كادلةػػػاركة يف صػػنع القػػػقارات كازباذهػػا, كالعمػػػ 
البحػػث إىل كضػػع تصػػور  اتت ػػوكأخػػرا ,(مطػاعد سػػتاذأ, ؾسػػتاذ مةػػار أ, سػػتاذأ) العلميػػة كالدرجػة(, قطػػ  رةيطػػة ,كليػػة  كيلػػةك  , كليػػة عميػدة)

 كأسػ خالػد تكػوف مػ  عػدة تقػاط هػو: األهػداؼ, كادلقتكػ ات  ادللػك جبامعػة البنػات بكليػات األكادميية للقيادات اإلدارم ادلقرتح للتمكني
 كادلػػػادم ادلعنػػػوم الػػػدع  عػػػ  تن يػػػذص. كأكصػػػو البحػػػث بتقػػػدم ةالتصػػػور, كاليػػػات الت"بيػػػا؛ كمت"لبػػػات ت"بيقػػػجل, كإدارتػػػجل , كاجل ػػػات ادلطػػػ كل

 جلامعة. البنات كليات لت"و ق ج ود م   بذلوتجل ما كتقد ق ,كم اراهت  قدراهت  يف الثقة ظ ارإك  ,ادلتمي ة النطاةية للقيادات
Abstract 

The research access to conceptualize a proposed administrative empowerment academic 
leaders girls colleges at King Khalid University girls colleges, and adopted Find the descriptive 
method was used questionnaire included a number of dimensions of administrative 
empowerment of girls colleges were applied to a sample of (139), a member of the academic 
leaders girls colleges King Khalid University, and the salvation of search that enable academic 
leaders girls colleges at King Khalid University was largely a "moderate" in dimensions after the 
delegation of authority, and to stimulate women's leadership ", after" collective action; and that 
there were no statistically significant differences between the averages of the research sample 
responses on the dimensions administrative empowerment after (the delegation of authority, 
and to stimulate women's leadership and participation in decision-making and take, and 
teamwork), according to the variables of the college type (scientific and literary), and (Dean of 
the Faculty, Vice Dean, head of the Department), scientific degree (professor, and Associate 
professor, and assistant professor), and finally the search reached to develop a proposal to 
imagine the administrative empowerment of leaders of academic faculties girls King at the 
University of Khalid be several points are: goals, pillars and foundations of perception, and 
enforcement mechanisms; and the requirements of the application, and management, and those 
responsible for its implementation. I recommend research to provide moral and material support 
to the outstanding leadership of women and to show confidence in their abilities and skills and 
appreciation of their efforts for the development of women's colleges at the university. 
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أواًل: اإلطار العام للبحث:

مقدمة: 
 ا, كبػيف  ػت ااػاالتلتقػدـ ل كالقاعػدة األساسػيةلألمػ ,  التنميػةيف زايدة  كبػر د األصوؿ الوطنيػة الػت تطػ   بػدكر  تعد اجلامعات أ   
سػالي  قيادهتػا, عػ  ظلػاذج جد ػدة أل كتبحػثتػويل ااتمعػات أعليػة كػام ذلػا,  كلػذاللتغػرات ادلتطػارعة؛  كتواكػ  ,األمػورزماـ األم   سبتلك 
مػػ  خػػجيؿ إغلػػاد قيػػادات أكادمييػػة تتبػػع األسػػالي  كادلػػداخ  اإلدار ػػة احلد ثػػة يف  كذلػػك بصػػ ة مطػػتمقةكربطػػني جودهتػػا  اعلػػا ت"و قهػػ كتعمػػ 

 (.Beyond, 2010:15قيادهتا مث  التمكني اإلدارم الذم  ط   يف إغلاد قيادة مجاعية للابامعة.)
تغيػػػر األدكار ادلطػػػتقبلية  ك ت"لػػػ  هػػػذاإىل امػػػتجيؾ مػػػوارد بةػػػق ة تطػػػ   يف ربقيػػػا التميػػػ  بػػػا, كمػػػ  س تطػػػعا اجلامعػػػات بةػػػك  فعػػػاؿ 

كاالعتمػػػاد علػػػي   يف مواج ػػػة التحػػػدايت الػػػت  ,كالثقػػػة بػػػ للقيػػػادات األكادمييػػػة مػػػ  سبكػػػني ادلقتكسػػػني, كمةػػػاركت   يف عمليػػػة صػػػنع القػػػقار, 
للمةػػكجيت  لػػوؿاحلت"ػػو ق تطػػ   يف إبداعيػػة  قيػػادات أكادمييػػةتػػوافق علػػا  ادلعاصػػقة اجلامعػػات كمػػا تعمػػ ؛ (6ـ: 3193تواج  ػػا )البكػػقم,

سبثػػ  القيػػادات األكادمييػة زلػػور العميلػة التعليميػػة, كتتوقػػ  الػت تواج  ػػا, كمةػاركة العػػاملني يف عمليػات الت"ػػو ق مػػ  خػجيؿ سبكيػػن  ؛  يػث 
مػػ  الػػدكؿ يف العمػػ  علػػا رب يػػ  تلػػك القيػػادات األكادمييػػة  عد ػػدسػػعد  فقػػدك طػػ  أداة ػػا, كمػػ  س  ة هػػذص القيػػاداتك ػػا فعاليت ػػا علػػا  

تنظػي ك طاقػاهت  ادلم كتػة,  طػجيؽإك قػوده  ضلػو  ,بقػدراهت بتمصي  جواة  لألفقاد ادلتميػ    مػن  , كتػوفر جػو تنافطػو  ققػو  ؛أداة  لت"و ق 
 (.;Vuyisile, 2013 210–163كتةابيع   ضلو التمي  الداة . ) ,ادلنافطةاجلامعة كقدرهتا علا لققو دبطتول لاجل ود اجلماعية 
ادلبادئ ك  ,ادلدلكمتوس"ة  "و لةالاجلامعات م  خجيؿ قيام ا بوضع اخل"ط ربطني  ب عالية يف األكادميية لقياداتا كما تط  

كالبحث  خدمة ااتمعيف رلاالت  هتاقدر , كتع    هتاجودأداة ا ك العناصق القةيطة لتحطني ربد د  مع ,للم"ة االسرتاتيابية التوجي ية
ادلتعلقة  اإلجقا ات, كت"و ق علا ادلةاركة ب عالية يف صنع الققارات كازباذها ادلقتكسنيك ث  ,اإلدارم كت"و قص كربطني هيكل ا ,العلمو

  (Jiang Kai,2012:75) القدرة علا ادلنافطة كاحملافظة علا سبي ها. للابامعةحبيث ػلقا  ؛للتمي ادلعا ر األساسية ت"بيا ب
صػ  ين  مػ  القيػادات  كإغلػادالتعامػ  مػع التحػدايت كالتغلػ  علي ػا, القيػادات األكادمييػة يف  علػا قػدرة اجلامعة ارتقا  كما  توق 

دبػا  عػود علػا ؛ ادلمتل ػةيف ادلطػتوايت اإلدار ػة للابامعة كتعميق ا, كالعمػ  علػا سبكػني القيػادات  بداعيةإ ةعلا إغلاد بيئ الت تعم بداعية اإل
دلطػ كلياهتا ب"ػقؽ إبداعيػة  طػ   يف تػدعي  أف شلارسػة القيػادات األكادمييػة كمػا .(9:ـ 3116)ب"ػاح, كالقدرة علا ادلنافطػة اجلامعة  لتمي  

, كت"ػػو ق قػػقاراتهػذص اليف كالثقػػة   دلبػادرة األخػػذب كػقة األعضػػا  دبػػا  عػػود علػا  ؛كازباذهػا كصػنع القػػقاراتالكليػػات,  قيػادةمبػدأ ادلةػػاركة يف 
, كتق ػػيد اإلت ػػاؽ, كالقػػدرة علػػا اإلبػػداع, كسبكػػني ل"اقػػاتااجلامعػػة كصػػيا إدارهتػػا مػػ  خػػجيؿ اتبػػاع األسػػالي  اإلدار ػػة احلد ثػػة, كاسػػتن اض 

  .(33 ـ:3118سل"اف, , ك )الطعودقيادات الص  الثا  يف اجلامعة.
: إتباع متنوعة م  ادلن ابيات تقك  علا الواقعية جلميع مدخجيت البيئة اجلامعية مث رلموعة األكادميية علا شلارسة القيادة كتقك  
جودة اجلامعات, كمدل استمدام ا لت"و ق فقص  صوؿ العم  علا ربقيا عضا  هيئة التدر  , كرضا ال"جيب, ك كمةاركة أ الجيمقك  ة,

, كإعادة النظق يف اذليك  التنظيمو, كالعم  علا سبكني ل الدكيلعلا ادلطتو  التنافطيةالقدرة اجلامعات علا التكنولوجيا احلد ثة, ك 
, كتبين هياك  تنظيمية  د ثة, كقيادات متمي ة ت م  دبةاركة األفقاد يف قيادة ادل سطة, كت"بيا (;Somphan 2011 432)القيادات.

 (.7ـ:3193ود؛ الق  عة, أبو قاعكاضح خل"ة التحطني, كاستمداـ األسالي  اإلدار ة احلد ثة يف قيادة اجلامعة)

كم  س  ,قيادهتايف أدا  رسالت ا  عتمد علا ك ا ة  اجلامعةفناباح  ,اجلامعةدبثابة احملقؾ القةي  لكياف األكادميية تعد القيادات كما 
قيادة اجلامعة, مث  يف ادلداخ  احلد ثة  تبينتك  دلت"لبات ادلطتقب ؛ تطتابي فاعلة  قيادةإىل  -م ما تنوعد أتة"ت ا - جامعةربتاج ك  
ك ط   يف كدبا  عود  لن ع علي ا   جلامعةالوال  للعاملني  كإغلاد الذم  عد دبثابة بقانم  لتوليد األفكار كاألسالي  االبتكار ة, التمكني

  .(99ـ: 3112)العقيف؛ القةجيف,قدرهتا علا التمي 
اسات التعليمية إل د ولوجيات سياسية كتبعات اقتصاد ة, كأستاذا خضاع الطيإبتتط   أكادمييةقيادة  اجلامعةتت"ل  علمية ت"و ق ك 

العم  علا ك  (.317ـ:3118)عبيد,.سوؽ العم , كالقدرة علا ربدم العودلة ت"لب ا  دل ارات الت  االهتماـمع جامعيان مثق ان كعادلان, 
 ت.ادلعلوما ك بعقلية قادرة علا التعام  مع   ال"جيبمن ا يف تقدم تعلي    كد  كاالست ادةتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت,  استيعاب

 .(333ـ:3199)الدهةاف,
 البيئة الت تقـو با القيادات األكادميية يف علا أعلية كجود أدلة لوص  األدكار" ELVIRA " كيف الطياؽ ذاتجل أكدت دراسة 

كالتغرات  التنظيمية ادل"لوبة, كادلمارسات القاةد أدكار يف كتعقؼ التغرات ات الصغقل,كالصجي يات الت ميك  ت و ض ا للقياد ,اجلامعية
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كتدر ب   علا األسالي  اإلدار ة  ,األكادميية كإعدادها القيادة ل"بيعة أعما ف   اجلامعية الكتطاب التعلي  م سطات مناخ الت ربدث يف

 (.ELVIRA,2013:189-210التمكني اإلدارم الذم  قـو بدكر كبر يف إغلاد بيئة تعليمية مةابعة للتمي  ) :كمن ااحلد ثة, 
 دل سطػة   طػموالتمكني اإلدارم يف رلاؿ ال كق اإلدارم بعد أف ربوؿ االهتماـ م  ظلػوذج م سطػة الػتحك  كاألكامػق إىل مػا تقدد  يث 

م  ال واةد للم سطة اجلامعية من ا: ربطني توعية اخلدمة كجودهتا, كالثقة بػني ادلقتكسػني كالقػادة, كزايدة  عد دادلمكنة؛  يث  ضم  ربقيا 
 اذليػػت,؛ ادل ػػاـ, كتع  ػػ  الةػػعور اإلغلػػاع لػػدم العػػاملني  دل سطػػة اجلامعية)احلقا ةػػة صلػػازإفعاليػػة االتصػػاالت, كالتػػ اـ العػػاملني, كالطػػقعة يف 

كتقسػػيق قػػي  العدالػػة  ,األفػػقادا إ ػػقاؾ علػػ العمػػ ضػػقكرة ك  ,أبعليتػػجلاألكادمييػػة  القيػػادة إميػػافمػػ  خػػجيؿ  العػػاملني سبكػػني  ػػت ك (, 333ـ:3116
زب ػيا بػدؼ التغلػ  علػا البركققاطيػة, ك  ؛ةالناجحػ العمػ  فػقؽ بنػا كتكو   ك  الققارات, ازباذيف  كادلةاركة ,التنظيمية يف عمليات التمكني

 متمػػذمإطػػجيؽ قػػدرات األفػقاد العػػاملني اإلبداعيػػة بضػػماف كصػػوؿ مقرت ػػاهت  كأفكػػاره  إىل , ك اذلياكػػ  التنظيميػػة يفعػدد ادلطػػتوايت اإلدار ػػة 
 (.326ـ:3193زاهق,يف قيادة ادل سطات اجلامعية )لتن يذ االسرتاتيابيات اإلدار ة احلد ثة  اإغلابي اتنظيمي اوفق مناخك , الققار
األسػػالي  اإلدار ػػة احلد ثػػة الػػذم  قػػـو علػػا مػػنح العػػاملني الثقػػة كت ػػو ا  أ ػػدبوصػػ جل  ارم كمػػ  هنػػا  ػػرز دكر أسػػلوب التمكػػني  اإلد 

, ك  ابق لد    ال"اقات ةشلا  ولد لد     عوران  لثقة كربم  ادلط كلي؛ كازباذها تصنع الققار الطل"ات كاالستقجيلية يف العم  كإ قاك   يف 
( 313ـ:3193 تاتػة,؛ الكامنة الت تظ ق علػا هيئػة إبػداعات كاقرتا ػات ت  ػد مػ  دافعيػت   بةػك  إغلػاع ضلػو العمػ  كاصلازص.)عبػداذلادم

دبػػا سبلكػػجل مػػ  , كمػػا أف تقػػدم ا أصػبح ال  قػػاس األكادمييػػة وادرالكػػعػػاـ أصػػبحد اجلامعػػات اليػـو تتميػػ  فيمػػا بين ػػا أبهػػداف ا كبنوعيػة  كبوجػجلو 
تعػػد ركيػػ ة أساسػػية يف ربقيػػا ك , كأسػػالي  إدار ػػة  د ثػػة ت"بػػا يف قيادهتػػا كمػػا ميتلكوتػػجل مػػ  طاقػػات متميػػ ة قيادهتػػامػػوارد ماد ػػة, كإظلػػا بنوعيػػة 

.أهداف ا
 مشكلة البحث: 

م  هػذص  ك لقغ ؛ بوججل خاص خالدادللك بوججل عاـ كجامعة  الطعود ةاجلامعات يف ت"و ق  كبرو  دكرو بتقـو ادلملكة العقبية الطعود ة  
القيػػادات  اخللػػ  يف قيػػاـ بعػػاكجػػود إىل  ارت ػػات أكثػػران مػػ  الدارسػػ  فػػ ف, القيػػادات األكادمييػػة  جلامعػػةاحملػػاكالت ادلطػػتمقة إلصػػجيح أدا  

كاقػػػع ت"ػػػػو ق قػػػدرات القيػػػػادات األكادمييػػػػة يف  دراسػػػػة )عبػػػد الطػػػػجيـ( الػػػت أ ػػػػارت إىل أف , كمن ػػػا:جلامعػػػػة  ألدكار ادلنوطػػػة بػػػػااألكادمييػػػة  
كغيػػاب الثقافػػة  ؛كغلبػػة ال"ػػابع البركققاطػػو علػػا اإلدارة اجلامعيػػة ,وج ػػة ذلػ ادل لػػاام اكتن يػػذ قصػػوراى يف التم"ػػيط  واجػػجلاجلامعػات الطػػعود ة  

, كاقتصػار  ذلػ قارات, كضع  مػنح الصػجي يات, كغلبة ال"ابع الةكلو علا ادلةاركة يف صنع القيةاإلبداع التنظيمية ادلةابعة علا األفكار
سبكػػػني القيػػػادات النطػػػاةية بكليػػػات  قلػػػةمػػػع , القياد ػػػةاإلدار ػػػة ك  يف ادلناصػػػ  ادلتميػػػ اتيف البحػػػث العلمػػػو دكف   اتادلتميػػػتظػػػ  احلػػػواف  علػػػا 

اإلدارم    :الػػدكر جلمػػع بػػني ( علػػا أعليػػة سبكػػني رةيطػػة القطػػ  األكػػادميو مػػ  اب  زرعػػجل,كمػػا أكػػدت دراسػػة)ـ(3117,عبػػد الطػػجيـالبنات.)
 ـ(3193ب  زرعجل,توفر بقام  تدر بية ذل  قب   غ  ادلناص  اإلدار ة علا ادلداخ  اإلدار ة احلد ثة.)مع  كاألكادميو,
دبا  ضم  منح  ؛تطاةية اأقطامذاتجل أكصد دراسة" أبو خضر" إبعادة هيكلة ادل سطات األكادميية الت تتضم   الطياؽ هذا كيف

, كمنح ا الصجي يات الجيزمة لتحقيا األهداؼ, كإعداد أدلة تنظيمية ربدد الوص  الوظي و لكافة ذلذص األقطاـاستقجيلية إدار ة 
الوظاة , ككضع سياسات تنظيمية تضم  ربقيا ادلةاركة ال اعلة لألقطاـ النطاةية يف رس  اخل"ط االسرتاتيابية للم سطات التعليمية, 

 ـ(.3193ك ناط با مط كلية ازباذ الققار )أبو خضر, ,علياالصجي يات ادلالية الكافية للقيادات النطاةية الت تةغ  مناص  إدار ة كمنح 
كما أكدت دراسة "العمقم" علا أعلية إات ة ال قصة دلةاركة القيادات األكادميية يف صنع الققارات اإلدار ة كت و ا الصجي يات 

, كاالست ادة م  اكالعم  علا ت"بيق خاصة الت تتعلا خب"ط ت"و ق اجلامعة, كالعم  علا تةق ثقافة التمكني بني القيادات األكادميية 
مصادر  استثمارأعلية علا  "اؿ زاهق" دراسةـ( كما أ ارت 3199لعادلية يف رلاؿ ت"بيا التمكني اإلدارم با )العمقم,ذبارب اجلامعات ا

أدكات قياسية تقتبط بقياس ك كامتجيؾ قدرات  ,األكادميواااالت األكثق  يو ة يف ت"و ق األدا   , كأبقزالقوة الذاتية للقيادات األكادميية
ـ(.3116)اؿ زاهق,لدك    غلابيةإلقدرة علا تنمية االذباهات افاعلية اإلدارة, كال
أسئلة البحث:

 يف ضو  ما سبا ميك  صياغة مةكلة البحث يف التطاتؿ القةي  التايل:
خالد؟ ادللك البنات جبامعة األكادميية بكليات كاقع التمكني اإلدارم للقيادات ما

ك ت قع م  هذا التطاتؿ التطاتالت التالية:
عينة البحث؟ ادلةاركاتالبنات جامعة ادللك خالد م  كج ة تظق  عد)ت و ا الطل"ة( بكلياتما كاقع ت"بيا بي : 9س
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث؟ عينة ادلةاركات تظق كج ة م  خالد ادللك البنات جامعة عد)    القيادات النطاةية( بكلياتت"بيا بي  كاقع: ما 3س
 ادلةاركات تظق كج ة م  خالد ادللك جامعة البنات البنات( بكليات قار كازباذص بكلياتيف صنع الق عد )ادلةاركةت"بيا بي  كاقع: ما 3س

البحث؟ عينة
 البحث؟ عينة ادلةاركات تظق كج ة م  خالد ادللك جامعة البنات عد )العم  اجلماعو( بكلياتت"بيا بي  : ما كاقع3س
البنات  عينة البحث  وؿ ت"بيا أبعاد التمكني اإلدارم بكليات ادلةاركات: ه  توجد فقكؽ ذات داللة ا صاةية يف استابا ت 2س
ك    القيادات النطاةية, كادلةاركة يف صنع الققار كازباذص, كالعم  اجلماعو( تع م دلتغرات توع الكلية )أدبية,  عد ت و ا الطل"ة,)بي 

تاذ, كأستاذ مةارؾ, كأستاذ مطاعد(؟. كعملية(, كالوظي ة احلالية )عميدة, كككيلة, كرةي  قط (, كالدرجة العلمية)أس
خالد؟ ادللك البنات جبامعة األكادميية بكليات اإلدارم للقيادات التصور ادلقرتح لت"بيا التمكني : ما6س

 أهدف البحث:
 بكليػػػاتاألكادمييػػػة  للقيػػػادات اإلدارم كضػػػع تصػػػور مقػػػرتح للتمكػػػني طػػػعا البحػػػث إىل ربقيػػػا هػػػدؼ رةػػػي   كمػػػ  يف الوصػػػوؿ إىل 

التمكػػني اإلدارم , كتعػقؼ ت ػاأعليك األكادمييػة  م  ػـو القيػػادات, دبػػا ػلطػ  مػ  أداة ػا, كذلػػك مػ  خػجيؿ: تعػقؼ خالػد ادللػك جبامعػة البنػات
.ت"و ق أدا  القيادات النطاةية يف قيادة كليات البناتالت ميك  االسرت اد با يف  كأبعادص كأسطجل, كأساليبجل

أمهية البحث:
 ما  لو:فيث احلايل تن"لا أعلية البح 
 عد التمكني أ د  الذمإبقاز أعلية دكر ادلداخ  اإلدار ة احلد ثة إلدارة ادلوارد البةق ة يف ربطني مطتول أدا  القيادات النطاةية  جلامعة -

 .في ا دكران  يواين   دم اااالت الت 
إغلاد كدع  الققارات االبتكار ة للقيادات األكادميية مػ  أجػ ؛  يث  طاعد علا للابامعةالتمكني كسيلة لتحطني ادلقك  التنافطو  عد -

تقدم أفض  ما لد    م  خدمات, كغلعل   أكثق دافعية.
ميثػػ  التمكػػني مصػػدران كمنبعػػان للصػػ  الثػػا  مػػ  القيػػادات األكادمييػػة ادل هلػػة كالقػػادرة علػػا قيػػادة ادل سطػػات, فػػالتمكني  عػػد ادلقتكسػػني -

 ادلطتقب , كما   دم إىل ظ ور ك ا ة إدار ػة تطػ   يف ت"ػو ق األدا يف ككاجباهتادب اـ القيادات العليا جيع ليصحبوا قادر   علا االض"
  جلامعة كزايدة ك ا هتا.

للتمكػػػني اإلدارم للقيػػػادات كاضػػػح  تصػػػوريف تعػػػقؼ ادلقتكػػػ ات احليو ػػػة لبنػػػا   ادللػػػك خالػػػدادلطػػػئولني جبامعػػػة  هػػػذا البحػػػث قػػػد  طػػػاعد-
.بكليات البناتاألكادميية 
 منهج البحث:

 التحليػ ,ال  ق  عند  د الوص  أك  أتجل خباصة كربليل ا,  يد يف كص  ادلةكلة  الذم الوص و,اعتمد البحث احلايل علا ادلن   
قد تطاعد يف معاجلة ادلةكلة موضع البحث. كالوصوؿ إىل استنتاجات كالتنب ,كإظلا  تعداص إىل الت طر 

 حدود البحث:
 القيػػادات الطػػل"ة, ك  ػػ  )ت ػػو ا عػػدكأبعػػادص ادلمتل ػػة ,كهػػو بي  للتمكػػني اإلدارم ػػدكد البحػػث علػػا تنػػاكؿ األسػػ  ال كق ػػة ت قتصػػق ا

. كالقيادات النطاةية لكليات البنات جبامعة ادللك خالد اجلماعو( كازباذص, كالعم  الققار صنع يف النطاةية, كادلةاركة
 مصطلحات البحث:

التمكني اإلداري: -1
ػفيقػاؿ  ,يف اللغة  لقػدرة "سبكني"تعين كلمة   كأمكنػجل مػ  الةػو  أم جعػ  عليػجل سػل"اانن؛ ك عػقؼ  ,سػل"اانن الةػو  أم جعػ  لػجل    لػجلمك 

: عملية الكتطاب القوة كازباذ الققارات, كمنح العاملني الثقة, دبا  طاعد علا كضع اخل"ط كالػاام , كإعػداد أتجلالتمكني اإلدارم اص"جي ان 
 تتاجيػةإالتصورات لتنميػة قػدرات األفػقاد القياد ػة داخػ  ادل سطػات, كتوظيػ  القػدرات يف ربطػني األدا  لػد   , كت"ػو ق سػلوكياهت  مػ  زايدة 

(. 9979ـ:3118ادل سطة)القاضو,
" تع  ػػ  قػػدرات العػػاملني حبيػػث  تػػوفق لػػد    فقصػػة االجت ػػاد كإصػػدار األ كػػاـ كالتقػػد ق ك ق ػػة التصػػقؼ يف أتػػجل   ضػػان أكمػػا  عػػقؼ   

الكاملة يف الققارات الت تتعلا أبعمػاذل , مػع إع"ػا  األفػقاد سػل"ة أكسػع  إس اماهت القضااي الت تواج    خجيؿ شلارساهت  دل ام  , ككذلك 
(.399ـ:3193 وقو,؛ ققابة كربم  ادلط كلية, كاستمداـ قدراهت  م  خجيؿ تةابيع   علا استمداـ الققار )رابحيف شلارسة ال

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٤٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيادة األكادميية: -2

عمليػػة هتػػدؼ إىل إدراؾ القاةػػد األكػػادميو أتػػجل عضػػو يف مجاعػػة  قعػػو مصػػاحل ا, ك  ػػت  أبمورهػػا, ك قػػدر  أهنػػا:تعػػقؼ القيػػادة األكادمييػػة   
كتوز ػػػع ادل ػػاـ كادلطػػػ كليات  طػػ  الك ػػػا ات  ,كالتعػػاكف ادلةػػرتؾ يف رسػػػ  اخل"ػػط ,الت كػػػر :طق ػػاأفقادهػػا ك طػػعو إىل ربقيػػػا أهػػداف ا عػػػ  

(.39هػ:9339)الغامدم,  ة  دل سطةمكاانت ادلاد ة ادلتاإلكاالستعدادات البةق ة كا
شل   ت  تكلي    أك تعيين   يف كظاة  إدار ة كإ قافية  , كم  ككذلك تعقؼ أبهنا: أعضا  هيئة التدر  )ذكوران كإانينن( كم  يف 

(.7ـ:3191داخ  اجلامعة, كقيام   دب اـ التدر  , كالبحث العلمو, كخدمة ااتمع)جودت,
كمجيع  ,ألقطاـ األكادمييةل كرةيطات ,لكلياتل كككيجيت ,مجيع القيادات النطاةية م  عميدات : هذا البحثك قصد با  إجقاةيان   يف

القيادات األكادميية ذات العجيقة  لتعام  بصورة مبا قة مع القيادات النطاةية بكلية البنات جبامعة ادللك خالد.
متكني القيادات األكادميية: -3

عػقؼ سبكػني القيػادات األكادمييػة أبهنػا عمليػػة مطػتمقة تطػت دؼ الوصػوؿ  ألفػقاد إىل أقصػو درجػػة شلكنػة مػ  االلتػ اـ كالػوال  دلنظمػػاهت  تي  
كإغلػاد بيئػة  ,القػقاراتمػنح الثقػة, كادلةػاركة يف ازبػاذ  :تتضػم طاقاهت  كقدراهت  اإلبداعية, كذلك م  خجيؿ رلموعػة مػ  ادلمارسػات  طجيؽإك 

كتبػػػادؿ كم ػػػاراهت , كالت"ػػػو ق ادلطػػػتمق دلعػػارؼ األفػػػقاد  ,كإبػػػداعاهت مػػػة علػػػا التعػػػاكف كادلةػػاركة كإينرة ال"اقػػػات الكامنػػػة لػػػدل األفػػقاد عمػػ  قاة
(. 91:ـ3193اخلاات كادلعقفة, كمنح ادلكافآت كالتدعي  الذايت كالتح ي  ادلطتمق )أبو خضر,

العملية الػت هتػدؼ إىل إع"ػا  القيػادات األكادمييػة جبامعػة ادللػك خالػد يف البحث إىل:  إجقاةيان  األكادميية سبكني القياداتك ةر م  ـو  
م  الصجي يات, كادلةاركة يف صنع الققارات كازباذها, كزايدة مةاركت   يف قيادهتا, ك   ه , كتوفر ادلوارد الجيزمػة,  ام  دللقيادات النطاةية 

اتيػػان كمطػػتقبليان, كتػػوفر ادلنػػاخ  كليػػات البنػػاتلػػد  ا القػػدرة علػػا إ ػػداث فػػارؽ تػػوعو كبػػر يف أدا    ا غلعػػ شلػػ ؛كتعبئػػة ادلػػوارد ادلاد ػػة كالبةػػق ة
.ادلناس  لتنميت ا, كرب ي ها, كاحل اظ علي ا, كبةك  ػلط  م  أدا  اجلامعة, ك دع  م  قدرهتا

 البحوث والدراسات السابقة:
, عامػػة كالتمكػني خاصػػة , كربد ػدان يف رلػاؿ التعلػػي  اجلػامعووع البحػػثدبوضػاسػتعقاض البحػوث كالدراسػػات الطػابقة ذات الصػػلة   

م  األ دث إىل األقدـ النحو التايل:تقطيم ا زمنيان إىل ثجيثة زلاكر 
 : ابلتمكني اإلداري ابجلامعاتاحملور األول: حبوث ودراسات اهتمت بشكل مباشر 

كالبحث العلمو,  الت تط   يف ت"و ق يف اجلامعة األدلاتية مث : التعلي  االسرتاتيابية تعقؼ القضااي كاخقكف( ,هدفد دراسة)ستي  
 القاتوتية, كالتم"يط ادلعلومات, كالقضااي القيادات األكادميية كتققيت  , كإدارة األكادميو, كتعيني كالتكنولوجيا, كالتعلي  ادلعقفة كتق 
التنظيمية, كسبكني القيادات الوس"و, كأس قت الدراسة ع  أف القيادات  كاذلياك كالتقيي ,  اجلودة كإدارة ادلقافا, كإدارة ,سرتاتيابواال

 االسرتاتيابو, كاالهتماـ ادلوارد البةق ة كدع  مةاركت ا يف عمليات صنع الققار كازباذص, التم"يط يف ت"بيا م  و  األكادميية تقـو بدكرو 
 (;Steffen, and others, 2014 732–711)األساسية لت"و ق اجلامعة.  للعمليات كاال رتاؾ يف التم"يط
 تاتة( تعقؼ طبيعة القيادة األكادميية جبامعػة ك ػق الةػيق, كماهيػة سبكػني القيػادات األكادمييػة  جلامعػة, ؛ عبداذلادم)كتناكلد دراسة 

البحػث إىل  خل ك إىل اليات مقرت ة لتدع  سبكني القيادات األكادميية جبامعة ك ق الةيق, كاعتمد البحث علا ادلن   الوص و,  اخللوصك 
عدـ كجود فقكؽ بني الذكور كاإلانث  ػوؿ أبعػاد التمكػني, كمػا أف تبػين سياسػة سبكػني القيػادات األكادمييػة, كأف الػنمط القيػادم, كت ػو ا 

 لتػدعي  البحث إىل كضػع عػدد مػ  االيػاتخل  لتح ي  م  أه  مقومات سبكني القيادات األكادميية  جلامعات, كما الطل"ة كالتدر   كا
تمق سبكػػني القيػػادات األكادمييػػة جبامعػػة ك ػػق الةػػيق, من ػػا: الت"بيػػا ال عػػاؿ دلبػػدأ ال مقك  ػػة الطػػل"ة, كتقػػ  الطػػل"ة كادلةػػاركة, كالتػػدر   ادلطػػ

 ـ(.3193  تاتة, ؛عبداذلادم)ألكادميية علا م ارات التمكنيللص  الثا  م  القيادات ا
ك اكلػػد دراسػػة )صػػاد( ربد ػػد العجيقػػة بػػني التمكػػني اإلدارم كأبعػػادص كالطػػلوؾ االبتكػػارم كأبعػػادص لػػدل ادلػػد ق    طػػ  ادلطػػتوايت 

مكػػني اإلدارم كالطػػلوؾ اإلبػػداعو تبعػػان ال"ػػاة , كأسػػ قت الدراسػػة عػػ  عػػدـ كجػػود اختجيفػػات جوهق ػػة للت جبامعػػة اإلدارم اإلدار ػػة  جل ػػاز
كأبعػػاد الطػػلوؾ اإلدارم االبتكػارم, كأكصػػد بتػػوفر  ,اإلدارمللمطػتوايت اإلدار ػػة ادلمتل ػػة, ككجػود عجيقػػة ارتبػػاط موجبػة بػػني أبعػػاد التمكػني 

 ايت اإلدار ػػة  جلامعة.)صػػاد,بيئػػة عمػػ  تتطػػ   لتمكػػني مػػ  خػػجيؿ مػػنح ادلػػد ق   مطػػا ة أكسػػع دلمارسػػة التمكػػني اإلدارم يف مجيػػع ادلطػػتو 
ـ(.ك اكلػػػػد دراسػػػػة أبػػػػو كػػػػقم  تعػػػػقؼ درجػػػػة التمكػػػػني اإلدارم لػػػػدم القيػػػػادات الرتبو ػػػػة يف كزارة الرتبيػػػػة كالتعلػػػػي  يف ادلملكػػػػة العقبيػػػػة 3193

مػػػػ  خػػػػجيؿ  الطػػػػعود ة, كظ ػػػػقت الدراسػػػػة أف درجػػػػة التمكػػػػني اإلدارم لػػػػدم القيػػػػادات الرتبو ػػػػة كاتػػػػد بدرجػػػػة "متوسػػػػ"ة", كا تػػػػ  التمكػػػػني
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التمكػني  األسالي  القياد ة ادلقتبػة "األكىل", كجػا  رلػاؿ التمكػني مػ  خػجيؿ ادلعقفػة كادلعلومػات كالتغذ ػة القاجعػة يف "ادلقتبػة الثاتيػة", كجػا ت

 ـ(.3193 التدر   كالت"و ق يف ادلقتبة "األخرة" )أبو كقم,
كاقػػػػع التمكػػػػني اإلدارم للمػػػػقأة يف اجلامعػػػػات األردتيػػػػة العامػػػػة كادلعوقػػػػات التنظيميػػػػة كاالجتماعيػػػػة  ال"قاكتػػػػة(؛ كتناكلػػػػد دراسػػػػة )القضػػػػاة

جػا  بدرجػة "متوسػ"ة",  أببعػادص اخلمػ الدراسة إىل أف كاقع التمكني اإلدارم للمقأة يف اجلامعات األردتيػة  كخلصدكالةمصية ادل ثقة فيجل, 
ك اكلػد دراسػة )انفػع( تةػمي  كاقػع التمكػني الػوظي و , ـ(3199, ال"قاكتػة؛ . )القضػاةكأف ادلعوقات التنظيمية كاتػد بدرجػة "متوسػ"ة"

كأدا  العػػاملني يف جامعػػة  ,الػػوظي وبػػني مقومػػات عمليػػة التمكػػني  كقوهتػػاكأثػػقص علػػا أدا  العػػاملني يف جامعػػة ال"ػػاة , كربد ػػد تػػوع العجيقػػة 
تجيؼ يف مطػتول أدا  العػػاملني يف جامعػة ال"ػاة , كأسػ قت تتػاة  الدراسػػة ال"ػاة , كربد ػد مقومػات عمليػة الػػوظي و االكثػق ت طػران لجيخػ

)الثقافة التنظيمية, كادلةاركة, كالتدر   ادلطتمق, كالثقة اإلدار ة ككضوح الدكر, كاحلصوؿ  ع  أف هناؾ عجيقة بني مقومات التمكني الوظي و
 ـ(.3199   )انفععلا ادلعلومات, كفقؽ العم  كمطتول أدا  العاملني( جبامعة ال"اة

كمػػػا هػػػدفد دراسػػػة )العمػػػقم( تعػػػقؼ العجيقػػػة تػػػني التمكػػػني الػػػوظي و كااللتػػػ اـ التنظيمػػػو لػػػدم القيػػػادات األكادمييػػػة يف جامعػػػة ادللػػػك 
كاستمدمد الدراسة ادلن   الوص و, كأظ قت تتاة  الدراسة ع  كجود عجيقة موجبة )طقد ة( بني ااػاالت ال قعيػة دلقيػاس التمكػني  سعود,

 جامعػة يف األكادمييػة القيػادات وظي و كأبعادص ) ق ة االختيار, كال عالية الذاتية, كمعين العم ( كبني الدرجة الكلية لجيلت اـ التنظيمػو لػدمال
 ـ(3199سعود.)العمقم, ادللك

جل ػاز اإلدارم جبامعػة التنظيمػو علػا العػاملني   بػداعإلاعلػا  كأثػقصكأبعادص ك اكلد دراسة )أمحد( تةمي  م  ـو التمكني الوظي و 
البحث إىل أف االرتقا  دبطتول اإلبػداع التنظيمػو ميكػ  أف  تػمتا مػ  خػجيؿ إخضػاع عمليػة التمكػني الػوظي و للعػاملني, كمػا  كخل طيبة, 

, ك ق ػػة االختيػػار, كالتػػمثر( هػػو أ ػػد الوسػػاة  ادل مػػة الػػت تطػػت"يع بػػا إدارة اليػػة الذاتيػػةعكال أف ربليػػ  أبعػػاد عمليػػة التمكػػني )أعليػػة العمػػ , 
 وفق ره  اأدك كتعقؼ  للعاملني كربليلجل التنظيمو للعاملني با, كما أف تةمي  أبعاد عملية التمكني الوظي و بداعإلااجلامعة ربطني مطتول 

ـ(.3199التنظيمو ذل ال  العاملني )أمحد, بداعإلاادلن"قو الجيـز للتم يد لعملية ربطني مطتول  طارإلا
األكادميية يف سبكين  ,  القيادة ذبارب م  ادلطت ادة النظق كالدركس ( تعقؼ كج ات PharmDa. Brazeauك اكلد دراسة )

مع   يف قيادة ادل سطة هو ال ئة ادلطت يدة م    عملوفكأس قت الدراسة ع  أف القيادات األكادميية كأعضا  هيئة التدر   الذ   
 القيادة كأتة"ة ,كاألهداؼ القيادة ألطقادلناسبة  كاألسالي  ,القوة كتعقؼ تقاط ادلوجودة لدى  , ادلعقفة التابارب, كذلك م  خجيؿ سبكني

 علا عجيقة التمكني ( دكرJian &Wing & Ziguang) , كتناكلد دراسةPharmDa Brazeau (2011).كمط كلياهتا
 علا إغلابية كأثقص يف تكو   مةاعق , لتمكنيادلناخ  كمدل ارتباط ,التنظيمية ادلواطنة كتوطني سلوؾ  ,كادلقتكسني القاةد بني  القاة التبادؿ
العاملني, لدل  ادلعنو ة , كأس قت الدراسة ع  أف التمكني  عم  علا ربقيا فواةد للم سطة من ا: رفع القكحكادل سطو  ال قدم ادلطتول
 ادلتبادؿ, كت"و ق اال رتاـ  عك  ألتجل ؛كادلقتكس القاةد بني العجيقة البنا ة ع  ادل سطة للقيادة األكادميية, كتط ي  ادلعلومات كتوفر

 :Jian &Wing & Ziguang ,2011كغر القمسية مع   ) رمسية العم  عجيقات ت"و ق ادلقتكسني, كادلي  إىل مع ادلتبادلة العجيقات
609–626)

لتمكين ػا مػ   ؛الػوظي وك اكلد دراسة )النيادم( ت"ػو ق أدا  ق"ػاع خدمػة ااتمػع جبامعػة اإلمػارات العقبيػة ادلتحػدة يف ضػو  التمكػني 
قػػػدرات العػػػاملني  مػػػعأدا  رسػػػالت ا ضلػػػو رلتمع ػػػا ب اعليػػػة, كاسػػػتمدمد الدراسػػػة ادلػػػن   الوصػػػ و, كأسػػػ قت عػػػ  أف الوظػػػاة  ال تتناسػػػ  

أهػ  سلقجػات الػت  طػعو إلي ػا التمكػني, كأكصػد الدراسػة بتبػين  أ ػدبوصػ جل شلا  عوؽ العػاملني عػ  االبتكػار كاإلبػداع يف العمػ   ؛راهت كم ا
.(ـ3199مناخ فكقم  طمح حبق ة التعبر ع  القأم كتبادؿ األفكار لذكم ادل ارات كالك ا ات األكادميية ادلتمي ة.)النيادم,

 : كليات البنات جبامعة ادللك خالددراسات ركزت اهتمامها على  احملور الثاين: حبوث و 
العقبيػة,  ادلملكة يف العايل التعلي  م سطات يف النطاةية األكادميية القيادات تواججل الت  اكلد دراسة )أبو خضر( تعقؼ التحدايت 

مػػػػ  مواج ػػػػة  سبكػػػػن  كدرجػػػػة إسػػػػ اـ احللقػػػػات الت"بيقيػػػػة ادلقدمػػػػة يف مع ػػػػد اإلدارة يف ت ك ػػػػد القيػػػػادات األكادمييػػػػة  دلعػػػػارؼ كادل ػػػػارات الػػػػت 
التحػػػدايت للػػػدكر القيػػػادم بك ػػػا ة, كأسػػػ قت الدراسػػػة عػػػ  أف أهػػػ  التحػػػدايت الػػػت تواجػػػجل القيػػػادات األكادمييػػػة النطػػػاةية هػػػو: التحػػػدايت 

ادلقدمػة ذلػ  يف مع ػد اإلدارة أسػ مد يف ت ك ػده   دلعػارؼ  ة, كادلاد ة كالتقنية, كتق  التمكني, كالة افية, كأف احللقات الت"بيقيةيميالتنظ
كادل ارات لتمكني القيادات النطاةية م  مواج ة ربدايت الدكر القيادم, كأكصد الدراسة إبعادة هيكلة ادل سطات األكادمييػة الػت تتضػم  

دبػا  ضػمن  مػنح اسػتقجيلية إدار ػة لألقطػاـ النطػاةية, كمػنح القيػادات األكادمييػة النطػاةية الصػجي يات أكػا, كإعػداد  ؛تطاةية كرجالية اأقطام

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٤٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ أعل حمم  حسن الن وي       "تصور عقرتح" اعة  المل  اال جبي  ككليات الناات التمكني اإلداري للقيادات األكادمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدلة تنظيمية ربدد الوص  الوظي و لكافة الوظاة  يف ادل سطة التعليمية, ككضع سياسات تنظيمية تضم  ربقيا ادلةػاركة ال اعلػة لألقطػاـ 

الصػػجي يات ادلاليػػة الكافيػػة للقيػػادات النطػػاةية الػػت تةػػغ  مناصػػ  مػػنحمػػع سػػرتاتيابية للم سطػػات التعليميػػة, النطػػاةية يف رسػػ  اخل"ػػط اال
ـ(.3193إدار ة عليا ك ناط با مط كلية ازباذ الققار)أبو خضر,

طػػة القطػػ  عػػ  ( ضػػغوط العمػػ  لػػدل رةيطػػات األقطػػاـ التعليميػػة يف جامعػػة األمػػرة تػػورة, كمػػدل رضػػا رةيبػػ  زرعػػجلكتناكلػػد دراسػػة )
العمػ  ك ابػ  العمػ  احلػايل, كتعػقؼ  قيقػة كغمػوض الػدكر الػت سبارسػجل رةيطػة  سقعة االصلػازك منصب ا م   يث  اب  العم  ادلتوقع من ا: 

مػػػ  عضػػػوات أعضػػػا  هيئػػػة التػػػدر  ,  ( عضػػػوة32) بلػػػا عػػػدده القطػػػ , ك  ت"بيػػػا أداة الدراسػػػة علػػػا مجيػػػع رةيطػػػات األقطػػػاـ األكادمييػػػة 
احلػايل,  العمػ  ك ابػ  العم  صلازإ سة إىل عدـ كجود فقكؽ ذات داللة ا صاةية بني استابا ت رةيطات األقطاـ علا سقعةالدرا كخلصد

ب كأكصد الدراسة بت يئة اإلجػقا ات الػت مػ   ػمهنا سبكػني رةيطػة القطػ  مػ  اجلمػع بػني الػدكر اإلدارم األكػادميو ادلتعلػا  لبحػث العلمػو)
ـ(. 3193زرعجل,

اسػػػػة )الةػػػػاماف( تعػػػػقؼ  اجػػػػات الت"ػػػػو ق اإلدارم لػػػػوكيجيت األقطػػػػاـ األكادمييػػػػة بػػػػبعا اجلامعػػػػات الطػػػػعود ة يف ضػػػػو  كهػػػػدفد در  
جامعػة ادللػك سػعود,  :هػو, كطبقد الدارسة أداة علا عينة م  ككيجيت االقطاـ األكادميية يف ثػجيث جامعػات سػعود ة الوظي ة ياتمط كل

كادللػػػك فيصػػػ , كجامعػػػة ادللػػػك عبػػػد الع  ػػػ , كأسػػػ قت الدراسػػػة عػػػ  أف غالبيػػػة ككػػػيجيت األقطػػػاـ األكادمييػػػة  جلامعػػػات ػلملػػػ  درجػػػة أسػػػتاذ 
 أهنػػ  اكمػػ,  س دل ػػاـ األقطػػاـ ,مطػػاعد, كأف  ابػػ  ادلمارسػػة كاالهتمػػاـ الػػذم توليػػجل ككػػيجيت األقطػػاـ ألدكارهػػ  جػػا  للم ػػاـ االجتماعيػػة أكالن 

إدارة االجتماعػػػػػػػػػػات, كإدارة الصػػػػػػػػػػقاع, كإدارة العجيقػػػػػػػػػػات االتطػػػػػػػػػػاتية  :من ػػػػػػػػػػاحباجػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػرة إىل ت"ػػػػػػػػػػو ق إدارم يف عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػ  ادل ػػػػػػػػػػارات 
 ـ(.3116,الةامافكالتنظيمية)

عػة العجيقػة تعػقؼ طبيك أظلػاط الطػلوؾ القيػادم عنػد القيػادات النطػاةية, ك كاقع اإلبداع اإلدارم عند ادلوظ ات  (مقضاح)دراسة كتناكلد 
 بلغػدأداص جلمػع ادلعلومػات مػ  عينػة البحػث  االسػتباتةادلػن   الوصػ و, كصػممد  دبني سلوؾ القيادة كاإلبداع عند ادلوظ ػات, كاسػتمدم

ظلوذج مقرتح  طاعد يف التنبػ  بت اعػ  كػ ن مػ  الطػلوؾكأس قت ع  كضع  م  ادلوظ ات اإلدارايت جبامعة ادللك عبد الع   , ( عضوة338)
احلػقص علػا كجػود  جلامعػة ك تةػا  إدارة هتػت   إلبػداع اإلدارم كتكػوف ال قػة إلدارة الت"ػو ق اإلدارم إب يددم كادلنػاخ التنظيمػو, كأكصػالقيا
 .ـ(3116 ,مقضاح)تواك  مت"لبات العصق التاإلكثار م  الاام  التدر بية الداعمة دل ارات اإلبداع  جلامعة, ك يف ك  إدارة  ذلافقع 

ك اكلػػد دراسػػة )أبػػو اسػػنينة( تعػػقؼ الصػػعو ت األكادمييػػة كالتنظيميػػة الػػت تواجػػجل طالبػػات مق لػػة الدراسػػات العليػػا يف كليػػات الرتبيػػة 
بقػػػد أداة الدراسػػػة علػػػا مجيػػػع طالبػػػات مق لػػػة لألقطػػػاـ ادلن ليػػػة كالرتبيػػػة ال نيػػػة  دلملكػػػة العقبيػػػة الطػػػعود ة, كاسػػػتمدمد ادلػػػن   الوصػػػ و, كطي 

( طالبان كطالبة, كأس قت ع  كجػود معوقػات مثػ : ارتبػاط ادلكتبػة دبصػادر ادلكتبػة, كضػع  38عليا )ادلاجطتر, كالدكتوراص( يف )الدراسات ال
كتعقؼ ال"البات دبق لة الدراسات العليا قب  االلتحاؽ با, كعم  لقػا ات  ,ال"البات يف اللغة األجنبية, كأكصد بت عي  اإلر اد األكادميو

كطالبػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػا دلناقةػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػػوعات الصػػػػػػػػػعو ت الػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػواج    كادلطػػػػػػػػػاعدة يف  ات,دارايت األكادمييػػػػػػػػػدكر ػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني اإل
ـ(. 3113 ل ا.)أبواسنينة,

 احملور الثالث دراسات ركزت اهتمامها على القيادات األكادميية ومتكينهم ابجلامعة:
سػرتاتيابو يف جامعػة  اةػ  مػ  كج ػة تظػق القيػادات األكادمييػة هدفد دراسة )احلمايل, كالعػقع( تعػقؼ معوقػات ت"بيػا التم"ػيط اال

( عضػوان, كخلصػد الدراسػة 937 ةػغلوف مناصػ  إدار ػة كأكادمييػة بلغػد)  شلػكاإلدار ة, ك  ت"بيػا اسػتباتة علػا عينػة مػ  منطػوع اجلامعػة 
"يط االسرتاتيابو علا مطتول اجلامعة, كمقاكمػة إىل أف أبقز معوقات التم"يط االسرتاتيابو هو: االفتقار إىل كجود جلنة تةقؼ علا التم

كالتقنيػػة التغيػػر مػػ  قبػػ  بعػػا ادلطػػئولني كالعػػاملني يف اجلامعػػة, كأكصػػد الدراسػػة  لعمػػ  علػػا تػػوفر ادلػػوارد البةػػق ة كادل هلػػة, كادلػػوارد ادلاد ػػة 
 األكادمييػػة اإلدار ػػة القيػػادات شلارسػػة مػػدلـ(, ك اكلػػد دراسػػة )بوبةػػيد( تعػػقؼ 3193, العػػقع لت"بيػػا التم"ػػيط االسػػرتاتيابو)احلمايل؛

التحو لية, ك  ت"بيا االستباتة علا عينة م  أعضا  هيئة التػدر   مػ  كليػات الرتبيػة كالعلػـو كااداب جبامعػة الػدماـ,  للقيادة الدماـ جبامعة
الطب  الت تطاعد يف شلارسة القيادة التحو لية هو: بنا  معا ر  ػت  ت"بيق ػا عنػد اختيػار القاةػد, كبنػا  بػقام  تدر بيػة  أفض أف كأس قت ع  

قياد ػػة مكث ػػة, كتةػػابيع إدارة اجلامعػػة ادلبػػدعني مػػ  القيػػادات اإلدار ػػة مػػ  خػػجيؿ احلػػواف , كأكصػػد بت عيػػ  أسػػلوب االعتمػػاد علػػا اتتمػػاب 
ـ(. 3193   قكط تتعلا  لك ا ة كاخلاة )بوبةيد,القيادات األكادميية ضم
 يف كليات ال" النطاةية األكادميية  األكادميو للقياداتتظ  اإلعداد تعقؼ "Magran and others ,2012كهدفد دراسة" 

كقيادة ادل سطات  ,اإلعداديف  بني القجاؿ كالنطا  كتعقؼ العوام  التنظيمية ادل ثقة علا عدـ ادلطاكاة در كط  فيجيدل يا بنطل اتيا, جامعة

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٤٥ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ أعل حمم  حسن الن وي       "تصور عقرتح" اعة  المل  اال جبي  ككليات الناات التمكني اإلداري للقيادات األكادمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التنظيمية, كأس قت ع  أف أتظمة الطياساتك  كالعوام ادل نية األكادميية,  التنمية لاام  رمسية افقص الوظي ية الت تقدـ التعليمية كادلطارات

 يف كظاة  أكادميية, كأف بقام  نييالتعادل ارات القةيطة الجيزمة للمقأة القياد ة يف  لتحد د م يدة أتثرات أثبتد اإلعداد الوظي ية كاألكادميية
 ادلنح البحثية, مث : الوظي و ذل , التقدـ دكف ربوؿ الت , كأف هناؾ بعا احلواج   ماهتما تثرالت  اجلد دة التمكني ت  د م  ال قص

 . Magran and others ,2012)ة اجلامعية )كالتنظيمية يف ادل سط ال قد ة بني القي  كاالختجيفات
بيئة  متغراتالعجيقات بني ك تمكني الن طو ال بت"بيا أبعادبيئة العم  ادلتعلقة ك التمكني الن طو  (  تعقؼJoohee)دراسة  ك اكلد

أف التمكني ت"و ق العم  داخ  ادل سطة, كأس قت ع   اإلج اد العاط و كتوااي للبقا  العاملني يفك  كدكر الغموض ,جودة اإل قاؼك  العم 
هناؾ  أفال"جيب كادلةاركة ب عالية يف ربقيا أهداؼ ادل سطة, ك رعا ة ك  ,كت"و قصدلواصلة العم   العاملني بنواايمبا قة  امقتب"كاف  الن طو

عام ببةك  غر مبا ق  ةمقتب" داإل قاؼ أ ضا كات , كما أف توعيةالتمكني الن طوك دكر متغر اإلج اد العاط و ك العم   عجيقة بني بيئة
 (.(Joohee ,2011اإلج اد العاط و م  خجيؿ متغر التوسط التمكني الن طو

إىل بػقانم  مقػرتح لت"ػو ق  كاخللوص م  ذلػكتبوؾ,  جبامعة األكادميية القيادات لدل األدا  كتناكلد دراسة )محقكف( كاقع شلارسة إدارة
, ك  ت"بيػػػا اسػػػتباتة تقػػػي  شلارسػػػة القيػػػادات األكادمييػػػة ألسػػػلوب إدارة األدا  جبامعػػػة تبػػػوؾ, كأسػػػ قت عػػػ  أف شلارسػػػة القيػػػادات األكادمييػػػة

القيػػػادات األكادمييػػػة جبامعػػػة تبػػػوؾ ألسػػػلوب إدارة األدا  كاتػػػد بدرجػػػة "متوسػػػ"ة" فيمػػػا  تعلػػػا أبهػػػداؼ إدارة األدا , كزب"ػػػيط إدارة األدا , 
دا , كأكصػد  لعمػ  علػا تػوفر ادلت"لبػات ادلاد ػة كالبةػق ة كالتقنيػة الجيزمػة دلمارسػة القيػادات األكادمييػة إلدارة كتوجيػجل الظػقكؼ إلمكاتيػة األ

 جلامعة,  األكادميية كالقيادات التدر   هيئة ألعضا  ادل نية للتنمية مقرتح ـ(, ك اكلد دراسة) طني( كضع تصور3199 األدا .)محقكف,
   كضػػع تصػػورك مجػع معلومػػات   ت"بيق ػػا علػا بعػػا أعضػا  هيئػػة التػػدر   كالقيػادات األكادمييػػة  جلامعػة, كاعتمػد البحػػث علػا اسػػتمارة 

 ـ(. 3191 مقرتح تكوف م  أهداؼ كمقتك ات, كاليات ت"بيا التصور ) طني,
ربد د ك  ادلطتقبلية, القياد ةربد د األدكار   وؿ األكادميية أرا  القيادات تعقؼ " DeFleur, and othresكهدفد دراسة"

 , كقد  ادة األكادمييةي جلامعات ادلناص  اإلدار ة األكادميية, كمواق    ذباص القم  اجلنطني عضا  هيئة التدر   أك رفا أباب قبوؿ سأ
األكادميية, كأس قت الدراسة  اإلدار ة ادلناص   جلامعات اجلنطني م  التدر   هيئة أعضا  رفا أك قبوؿ أسباب لتحد د ةاستبات تصمي 
 ادلناص  ال واةد ادلالية الت تعود م  يف قبوؿ بعا ادلناص  اإلدار ة كاألكادميية  جلامعة, كما أف القجاؿ م  اقتناعان  أق  ادلقأة أفع  

ع   اإلدارم  إلضافة إىل اإلدار ة كالقياد ة قليلة, كأف م  أسباب رفا بعا أعضا  كعضوات هيئة التدر   ادلناص  القياد ة زايدة ال
 (.DeFleur, and othres, 2010الع   التدر   الذم  قـو بجل عضو هيئة التدر   )

أس قت ك  ,للابودة كالتعليمية األكادميية العايل, كربد د ادلبادئ التعلي  م سطات يف القيادة ك اكلد دراسة)جيطد, كاخقكف( ربطني
 قياس  وؿ إدخاؿ إجقا اتيف م سطات التعلي  العايل من ا:   علا ربطني القيادة األكادميية اإلجقا ات الت تعم عد د م الدراسة كجود 

البركققاطية, كاتباع مجيع األسالي  الت تط   يف  الطلوكيات كالبعد ع  ادل سطات يف ربطني ال عاليةإىل  هتدؼ الت كادلقاجعة األدا ,
اتباع  أفالققار,كما أكدت الدراسة  صنع كمةاركت   يف عملية إدار ني كأعضا  هيئة التدر  ,سبكني العاملني يف ادل سطة اجلامعية م  

 ( Jitse,2009: 779–763اجلد دة) التغرات مع كالتكي  للقد اجلامعة القيادات األكادميية ذلذص اإلجقا ات سوؼ    د م  قدرة
 ةالطػػعود ة, كمناقةػػ العػػايل التعلػػي  دب سطػػات األكادمييػػة القيػػادات قػػدرات لت"ػػو ق مقػػرتح تػػدر ي كتناكلػػد دراسػػة )زاهق(كضػػع بػػقانم 

يف األس  الت غل  أخذها يف االعتبار عند ت"و ق قػدرات القيػادات األكادمييػة, كربد ػد األعمػاؿ الػت غلػ  أف تقػـو بػا القيػادة األكادمييػة 
ا تػوم علػا األهػداؼ, كادلػدة, كأسػ  ربد ػد احلاجػات التدر بيػة  البحث إىل كضع بقانم  تػدر ي خل ك إجقا  التغير كالت"و ق األكادميو, 

قػػادة ادلطػتول ادلتوسػػط يف رضػا " تعػقؼ " VICKIكهػدفد دراسػةـ( , 3116األكادمييػة, كمعػا ر اختيػػار ادلةػاركني يف التػدر  .) زاهػػق,
 عػ  احليػاة "ادلتوسػط ادلطتول لقادة ال قد ة تصوراتال أف , كأس قت الدراسة ع ع  احلياة اجلامعية يف الوالايت ادلتحدة األمق كية اتاجلامع
  دلطػاعلاهت نبغػو االهتمػاـ بػ   كاجلامعػات يف الكليػات ادلتوسػط ادلطػتول االرتيػاح, كمػا أف قػادة تػوااي علػا أتثر ذلا كادل سطية ادل نية العملية

 ادلطػػػتوايت اجلػػػامعو مػػ  التعلػػي  يف التػػػدر   هيئػػة أعضػػا  لقلػػػا رةيطػػة مصػػػادر الدراسػػة ثجيثػػة األكادمييػػػة, كمػػا  ػػػددت ت"ػػو ق ادل سطػػة يف
 الػػوظي و للنمػو زلػدكدة فقصػػة كينلث ػػا: كالك ػا ة, مطػػاعلاهت  علػا االعػػرتاؼ كينتي ػػا: عػدـ ادلتوسػط, ادلطػػتول أكذلػػا: طبيعػة اإلدار ػة ادلتوسػ"ة

(.(VICKI ,2004: 317–337التقدـ كفقص
 توصػػػػي  خ"ػػػػة عبػػػػدالع    ضلػػػػو ادللػػػػك جبامعػػػػة كاإلدار ػػػػة األكادمييػػػػة القيػػػػادات ك اكلػػػػد دراسػػػػة )صػػػػويف, كاخل"يػػػػ ( تعػػػػقؼ اذباهػػػػات

الوظاة , كتوضيح ادل اهي  األساسية بتوصي  الوظاة , كمدل توفق ب"اقة الوص  الوظي و لدم القيادات األكادمييػة كاإلدار ػة  جلامعػة, 
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  ادلةػػكجيت كادلعوقػػات ادلقتب"ػػة  لعمػػ , كمنػػع التػػداخ  بػػني كأسػػ قت الدراسػػة عػػ  أف الوصػػ  الػػوظي و سػػاعد القيػػادات األكادمييػػة يف  ػػ

الوظػػػاة  ادلمتل ػػػة, كربد ػػػد اال تياجػػػات التدر بيػػػة للعػػػاملني  جلامعػػػة ,كمطػػػاعدة القيػػػادات األكادمييػػػة يف كضػػػع أسػػػاس سػػػلي  لتقيػػػي  أدا 
ـ(. 9997كاخل"ي , العاملني  جلامعة)صويف,

 :تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة
كجود أكجػجل تةػابجل كاخػتجيؼ كاسػت ادة بػني البحػث ك  اجلامعات,يف  لتمكني اإلدارم البحوث كالدراسات أعلية اهتماـ  جي ظ شلا سبا 

القاه  كالبحوث كالدراسات الطابقة ميك  تناكذلا علا النحو التايل:
 سبيػ يف ربقيػا التمكػني اإلدارم علػا أعليػة   -الطػابقة ػمف أغلػ  البحػوث كالدراسػات  -كمن ا أتكيد البحث احلايل  تشابه:الأوجه -

 ,  إلضػافة إىل التةػابجل يف مػن   البحػث كعينتػجلالتمكػني اإلدارم  جلامعػات العقبيػة كاألجنبيػةرلاؿ  أبعادتعقؼ ك , يف اجلامعات األدا 
 .كأدكاتجل

خجيلػجل سبكػني القيػادات النطػاةية بكليػات تصػور مقػرتح ميكػ  مػ  إىل   ػدؼ كمن ػا أهػداؼ البحػث الػقاه ؛  يػث  :االختالفأوجه -
 .ادللك خالدجبامعة البنات 

تػػجل كمةػػكلتجل, كيف اختيػػار مػػن  ااسػػت اد البحػػث الػػقاه  مػػ  البحػػوث كالدراسػػات الطػػابقة بوجػػجل عػػاـ يف ربد ػػد عنو  :االسههتدادةأوجههه -
.أدكات البحث ادليداتيةالبحث, كاالطجيع علا أدبياتجل, كصياغة 

 النظري للبحث:اإلطار اثنياً: 
.القيادات األكادميية )ادلدهوم, واألمهية, واألدوار( أواًل:

مدهوم القيادة: -1
 ؛ادل سطػةرغبػات ااخػق   يف  إ ػباعىل إيف ااتمع, فالقيادة تتضم  سعا ال ػقد  جلأك دبوقعدبقك  ال قد ارتبط م  ـو القيادة بةك  عاـ 

 لواجبػػػػات ادلنوطػػػػة بػػػػ  للقيػػػػاـ ف  كػػػػوف القاةػػػػد قػػػػادران علػػػػا التػػػػمثر يف ااخػػػػق  كأشلػػػػا غلعل ػػػػ   لت ػػػػوف  ولػػػػجل ك ةػػػػعقكف  ألمػػػػ  كاالسػػػػتققار, 
تنطػيا, كغلمػع التوجيػجل عمليػات بػجل مػ  تقػـو الػقةي  دلػا  هػازلور ك القيػادة جػوهق العمليػة اإلدار ػة  كتعد, (99 ـ:3193طا وف, )أبو.ب اعلية
كاسػػتمداـ األسػػالي  احلد ثػػة يف إعػػداد  ت"و قهػػا إيلاألمػػور ادل مػػة الػػت تطػػعو مجيػػع ادل سطػػات اإلدارة علػػا أف موضػػوع القيػػادة مػػ  خػػاا  

 كادلةػاركة يف صػنع القػقار, ظلػاذج قياد ػة جد ػدة تةػابع عمػ  ال ق ػا,ك أتبػين أظلػاط  كالعمػ  علػا (,79ـ:3193.)أبو العػجي,قادهتا األكادمييػة
 كاالهتمػاـ بػ ني باكاالعتنا   لعامل تتاج اإكتوعية  ادل سطةالرتقا  أبدا    اتتماة   للم سطة, األمق الذم  ط  كتع     , دلقتكسني كهتت 

(.931 ـ:3117 ال"حا نة, خصاكتة؛ )أبوتينة؛
د قادران علا توجيجل اجلماعػة كمػ  س قاةال كوفيف األخق   م  أج  ربقيا أهداؼ اجلماعة, ك  تمثرالعملية  :أهنا القيادة كم  س تعقؼ

 Harbert, 2005, pضلو ربقيا األهداؼ, كبذلك فالقاةد هو م  منحد لجل الطل"ة كأصبح مطئوالن ع  تتاة  م   ػوج    ) قيادهت 
 كقػػوة رأ ػػجل بطػػداد لقنػػاعت   ادلػػ ثق الةػػم  تصػػورات مػػع  ت ػػا سػػلوكا  طػػلكوف غلعل ػػ  بةػػك  ااخػػق   علػػا ارا  التػػمثر (.أك أهنػػا عمليػػة1

ادلدرسػػػػػية  ادل سطػػػػػة يف الػػػػػداة  كاإلبػػػػػداع كالت"ػػػػػو ق كالتابد ػػػػػد التغيػػػػػر إ ػػػػػداث مػػػػػ   ػػػػػك بػػػػػجي سػػػػػتتمك  ال عالػػػػػة كمن"قػػػػػجل, كالقيػػػػػادة  ابتػػػػػجل
مػػ  فػػقد ذبػػاص اجلماعػػات داخػػ  م سطػػة   ػػدؼ إىل ربقيػػا أهػػداؼ مت ػػا علي ػػا بقػػدر عػػاؿ مػػ  أك أهنػػا: تةػػاط (993 ـ:3117احلق ػػقم,)

(.Mike & Caroline,2014 :99–111)  ك ط   يف تقدـ ادل سطة ال اعلية
أمهية القيادة: -2

لتحػػقؾ يف اذبػػاص تلػػك االنػػاجح هػػو الػػذم  صػػوغ الػػقتل للمطػػتقب  ك ضػػع اسػػرتاتيابية  القاةػػدفت طػػجل, القاةػػد تعػػود أعليػػة القيػػادة إىل أعليػػة 
للعم  م   ولجل ك وججل م   ولجل م  القادة كادلةقفني ضلو األهداؼ,  ك طتن ا عل  النواة القةيطة ,القةيطةك ضم  دع  مقاك  القوة  ,القتل

 (.33ـ:3193م  خجيؿ التح ي  كالقدكة الةمصية )ذللوب كالصقا قة,
القيادة هو عملية فكق ة  ألساس تعتمد علا التوجيجل كالتمثر م  أج      ااخق   كسبكين   م  ربقيا   تضح لنا شلا سبا أفك 

تعد القيادة , كما (922:ـ3193 ستثمار ال قص ادلتا ة ذلا كالتعام  اإلغلاع مع ادلماطق كادل ددات احملي"ة با .)صام,أهداؼ ادلنظمة 
للعم  حبماس  ؛ما يف م سطة االقيادة هو م ارة تطتمدـ للتمثر علا أتباع األخق  , كأف يف  التمثراألمور ادل مة يف  كا دة م  األكثق

ك ق  ا  رت ة للمنظمة هو الت تعم  علا إغلاد ادلتمي ةادة يالقم  اجلودة كالتمي , كما أف الت   ربد دها علا كججل  ضلو ربقيا األهداؼ

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٤٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ أعل حمم  حسن الن وي       "تصور عقرتح" اعة  المل  اال جبي  ككليات الناات التمكني اإلداري للقيادات األكادمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كربد  ا مقا يط ا  اتقيي  أداة اجلد دة يف  االذباهات ضلو ادل سطة كتوجيجل القت ة, لتحقيا طارادلصياغة  يف مةرتكة فقؽ, كبنا  للعاملني

 .(Denise & Jon ,2013:393–377أدكات التقيي  ) كادلةاركة يف بنا 
كالقيػادة هػو , يف العمليػة التعليميػة اإلغلػاب أـمبا ػق علػا أدا  العػاملني كرك  ػ  ادلعنو ػة سػوا   لطػل   كلألظلاط القياد ػة ادلمتل ػة أتثػر

   د ػجل, كموضػوع القيػادة  لقػا هػذا االهتمػاـ الكبػر تظػقان للػدكر الػذم القاةػدإ دل الوظاة  ادلكملة للوظاة  اإلدار ة القةيطة الت  قـو بػجل 
خجيؿ ما  قـو بجل القاةد م  بث ركح التعاكف كتوجيجل اجل ود م  أجػ  ربقيػا العنصق البةقم يف ادلنظمة كصلا  ا كزايدة فعاليت ا, كذلك م  

 (. 93هػ, 9338األهداؼ ادلقجوة )العتيي, 
ادلؤسسة: يف اإلداري التمكني لتطبيق أدوار القيادات األكادميية -3

الت تتعلا بعملية  كاردم  األ بعد دالقياـ  باأهدافجل صلاح القاةد األكادميو يف ت"بيا التمكني اإلدارم يف ادل سطة كربقيا   ت"ل 
 (.297 ـ:3193)عبد القسوؿ,التمكني اإلدارم  دل سطة, كمن ا:

 ادلةاركة ادلعلوماتيةك الة افية, ك  الت و ا,ك  ,فق قاالعم  ك  ,لألفقاد التح ي ك االتصاؿ ال عاؿ, ك , للم سطة القت ة ادلطتقبليةكضع -
 ( .936ـ:3193) طني,

األدا  للوقوؼ علو االضلقافات , كمدل ربقا م  أج  الت"و ق كالتابو د جلكسلقجاتالتقوم ادلطتمق للحك  علو عواةد التعلي  -
.(931ـ:3199اذلاجقم,الوفا؛  أبو )أمحد؛كتصحيح ا

م  آبراة  , كالرتكي   كاألخذ الققارات صنع يف مةاركت   خجيؿ م  قيمة ذات كجعل ا العاملوف ميتلك ا ادلعلومات الت استثمار  ط -
 الذات كتكقاف كاألخجيؽ كاالهتماـ  لقكح ادلعنو ة ,ادل سطةم  العجيقات اإلتطاتية بينجل كبني مجيع العاملني يف  عو إغلاد تو أج  

(Boyum, 2012, p. 1.) 
التعليمية,  داخ  ادل سطة كالجيمقك  ة كالتنافطية كاحملاسبية الة افية قي  ال ق ا, كتقسيق بقكح العم  إدارة م ارات م  العاملني سبكني-

.كتصحيح ا االضلقافات علا للوقوؼ احملقا األدا  كقياس
ك تمث  هذا يف قدرة القيادة علا التم"يط اجليد كالتنظي  األمث   ,كرغباهتادلوا مة بني أهداؼ التنظي  كإ باع  اجات التابعني -

 .كاستغجيؿ ال"اقات البةق ة ككضع معدالت األدا  ذلا ب"ق قة موضوعية كفعالة
األهداؼ القةيطة لتحقيا كالعم  علا ت علي ا  ,العم فق ا ضم   مع  أف  تواصلوا تلبيت ا, ك علا العاملني كالعم   اجات مقاعاة -

 .(Tucci, 2013, p. 1)للم سطة 
كاحلد م  مقك  ة  ,اإلجقا اتكالعم  علا تبطيط  ,اإلتتاجيةالتوجيجل الطلي  كاختيار أفض  األسالي  الت تك   ربقيا أكا قدر م   -

(.71ـ:3112علو,,ك الققارات ال عالة )عبداخلالا  الطل"ة كازباذ
تقق   كج ات النظق ككط  ك كذلك م  خجيؿ قدرتجل علا تطير عملجل  ,وف قدكة لعامليجل كحبيث ؛ التمثر بةك  غر مبا ق-

. العجيقات اجليدة مع مجيع أفقاد العم  كغر ذلك م  أفعاؿ القاةد الت ذبع  م  عامليجل االتقياد لجل بطب  إعاباب  بةمصيتجل
 .(966ـ:3193)ادلالكو,

 ط  التصقؼ , ك كت"بيا النظقايت العلمية اخلاصة؛ لتحقيا األهداؼ ادلتضمنة  خل"ة إات ة ال قصة دلقتكسيجل إلبقاز قدراهت  العملية,-
 .(22ـ:3193)ذللوب كالصقا قة, كازباذ الققار ادلناس  يف ادلواق  ال"ارةة

 .(98ـ:3193,زا د.)كأهداف ا تقكيب ا ادلمتل ة كسباسك ا اجلماعات بنا -
ربقيا التقدـ يف   شلا  ط أس  كأسالي  متنوعة تقفد العم  ضم  جو مل ص التعاكف كالت ا  م  أج  ادلن عة العامة للم سطة,  تقدم-

 (. 38ـ:3193يف مطرة ادل سطة )أبو طا وف,
 ركة يف فعاليات ادل سطةأداة   م  خجيؿ ادلةا العاملني يف ادل سطة كربطني علا ت"و ق كالعم  كادلعتقدات األساسية  لقي  االهتماـ-

 (.El-Amin, 2013, p. 38) التعليمية. العملية ت"و ق يف تط   أف  مهنا م  الت
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لعاملني يف ادلطتوايت اإلدار ة ادلمتل ة م  خجيؿ ربلي  أبقز مظاهق القصور أك أخ"ا  الطلوؾ القيادم  لاال تياجات التدر بية ربد د -

(.933ـ:3193األكلي, ضقكرة ربد ث األظلاط التقليد ة لتدر   القادة الرتبو ني, ك العاملةكما  دركجل كتلمطجل ال ئات ادلمتل ة 
.مدهوميإطار : متكني القيادات األكادميية اثنياً:

التمكني:ماهية  .1
بتحلي  الدراسات الت تعقضد دلوضوع التمكني اتضح أتجل ال  وجد ات اؽ عاـ علا م  ـو التمكني اإلدارم فالبعا تظػق إليػجل علػا أتػجل 
 ػة  كسيلة م  كسػاة  اإلدارة, كهنػاؾ مػ  اعتػاص شلارسػة ثقافيػة تةػابع علػا ربمػ  ادلطػ كلية الةمصػية يف ازبػاذ القػقارات إىل ادلطػتوايت التن يذ

أتػػجل اسػػرتاتيابية تنظيميػػة هتػػدؼ إىل مػػنح العػػاملني  ق ػػة كاسػػعة  كمن ػػا: التمكػػني, كمػػ  س تعػػددت التعق  ػػات الػػت تعػػقض دل  ػػـو مكػػ أكلمػػا 
توسػيع ت"ػاؽ ت ػو ا الطػل"ة, كتػدر   العػاملني كزايدة مةػاركت   يف  :خػجيؿداخ  ادل سطة يف ازباذ الققارات, ك   ادلةكجيت كذلػك مػ  

 أخػػػػػػػػػو؛ علػػػػػػػػػا أعليػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػ  اجلمػػػػػػػػػاعو, كتػػػػػػػػػوفر ادلػػػػػػػػػوارد الجيزمػػػػػػػػػة كالبيئػػػػػػػػػة ادلناسػػػػػػػػػبة لتحقيقػػػػػػػػػجل)ادلعا  دتمكيػػػػػػػػػإدارة ادل سطػػػػػػػػػة ك  ػػػػػػػػػ ه  كال
(.331:ـ3119أر يدة,

: عمليػة مطػتمقة تطػت دؼ الوصػوؿ  ألفػقاد إىل أقصػا درجػة شلكنػة مػ  االلتػ اـ كالػوال  دلنظمػاهت , كإطػجيؽ طاقػاهت  أتجلك عقؼ كذلك 
وعػػة مػػ  ادلمارسػػات تتضػػم : مػػنح الثقػػة كادلةػػاركة يف ازبػػاذ القػػقار, كإغلػػاد بيئػػة عمػػ  قاةمػػة علػػا التعػػاكف اإلبداعيػػة, كذلػػك مػػ  خػػجيؿ رلم

لك كادلةػاركة, كتبػػادؿ اخلػاة كادلعقفػػة كالت"ػو ق ادلطػػتمق دلعػارف   كخػػاات األخػق  , كمػػنح ادلكافػآت كالتح يػػ  كالتةػابيع ادلطػػتمق, ك عػقؼ كػػذ
( . 93ق: 9333أبو خضر,)ة للعاملني يف ازباذ الققارات ادلمتل ة ادلتعلقة بيئة العم م  ادلقكتة كاحلق  رو قدأبتجل إع"ا  

التصقؼ بوص     قكا   مكاتيةإك  ,: منح العاملني القدرة كاالستقجيلية يف صنع الققاراتأتجلقؼ البعا التمكني الوظي و يف  ني  عي 
(. كأما 63ـ: 3199مع كضوح األهداؼ كالطماح للعاملني  دلةاركة ب عالية )العمقم, تياالديف العم  مع الرتكي  علا ادلطتوايت اإلدار ة 

: عملية تع    مةاعق الك ا ة الذاتية بني أعضا  ادل سطة م  خجيؿ ربد د الظقكؼ كالعوام  الت تع ز الةعور فيعقؼ أتجلالتمكني الن طو 
كتطاعد علا إغلاد توججل  ,العم موعة م  ادلدركات كاحلاالت الت تتمثق ببيئة كالعم  علا إزالة هذص الظقكؼ كالعوام , أك أتجل رل , لعاب 
(.723:ـ3193  عورص ذباص عملجل )اجلقدم, ربد د كالعام  

 اإلدارم: أف التمكني جاإلدارم ميك  استنتا  كم  خجيؿ عقض ادل اهي  الطابقة للتمكني
التملو ع  الطل"ات كالصجي يات كادلط كليات  علو كقدرهتادميية زلصلة ألسلوب إدارم  توق  علا رغبة القيادات األكا  عد-

 كمنح ا للعاملني للتصقؼ حبق ة يف ادلطتوايت اإلدار ة األق .
يف التصقؼ, كتوفر  ةلص  الثا  من   علا مقومات أساسية ل اعليتجل, كاع"اة   القو ا عتمد علا إع"ا  القيادات األكادميية -

قدر كبر م  الثقة ادلتبادلة بني القيادات األكادميية كالعاملني, كتوفر مناخ  ط   يف    ه  كتوفقادلعلومات الجيزمة للقياـ أبدكاره , 
 .صلازإلكاعلا العم  

دم إىل تع    قدرات أعضا  هيئة منح القيادات األكادميية سل"ات أكسع سبكن   م  ازباذ الققارات ك   ادلةكجيت, األمق الذم    -
 التدر   كإطجيؽ طاقاهت  الكامنة كربق قه  م  القيود البركققاطية.

مجيعان ذبمع علا أف  هناإك جي ظ علا التعق  ات الطابقة  وؿ هذا ادل  ـو ا ضان أهنا ال  وجد با أ ة اختجيفات يف توصي اهتا, اذ 
يف ادل سطة يف صنع الققارات م  خجيؿ توسيع  ا زايدة ت"اؽ مةاركة ادلقتكسنيتوججل  نص  عل أساسسبكني ادل سطة  عم  علا 

دبا  ط   يف ربقيا أهداف ا. ؛كفعاليت اصجي ياهت   ذباص ت"و ق مطتمق يف أتة"ة ادل سطة 
أساليب التمكني يف ادلؤسسات اجلامعية: .2

 (.379-319ـ:3193  تاتة, ؛عبد اذلادم) وجد عدة أسالي  للتمكني يف ادل سطات اجلامعية, من ا:
 قكػػ  هػذا األسػلوب علػا النػػوا و الن طػية للعػاملني؛  يػػث  تمحػور  ػوؿ الدافعيػػة عنػد اإلتطػاف ضلػػو التمكهني مهخ خههالل التحديهز:  -

كالتغلػػ  علي ػػا بواسػػ"ة ادلمارسػػات  إزالت ػػا الك ػػا ة كاالقتػػدار, مػػ  خػػجيؿ تعػػقؼ الظػػقكؼ الػػت تعػػ ز الةػػعور  لضػػع  كالعمػػ  علػػا
التمكػػني مػنح األفػػقاد القػػدرة كلػػي   عػػينميػة القمسيػػة كغػػر القمسيػة الػػت تعتمػػد علػػا تقػدم معلومػػات عػػ  ال اعليػػة الذاتيػة, كبػػذلك التنظي
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إغلػػاد ظػػقكؼ لػػ ايدة الػػدافع إلصلػػاز ادل ػػاـ عػػ  طق ػػا ت"ػػو ق اال طػػاس  لك ػػا ة  :تعػػينالت ػػو ا للقيػػاـ دب ػػاـ زلػػددة فحطػػ , فالقػػدرة 

  الذاتية.
القيادات األكادمييػة لت"بيػا التمكػني كاحملافظػة طتمدم ا تك قك  هذا األسلوب علا ال"ق قة الت التمكني مخ خالل النمط القيادي: -

عػ  إغلػاد األهػداؼ ادلةػرتكة,  مطػ لوفعلي ا؛  يث ت ثق ال"ق قة أتثران كبران علػا الةػعور الن طػو  لتمكػني لػدل العػاملني, كمػا أهنػ  
الػت  قػـو بػا العػاملوف  اإلسػ امات ةػعقكف  لتمكػني أـ ال بةػك  مطػتمق, كاالعػرتاؼ  ألدكار كتقػد ق    يمقتكسكاف   ذاإما كمقاقبة 

 دل سطة م  خجيؿ التمكيد علا أعلية اجل ود الت بذذلا العاملوف. 
ان, مػػ  خػػجيؿ إغلػػاد األسػػالي  الػػت  ػػت  يف هػػذا األسػػلوب زايدة التعػػاكف اجلمػػاعو كالةػػقاكة كالعمػػ  معػػأسههلومت متكههني اههرل العمههل: و-

فق ػػا كا ػد دكف فػػقؽ بػػني قاةػػد كمػػقتكس   أهنػػ اجلميػػع   طػاسإت"ػػو ق قػػدرات العػػاملني كتع  ػ  األدا  ادل سطػػو, كالعمػػ  علػػا  يفتطػ   
كمػػا  ػػدد الػػبعا عةػػقة طػػقؽ للتمكػػني هػػو: التمكػػني مػػ  خػػجيؿ ادلطػػ كليات بةػػقط أف تكػػوف تلػػك ادلطػػ كليات كاضػػحة كزلػػددة, 

كني م  خجيؿ الصجي يات, كالتمكػني مػ  خػجيؿ ادلعػا ر كاألدا  ادلثػايل, كالتمكػني مػ  خػجيؿ التػدر   كالت"ػو ق, كالتمكػني مػ  كالتم
خجيؿ ادلعقفة كادلعلومات, كالتمكني م  خجيؿ التغذ ة القاجعة, كالتمكني م  خجيؿ التقد ق كاالهتماـ, كالتمكني م  خجيؿ اال رتاـ, 

 .(318ـ:3193 الطو عو,؛ ة.)ال"عا كالتمكني م  خجيؿ الثق
يف كسبث  فقؽ العم  ذاتية اإلدارة أك ذاتية التوجيجل ت"و قان كتغيران جوهقاين يف هيك  القوة, ك قجع ذلك يف أف القيادة تتملو ع   ق ا 

, األمق الذم لألعماؿكتقيي  كأتخذ فقؽ العم  ذاتية اإلدارة علا عاتق ا مجيع مط كليات القاةد م  زب"يط كتن يذ كت"و ق  ,االعرتاض
كربد د التعو ضات كادلكافآت اخلاصة  ,زلل   خق  أ جيؿ إ طت"يع أفقداها تعيني أك فص  أعضاة ا أك  ني  ؛ كط  العم  مقكتة كفعالية

(. 33ـ:3113الد  , ب  )ز  
 التمكني اإلداري: عوامل .3

 كاخلارجية الداخلية البيئة اختجيؼ إيل ذلك يف الطب  ك عود اإلدارمالتمكني  عوام  ربد د يف كالبا ثني الدارسني ارا  تعددت 
  دلعلومات, ادلةاركة): هو العوام  م  عدد كجود علابةك  عاـ  أغلب    ت ا كمع ذلك التمكني اإلدارم, في ا درس الت للمنظمات

 ثجيثة كتتناكؿ( 29ـ:3113 ق  ,( )ادلنظمية كالت و ا, كالثقافة كال اعلية, كادلكافآت, كالقوة, ادلعقفة, كامتجيؾ كاالستقجيلية, كاحلق ة
 :علا النحو التايل من ا
 ادلنظمػػػة أعضػػػا  ا ػػػرتاؾ درجػػػة مػػػ  ت  ػػػد ألهنػػػا ؛ادلنظمػػػو األدا  مػػػ  ربطػػػ  ادلعلومػػػات يف الواسػػػعة ادلةػػػاركة فإابدلعلومهههات:  ادلشهههاركة -

 كتطػتعمل ا كتنةػقها جيػد ضلػو علػا معلوماهتػا تكتط  الت فادلنظمات .كك  ادلنظمة  سرتاتيابية اخلاصة كالنظقة القت ة مع كت اعل  
 أف كمػػػا ذلػػػك؛ طق ػػػا عػػ  ربقػػػا الػػػت القت ػػػة كك ػػدة التماسػػػك بطػػػب  موفػػػا أدا  ربقيػػا علػػػا  لتمكيػػػد القػػػادرة هػػو جيػػػد, ضلػػػو علػػا

 ادلنظمة. أبدا  اخلاصة , كادلعلوماتادلنظمة بقسالة اخلاصة هو ادلعلومات للتمكني  لنطبة احلامسة ادلعلومات
 يف التصػػػقؼ سػػػعة ادلػػػد ق   مػػػنح تتضػػػم  ألهنػػػا ؛العػػػاملني سبكػػػني يف أعليػػػة االكثػػػق العامػػػ  التصػػػقؼ  ق ػػػة تعػػػدواالسهههتقاللية:  احلريهههة -

 التصػػقؼ ك ق ػػة ,(Routine) القكتينيػػة :كهػػو التصػػقؼ  ق ػػة مػػ  أتػػواع ثجيثػػة هنػػاؾك  ميارسػػوهنا, الػػت  دل مػػات اخلاصػػة النةػػاطات
(.Deviant) ادلقيدة التصقؼ ك ق ة ,(Greative) اخلجيقة

 ادلنظمػات يف كخباصػة األكليػة, ادلػواد أك البةػق ة كادلػوارد النقػدم التػدفا  ػدار كمػا إدارتػجل, غل  م مان  موردان  ادلعقفة تعدادلعراة:  امتالك-
.(319ـ:3117زلمود, ك زلمود) األخرة ااكتة يف إال التمكيد هذا أعلية ادلد قكف  درؾ مل كلك  متعلمة, تكوف أف تطعا الت

 التمكني اإلداري: أمناط .4
 علػػا القػػاة  التمكػػني :يفالتمكػػني  أظلػػاط ربد ػػد ميكػػ  ادل سطػػات يف كمطػػئوليت ا القػػقار صػػنع عمليػػة مطػػ كلية ت"ػػاؽ علػػا اعتمػػادان   

 علػا القػاة  اجلػودة, كالتمكػني ربطػني بقضااي اخلاصة الققارات بصنع  تعلا فيما ج ةية كمط كليةأ سل"ة ادلد ق    إع"ا  كفيجل  ت ادلةاركة, 
 كمػػ  اجلػودة, ربطػني دلةػكجيت ادلثلػا احللػػوؿ ربد ػد أجػ  مػ  اتمػة مطػ كلية ادلػػد ق   إع"ػا  يف كتتمثػ : ادل سطػة موقػع يف ادلتمقكػ ة اإلدارة
 دبطػػتوايت ادلطػػ"ح التنظيمػػو البنػػا   عػػداإلدار ػػة؛  يػػث  ادلطػػتوايت تقليػػ  خػػجيؿ مػػ  ذلػػا, كالتمكػػني ال علػػو كالت"بيػػا القػػقارات صػػنع أجػػ 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٥٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ أعل حمم  حسن الن وي       "تصور عقرتح" اعة  المل  اال جبي  ككليات الناات التمكني اإلداري للقيادات األكادمي
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 ادل سطػات ادلناسػ , كتتبػى الوقػد يف القػقارات  زبػاذ للعػاملني تطػمح ,للتمكػني كصاحلة مجيةمة بيئة قادرا علو توفر أق  سل"ة كخ"وط

 الطػلوؾ علػا الرتكيػ  :خػجيؿ مػ  كإمكاتيػاهت  العاملني قدرات ت"لا كعمليات تظ  لبنا  أسلو ن  التمكني اإلدارم ثقافة إلدخاؿ تطعا الت
 كالعاملني, اإلدارة بني الثقة م  مناخ فيجل, كبنا  ادلقغوب الطلوؾ علا للحصوؿ التقليدم التنظيمو البنا  ادل سطة, كتغير قب  م  ادلقغوب
 القػػقار ازبػػاذ يف العػػاملني مةػػاركة الذاتيػػة, كدعػ  اإلدارة فػػقؽ الػذايت, كتكػػو   كالت"ػػو ق الػػتعل  عػػ  العػاملني االتصػػاؿ, كتةػػابيع قنػػوات كفػتح

(.919ـ:3199, كاذلاجقم الوفا, كأبو أمحد,)
 أبعاد التمكني: .5

األبعػػاد األساسػػية لثقافػػة التمكػػني هػػو األسػػ  الػػت  طػػتند علي ػػا يف تةػػمي  كجػػود التمكػػني يف ادل سطػػة مػػ  عدمػػجل, كقػػد أكرد  تعػػد 
مػػػػ  األبعػػػػاد كات قػػػػوا يف بعضػػػػ ا كمػػػػا اختل ػػػػوا يف الكثػػػػر من ػػػػا؛  يػػػػث  ػػػػقم الػػػػبعا أف أبعػػػػاد التمكػػػػني تتمثػػػػ  يف األبعػػػػاد  عد ػػػػداالبػػػػا ثوف 

:(363-369ـ:3193التالية:)رفاعو,
اسػػػتمداـ أسػػػالي  كطقاةػػػا مبتكػػػقة يف الت كػػػر ك ػػػ  ادلةػػػكجيت الػػػت تواجػػػجل ادل سطػػػة,   هػػػذا البعػػػدعػػػين ك تنميهههة السهههلوك اإلبهههداعي: -

  يػػػػلتوظكطػػػقؽ  بداعيػػػةإ  ادلتغػػػرات العادليػػػة كاحملليػػػة الػػػت تواجػػػجل ادل سطػػػة, كمػػػػ  س غلػػػ  علػػػا القيػػػادات اسػػػتمداـ أسػػػالي كت قضػػػ ا
 وبػداعإلاالطػلوؾ تنميػة  توقػ تخػقكف(  يػث اك , كطػينيا)كهذا ما أ ارت إليػجل  ادلاد ة كالبةق ة لتحقيا أهداؼ ادل سطة. مكاانتاإل

, كاألدا  يػػػة للعػػػاملنيذلػػػك مػػػ  خػػػجيؿ ادلنػػػاه  الدراسػػػية, كتػػػوفر الوسػػػاة  اإلبداعك ػػػت   ,األكادمييػػػةيف ادل سطػػػة التعليميػػػة علػػػا القيػػػادة 
 دل سطػػة التعليميػػة الػػت تطػػ   يف  التعليميػػة لألتةػػ"ةتكاملػػة, كالتم"ػػيط ادلةػػار ع العمػػ  ادلةػػرتؾ يف صػػياغة ادلاألكػػادميو مػػ  خػػجيؿ 

  .(Ksenia, et al ,2015 :156-143االبداعو.) الت كر م اراتتنمية 
 :هػوالت ػو ا علػا ثجيثػة أركػاف   توقػ ك إسناد م اـ أل ماص, كزلاسبت   علي ا م  جات  اإلدارة,,  :ك قصد بجلتدويض السلطة: -

كهو ال تع و صا   الطل"ة األصلو لة ةادلطاالت اـ ادلقتكس أبدا  ادل مة, س  :كتعيناحلا يف ازباذ الققار, س ادلط كلية  :كتعينالطل"ة 
إسناد ادلد ق   سػل"اهت   : عينم  ادلط كلية الن اةية, ك قتبط الت و ا بنوع أسلوب اإلدارة داخ  ادل سطة بني ادلقك  ة كالجيمقك  ة, كهو 

زاد ت ػػػو ا الطػػػل"ة داخػػػ   كشلارسػػػة ادل ػػػاـ كادلطػػػ كليات الػػػت ربقق ػػػا, ككلمػػػا ,م مػػػةإىل بعػػػا العػػػاملني مع ػػػ  إلصلػػػاز عمػػػ  زلػػػدد أك 
ادل سطػػػة زاد توجػػػجل إدارهتػػػا إىل الجيمقك  ػػػة؛ حبيػػػث  ع"ػػػو القاةػػػد/ ادلػػػد ق جػػػ  ان مػػػ  عملػػػجل للمقتكسػػػني الػػػذ    عملػػػوف ربػػػد ر سػػػتجل بعػػػد 

هػػػذص  سبػػاـإعػػػ   مطػػ لوفمػػع مػػنح   الصػػػجي يات ادلناسػػبة إلصلػػاز األعمػػػاؿ مػػع األخػػذ يف االعتبػػػار أهنػػ   ,ادلناسػػػ تػػدر بي   التػػدر   
 ( كيف الطػػياؽ ذاتػػجل أكػػد كػػاـ383ـ:3119( )الضػػمور,383ـ: 3199 ال"قاكتػػة,؛ األعمػػاؿ بنابػػاح كػلاسػػبوف علػػا النتاة .)القضػػاة

 الثقػة يف فابػوة هنػاؾ , كأف  لت امإك  العاملني ثقة لكط  كثرة ربدايت  واج وف اليـو عامل يف القادة أف( .Cam, et al)كاخقكف 
الطػػل"ة ذلػػ ؛  يػػث  طػػ   ت ػػو ا  ت ػػو ا اليػػات علػػا مبا ػػق بةػػك   ػػ ثق الػػذم األمػػق,  جلامعػػة  كالعػػاملني القػػادة بػػني التنظيميػػة
 شلػػا  ػػ دم يف إىل زايدة ؛العػػاملني مػػع الةمصػػية العجيقػػات للح ػػاظ علػػا ادل سطػػة, كإتةػػا  كااللتػػ اـ اإلبػػداع مػػ  عو تػػو  إغلػػاد يفالطػػل"ة 

 .Cam, et al. (2010 ))االلت اـ لدم العاملني 
ك عتمػػػد علػػػا األسػػػالي  كاالسػػػرتاتيابيات الػػػت تعتمػػػد علي ػػػا رلموعػػػات العمػػػ  داخػػػ  ادل سطػػػات لتحقيػػػا هػػػدؼ العمهههل اجلمهههاعي: -

مطػػػ كلية مجاعيػػػة تضػػػامنية ذبػػػاص هػػػذا اذلػػػدؼ  العمػػػ  إصلػػػازمةػػػرتؾ, ك عملػػػوف بنظػػػاـ كا ػػػد, كت كػػػر مةػػػرتؾ, كتكػػػوف مطػػػ كليت   عػػػ  
 كأهػػداف ا رتم ادل سطػػةت"ػػور األمػػق أصػػبحد مػػع ك دل سطػػة بواسػػ"ة القيػػادة العليػػا, ادلةػػرتؾ؛  يػػث كػػاف  ػػت  يف ادلاضػػو كضػػع رتم ا

عملية مةرتكة بني القيادة كمجيع العاملني  دل سطة, األمق الذم ميػد العػاملني أببعػاد جد ػدة تطػاعده  علػا ربقيػا أهػداؼ ادل سطػة, 
 الوهػػػػػػػػاب, لألكامػػػػػػػػق الػػػػػػػػت تصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػ  القادة)عبػػػػػػػػد من ػػػػػػػػذ   طػػػػػػػػواكلييف األعمػػػػػػػػاؿ  كوفمةػػػػػػػػار كتغػػػػػػػػر النظػػػػػػػػق إىل العػػػػػػػػاملني أبهنػػػػػػػػ  

يف دراسػػة العمليػػات كالطػػلوكيات للقيػػادة األكادمييػػة مػػ  خػػجيؿ  م ػػ و  بػػدكرو فػػقؽ العمػػ  كالقيػػادة ادلةػػرتكة  تقػػـو يػػث (؛991ـ:3193
دل سطة دبا  ضم  مةاركة ل ة  وؿ القضااي االسرتاتيابية يف قيادة ادل سطة, كربد د الن   العلمو يف قيادة اتتبادؿ كج ات النظق ادلم
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 ادلتعلقػػة  دل سطػػة كزلاكلػػة األكادمييػػة ادلعقفػػة مػػ  جاتػػ , كتعػػقؼ القيػػادات األكادمييػػة علػػا األفكػػار كتوسػػيعمجيػػع العػػاملني يف تن يػػذص 

   ,(Maarten ,2011 420–403:  )م  جات  أخق الت ت ثق علا أدا  مجيع العاملني علا الطلوكيات  الطي"قة
إينرة اهتمامػات العػاملني داخػ  ادل سطػات لتحقيػا أهػداف ا, كال  قتصػق ذلػك علػا احمل ػ ات فقػط,  :ك عػينالتحديز الذايت للعاملني: -

 ػمتجل زايدة إتتاجيػة العػاملني, كت"ػو ق ك ػا هت , مػ  ب  استمداـ احمل  ات ادلعنو ة, كتعقؼ دكافع   ك اجاهت , كاستعداد هتػ , ككػ  مػا 
ادلقغوب في ا كتع   ها كالعم  علا تدعيم ا, كما أف التح ي   عد عنصقان م مان يف صلاح ادل سطة, ك  طق  غلابيةإلاات كشلارسة الطلوكي

مػ  ادل سطػات لتبػين اذباهػات  د ثػة  عد ػداشلػا  ػدفع  ؛أخػق  ال  توافق هذا احلمػاس عنػد  يف  نيأسباب قياـ ال قد بعم  ما حبماس 
 (.991:ـ3193 الوهاب, يف التح ي  )عبد

كيف رلػػاؿ التمكػػني  عتمػػد بػػث احلمػػاس يف ت ػػوس العػػاملني أكالن كأخػػران علػػا دكر القيػػادة الواعيػػة الػػت تطػػت"يع أف تػػواة  مػػا بػػني ربقيػػا 
, كأف تعمػػػ  علػػػا أف  كػػػوف إرضػػػا  العػػػاملني ك لتػػػايل رب يػػػ ه  سػػػبيجين إىل ربقيػػػا أهػػػداؼ أهػػػداؼ ادل سطػػػةربقيػػػا ك أهػػػداؼ األفػػػقاد العػػػاملني 

يف تع    العجيقات بني التنظػي  كالعػاملني,  دكران فاعجياحلواف  ت دم (,كما 393ـ:3193 الطو عو,؛ ة كأعل ا ربطني األدا .)ال"عا ادل سط
معنو ة, كفقد ة أك مجاعية, ك توق  أتثرهػا يف قػدرهتا علػا إينرة الدافعيػة لألفػقاد كتع  ػ  محاسػ   كثقػت    لتنظػي   أكتكوف ماد ة  أفما إكهو 

 ل  ػ  أتثػػر رو إطػػا (,كمػػا  عمػ  التح يػ  علػػا ربقيػا الػػقكح العاليػة للعػاملني  دل سطػػة كتقػدم339ـ:3193 الطػو عو,؛ ككالة ػ  لػجل )ال"عػػا 
مياف با كالقضا عن ا, األمق الذم  طػ   يف تكػو   منػاخ إلكا ,كازباذها عملية صنع الققارات يف مة ذل , كاعتقاده العا علا الةمصية القاةد

.(Kelly,2012:189–177م سطو  عم  علا ادلةاركة اإلغلابية م  العاملني يف مجيع فعاليات ادل سطة )
تطعو سلتل  ادل سطات م  خجيؿ التدر   إىل إكطاب األفػقاد العػاملني في ػا م ػارات كمعػارؼ كقػدرات جد ػدة, التطوير الذايت: و-

تطػػاعده  علػػا القيػػاـ أبعمػػاذل  بةػػك  أكثػػق فاعليػػة, كمواكبػػة الت"ػػورات احلد ثػػة كعلػػا سلتلػػ  األصػػعدة, كمػػا ت قضػػجل مػػ  مت"لبػػات 
(, 3393ـ:3193الطػػو عو,؛ قػػدرات خاصػػة للقيػػاـ يف الت امػػاهت . )ال"عػػا  أ ػػماص ذكم تػػاج إىلػلتكنولوجيػػة كم ػػارة تقنيػػة عاليػػة 

مجيػػع اجل ػػود اذلادفػػة إىل ت ك ػػد العامػػ   دلعلومػػات كادلعقفػػة الػػت تكطػػبجل ادل ػػارة يف أدا  العمػػ  أك تنميػػة م ػػارات كمعػػارؼ  :قصػػد بػػاك ي 
مواردهػػػا  كطػػابإتتصػػػ  بوجػػود ج ػػود مطػػتمقة في ػػا مػػ  أجػػ  كخػػاات  ذبػػاص زايدة ك ا تػػجل احلاليػػة كادلطػػتقبلية, فادل سطػػة ادلعاصػػقة 

كربقيػػا أهػػػداف ا  عػػود إىل أهنػػا تتػػػيح  ,خػػدماتأك  لاامبػػػالبةػػق ة كعلػػا ضلػػو داةػػػ  أ ػػيا  جد ػػدة بػػػدؼ ربطػػني جػػودة مػػػا تقدمػػجل مػػ  
 (.331ـ:3119أر يدة, أخو؛ لعاملي ا كافة التعل  م  خجيؿ التدر   كالتابق   كالتعل  اجلماعو )ادلعا 

ال  وجد  و  غلع  األفقاد  ثقوف يف القيادة مث  مةاركت    دلعلومات اخلاصة ع  ادل سطة الت  عملػوف في ػا, ادلشاركة ابدلعلومات: -
كت كػػد ذلػػ  أف اإلدارة تثػػا بػػ , كتقغػػ  أبف  طػػتمدـ تلػػك األفػػقاد  ,فػػقدقيػػادة ادل سطػػة ألفقادهػػا  دلعلومػػات مطػػالة م مػػة لكػػ    ػقاؾ ف

شلػا  نمػو لػػدل  ؛الصػػاةبةتلػك ادلعلومػات كتوظي  ػػا مػع ادل ػارة الػػت ميتلكوهنػا, كمػا أف ادلةػػاركة  دلعلومػات تطػاعد علػػا ازبػاذ القػقارات 
بنػػا  الثقػػة أم الثقػػة ادلتبادلػػة بػػني بػػني قيػػادة ادل سطػػة  :امن ػػكهػػذا البعػػد  عػػ ز عػػدة أبعػػاد  ,العمػػ كاالت تػػاح كالثقػػة يف  خػػجيصإلااألفػػقاد 

 .(971ـ:3193 سليماف,؛ كالعاملني با, كتع    ادلط كلية, كت عي  قنوات االتصاؿ)النعمة
ألهنػا تتضػم  مػنح    ق ػة التصػقؼ يف األتةػ"ة  ؛ دل سطػةتةك  احلق ة البعد االسرتاتيابو لتمكػني العػاملني احلرية واالستقاللية: و-

اخلاصة  دل اـ الت ميارسن ا, يف  ني تةر االستقجيلية إىل تقل  دكر القيادة يف خ"وط العمليػات كمػنح العػاملني صػجي يات كاسػعة 
 زبػاذ إجػقا ات ذات مطػػا ات أكسػع, ك تضػػم  هػذا البعػد أبعػػاد فقعيػة مثػػ : كضػوح القت ػة, كربد ػػد األطػق اإلر ػػاد ة, كتظػاـ ادلقاقبػػة 

 .(973ـ:3193 سليماف,؛ )النعمة
توضػػع أ ػػة مةػػاركة للعػػاملني يف عمليػػة ازبػػاذ القػػقار يف ظػػ  تعليمػػات كسػػل"ة تن يػػذ مػػ  قبػػ  االكثق ػػة كلػػي  األقليػػة, اإلدارة الذاتيههة: و-

 سػػػػػػليماف, ؛مػػػػػػ  األبعػػػػػػاد ال قعيػػػػػػة مثػػػػػػ : ثقافػػػػػػة ادل سطػػػػػػة, كالقابليػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة, كاالتصػػػػػػاؿ )النعمػػػػػػة اعػػػػػػددك تضػػػػػػم  هػػػػػػذا البعػػػػػػد 
كازبػػػاذ  ,كتػػػدفع   لجيهتمػػػاـ أكثػػػق بعمل ػػػ , أف بيئػػػة العمػػػ  الػػػت تػػػ م   لعػػػاملني ت  ػػػد  ػػػعوره   إلدارة الذاتيػػػة , كمػػػا(973ـ:3193

(723:ـ3193)اجلقدم, ققارات عقجيتية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علػا القػقارات الػت  اأتثػر كم  جات  أخق  ػقم الػبعا أف أبعػاد التمكػني تتمثػ  يف بعػد التػمثر ك ةػر إىل إدراؾ ال ػقد كاعتقػادص أبف لػجل 

الػث هػو  ت  ازباذها كالطياسات الت تضع ا ادل سطة, كبعد ال عالية الذاتية ك ةر إىل قدرة ال قد علػا أدا  أتةػ"ة كظي يػة دب ػارة, كالبعػد الث
عين العم  ك ةر إىل القيمػة  ق ة االختيار  يث  ةر إىل درجة احلق ة الت  تمتع با ال قد يف اختيار طقؽ تن يذ م اـ عملجل, كالبعد القابع م

م ػػػاـ كظي تػػػجل ذات معػػػين كقيمػػػة  لنطػػػبة لػػػجل كلألخػػػق   أفال ػػػقد  دراؾإالػػػت  ع"ي ػػػا ال ػػػقد لل ػػػدؼ مػػػ  الوظي ػػػة دبعػػػين أف هػػػذا البعػػػد  عػػػين 
.(399:ـ3118  اكش,)(,62ـ:3199(,ك)العمقم,326ـ:3193 (,ك)صاد,88ـ:3118 )إسكندر,
إع"ػػا   ػػا التصػػقؼ كازبػػاذ القػػقارات يف ت"ػػاؽ زلػػدد  :كتعػػينلتمكػػني تتمثػػ  يف ت ػػو ا الطػػل"ة الػػبعا األخػػق أف أبعػػاد ا  ػػقم بينمػػا

ك لقػػدر الػػجيـز إلصلػػاز م مػػات معينػػة, أك تقػػ  الطػػل"ة القمسيػػة إىل  ػػم  أخػػق مػػ  أجػػ  إصلػػاز عمػػ  مػػا, كت ػػو ا الطػػل"ة أمػػق أساسػػو يف 
احل ػػ  عنصػػقان م مػػان ك طػ   يف زايدة مةػػاركة ادلػػقتكس يف ازبػػاذ   عػد؛  يػػث اذليكػ  التنظيمػػو للم سطػػة, كمةػػاركة العػاملني, كالتح يػػ  الػػذايت

القػػقارات الػػت  قػػػـو بتن يػػذها, كتوسػػيع العمػػػ  كأسػػلوب إثػػقا  العمػػػ  كأسػػلوب العمػػ  ادلػػػقف, كت"ػػو ق الةمصػػية مػػػ  خػػجيؿ التػػدر   ادلػػػقتبط 
كاالرتقا  دب  ػـو الثقػة  ادلعنو ة القكح ور  مصيات ال قد عا رفع لتمكني عندما تكوف عملية التدر   مقتب"ة  زباذ الققارات كتط   يف ت"

 .(382ـ:3193(,ك)سليماف,931ـ:3117كإبمياف الةم  بن طجل كاألخق   )احملاسنة,
كيف الطػػياؽ ذاتػػجل  ػػقم الػػبعا األخػػق أف أبعػػاد التمكػػني اإلدارم تتمثػػ  يف االسػػتقجيلية كتقبػػ  ادلمػػاطقة يف العمػػ , كادلةػػاركة كاالتصػػاؿ 

إات ػػػة ال قصػػػة للمقتكسػػػني للتػػػمثر يف عمليػػػة صػػػنع القػػػقار التنظيمػػػو كافطػػػاح ااػػػاؿ ذلػػػ  لتقػػػدم مجي ظػػػاهت  كاقرتا ػػػاهت  يف اللقػػػا ات  :كتعػػػين
كاالجتماعات, كالتعل  كالتكو   م  أجػ  تػوفر فػقص الػتعل  كالتكػو   لعماذلػا مػ  خػجيؿ ت ك ػده   دلعػارؼ كادل ػارات الػت تطػ   يف تػدعي 

, أجػػ  ربقيػػا تتػػاة  أفضػػ  مػػ كج ػػوده  ات اإلبداعيػػة, كالعمػػ  اجلمػػاعو, كالتح يػػ  كهػػو رلموعػػة العوامػػ  الػػت ربػػقؾ قػػدرات العػػاملني القػػدر 
(.333ـ:3193  وقو,؛  ك توق  أتثرها يف قدرهتا علا إينرة الدافعية لألفقاد كتع    محاس   كثقت    لتنظي  ككالة   لجل)رابح

اكتطػػاب األفػػقاد م ػػارات العمػػ  اجلمػػاعو مػػ  :ك قصػػد بػػجلالبعػػد ادل ػػارم,  :علػػايف  ػػني  ػػقم الػػبعا أف التمكػػني لػػجل بعػػداف أساسػػياف 
كصػجي ية ازبػاذ القػقارات لكػ أ ق ػة  :بػجل ك قصػدخجيؿ التدر   كإضافة م ارات التوافػا كالقيػادة ك ػ  الصػقاع كبنػا  الثقػة. كالبعػد اإلدارم 

(.398ـ:3118 اكش,أعضا  ادل سطة ) 
مراحل وخطوات متكني العاملني ابدلؤسسة اجلامعية:    .6

اختل د ارا  البا ثني  وؿ خ"وات ت"بيا التمكني داخ  ادل سطة ؛  يث  وججل البعا أف ت"بيا التمكني  دل سطة ميك  أف  ت   
كفػػػا اخل"ػػػوات التاليػػػة: كضػػػع األهػػػداؼ ب"ق قػػػة رب ػػػ  األفػػػقاد علػػػا ربقيق ػػػا, كإر ػػػاد األفػػػقاد كتعػػػق     بكي يػػػة احلصػػػوؿ علػػػا ادلػػػوارد الجيزمػػػة 

عوقػػات البركققاطيػػة الػػت ربػػد مػػ  ادلةػػاركة كاالتصػػاؿ ال عػػاؿ, كإظ ػػار الثقػػة يف ادلقتكسػػني كأف لػػد    القػػدرة علػػا ربقيػػا لتحقيق ػػا, كإزالػػة ادل
, بػداعوإلا, كتدر   العػاملني علػا الت كػر  جلوات  كافةاألهداؼ كازباذ الققارات, كزايدة فقص مةاركة العاملني يف ازباذ الققارات ادلتعلقة 

 (.89ـ:3118 لتحقيا تتاة  أفض )إسكندر,ك   ادلةكجيت 
(.333-339ـ:3199يف مخ  مقا   هو: )أمحد, تمث  يف  ني  قم البعا األخق أف ت"بيا التمكني يف ادل سطات اجلامعية  
مػػ  مةػػاركة ادلقتكسػػني يف اخلػػوؼ مثػػ :التنظيميػػة كتةػػم  العوامػػ   مرحلههة يديههد العوامههل الههىل تههؤدي إع الشههعور بعههدم التمكههني: -9

النمط االستبدادم  :ك ةم الطل"ة, كادلناخ البركققاطو, كاالتصاالت التنظيمية الضعي ة, كادلقك  ة يف ازباذ الققارات, كالنمط اإل قايف 
دلكافػآت الػت ضع  ادلكافآت, ك ػعور العػاملني بعػدـ أعليػة أك قيمػة ا :كتةم أك النمط الذم  قك  علا األخ"ا , كأتظمة ادلكافآت 

غمػػوض الػػدكر, كتقػػ  الطػػل"ة ادلجيةمػػة, كتقػػ  التقػػدـ الػػوظي و, كالت اعػػ  احملػػدكد مػػع  :كتةػػم ػلصػػلوف علي ػػا, كتصػػمي  الوظي ػػة 
 اإلدارة العليا.

: كتةػم  ادلطػتول القيػادم الػذم  عمػ  علػا إظ ػار الثقػة يف أدا  ادلقتكسػنيمرحلة السياسات اإلدارية ادلدعمهة للتمكهني ابدلؤسسهة -3
 الستقجيلية, كادلطػتول  للمةاركة يف صناعة الققارات, كإمداد ادلقتكسني م  خجيؿ توقعات األدا  ادلقت عة, كإع"ا  ال قصة للمقتكسني

الرتكي  علا بقام  االختيار كالتػدر   علػا ادل ػارات ال نيػة كاإلدار ػة كاالجتماعيػة, كاحلػقص علػا اسػتمداـ الجيمقك  ػة  : ةم  والوظي 
 ت ادل تو ة.كاالتصاال

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٥٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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خػػاة ال ػقد كاخلػػاات :كتةػم : كتقكػػ  هػذص ادلق لػة علػػا إمػداد العػاملني دبعلومػػات عػ  ربقيػا األهػػداؼ ادلوضػوعية, مرحلهة ادلعلومهات -3

هػو  إتباع سياسات تدع  العاط ة كربقا مناخان اغلابيان  تط   لدع  كالثقة :كتعينالبد لة, كالتغذ ة ادلقتدة الة  ية, كاحلاالت الدافعية 
 .علا تعظي  الك ا ة الذاتية لدل ادلقتكسني قدرألا

أبف رل ػودص سػوؼ  طاسػجلإ: كفيجل  قك  القاةد علا تع     العاملني ك ػعوره   لتمكػني مػ  خػجيؿ  مرحلة الشعور ابلتمكني ونتائجه -3
  دم إىل ادلطتول ادل"لوب لألدا , كأتجل سوؼ   دل إىل النتيابة ادل"لوبة.

علػا الػقغ  مػػ بػداعإلالتميػ  كاك  صػقارإلعلػا ا: كفي ػا  تضػح دكر شلارسػات التمكػني لتح يػ  ادلقتكسػني للتمكهني التهثرياات السهلوكية  -2
لػػدل العػػاملني مػػ  ج ػػة,  صػػقاراإلك مػػ  سػلوؾ ادلبػػادأة  كػػ و  ظ ػػارإ؛  يػػث ميثػػ  التمكػػني العمليػة القػػادرة علػػا ةمعوقػات البيئػػة التنظيميػػ

 ك طمح للقيادات  ستن ار ج ود أعضا  ادل سطة  يف مواج ة التحدايت ادلنافطة للم سطة م  ج ة أخقم.
مػدل رغبػة  :كتعػيناحلاجػة للتغػر  ادلق لػة األكىل هػوكيف  ني  قم البعا األخق أف عملية التمكػني داخػ  ادل سطػة سبػق بطػتة مقا ػ , 

, كفي ا ربدد سوففي ا ادلقتك   ةارؾإىل ربد د الققارات الت  هتدؼؿ ع  بعا الطل"ات للمقتكسني, كادلق لة الثاتية القادة للتملو أك التناك 
بةك  مبا ق, كادلق لة  وفادلقتكس, كربد د توعية الققارات الت ميك  أف  ةارؾ في ا القيادة طبيعة الققارات الت تت  بةك   ومو للمقتكسني

ازبػاذ أفضػ  القػقارات يف ضػو  ادلعلومػات  مق لة توفر ادلعلومات؛ حبيث ميك  للمقتكسني هوتكو   فقؽ العم , كادلق لة القابعة   هو ةالثالث
خػػق  ألا ختيػػار األفػػقاد ادلناسػبني؛ حبيػػث غلػػ  اختيػار أفػػقاد ميتلكػػوف القػدرات للعمػػ  مػػع  هتػت الػت تطػػاعده  علػػا ذلػك, كادلق لػػة اخلامطػػة 

.(319ـ:3193 الطو عو,؛ ادلق لة الطادسة ف و مق لة توفر التدر   للمقتكس علا ازباذ الققارات.)ال"عا  ماأك  بةك  مجاعو,
ربد د أسباب احلاجػة للتغيػر؛ حبيػث غلػ   :األكىلم  اخل"وات للتمكني يف ادل سطة يف اخل"وات التالية:  اعدديف  ني  دد البعا 

القػػقارات الػػت  ةػػارؾ في ػػا  ربد ػػد :الثالثػػةالتغيػػر يف سػػلوؾ ادلػػد ق  , كاخل"ػػوة  :الثاتيػػةلعػػاملني, كاخل"ػػوة أف  قػػقر القاةػػد  دلػػاذا  تبػػين سبكػػني ا
تتعلػا  دلةػاركة يف ادلعلومػات, س االتصػاؿ لتوصػي  التوقعػات, س  :اخلامطػةبتكو   فقؽ العم , كاخل"ػوة  تتعلا:القابعة , كاخل"وة  وفادلقتكس

 ؛النتاة  ؛ يث أتخذ التمكني كقتان كتتضم  مجيع األطقاؼ يف ادل سطة. )اإلبقاهي  استعاباؿكالتقد ق, كأخران عدـ كضع بقانم  للمكافآت 
 (.99-98ـ:3118 ,كالعمقم؛ كالعضا لة

ربد ػػد أسػباب احلاجػة إىل التغيػػر, كالتغػر يف سػػلوؾ  :هػوكيف الطػياؽ ذاتػجل  ػػدد الػبعا عةػقة خ"ػػوات لت"بيػا التمكػػني يف ادل سطػة 
بني, لقادة, كربد د توع الققارات الت سيتملا عن ا ادلد قكف للمقتكسني, كتكو   فقؽ العم , كعقد جلطات ادلتابعة, كاختيار األفقاد ادلناسا

(. 992ـ:3193 الوهاب, كتوفر التدر  , كاالتصاؿ لتوصي  التوقعات, ككضع بقانم  للمكافآت كالتقد ق, كتقيي  النتاة  )عبد
 مكني اإلداري:أساسيات الت .7

(؛  يػث ميثػ  كػ   ػقؼ مػ empowerتتمث  أساسيات التمكني اإلدارم يف سبعة مبادئ مطتمدة مػ  األ ػقؼ األكىل لكلمػة )
(. 62ـ:3199)العمقم, .(316-312ـ:3193 الطو عو,؛ هذص الكلمة مبدأ م  ادلبادئ كهو: )ال"عا 

9)E –Education   ألف التعلي    دم إىل زايدة فعالية األمػق الػذم  ػ دم  ؛يف ادل سطة: تعلي  العاملني؛  يث  نبغو تعلي  ك  فقد
بدكرص إىل صلا  ا.

3)M–Motivation  علػػا اإلدارة أف زب"ػػط لكي يػػة تةػػابيع ادلقتكسػػني لتقبػػ  فكػػقة التمكػػني كلبيػػاف دكرهػػ  احليػػوم يف  ::الدافعيػػة
م  التوجيػػػجل كالتوعيػػة, كبنػػػا  فػػػقؽ العمػػ  ادلمتل ػػػة, كاعتمػػػاد سياسػػة األبػػػواب ادل تو ػػػة للعػػاملني مػػػ  قبػػػ صلػػاح ادل سطػػػة مػػػ  خػػجيؿ بػػػقا

 اإلدارة.
3)P –purpose  كضػوح اذلػدؼ: إف ج ػود التمكػني اإلدارم لػ   كتػ  ذلػا النابػاح مػا مل  كػ  النابػاح لػدل كػ  فػقد يف ادل سطػة :

ادل سطة . ال    الواضح كالقصور التاـ ل لط ة كم مة كأهداؼ
3)O ownership ( سبث  3:  قرتح سرت معادلة للتمكني اإلدارم تتكوف م  ثجيثة أ قؼ )لعناصق ادلعادلة كهو:  قؼاأل

   achievement + authority + accountabilityالطل"ة+ ادلطا لة + االصلاز = 
 اصػةكخبف ف علا اإلدارة كالعاملني في ا قبوؿ ادلط كلية ع  أفعػاذل  كقػقاراهت  كادلطػ كلية ميكػ  أف تكػوف شلتعػة للعػاملني  صلازإلاكلتحقيا 

.إذا   تةابعي   علا تقدم أفكاره  لإلدارة العليا ادلطاح ذل  شلارسة سل"اهت  علا أعماذل 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٥٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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2) W–willingness كمػػا  اليوميػػةأف تقػػود ادل سطػػة إىل ال"ػػقؽ احلد ثػػة يف أدا  احلقيقػػة  : القغبػػة يف التغيػػر: إف تتػػاة  التمكػػني ميكػػ

 تةابع اإلدارة العليا كالوس"و التغير ف ف كساة  األدا  ست دم إىل ال ة .
6) Ego –elimination    كما ,بتن يػذهاتكػقاف الػذات: تقػـو اإلدارة يف بعػا األ يػاف إبفةػاؿ بػقام  التمكػني اإلدارم قبػ  البػد

ك نظػػقكف إىل التمكػػني علػػا أتػػجل ربػػد ذلػػ  ,كالطػػل"ةد ق   حبػػ  الػػذات كاتبػػاع اخلػػط اإلدارم القػػدم ادلتمثػػ   لطػػي"قة  تصػػ  بعػػا ادلػػ
 .مد ق   كموج ني عتباره   أك فقصة لنموه   مصيان  ,للم سطةكلي  طق قان لتحطني مطتول التنافطية 

7) R–respect  بػػداعإلكاجل عملػ  خػجيؿ ت"ػو ق مػػ اإلسػ اـ سطػة قػادر علػا : إف جػػوهق التمكػني هػو االعتقػاد أبف كػ  عضػػو يف ادل 
كما مل  ةك  ا رتاـ العاملني فلط ة جوهق ة يف ادل سطة ف ف عملية التمكني ل  تقدـ النتاة  ادلقجوة. فيجل,

:ضماانت جناح تطبيق التمكني اإلداري )دعائم التمكني اإلداري( .8
م  التمكني  ولتحقيا االست ادة ادلثل ؛رلموعة م  ادلت"لبات اإلدار ة كالقياد ة كال نيةيف أ ة م سطة إىل اإلدارم  التمكنيػلتاج تن يذ 

 العاملني األفقاد سلوؾ العم , كرب ي  فقؽ الستمداـ األفقاد لك  م  القادة كادلقتكسني, كتةابيع  ادلمتل ة ادل ارات : دم من اك , اإلدارم
لتقوم األدا  داخ  ادل سطة,  كالذاتية ادلوضوعية التدابر تط   يف عم  الت اخل"ط كتع   ادل سطة,  مطتول علا األدا  ضماف كأ ضبط يف

حبق ة ,كت"و ق م ارات العاملني بص ة مطتمقة, كسبكني  كتوج اهتاكمةاركة القادة لكافة العاملني  دلعلومات ادلتعلقة أبهداؼ ادل سطة 
 Hyondongك55-2013:31)   يف بنا  فقؽ العم  كاالتصاؿ لدل األفقادكالتعابي أبت ط  , مةكجيت العم ادلقتكسني م     

& Kyra L & Yaping.)
اثلثاً: اإلطار ادليداين للبحث:

 لكككػذ ,كربد ػد  ابم ػا ,كاختيػار عينػة البحػث ,ع ػاااتب   الػتكاإلجػقا ات  , تناكؿ ادلبحث احلايل عقضػان ألهػداؼ البحػث ادليػدا 
  :علا النحو التايل كربليل اكعقض النتاة   ,ادلعاجلة اإل صاةية للبياانت
: ادليداينأواًل : أهداف البحث 

ت"بيػا التمكػني اإلدارم كأبعػادص بكليػات البنػات  كاقػع وؿ األكادميية النطاةية  أرا  القيادات الكة  ع ادليدا  إىل    دؼ البحث
 . جبامعة ادللك خالد

اثنياً : إجراءات البحث ادليداين: 
ادليداين: أداة البحث  -1

 التمكػػػني أبعػػاد ت"بيػػاعلػػا عػػدد مػػ  األبعػػاد  ػػوؿ كاقػػع  ا ػػػتملد اسػػتباتةاسػػتمدـ    طػػعا إلي ػػا البحػػث  الػػتضػػو  األهػػداؼ  يف
 الػت, كفيمػا  لػو ربد ػد ألهػ  اخل"ػوات خالػد ادللػك بكليات البنات جبامعة األكادميية القياداتطبقد علا عينة ك , البنات بكليات اإلدارم
بنا  أداة البحث ادليدا .  يفاتبعد 

خطوات بناء أداة البحث: -2
 بنا  االستباتة علا ما  لو: يفالبحث  اعتمد

 اإلدارم التمكػػني أبعػػاد ت"بيػػا كاقػػع بكليػػات البنػػات  ػػوؿ التػػدر   هيئػػة كعضػػوات األكادمييػػة القيػػاداتادلقػػابجيت الةمصػػية مػػع بعػػا  -أ
 . يف رلاؿ اإلدارة التعليمية ادلتمصصني, كاخلاا بعا , ك  جلامعة البنات بكليات األكادميية للقيادات

 اإلدارم التمكػػػني؛ كبعػػػا االذباهػػػات العادليػػػة يف رلػػػاؿ ت طػػػجل ااػػػاؿاألدبيػػػات الرتبو ػػػة يف ؛ كبعػػػا للتمكػػػني اإلدارمالبحػػػث النظػػػقم  -ب
.يف اجلامعات العقبية كاألجنبية كأبعادص

. جلامعة البنات بكليات األكادميية للقيادات كأبعادص اإلدارم التمكنيتناكلد  لبحث أ د جوات   التالدراسات الطابقة  -ج
مػ  عػددو علػا أربعػة أبعػاد, ا تػول كػ  بعػد تكوتػد االسػتمارة مػ   يث  ؛أداة البحث)االستباتة(يف ضو  اخل"وات الطابقة   تصمي   -د

 أداة البحث ادليدا  علو:  إلضافة إىل ذلك ا تملد  ,البعدالعبارات الت تص  كاقع ت"بيا 
 وضح اذلدؼ م  البحث؛ ك  كد علو ضػماف سػق ة البيػاانت, كعػدـ  البنات اجلامعة كلياتلقيادات النطاةية األكادميية بخ"اب موججل ل -

استمدام ا إال يف أغقاض البحث العلمو.
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قط (, كالدرجػة العلمية)أسػتاذ,  احلاليػػػػة)عميدة, كككيلة, كرةيطة متغرات توع الكلية )علمية, كأدبية(, كالوظي ػػػةالبياانت األكلية: كتةم   -

كأستاذ مةارؾ, كأستاذ مطاعد(.
.ػلتول علي ا ك  بعد كالنطبة ادلئو ة التاجلدكؿ التايل  وضح أبعاد االستباتة كعدد العبارات  

 ( 9جدكؿ )
ػلتول علي ا ك  بعد كالنطبة ادلئو ة الت وضح أبعاد االستباتة كعدد العبارات 

اس  البعد
بعدعدد العبارات لك  العبارات

النطبة ادلئو ةالعددإىلم 
9939336,66 الطل"ة. ت و ا بعد :األكؿ البعد
93339933,33.النطاةية القيادات :الثا  البعد
33339933,33 .كازباذص الققار صنع يف ادلةاركة بعد :الثالث البعد
32329933,33.اجلماعو العم  بعد :القابع البعد

%  32911--ااموع
عبػارة ( أمػاـ كػ  √يف  ك  أبعاد  غلي  عن ػا  أفػقاد العينػة ادلطػت تاة بوضػع عجيمػة )   صياغت ا( عبارة, 32كتكوتد االستباتة م  )

(.كقليلة, كمتوس"ة, كبرة) بدرجة موافادرجات  ثجيث ذم علا مقياس
صدل أداة البحث: - 4

بعا اجلامعات  يفكعل  الن   الرتبوم كالتم"يط الرتبو ة علا رلموعة م  احملكمني م  أساتذة اإلدارة  عقض أداة البحث ادليدا   
كيف ضو  ما أبداص احملكموف م   من ا, كسجيمة صياغة عباراهتا. ستمارة لل دؼاالللحك  علا مدل مناسبة اليات  كالعقبية الطعود ة

 االعتبار عند صياغة الصورة الن اةية لجيستباتة, يفأخذت  الت مجي ظات ذباص صياغة بعا العبارات كبعا التعد جيت كاإلضافات
صورهتا الن اةية. يفكأصبحد األداة قابلة للت"بيا 

البحث:ريبات أداة  - 5
للتحقػػا مػػ  ثبػػات أداة البحػػث   اسػػتمداـ معادلػػة " أل ػػا كقكرتبػػاخ "علػػا زلػػاكر البحػػث كجػػا ت النتػػاة  كمػػا هػػو موضػػحة  جلػػدكؿ 

التايل:
 ( 3جدكؿ)

 وضح لنتاة  ثبات زلاكر كأبعاد أداة البحث طبقا ل"ق قة التناسا الداخلو)ال ا كقكتباخ( 

قيمة الثباتاألبعاد
1,9239 الطل"ة. ت و ا بعد :األكؿ البعد
1,9329النطاةية. القيادات :الثا  البعد
1,8799كازباذص. الققار صنع يف ادلةاركة بعد :الثالث البعد
1,8939اجلماعو. العم  بعد :القابع البعد

1,9393ااموع

 وضح اجلدكؿ الطابا درجة الثبات لك  بعد م  أبعاد االستباتة ككذلك الثبات الكلو لجيستباتة, كمػ  هػذا اجلػدكؿ  تبػني أف الثبػات 
كهو ما   كد ارت اع ثبات أداة البحث كأف تتاةاب ا ل  تتغر إذا ما تكقر ت"بيق ا علا العينة ت طػ ا مػقة (, 1,9393الكلو لجيستباتة بلا )

ربم  درجة عالية م  الثبات كالصدؽ الذم غلعل ا صاحلة للت"بيا. هنا ف س أخقل, كم  
 عينة البحث ادليداين:جمتمع و اثلثا: 

القيػادات   ت"بيػا أداة البحػث ادليػدا  علػا عينػة عةػواةية مػ   تمث  رلتمع البحث يف مجيع القيادات النطاةية جبامعة ادللك خالد, ك 
استباتة, ككاف العاةد م  هذص  (392) م  االستباانتالعدد اإلمجايل ادلوزع كقد بلا  ,امعة ادللك خالدجب البناتالنطاةية األكادميية بكليات 

ب"ق قػػة عةػػواةية,  االسػػتباتةأك مػػ    ,( اسػػتباتة أمػػا بطػػ  عػػدـ إكمػػاؿ البيػػاانت93( اسػػتباتة اسػػتبعد من ػػا عػػدد )923االسػػتباانت عػػدد )
.العاةداإلمجايل  دم  العد  %( 91,83) بنطبة( استباتة  939ك لتايل أصبح العدد اإلمجايل القاب  للتحلي  اإل صاةو هو )
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 رابعاً: ادلعاجلة اإلحصائية للبياانت:

اةو   ت ق ا البياانت كتبو ب ا كمجع ا   استبعاد االستباانت غر الصاحلة للتحلي  اإل ص االتت ا  م  ت"بيا أداة البحث بعد 
 ستمداـ األسالي  اإل صاةية التالية:

(. أمػػػاـ كػػػ  عبػػػارةكقليلػػػة, كمتوسػػػ"ة, )كبػػػرة بدرجػػػة موافػػػااجلػػػداكؿ التكقار ػػػة: للحصػػػوؿ علػػػو النطػػػ  ادلئو ػػػة لتكػػػقارات االسػػػتابا ت  -9
ع  األرقاـ اخلاـ. تعد يث  العينة؛دلقارتت ا إبمجايل أفقاد  النط  ادلئو ة أكثق تعبرا ن

ربد ػد هػذص الدرجػة مػ  عػد؛  يػث عنػجلغلتػاز ادلقيػاس الػذم أجػاب تػجل  فربد د درجػة احلكػ  )الق"ػع(.الت إذا كصػ  إلي ػا ادل حػوص  -3
األمور األساسية يف بنا  ادلقا ي  الرتبو ة, كهو علا النحو التايل: 

 (3جدكؿ )
الثجيثةدرجات الكفقا للمقياس ذم كمطتواها  وضح مدل ادلوافقة لجيستابا ت 

ادلػػػدلمطتول ادلوافقة
3– 3,33كبرة

3,33– 9,67متوس"ة 
9,66  –9قليلة

أداة البحث, كذلك دلتوسط ك  اعتبار أف ادلتوس"ات يف اجلدكؿ الطابا كتطب ا, هو احلد ال اص  بني درجات االستابابة يف 
االستابابة لل ققة أك احملور أك الدرجة الكلية.

 خامسا: عرض ويليل نتائج البحث ادليداين:
ت"بيا   وؿ كاقع ,خالد ادللك بكليات البنات جبامعة األكادميية م  القيادات لنتاة  استابا ت أفقاد العينة ادلطت تاة عقضفيما  لو 

.البنات جبامعة ادللك خالد بكلياتأبعاد التمكني اإلدارم 
: األولالسؤال نتائج 

 تظق كج ة م  خالد ادللك جبامعة البنات للقيادات النطاةية بكليات الطل"ة بعد ت و ا ت"بيا ما كاقع :األكؿ علا ت  الط اؿ
كجا ت استابا هت   الستابا ت أفقاد البحث,احلطابية كاالضلقافات ادلعيار ة     طاب ادلتوس"ات لإلجابة ع  الط اؿ ؟البحث عينة أفقاد

 :يف اجلدكؿ التايلكما هو موضحة 
(3جدكؿ )

التكقارات, كادلتوس"ات, كدرجة مطتول ادلوافقة الستابا ت أفقاد عينة البحث  وؿ بعد ت و ا الطل"ة

العبارة م

درجة ادلوافقة
االضلقاؼ ادلتوسط

ادلعيارم
موافا بدرجة الداللة

كبرة
 بدرجة موافا

متوس"ة
موافا بدرجة 

قليلة
% ت % ت %ت

1.
نح القيادات األكادميية النطاةية سل"ات كافية إلصلاز  سبه

 العم .
متوس"ة99,33733,86236,33,381,811 37

2.
النطاةية علا االبتكار كالتابد د تيةابع القيادات األكادميية

 يف قيادة الكلية.
متوس"ة2936,76332,332989,891,797

3.
تثا القيادات اجلامعية يف مجيع ادل اـ ادلوكلة يل يف قيادة  

كليات البنات تظامان.
متوس"ة3339,76933,93333,29,931,738

4.
سبنحين القيادات اجلامعية احلق ة يف التصقؼ يف

 .الصقاعات اإلدار ة بني ادلقتكسني
متوس"ة6333,62337,332989,731,737

5.
اجلامعية ال قصة كاملة يف ازباذ الققارات  القيادات سبنحين

 حبق ة اتمة.
قليلة7323,33138,832989,631,769

متوس"ة6637,23339,73931,99,731,782 استمدـ سل"ات غر رمسية ألدا  العم  بصورة أفض . .6
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يف اللاباف العلمية الداةمة  جلامعة بصورة جيدة.

8.
 داخ  البنات كليات لقيادة الطل"ة ت و ا دلبدأ دع   وجد
 .اجلامعة رلل 

قليلة29,92136,19893,99,691,716 79

9.
النطاةية يف صناعة الققارات سبنح األتظمة مةاركة القيادات 

  جلامعة.  ةاالسرتاتيابي
قليلة7722,33837,33397,39,691,762

11.
 اخلاصة كاألتظمة اللواةح ت"و ق يف النطاةية القيادات تةرتؾ
. جلامعة اإلدارم  لعم 

قليلة72233331,93992,99,691,737

11.
لقيادة   النطاةية القيادات لصجي يات كاضح ربد د  وجد

 كليات البنات.
متوس"ة7329,83736,63139,69,691,813

12.
 النطاةية األكادميية القيادات لدل كافية صجي يات توجد
 إىل القجوع دكف  لكلية اخلاصة الققارات ازباذ م  سبكن ا

 القيادات اجلامعية.
متوس"ة2631,32839,73298,19,771,733

متوس"ة 9,7691,789ااموع
( النتاة  ااتية: 3تضح م  ققا ة اجلدكؿ ) 

 :التايل النحو على األول البعد إمجايل اقرات البحث عينة أاراد استجاابت -
)  عينة البحثأف ادلتوسط العاـ الستابا ت أفقاد  عينة البحثأظ قت استابا ت إمجايل أفقاد -  (,9,769كاف علا كججل العمـو

 (, ك ضلقاؼ معيارم9,69(, ك)3,38ما بني )األكؿ  علو عبارات البعد البحث عينةكتقاكح ادلتوسط احلطاع الستابا ت أفقاد 
 (. 1,789) إمجايل بلا

 على النحو التايل: األول على اقرات البعد  البحث عينة أاراداستجاابت -
نح "تصد علا أف الت( 9جا ت العبارة )-  العم " يف ادلقتبة األكىل كدبتوسط إلصلاز كافية سل"ات النطاةية مييةاألكاد القيادات سبه

 كليات قيادة يف يل ادلوكلة ادل اـ مجيع يف اجلامعية القيادات تثا "علا أف تصد الت( 3) العبارة كجا ت (.3,38) بلا  طاع
 األكادميية القيادات تيةابع علا" تصد الت (3)العبارة كجا ت (.9,93)بلا  طاع يف ادلقتبة الثاتية, كدبتوسط "تظامان  البنات
 الت( 3)العبارة  يف  ني كجا ت .يف ادلقتبة الثالثة (9,89) بلا  طاع كدبتوسط" الكلية قيادة يف كالتابد د االبتكار علا النطاةية
 بلا  طاع كدبتوسط" ادلقتكسني بني اإلدار ة الصقاعات    يف التصقؼ يف احلق ة اجلامعية القيادات علا أف "سبنحين تصد

 البنات كليات لقيادة الطل"ة ت و ا دلبدأ دع   وجد "أف علا تصد ( الت8قب  األخرة, كجا ت العبارة) ادلقتبة يف( 9,73)
 .األخرة ادلقتبة يف( 9,69) بلا  طاع كدبتوسط "اجلامعة رلل  داخ 

  البحث على مجيع عبارات البعد األول: عينةيف أراء  االتداللوحظ على استجاابت البعد األول  -
 األكادميية القيادات لدل كافية صجي يات بوجود كبدرجة متوس"ة علا معظ  عبارات البعد مث : العبارات ادلتعلقة غلابيةإ جا ت-

 لصجي يات كاضح ربد د كما أتجل  وجد, اجلامعية القيادات إىل القجوع دكف  لكلية اخلاصة الققارات ازباذ م  سبكن ا النطاةية
ات اؽ عينة البحث م  القيادات النطاةية لكليات البنات علا أف  علا دؿ األمق الذم  .البنات كليات لقيادة النطاةية القيادات

علا أف أفقاد عينة البحث تق د  ك دؿ هذا ,متوس"ةالقيادات اجلامعية  جلامعة تعم  علا سبكين ا يف قيادة الكليات كلك  بدرجة 
ج ةيان مع تتاة   هذص النتاة تت ا ك علا أرض الواقع ال علو.  اصةخبك م  الصجي يات اإلدار ة الت سبكن ا من ا قيادة اجلامعة  ام  د

إىل أعلية التمكني يف قيادة  الت أ ارت (ـ3193 كقم, أبو), كدراسة (ـ3193  تاتة,؛ عبداذلادم)بعا الدراسات مث  دراسة 
 .ادل سطة

 يف النطاةية القيادات كمةاركة اجلامعية, األكادميية القيادات قاد عينة البحث  وؿ العبارات ادلتعلقة بدع استابا ت أف جا ت -
 جلامعة,  اإلدارم  لعم  اخلاصة كاألتظمة اللواةح ت"و ق يف النطاةية القيادات كا رتاؾ جيدة, بصورة  جلامعة الداةمة العلمية اللاباف
موافقة قليلة, كقد  قجع ذلك إىل ات اؽ  بدرجة.  جلامعة االسرتاتيابية الققارات صناعة يف النطاةية القيادات مةاركة األتظمة كمنح

كأف  ,مطتمقأفقاد البحث علا أف سبثي  القيادات يف اللاباف العلمية  جلامعة غر كاؼ, كما أف األتظمة كاللواةح ربتاج إىل ت"و ق 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٥٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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كأهنا سبتلك القدرة علا ادلةاركة ال عالة يف عمليات الت"و ق. كما  اصةكخبال علية يف عمليات الت"و ق تقـو القيادات النطاةية  دلةاركة 

أف مةاركة القيادات النطاةية يف صناعة الققارات االسرتاتيابية ادلتعلقة بكليات البنات ال تتناس  مع أعداد القيادات النطاةية 
د م  الك ا ات القياد ة القادرة علا ادلةاركة يف كضع اخل"ط االسرتاتيابية, األمق الذم كما أف كليات البنات سبتلك العد   , جلامعة

  دؿ علا أف سبكني القيادات النطاةية بوضعجل احلايل غر كاؼ ذل  يف قيادة كليات البنات. 
النتائج  البنات بكليات النسائية للقيادات السلطة تدويض ببعد يستخلص مخ استجاابت البعد األول للدراسة ادليدانية اخلاص-

 التالية :
نح النطاةية القياداتعلا أف  البحثات اؽ أفقاد عينة -  مةاركة اجلامعية األكادميية القيادات العم , كدع  إلصلاز كافية سل"ات سبه

 متوس"ة.بدرجة   جلامعة الداةمة العلمية اللاباف يف النطاةية القيادات
 جلامعة بدرجة  اإلدارم  لعم  اخلاصة كاألتظمة اللواةح ت"و ق يف تةرتؾ النطاةية ف القياداتأمجيع   علا البحث ات اؽ أفقاد عينة -

كامتجيؾ القيادات النطاةية ادل ارات   كقدراهت  أبعلية دكره كليات البناتقناعة القيادات يف  ب, كميك  ت طر هذص النتيابة متوس"ة
 .ك لقغ  م  ذلك ال تةرتؾ بةك  فعلو أك كاؼ يف اللاباف ادلكل ة لعمليات الت"و ق ؛كفعاليةالجيزمة لت"و ق اللواةح بك ا ة 

 البنات كليات يف قيادة للقيادات النطاةية ادلوكلة ادل اـ مجيع يف تثا القيادات اجلامعيةعلا أف   مجيع  البحثات اؽ أفقاد عينة -
القيادات اجلامعية تعم  علا اختيار أفض  العناصق م  عضوات هيئة التدر   أبفمتوس"ة, كميك  ت طر هذص النتيابة بدرجة تظامان 

كاختيار األفض  بنا ن علا ,علميةبكليات البنات, كأف القيادات اجلامعية تقـو  ل ح  كاالتتقا  كاالختيار علا أس  كمعا ر 
 الك ا ة كاجلدارة يف قيادة كليات البنات.

 سبكني القيادات اجلامعية يف بعد ت و ا الطل"ة للقيادات النطاةية كاف بدرجة متوس"ةعلا أف   مجيع  عينة البحثات اؽ أفقاد -
.بةك  إمجايل

 : الثاينالسؤال نتائج 
 عينة أفقاد تظق كج ة م  خالد ادللك جبامعة البنات بكليات بعد     القيادات النطاةية ت"بيا بعد ت"بيا ما كاقع كت  الط اؿ:

كما هو   استابا هتكجا ت  احلطابية كاالضلقافات ادلعيار ة الستابا ت أفقاد البحث,  طاب ادلتوس"ات   الط اؿلإلجابة ع  البحث؟ 
:يف اجلدكؿ التايلموضحة 

(2جدكؿ )
التكقارات, كادلتوس"ات, كدرجة مطتول ادلوافقة الستابا ت أفقاد عينة البحث  وؿ بعد     القيادات النطاةية. 

العبارةم

ادلوافقةدرجة 
االضلقاؼ ادلتوسط

ادلعيارم
موافا بدرجة الداللة

كبرة
 بدرجة موافا

متوس"ة
موافا غر 

بدرجة قليلة
% ت % ت %ت

13.
 م  النطاةية القيادات م  ادلبدعات اجلامعية القيادات تةابيع
 كادلكافآت. احلواف  خجيؿ

متوس"ة37,32839,73931,99,831,737 23

14.
 قيادة يف ادلتمي ة القياد ة ادلمارسات اجلامعية القيادات تدع 

.البنات كليات
متوس"ة7323,33831,93837,39,731,861

15.
احلواف  ادلقدمة للقيادات النطاةية م  أسباب اتتماةو 

للابامعة.
متوس"ة2839,72338,83799,39,771,723

16.
أس علا بنا ن  النطاةية األكادميية أدا  القيادات تقيي   ت 

.معا ر زلددة ككاضحة
متوس"ة6838,93833,23396,29,671,733

17.
أ عق  الرتياح يف تظاـ احلواف  كالرتقيات  لعم  لكليات 

 البنات. 
متوس"ة2933,33233,33232,39,831,816

نح.18 متوس"ة7121,33938,93139,69,791,811 م ام ا. أدا  النطاةية  ق ة األكادميية القيادات سبي
متوس"ة7929,93939,23799,39,681,781لدل القيادات  الكامنة كالقدرات الك ا ات  ت  استثمار.19
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.لقيادة الكلية النطاةية 

21.
 البنات كليات قيادات دع  بغقض رب ي  ة الية  وجد

 كمعنواين. ماداين  كمكافمهت 
قليلة7223,13736,63799,39,621,786

متوس"ة7722,33931,93333,79,681,838.كمعنواين  ماداين  البنات بكليات النطاةية للقيادات دع   وجد.21

22.
 القيادات م  االبداعو األدا  اجلامعية القيادات تةابع
 .النطاةية

قليلة8361,33931,93698,79,281,788

متوس"ة6333,62136,13799,39,731,763.اجلامعة رلل  يف مطتمقة بص ة النطاةية القيادات ا قاؾ  ت .23
متوس"ة 9,7311,279ااموع

 ( النتاة  ااتية : 2م  ققا ة اجلدكؿ الطابا)  تضح
:التايل النحو على الثاين البعد اقرات إمجايل على البحث عينة أاراد استجاابت -

(, 9,731) كاف علا كججل العمـو  عينة البحثأف ادلتوسط العاـ الستابا ت أفقاد  عينة البحثأظ قت استابا ت إمجايل أفقاد 
(, ك ضلقاؼ معيارم  إمجايل بلا 9,28(, ك)9,83) كتقاكح ادلتوسط احلطاع الستابا ت أفقاد البحث علو عبارات البعد ما بني

(1,279 .)
 على النحو التايل: الثاين على اقرات البعد  البحث عينة أاراداستجاابت -
كادلكافآت" يف  احلواف  خجيؿ م  النطاةية القيادات م  ادلبدعات اجلامعية القيادات تةابيع "( الت تصد علا أف93جا ت العبارة) -

  لعم  كالرتقيات احلواف  تظاـ يف  الرتياح أ عق علا" تصد الت( 97) العبارة كجا ت (.9,83)بلا  طاع ادلقتبة األكىل كدبتوسط
 للقيادات ادلقدمة احلواف  "علا أف تصد الت (92)العبارة يف ادلقتبة الثاتية, كجا ت(9,83)بلا  طاع كدبتوسط" البنات لكليات
 تصد الت( 31)العبارة   ني جا تيف ادلقتبة الثالثة, يف  (9,77) بلا  طاع , كدبتوسط"للابامعة اتتماةو أسباب م  النطاةية
قب   ادلقتبة يف (9,62)بلا  طاع كدبتوسط "كمعنواين  ماداين  كمكافمهت  البنات كليات قيادات دع  بغقض رب ي  ة الية  وجد علا أف"

 كدبتوسط" النطاةية القيادات م  اإلبداعو األدا  اجلامعية القيادات تةابع "أف علا تصد ( الت33األخرة, كجا ت العبارة )
 .األخرة ادلقتبة يف( 9,28) بلا  طاع

 أاراد عينة البحث على مجيع عبارات البعد الثاين:يف أراء  الثاينلوحظ على استجاابت البعد  -
أس  ت  بنا ن علا النطاةية األكادميية القيادات أدا  ادلوافقة بدرجة متوس"ة  وؿ معظ  العبارات مث : العبارة ادلتعلقة بتقيي جا ت -

كالعبارة ادلتعلقة بدع  ,للابامعة اتتماةو أسباب م  النطاةية للقيادات ادلقدمة ككاضحة, كالعبارة ادلتعلقة  حلواف  زلددة معا ر
أف أفقاد عينة البحث  ثقوف يف اللواةح القواتني ا  دؿ علا البنات؛ شل كليات قيادة يف ادلتمي ة القياد ة ادلمارسات اجلامعية القيادات

القيادات اجلامعية تقدـ ك  األمور الت تعم  علا سبكني القيادات النطاةية يف قيادة   أف كماادلنظمة للعم  جبامعة ادللك خالد,  
.من   ةكليات البنات م  خجيؿ تقدم احلواف  ادلاد ة كادلعنو ة, كتدع  القيادات ادلتمي  

 النتائج التالية: النسائية القيادات حبدز اخلاص ادليدانية للدراسة  الثاينص مخ استجاابت البعد يستخل -
 هذص اإلجقا ات أفالكلية, ك  النطاةية لقيادة القيادات لدل الكامنة كالقدرات الك ا ات استثمار أتجل  ت  علا البحثات اؽ أفقاد عينة -

أفقاد عينة البحث بثقة القيادات  قجع ذلك إىل قناعة قد ك  ,البنات بكليات األكادمييةيف زايدة دافعية القيادات  تط   اإلدار ة
ادل  د م  ادل ارات الت غل  أف تطتثمق بةك  جيد لجيست ادة من ا يف ت"و ق    لد    كأهن ,القيادات النطاةيةاجلامعية بقدرات 
كليات البنات.

كمعنواين,  ماداين  كمكافمهت  البنات بكليات قيادات النطاةيةال دع  بغقض رب ي  ة الية كجود مجيع   علاالبحث ات اؽ أفقاد عينة -
قناعة القيادات بكميك  ت طر هذص النتيابة  ,النطاةية بدرجة "متوس"ة" القيادات م  االبداعو األدا علو  اجلامعية القيادات كتةابع
 إلجقا ات التح ي  ة الت تتمذها القيادات اجلامعية لتح ي ه  يف ازباذ الققارات اإلبداعية الت قد تواججل كليات البنات إال  النطاةية

  من  ة  ادلتمييف إغلاد الية كاضحة كزلددة للتح ي , ككذلك مكافاة   قغنب  كأهن ,البحثأف هذص اإلجقا ات غر مقنعة ألفقاد عينة 
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لبنات؛ األمق الذم  عم  علا إغلاد م   عور الوال  لدل العاملني ضلو ادل سطة كربق ك قدرات القيادات النطاةية يف قيادة كليات ا

.لبذؿ م  د م  اجل د لتحقيا أفض  النتاة , األمق الذم  دؿ علا أف سبكني القيادات النطاةية يف هذص اجلوات  كاف بدرجة متوس"ة
 : الثالثالسؤال نتائج 

 عينة أفقاد تظق كج ة م  خالد ادللك جبامعة البنات يف صنع الققارات كازباذها بكليات بعد ادلةاركة ت"بيا ما كاقع كت  الط اؿ:
كما هو   استابا هتكجا ت  احلطابية كاالضلقافات ادلعيار ة الستابا ت أفقاد البحث,    طاب ادلتوس"ات لإلجابة ع  الط اؿ ؟البحث

:يف اجلدكؿ التايلموضحة 
(6ؿ )جدك 

كازباذها الققارات صنع يف ادلةاركة التكقارات, كادلتوس"ات, كدرجة مطتول ادلوافقة الستابا ت أفقاد عينة البحث  وؿ بعد

العبارةم

درجة ادلوافقة
االضلقاؼ ادلتوسط

ادلعيارم
موافا بدرجة الداللة

كبرة
 بدرجة موافا

متوس"ة
موافا غر 

بدرجة قليلة
% ت % ت %ت

24.
 القيادات م  تقد الت الققارات النطاةية القيادات تن ذ

  قفيان. اجلامعية
قليلة7329,82338,8939,39,271,629

25.
كتنظي  زب"يط يف القيادات األكادميية النطاةية تةرتؾ

العم  إلدارم  جلامعة.
قليلة8928,33138,89893,99,231,793

26.
القيادات  استةارة بكليات البنات بعد الققارات ازباذ  ت 

 اجلامعية.
متوس"ة2136,13932,33138,89,931,813

27.
 ادل نية اخلاات اجلامعية تبادؿ األكادميية القيادات تتيح

البنات. كليات يف كاإلدار ة للقيادات األكادميية
متوس"ة3733,82337,33138,89,931,793

28.
 البنات األكادميية النطاةية كليات للقياداتادلطندة  ادل اـ

 مواق  يف فعالة ققارات ازباذ م   ميكن  مادبحددة 
 .ادلمتل ة العم 

قليلة7323,33339,73992,99,691,736

29.
 القيادات استةارة بعد  لكليات الققارات ازباذ  ت 

 األكادميية اجلامعية.
متوس"ة6838,93632,93232,39,761,831

31.
 يف ادلةاركة األكادميية النطاةية للقيادات ال قصة  ةإات  ت 

 اجلامعية. الققارات صنع
قليلة6939,62338,99793,39,631,693

قليلة7223,13939,23396,29,631,723 ت  تقيي  األدا  كفا معا ر موضوعية  جلامعة..31

32.
 البنات بكليات اإلدارم للعم  ادلنظمة  للواةح االلت اـ  ت 

 . جلامعة
متوس"ة7323,33396,23331,39,761,887

33.
  ق ة علا  ةابع للعم  اجلامعية مناخ القيادات توفق
 .كازباذها الققارات صنع يف البنا  كالت كر القأل

متوس"ة7826,93392,83938,99,791,876

34.
 يف الةمصو  بقأ    الت قاد النطاةية للقيادة الطماح  ت 

 كلياهت . مةكجيت معاجلة
قليلة9962,29793,33933,39,261,833

متوس"ة 9,9911,289ااموع
  ااتية:( النتاة  6تضح م  ققا ة اجلدكؿ الطابا ) 

:التايل النحو على الثالث البعد أمجايل اقرات على البحث عينة أاراد استجاابت -
(, 9,991) كاف علا كججل العمـو  عينة البحثأف ادلتوسط العاـ الستابا ت أفقاد  عينة البحثأظ قت استابا ت إمجايل أفقاد 

بلا  معيارم إمجايل(, ك ضلقاؼ 9,23(, ك)9,93عبارات البعد ما بني) علاكتقاكح ادلتوسط احلطاع الستابا ت أفقاد البحث 
(1,289 .)
 على النحو التايل: الثالث على كل اقرات البعد  حثالب عينة أاراداستجاابت -
 كدبتوسط" البنات كليات يف كاإلدار ة ادل نية اخلاات تبادؿ اجلامعية األكادميية القيادات تتيح علا" تصد الت( 37) العبارة جا ت -

 استةارة بعد البنات بكليات الققارات ازباذ  ت "( الت تصد علا أف 36يف ادلقتبة األكىل, كجا ت العبارة ) (9,93) بلا  طاع

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٦١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للواةح االلت اـ  ت  "علا أف تصد الت(33)العبارة يف ادلقتبة الثاتية, كجا ت (9,93)بلا  طاع اجلامعية" كدبتوسط القيادات
 الت( 33)العبارة يف ادلقتبة الثالثة يف  ني كجا ت (9,76) بلا  طاع كدبتوسط " جلامعة البنات بكليات اإلدارم للعم  ادلنظمة
 بلا  طاع كدبتوسط " كلياهت مةكجيت معاجلة يف الةمصو  بقأ    الت قاد النطاةية للقيادة الطماح علا أف"  ت  تصد

 إلدارم العم  زب"يط يف النطاةية األكادميية القيادات علا" تةرتؾ تصد ( الت32قب  األخرة, كجا ت العبارة) ادلقتبة يف( 9,26)
 .األخرة ادلقتبة يف( 9,23) بلا  طاع كدبتوسط"   جلامعة كتنظيمجل

  أاراد عينة البحث على مجيع عبارات البعد الثالث:لوحظ على استجاابت يف أراء  -
أف أفقاد عينة البحث م  القيادات النطاةية  قكف , شلا  دؿ علا االستابا ت بدرجة متوس"ة علا معظ  فققات البعد الثالثجا ت -

يف صنع الققارات كازباذها ادلتعلقة  لعم  اإلدارم  جلامعة غر كاؼ,  لقغ  م  امتجيؾ تلك القيادات ادل ارات الت   مةاركت أف 
 .يف ادلةاركة ب عالية يف ت"و ق العم  اإلدارم  جلامعة  ت هل 

 الية:النتائج الت القيادي ابلنمطاخلاص و للدراسة ادليدانية  الثالثيستخلص مخ استجاابت البعد -
 كليات يف النطاةية للقيادات كاإلدار ة ادل نية اخلاات تبادؿ تتيح اجلامعية األكادميية القياداتعلا أف  البحثات اؽ أفقاد عينة -

أفقاد عينة البحث أبف القيادات اجلامعية توفق ادلعلومات الصحيحة كالدقيقة  قجع ذلك إىل قناعة قد ك  ,متوس"ةبدرجة البنات 
بةك  كبر يف سقعة توصي  ادلعلومات كالققارات اإلدار ة  أس  الذم علو كججل اخلصوص  صلاز(إ)النظاـ اإللكرتك  ستمداـ 
 كإقامة الدكرات التدر بية الت تط   يف تبادؿ اخلاات. ,كاألكادمييةكيف مجيع ادلطتوايت اإلدار ة  ,كاألكادميية

 الققارات صنع يف البنا  كالت كر القأم  ق ة علا  ةابع للعم  مناخ توفق اجلامعية أف القيادات مجيع   علاالبحث ات اؽ أفقاد عينة -
أبف القيادات األكادميية  كليات البناتيف  األكادميية النطاةية قناعة القيادات بكميك  ت طر هذص النتيابة  ,كازباذها بدرجة متوس"ة

الت تقد م  قب  القيادات األكادميية النطاةية كتقدرها كتعم  مكافمة  اارا كابتكار اجلامعية تعم  بك  ال"قؽ علا ا رتاـ األفكار 
 كلك  بدرجة متوس"ة.  من  اتلمتمي  ل

  كلياهت مةكجيت معاجلة يف الةمصو  بقأ    الت قاد النطاةية للقيادة الطماح  ت أتجل  علا  مجيع  البحثات اؽ أفقاد عينة -
القيادات اجلامعية تعم   علوأف م  القيادات األكادميية النطاةية تقم  أف عينة أفقاد البحثابة قليلة, كميك  ت طر هذص النتيبدرجة 

كأف الققارات ادلتعلقة بكليات البنات  ت  ازباذها م  قب  ككي  اجلامعة لكليات البنات دكف  ,ادل سطةعلا إتباع تظ  تقليد ة يف قيادة 
 .الت زبتل  م  كلية ألخقم  احللوؿ ادلناسبة ادلتعلقة بكلياهتيف كضع   القجوع إىل تلك القيادات كمةاركت 

 ازباذ م   ميكن البنات زلددة كهو ما  األكادميية النطاةية بكليات ادلطندة للقيادات أف ادل اـ علا  مجيع  البحث عينة أفقاد ات اؽ-
,اجلامعية الققارات صنع يف ادلةاركة كادميية النطاةيةاأل للقيادات ال قصة إات ة ادلمتل ة, كأتجل  ت  العم  مواق  يف فعالة ققارات

اللواةح  اعتبإ علو تعم النطاةية تقم أف القيادات اجلامعية  األكادميية القيادات م  البحث أفقاد عينة أف النتيابة هذص ت طر كميك 
الققارات كازباذها لك  بةك  قلي  كغر  ةصناعالقيادات اجلامعية يف   ةارك   كأهن ؛البناتكاألتظمة التقليد ة يف قيادة كليات 

 كازباذها كاف بدرجة متوس"ة. اتالققار يف بعد صنع   أف سبكين دبعين   لقغباهتمقضو 
: الرابعالسؤال نتائج 

لإلجابة ع  البحث؟  عينة أفقاد تظق كج ة م  خالد ادللك جبامعة البنات العم  اجلماعو بكليات بعد ت"بيا ما كاقع كت  الط اؿ:
يف اجلدكؿ كما هو موضحة   استابا هتالبحث, كجا ت احلطابية كاالضلقافات ادلعيار ة الستابا ت أفقاد     طاب ادلتوس"ات الط اؿ
:التايل

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٦٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (7جدكؿ )

التكقارات, كادلتوس"ات, كدرجة مطتول ادلوافقة الستابا ت أفقاد عينة البحث  وؿ بعد العم  اجلماعو

العبارة م

درجة ادلوافقة
االضلقاؼ ادلتوسط

ادلعيارم
موافا بدرجة الداللة

كبرة
 بدرجة موافا

متوس"ة
موافا غر 

بدرجة قليلة
% ت % ت %ت

35.
 ت  التمطك  إلجقا ات كاألتظمة اإلدار ة  قفيان م 

 قب  القيادات اجلامعية. 
قليلة8863,33232,39699,29,381,692

36.
كاالفكار الت ت"قح م  قب  القيادات  ت  ا رتاـ اارا  

النطاةية  وؿ موضوعات ادلتعلقة بكليات البنات.
قليلة9367,63799,39893,99,321,793

37.
تةارؾ القيادات النطاةية يف مناقةة مجيع ادلوضوعات 

ادلتعلقة بت"و ق اجلامعة حبق ة اتمة. 
قليلة9669,93333,1997,99,381,639

38.
القيادات اجلامعية علا اينرة القيادات النطاةية تعم  

لألدال   ألفكار كاارا  االبتكار ة.
كبرة72,19391,999883,93,791,293

39.
تتابن  القيادات اجلامعية النقد كاحلك  علا ارا 

 القيادات النطاةية اثنا  مناقةة ادلوضوعات.
كبرة3933,33698,78329,13,361,836

41.
تعتمد القيادات اجلامعية علا تكو   فقؽ ربتوم علا 
القيادات النطاةية دلناقةة اخل"ط االسرتاتيابية 

 للابامعة.
كبرة3396,23799,38963,13,371,763

41.
ت م  القيادة اجلامعية أبعلية العم  اجلماعو كالعم 

 بقكح ال ق ا.
كبرة8669,93736,69291,83,289,939

42.
 ادلت"ورة التقنيات م  للمعلومات متكام  تظاـ إقامة

 بني ال عاؿ كالتواص  الققار صنع يف من ا لجيست ادة
 القياد ة. ال قؽ

كبرة8963,13333,29699,23,231,692

43.
 كالقيادات النطاةية القيادات اجلامعية بني تنطيا  وجد
األعماؿ اإلدار ة  اجقا ات هنا إك  بتطابي   تعلا فيما

 لكلية.
كبرة7329,83833,29993,73,391,689

44.
 خارج ادلبادرات لتقدم النطاةية القيادات تةابيع

 .القمسية التعليميات
كبرة72,19391,999883,93,381,796

45.
تةرتؾ القيادات النطاةية يف كضع اخل"ط ادلطتقبلية 

 جلامعة.
كبرة6333,62239,63392,83,381,733

متوس"ة 3,9961,367ااموع
  ااتية:( النتاة  7تضح م  ققا ة اجلدكؿ الطابا ) 

:التايل النحو على الرابع البعد اقرات إمجايل على البحث عينة أاراد استجاابت -
(, 3,996) كاف علا كججل العمـو  عينة البحثأف ادلتوسط العاـ الستابا ت أفقاد  عينة البحثأظ قت استابا ت إمجايل أفقاد 

بلا  معيارم إمجايل(, ك ضلقاؼ 9,38(, ك)3,79) عبارات البعد ما بني علاكتقاكح ادلتوسط احلطاع الستابا ت أفقاد البحث 
(1,367 .)
 على النحو التايل: الرابع على اقرات البعد  البحث عينة أاراداستجاابت -
 "االبتكار ة كاارا   ألفكار لألدال  النطاةية القيادات اينرة علا اجلامعية القيادات علا" تعم  تصد الت( 38) العبارة جا ت -

 العم  أبعلية اجلامعية القيادة ت م  "( الت تصد علا أف39يف ادلقتبة األكىل, كجا ت العبارة ) (3,79) بلا  طاع كدبتوسط
 تظاـ قامةإ "علا أف تصد الت( 33) العبارة قتبة الثاتية, كجا تيف ادل (3,28)بلا  طاع ال ق ا" كدبتوسط بقكح كالعم  اجلماعو
 بلا  طاع , كدبتوسط"القياد ة ال قؽ بني ال عاؿ كالتواص  الققار صنع يف من ا لجيست ادة ادلت"ورة التقنيات م  للمعلومات متكام 

 القيادات قب  م  ت"قح الت كاالفكار اارا  ا رتاـ علا أف"  ت  تصد الت( 36) العبارة  ني جا تيف ادلقتبة الثالثة, يف  (3,23)
 ( الت37قب  األخرة, كجا ت العبارة ) ادلقتبة يف (9,32) بلا  طاع كدبتوسط "البنات بكليات ادلتعلقة وضوعاتادل  وؿ النطاةية

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٦٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 9,38) بلا  طاع كدبتوسط" اتمة حبق ة اجلامعة بت"و ق ادلتعلقة ادلوضوعات مجيع مناقةة يف النطاةية القيادات علا" تةارؾ تصد

 .األخرة ادلقتبة يف
  أاراد عينة البحث على مجيع عبارات البعد الرابع:لوحظ على استجاابت أراء -
االستابا ت علا بعا عبارات فققات البعد القابع بدرجة كبرة, األمق الذم  دؿ علا ات اؽ ارا  عينة البحث م  القيادات جا ت -

النطاةية  وؿ إمياف القيادات األكادميية اجلامعية أبعلية العم  اجلماعو, كتكو   فقؽ علا مطتول اجلامعة م  القيادات األكادميية 
 بت"و ق اجلامعة. ةالنطاةية كالقجالية دلناقةة ادلوضوعات ادلتعلق

 ج التالية:النتائببعد العمل اجلماعي اخلاص و للدراسة ادليدانية  الرابعيستخلص مخ استجاابت البعد  -
كميك  ت طر هذص  ,كبرةبدرجة  ال ق ا  بقكح كالعم  اجلماعو العم  أبعلية ت م  اجلامعية القيادةعلا أف  البحثات اؽ أفقاد عينة -

مياف إلكااجلامعية تعم  علا ت"بيا االذباهات احلد ثة يف قيادة اجلامعة م  اإلدارة التةاركية  األكادميية القيادات النتيابة أبف إمياف
دبةاركة اجلميع م  أعضا  هيئة التدر   كرتسا  األقطاـ األكادميية كالقيادات األكادميية النطاةية يف صنع الققارات كالعم  بقكح 

 ال ق ا القاة  علا ا رتاـ القأم كالقأم األخق.
 مناقةة ثنا يف أ النطاةية قياداتال ارا  علا كاحلك  النقد تتابن  اجلامعية أف القيادات علا  مجيع البحث ات اؽ أفقاد عينة -

 ,البناتكليات يف  اجلامعية  جلامعة تقدر القيادات النطاةية  القيادات أبفكميك  ت طر هذص النتيابة  ,ادلوضوعات بدرجة كبرة
 .يف صناعة الققارات  جلامعة كبصورة دكر ة  لد  كتعم  علا االست ادة م  االمكاانت البةق ة كالقياد ة ادلتا ة 

القمسية بدرجة كبرة, كميك   لتعليماتا خارج ادلبادرات لتقدم النطاةية القيادات تةابيعأف  علا  مجيع  البحثات اؽ أفقاد عينة -
ت طر هذص النتيابة أبف  ك  االتصاالت بني القيادات اجلامعية كالقيادات النطاةية بكليات البنات  ت  بصورة رمسية كغر رمسية كيف 

اجلامعية ت تح أبوابا  تاألمق الذم  تح للقيادات النطاةية م  الوصوؿ للقيادات اجلامعية يف أم كقد, كأف القيادا ,االذباهاتمجيع 
 .للابميع للمةاركة يف ت"و ق اجلامعة

: اخلامسالسؤال نتائج 
ك , الطل"ة ت و ا) بعد اإلدارم التمكني أبعاد ت"بيا  وؿ البحث عينة أفقاد استابا ت يف ا صاةية داللة ذات فقكؽ توجد ه 

تع م إىل متغرات الوظي ة احلالية )عميدة كلية,  البنات بكليات( اجلماعو كالعم , كازباذص الققار صنع يف كادلةاركة, النطاةية القيادات
هذا  ع ث؟  لإلجابة م  كج ة تظق أفقاد عينة البح ستاذ مطاعد(أستاذ مةارؾ, ك أستاذ , ك أ)ككيلة كلية, رةي  قط (, كالدرجة العلمية 

 جا ت النتاة  كما هو موضحة  جلدكؿ التايل:  صالتطاتؿ,   استمداـ اختبار ربلي  التبا   ادلتعدد االذبا
(8جدكؿ )

البحثتتاة  ربلي  التبا   ادلتعدد للمقارتة بني االستابا ت  ط  اختجيؼ متغرات 
م  ق الداللة الداللة اإل صاةية قيمة ؼ متوسط ادلقبعات درجات احلق ة رلموع ادلقبعات مصادر االختجيؼ األبعاد

ل"ة
الط

ا 
 و 
د ت

بع
 

غر دالة2,63992,6391.9291.699توع الكلية
غر دالة931,623362,3369,8381,963الوظي ة احلالية
غر دالة39,931391,2711,3971,733الدرجة العلمية

3399,62393932,233اخل"م
66173,62938الكلو

اةية
لنط

ت ا
يادا

 الق
   

عد 
غر دالة39,963939,9631.2331.366توع الكليةب

غر دالة933,133366,1961,3971,733الوظي ة احلالية
غر دالة91,98932,1921,9391,879الدرجة العلمية

3793,23793939,696اخل"م
23369,91938الكلو
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زباذ
ر كا

لققا
ع ا

صن
يف 
ركة 

دلةا
د ا
بع

 ص

غر دالة86,989986,9893.1991.929توع الكلية
غر دالة26,739338,3721,6881,213الوظي ة احلالية
غر دالة31,133331,1971,3861,697الدرجة العلمية

917.732193939,331اخل"م
23379,11938الكلو

عو
جلما

  ا
لعم

د ا
بع

غر دالة991,3939991,3931.3611.837توع الكلية
غر دالة22,379337,6919,7981,971الوظي ة احلالية
غر دالة7,99133,2921,3331,793الدرجة العلمية

9863,93393992,313اخل"م
83983,11938الكلو

 إىل ما  لو:   M-ANOVA Multivariate Testsم  ققا ة اجلدكؿ الطابا تةر تتاة  ربلي  التبا   ادلتعدد االذباص 
عدـ كجود فقكؽ ذات داللة إ صاةية بني متوس"ات استابا ت عينة البحث  وؿ البعد األكؿ ادلتعلا )بت و ا الطل"ة للقيادات -

لبحث: الوظي ة احلالية توع الكلية )علمية, أدبية( )عميدة كلية, ككيلة كلية, رةيطة قط (, النطاةية بكليات البنات( طبقا دلتغرات ا
( 9,838( ك)1.929يف اجلدكؿ الطابا هو)  (F)كالدرجة العلمية )استاذ, كاستاذ مةارؾ, كاستاذ مطاعد(؛  يث تقاك د قي  

علا ات اؽ معظ  أفقاد عينة البحث  ؿ(, كهذا  د1.12اللة )( علا التوايل, كهذص القي  غر دالة إ صاةيان عند مطتول د1,397ك)
 ختجيؼ ادلتغرات علا أعلية بعد ت و ا الطل"ة للقيادات النطاةية األكادميية جبامعة ادللك خالد يف ربقيا التمكني اإلدارم ذل , 

األكادميية علا مطتول اجلامعة يف مجيع  األمق الذم  ط   يف ت"و ق العم  اإلدارم بكليات البنات, كم  س ت"و ق أدا  القيادات
 ـ( كأ ضان أكدتجل دراسة )أبو3193 ـ(,)صاد,3193 تاتة,؛ عبداذلادم)ج ةيان مع تتاة  دراسة  هذص النتيابةتت ا ك الكليات, 

 ـ(. 3193 كقم,
حب   القيادات النطاةية ) ادلتعلا الثا  البعد  وؿ البحث عينة استابا ت متوس"ات بني إ صاةية داللة ذات فقكؽ كجود عدـ-

 كالدرجة(, قط  رةيطة, كلية ككيلة, كلية عميدة()أدبية, علمية)الكلية توع احلالية الوظي ة البحث: دلتغرات طبقا( بكليات البنات
( 1,397)ك( 1.233)هو الطابا اجلدكؿ يف( F) قي  تقاك د ؛ يث (مطاعد ستاذأك , مةارؾ ستاذأك , ستاذأ) العلمية

 البحث عينة أفقاد معظ  ات اؽ علا هذا  دؿك (, 1.12) داللة مطتول عند إ صاةيان  دالة غر القي  كهذص, التوايل علا( 1,939)ك
؛  يث  ذل اإلدارم التمكني ربقيا يف خالد ادللك جبامعة البنات بكليات النطاةية القيادات بعد     أعلية علا ادلتغرات  ختجيؼ

احلواف  جبميع أتواع ا دكران م مان يف ربقيا القضا ع  العم  كزايدة الدافعية لدل القيادات النطاةية يف بذؿ م  د م  اجل د  ت دم
 د شلك  لتحقيا أهداؼ الكلية  قصوأكالت ا  يف العم , كاالست ادة م  مجيع ال"اقات العلمية كاألكادميية بكليات البنات إىل 

(. ـ3199 انفع( )ـ3199 , ال"قاكتة؛ القضاة) دراسة تتاة  مع ج ةيان  النتيابة هذصتت ا ك , لكلية كاجلامعةكم  س ربقيا التمي  ل
 (. ـ3199أمحد,

 دلةاركة يف صنع الققارات ) ادلتعلا الثا  البعد  وؿ البحث عينة استابا ت متوس"ات بني إ صاةية داللة ذات فقكؽ كجود عدـ-
 العلمية كالدرجة(, قط  رةيطة, كلية ككيلة, كلية عميدة()أدبية, علمية)الكلية  توع احلالية الوظي ة البحث: دلتغرات طبقا( كازباذها

 علا( 1,386)ك( 1,688)ك( 3.199)هو الطابا اجلدكؿ يف( F) قي  تقاك د  يث؛(مطاعد ستاذأك , مةارؾ ستاذأك , ستاذأ)
  ختجيؼ البحث عينة أفقاد معظ  ات اؽ علا ك دؿ هذا(, 1.12) داللة مطتول عند إ صاةيان  دالة غر القي  كهذص, التوايل

ةاركة مت دل  ؛ يث, اإلدارم للقيادات األكادميية النطاةية التمكني ربقيا يف بعد صنع الققارات كازباذها أعلية علا ادلتغرات
كأف اارا  كاألفكار االبتكار ة الت تقدـ م  قب   لتقد ق كاال رتاـ,  طاسإلاالقيادات اجلامعية العليا قيادات الص  الثا  إىل 
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(. ـ3193خضر, أبو دراسة تتاة  مع ج ةيان  النتيابة هذصتت ا ك , ةاجلامعكاألخذ با يف ت"و ق  اكا رتامالقيادات النطاةية ذبد قابلية 

 (.  ـ3193زرعجل, ب )ك
 طبقا(  لعم  اجلماعو) ادلتعلا الثا  البعد  وؿ البحث عينة استابا ت متوس"ات بني إ صاةية داللة ذات فقكؽ كجود عدـ-

 العلمية كالدرجة(, قط  رةيطة, كلية ككيلة, كلية عميدة)كالوظي ة احلالية  (كأدبية ,علمية)الكلية توع احلالية الوظي ة البحث دلتغرات
( 1,333)ك( 9,798)ك( 1.361) هو الطابا اجلدكؿ يف(  F) قي  تقاك د ؛ يث (مطاعد ستاذأك , مةارؾ ستاذأك  ,ستاذأ)

  ختجيؼ البحث عينة أفقاد معظ  ات اؽ علا ك دؿ هذا(, 1.12) داللة مطتول عند إ صاةيان  دالة غر القي  كهذص, التوايل علا
اجلماعو  العم   دم  اإلدارم للقيادات األكادميية النطاةية؛  يث التمكني ربقيا يف بعد العم  اجلماعو أعلية علا ادلتغرات

تتاة  مع ج ةيان  النتيابة هذصتت ا ك كالعم  بقكح ال ق ا إىل تعقؼ القيادات اجلامعية علا أفكار كمعلومات ت يد يف صناعة الققار, 
 (.ـ3193 كقم, أبو),ك(ـ3199العمقم,) دراسة

خالصة نتائج البحث ادليداين.
ميك  تلمي  أه ك  خالد, ادللك البنات جبامعة بكليات األكادميية النطاةية اإلدارم للقيادات للتمكني التصور ادلقرتحقب  إعداد 

جاتبجل ادليدا  فيما  لو:  يفكما كة  عن ا البحث القاه  ت"بيا أبعاد التمكني اإلدارم  جوات  كاقع 
ايما يتعلق بنتائج التحليل الكمي اإلمجالية إلمجايل آراء أاراد البحث: -1
 وضح  اإلدارم التمكني أبعاد ت"بيا كاقعتةم   الت لجيستباتة األربعاألبعاد  ابا ت أفقاد البحث علاالست اإلمجايلأف التوز ع -

البنات  بكليات النطاةية للقيادات ت و ا الطل"ة بعدب األكؿ ادلتعلاالبعد ( ذباص موافا بدرجة متوس"ة) كج ات النظق احملا دة
كازباذها الققارات صنع يف ادلةاركة كبعد(,9,731)بلا  طاع دبتوسط النطاةية القيادات     (, كبعد9,769دبتوسط  طاع بلا)

.كالت تدؿ يف رلمل ا علا أف سبكني كاقع سبكني (3,996)بلا  طاع دبتوسط اجلماعو العم  كبعد (,9,991)بلا  طاع دبتوسط
 كاف بدرجة "متوس"ة".البنات   بكليات النطاةية للقيادات خالد ادللك جبامعة األكادميية القيادات

بكليات النسائية للقيادات خالد ادللك جبامعة األكادميية القيادات تطبيق أبعاد متكنيايما يتعلق بنتائج التحليل الكيدي لواقع   -2
  إع:ادليداين  البحثنتائج أشارت  البنات

مجيع  ع األكؿ" بعد ت و ا الطل"ة, كظ ق ذلك م  خجيؿ اإلجابة  لبعدل لنطبة  بدرجة متوس"ةكاتد استابابة أفقاد البحث -
 القيادات البنات, كتيةابع كليات قيادة يف  ذل ادلوكلة ادل اـ مجيع يف تثا اجلامعية فققات البعد األكؿ الت أ ارت إىل أف القيادات

نح قيادة يف كالتابد د االبتكار علا النطاةية األكادميية العم  كلك   إلصلاز سل"ات كافية النطاةية األكادميية القيادات الكلية, كسبه
بدرجة متوس"ة. األمق الذم  دؿ علا أف كاقع سبكني القيادات اجلامعية للقيادات النطاةية  وؿ بعد" ت و ا الطل"ة "كاف بدرجة 

 متوس"ة.
 مجيع ع  اإلجابة خجيؿ م  ذلك كظ ق", النطاةية القيادات     "الثا  البعد  لنطبة متوس"ة بدرجة البحث أفقاد استابابة كاتد-

 البنات, كأف احلواف  كليات قيادة يف ادلتمي ة القياد ة ادلمارسات تدع  اجلامعية القيادات أف إىل أ ارت الثا  الت البعد فققات
زلددة معا ر أس  علا بنا ن  النطاةية األكادميية القيادات أدا  تقيي  للابامعة, ك ت  اتتماةو أسباب م  النطاةية للقيادات ادلقدمة

 أف علا  دؿ الذم األمق .متوس"ة الكلية بدرجة النطاةية لقيادة القيادات لدل الكامنة كالقدرات الك ا ات استثمار ككاضحة, ك ت 
.متوس"ة بدرجة كاف النطاةية" القيادات بعد"      وؿ النطاةية للقيادات اجلامعية القيادات سبكني كاقع

كت م   لعم  اجلماعو كتكو   ها كتقد ق أف القيادات اجلامعية تعم  علا ا رتاـ القيادات النطاةية بكليات البنات تةر النتاة  إىل -
ك ظ ق ذلك م  خجيؿ تتاة  استابا ت أفقاد عينة البحث  ,الدميققاطوكأف النمط القيادم الطاةد هو يف الغال  النمط  ,للعم فقؽ 

 التعليميات خارج ادلبادرات لتقدم النطاةية القيادات تةابيع  وؿ ال ققات ادلتعلقة  لبعد القابع بعد "العم  اجلماعو" مث  فققات:
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 لكلية,  اإلدار ة األعماؿ إجقا ات هنا إك   بتطابي  تعلا فيما النطاةية كالقيادات اجلامعية القيادات بني تنطيا القمسية, كأتجل  وجد

 أف كاقع ت"بيا بعد العم  اجلماعو كاف بدرجة متوس"ة. ةر النتاة  إىل جا ت بدرجة متوس"ة. األمق   الت
أبعاد التمكني اإلدارم بعد)ت و ا الطل"ة,   وؿ البحث عينة استابا ت متوس"ات بني إ صاةية داللة ذات فقكؽ كجود عدـ-

الكلية  توع احلالية الوظي ة البحث دلتغرات طبقا(اجلماعو القيادات النطاةية, كادلةاركة يف صنع الققارات كازباذها, كالعم ك    
 (مطاعد ستاذأك , مةارؾ ستاذأك , ستاذأ)العلمية كالدرجة(, قط  رةيطة, كلية ككيلة, كلية عميدة)كالوظي ة احلالية ( كأدبية ,علمية)

البحث: ًا: استنتاجاترابع
 م  العقض كالتحلي  الطابا ميك  استنتاج ما  لو: 

ذباص ت"بيا  األكادميية ادلتمي ة بقت ة كاضحة كاسرتاتيابية زلددة قيادهتاأف أدا  اجلامعة ميك  أف  كوف أكثق فعالية, إذا ما أدارت -
كما ميكن ا إ داث تقلة اجلامعة عامة ككليات البنات خاصة   االذباهات احلد ثة اإلدار ة, كمن ا التمكني اإلدارم يف مجيع الكليات

 توعية كبرة.
 ت ط ا, القيادات قناعة م  بد ان  كاخل"وات, ادلقا   م  العد د تتضم  كمطتمقة, متكاملة د نامية عملية اإلدارم التمكني عملية أف-

 قيادة لتوىل ادلتمي ة العناصق  ختيار كاتت ا  علي ا, للح اظ س ادلنا ادلناخ كتوفر كفقزها, أداة ا كتقيي  كسبكين ا, بتنميت ا كمقكران 
 .  جلامعة البنات كليات

, فادلعػارؼ اجلامعػة كت"بيا التمكني اإلدارم كأبعػادص يف النطاةية كقدرهتا اإلبداعية األكادميية توعية القياداتأف هناؾ عجيقة كثيقة بني -
  , الت  صع  علا ادلنافطني تقليدها بط ولة.للابامعةكاخلاات كادل ارات البةق ة ادلتمي ة تعد م  ادلصادر احليو ة 

تضػػع مػػ  الطياسػػػات  القيػػػادات األكادمييػػة اجلامعيػػةادلتميػػ ة تكػػػوف أكثػػق فعاليػػة يف العمػػ  إذا كاتػػد النطػػاةية  األكادمييػػة القيػػاداتأف -
 ج ودها يف رلاالت عم  غر تقليد ة. رب ي ها, كػلةدكالنظ  ما  ك   

يف ت"ػو ق  ذلػا مػ  أعليػةدلػا كإدراك ا  القيادات اجلامعيةعلا مدل مقكتة  ت"بيقجللي  عملية جامدة؛  يث  توق   التمكني اإلدارمأف -
اليػة يف ت"ػو ق اجلامعػة كا تجيذلػا مكاتػة ع ذات قيمػة القيػادات األكادمييػة النطػاةية, كالنظق بعني االعتبػار دلمتلػ  األدا  بص ة مطتمقة

.متقدمة بني اجلامعات العقبية كاألجنبية

:خالد ادللك جبامعة البنات بكليات األكادميية للقيادات اإلداري خامسًا: التصور ادلقرتح للتمكني
لجيسػػػت ادة مػػػ  ,اسػػػرتاتيابيان توجػػػجل القيػػػادات اجلامعيػػػة جبامعػػػة ادللػػػك خالػػػد ضلػػػو ت"بيػػػا التمكػػػني اإلدارم كأبعػػػادص  ت"لػػػ  من ػػػا ت كػػػران 

بكليات البنات,  قتك  علا عدة تقاط, يف مقدمت ا: القيادات األكادميية
أهداف التصور: .1

   دؼ التصور إىل ربقيا العد د م  األهداؼ التالية:
أبعادص بةك  ت"بيقو  ةبكليات البنات مطا ة أكسع دلمارس بيئة عم  ت م   لتمكني اإلدارم كزلاكلة منح القيادات األكادمييةتوفر -

 لقيادة كليات البنات.
تطمح  تطياب ادلعلومات بني ادلطتوايت اإلدار ة  ةت"و ق منظومة اإلجقا ات ادلتبعة يف اجلامعة كم  أبقزها تصمي  هياك  تنظيمي-

أفض  للتمكني اإلدارم  ةكذلك دلمارس ,كازباذهادلمتل ة, كالعم  علا ت و ا الطل"ات, كتةابيع ادلةاركة يف صنع الققارات ا
 بةك  ت"بيقو كإع"ا  أفض  النتاة .

 ع  طق ا قياس درجة التحط  كمدل الت"ور الذم ػلدثجل التمكني يف م اهي  القياداتكربطين ا تقيي  عملية التمكني  جلامعة -
 .كقيم ا اجلامعية كالنطاةية  جلامعة

 ث القيادات النطاةية علا أدا  ما  ق دص, كأف  ت  ذلك يف إطار  دكد كاضحة كسياسات كإجقا ات زلددة.-
بنا  رت ة كرسالة مطتقبلية كاضحة كم  ومة للابميع يف رلاؿ التمكني. -
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مرتكزات وأسس التصور: .2

 د علي ا التصور ادلقرتح, كمن ا:توجد رلموعة ادلقتك ات كاألس  الت  عتم
دة توججل ادل سطات احلد ثة يف تبين أظلاط إدار ة معاصقة يف قيادهتا, كمن ا التمكني الت تعم  علا تةابيع اذلياك  التنظيمية ادلقتة كإعا-

 صياغة أهداف ا كأكلوايهتا.
قوة تغير الوضع: كتعين تق  القوة إىل أس   اذلـق التنظيمو كالعم  علا تغير الوضع القاة  ذلقمية القوة يف ادل سطة, كه  الةم  -

 للم اـ, كه  احلقوؽ اجلد دة سبنحجل الةقعية يف زلاسبة الطل"ة.  صلازصإالذم   سبكينجل  ت  مكافمتجل أك زلاسبتجل علا أساس 
علا أدا  ادل سطات كقدرهتا علا  غلابيةإلا صينر ألهي  اإلدار ة احلد ثة الت القد اهتمامان حبثيان كبران تظقان  ةك  سبكني أ د ادل ا-

 االرتقا  دبطتول الك ا ة كال اعلية يف سلتل  الق"اعات كادل سطات.
استابابة لألدكار كادل اـ عا الوظاة  توسيع داةقة اال  ا   لت امات األدكار بدؼ  صق داةقة الجيمباالة كالعم  علا ربقيا أفض  -

 التنظيمية.
التوججل يف معظ  ادل سطات ضلو العم  علا توفر مناخ منظمو مجية   ةابع القيادات األكادميية يف كليات البنات علا إبدا  اراة   -

 ق ة ال كق كاإلبداع.كمقرت اهت  كاثقاة    دلعلومات, كتةابيع االتصاالت, كتبادؿ ادلعقفة مع ااخق   دبا ػلقا ذل   
 توسيع ت"اؽ الطل"ة: كإعادة النظق يف توز ع األدكار كادل اـ بني أعضا  ادل سطة.-
البحث ع  طقؽ جد دة لتةابيع ال"اقات الكامنة لألفقاد كرب ي ه  علا االبتكار كاإلبداع ادلعقيف بغقض إدامة ادل سطة كادلنافطة -

 علا البقا  يف ظ  البيئة التنافطية.
 وة ادلمنو ة لألفقاد كاطل اض الققابة كادلقك  ة م  أج  إتتاج أفض  كأ ط  كزايدة القضا الوظي و للعاملني.دع  الق-
توثيا العجيقات بني القيادات النطاةية كالقيادات األكادميية اجلامعية كدعم ا م  خجيؿ فقؽ العم  كتقب  العاملني كموافقت   علا -

 نع الققار كازباذص.التغير كذلك م  خجيؿ ادلةاركة يف ص

:التصور آليات تطبيق .3
لكو ميك  ت"بيا التصور علا أرض الواقع  وجد العد د م  االيات ادلتعلقة بك  بعد م  أبعاد التمكني اإلدارم الذم  ددهتا 

 الدراسة إجقاةيان, كميك  تناكذلا علا النحو التايل:
آليات تتعلق بتطبيق بعد تدويض السلطة. - أ

 تط   يف ت"بيا بعد ت و ا الطل"ة ما  لو:م  االيات الت 
اختيار القيادات النطاةية بعنا ة كفا ت"بيا خ"وات كاضحة كزلددة يف ضو  معا ر موضوعية.-
.توفر التدر   الجيـز للقيادات النطاةية ادلتوقع ربمل   ادلط كلية كفقان ال تياجاهت  كلكي ية ت"بيا سبكني الطل"ة-
 تط   يف سقعة التواص  بني القيادات اجلامعية كالنطاةية بكليات البنات  جلامعة.تبطيط اإلجقا ات حبيث -
 كفوض الطل"ة ألدا  ادلط كليات, كربم  مط كلية النتاة . كأدكارهاالتحد د الواضح دل اـ القيادات النطاةية -
 اجلة القضااي اإلدار ة. دلعلومات ك ق ة التصقؼ يف مع  إغلاد توع م  الثقة يف القيادات النطاةية كإمداده-
 إزالة األتظمة كاإلجقا ات الصارمة الت ال تةابع القيادات النطاةية علا ادلبادة كاالبتكار.-
 تةابيع القيادات النطاةية علا إبدا  اراة   يف زب"يط العم  كتن يذص قب  ازباذه  للققارات.-
 ت"بيا الجيمقك  ة يف إدارة اجلامعة كيف صنع الققارات كازباذها.-
 إظ ار الثقة يف قدرات القيادات النطاةية بكليات البنات كتقدر    دلا  بذلوتجل م  ج ود يف ت"و ق الكليات. -
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الثا  قيادات الص ككط  أتبيد  ,الثقةربلو القيادات اجلامعية  لنمط القيادم الدميققاطو الذم  عم  علا إغلاد مناخ م  -

 لطياساهتا كالعم  علا تن يذها.
 بدقة كموضوعية مع مقاعاة توزاف الطل"ة مع ادلط كلية.كمط كلياتجل مقتكس  ت ك سل"اربد د -
 ت ك د القيادات النطاةية  لصجي يات الكاملة كاختيار ال"ق قة ادلناسبة إلصلاز العم .-
 إات ة  ي  م  احلق ة للقيادات النطاةية يف ربد د ادلناس  إلصلاز األعماؿ اإلدار ة  لكلية.-
 ات اإلدار ة كزايدة ادلمصصات ادلالية إلسناد عملية التعل  كمتابعة الت"ورات يف رلاؿ التمص .توسيع الصجي ي-

آليات تتعلق بتطبيق بعد حدز القيادات النسائية. - مت
 النطاةية ما  لو: القيادات م  االيات الت تط   يف ت"بيا بعد    

 بكليات البنات  جلامعة.ربط تظاـ احلواف  بنظاـ تقيي  األدا  للقيادات النطاةية -
 مقاعاة التوازف بني ك  م  احلواف  ادلاد ة كاحلوافق ادلعنو ة ادلقدمة للقيادات النطاةية.-
 إ باع  اجات األفقاد م  تقد ق كاثبات الذات.-
 كضع بقانم  للمكافآت كالتقد ق كأف تتناس  احلواف  ادلع"اة مع اجل د ادلبذكؿ كمعدالت اإلبداع يف األدا .-
 يجل عملية التح ي  إلينرة الدافع كتوجي  ا ضلو األدا  األفض .توج-
 شلا   دم إىل تط ي  عملية التمكني يف كليات البنات  جلامعة. ؛ادل توحإتباع سياسة الباب -
 تقد ق االختجيؼ يف كج ات النظق ادلبنية علا أس  علمية.-
 الت تط   يف ت"و ق كليات البنات. إات ة اااؿ أماـ القيادات النطاةية ل"قح األفكار كادل اهي -
إتةا  قنوات اتصاؿ داخلية  جلامعة شلي ة يف مجيع االذباهات لتنطيا العم  يف مجيع ادلطتوايت القياد ة كاإلدار ة. -
 زب يا الققابة ادلبا قة م  قب  القيادات اجلامعية كتع    القيادات النطاةية بقدرهت  علا شلارسة الققابة الذاتية.-
 بار الك ا ة كاجلدارة معياران م مان يف تظاـ الرتقيات يف كليات البنات.اعت-

آليات تتعلق بتطبيق  بعد ادلشاركة يف صنع القرارات واختاذها. - ج
الققارات كازباذها ما  لو: م  االيات الت تط   يف ت"بيا بعد صنع

أ د أفض  الوساة   لنطبة للمد ق   الت تعددميية النطاةية ربد د توع الققارات الت سي وض ا القيادات اجلامعية للقيادات األكا-
كالعاملني لتعقؼ مت"لبات التغير. 

 ت"و ق تظ  اسرتجاع ادلعلومات الت تتيح مط كلية األفقاد داخ  اجلامعة كيف سلتل  ادلطتوايت اإلدار ة.-
 جلامعة كإدماج األعماؿ ادلقتب"ة ببعض ا كالتمل  م  الت ال تضي  قيمة, كتقلي  أعبا  ادلناص  اإلدار ة  ةإعادة اذلياك  التنظيمي-

 كاإل قاقية.
ألتجل م تاح التمكني, ك ختصار ميك  القوؿ أتجل بدكف اتصاؿ ل   وجد  ؛ جلامعةاالهتماـ  التصاؿ ال عاؿ بني ادلطتوايت اإلدار ة -

 ل   كوف هناؾ الت اـ, كبدكف الت اـ ل   تحقا التمكني.مةاركة, كبدكف مةاركة, 
ت"و ق تظ  االتصاالت القاةمة حبيث تكوف أكثق فعالية, كالعم  علا توفر ادلعلومات الت تتط   لدقة كالوضوح كربطني االتصاؿ -

  إلدارة العليا للتعبر ع  اارا  كعقض ادلةكجيت.
ذليك  التنظي  ادلط"ح األفقو الذم  تمي  بقلة ادلطتوايت اإلدار ة كخ ا درجة اإل قاؼ إىل التحوؿ م  اذليك  التنظي  القأسو إىل ا-

 أق  قدر شلك . 
.كك ا تجل العم صلاز إشلا   دم إىل سقعة  ؛كتعقيدهااختصار إجقا ات العم  كتبطي" ا كإغلاد الوساة  الت ربد م  طوؿ اإلجقا ات -
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معية كالقيادات النطاةية بكليات البنات لتدعي  العجيقات فيما بين   كأخذ اراة   كالعم  علا تنظي  لقا ات دكر ة بني القيادات اجلا-

 تبادؿ ادلعلومات بةك  دكرم كمطتمق.
 إتةا  إدارة  اضنة للمبدعني كادلتمي     جلامعة تعم  علا تةابع القيادات النطاةية ادلبدعة بص ة مطتمقة.-

عي.آليات تتعلق بتطبيق بعد العمل اجلما - د
اجلماعو ما  لو: م  االيات الت تط   يف ت"بيا بعد العم 

 تةابيع إتةا  فقؽ العم  كت"و قها لك  رلاالت العم   جلامعة.-
 أتسي  فقؽ العم  كمنح ا االستقجيلية كت ك دها  لطل"ات الكافية حل  ادلةكجيت كتن يذ احللوؿ ادلقرت ة.-
  سبي  ت"و ق أدا  القيادات النطاةية بكليات البنات.التنطيا بني اجل ود ادلمتل ة ل قؽ العم  يف-
 فاعلة يف تن يذ اسرتاتيابيات التمكني. كسيلة عتبارها االذباص ضلو فقؽ العم  ادلمكنة كفقؽ العم  ادلدارة ذاتيان -
 استثارة ال"اقات كادلواه  ادلدفوتة لدل أعضا  فقؽ العم  م  القيادات النطاةية بكليات البنات.  -
 ادلتابعة ادلطتمقة م  القيادات اجلامعية كتقدم النصح كالتوجيجل كالتح ي  بدؼ ادلعاكتة كلي  احملاسبة.-
 إىل األهداؼ كادلعا ر اخلاصة أبدا  األعماؿ.  للملوصالتةاكر ادلطتمق بني القيادات اجلامعية كالقيادات النطاةية -
 دات النطاةية كاالست ادة م  ذبارب ااخق  .احل اظ علا االتطاباـ بني القيادات اجلامعية كالقيا-
 إقامة تظاـ متكام  للمعلومات  جلامعة  الست ادة م  التقنيات لجيست ادة من ا يف التواص  ال عاؿ بني ال قؽ القياد ة.-
األدا  ادل"لوبة. استمداـ مبدأ الة افية اإلدار ة يف التعام  مع القيادات النطاةية عند مناقةة األهداؼ كاالصلازات كمطتوايت-

متطلبات تطبيق التصور ادلقرتح: .4
  وجد عدد م  ادلت"لبات الجيزمة لت"بيا التصور ادلقرتح بناباح بكليات البنات جبامعة ادللك خالد, كمن ا:

ألتجل سوؼ   دم إىل  ؛ت"بيقجلبعملية التمكني  ت ميك   كالأمن ا ؛ حبيث  كوف هناؾ قناعة  اكدعم أت يد القيادات اجلامعية العلو-
تغير األظلاط اإلدار ة للقتسا  ادلبا ق  .

تةق معين التمكني داخ  اجلامعة عامة ككليات البنات خاصة كالقيادات النطاةية علا كججل اخلصوص.-
ر ة.كضع األهداؼ االسرتاتيابية الت سبث  اإلطار العاـ جلميع العاملني  جلامعة كيف مجيع ادلطتوايت القياد ة كاإلدا-
تدر   القيادات النطاةية علا القياـ أبدكاره  اجلد دة كم ام   ب"ق قة تتطا مع أهداؼ اجلامعة لتوسع قاعدة التمكني كتقو ت ا.-
 .كاحلواف  كاألجور األكادميية, احلق ة :دباباالت  تعلا فيما كأتظمتجل خاصة العم  لواةح ت"و ق-
 القيادات األكادميية قدرات يف الطق ع االستثمار علا  طاعد دبا كأقطام ا, ةاجلامع لو دات التنظيمية كالبين اذلياك  ربد ث-

 .كاالبتكار اإلبداع سقعة علا ك ةابع كم اراهت ,
 تدر بية بقام  توفر علا ادلطار هذا  قتك  األكادميو العم  رلاؿ يف كالتقنية العلمية الت"ورات مواكبة علا  عتمد كهو: التدر     -

 .علمو أبسلوب األدا  كتقيي  النطاةية, األكادمييةللقيادات  مت"ورة
 التحوالت دراسة علا  عتمد كما مقبولة, كمنافطة عادلة معاملة  ضم  دبا كسبي ص, األدا  جودة أساس علا  واف  أتظمة كضع-

 التنظيمو.  التتما  الةعور كربقيا , اإلبداع كتةابيع ادلكافآت, بتوز ع  تعلا فيما العادلية
كتعتمد هذص العجيقة  ,الداخلو؛  يث سبث  عملية التمكني عجيقة تعاقد ة طوعية م  جات  العاملني ضلو القيادات اجلامعية االلت اـ-

 علا االلت اـ الداخلو النابع م  داخ  ال قد كالذم  دفعجل إىل بذؿ ال"اقة كإصلاز العم .
اإلدار ة يف ادلطتوايت  ةادات النطاةية كالعم  علا خ ا البركققاطيتعد   اذليك  التنظيمو إلات ة م  د م  احلق ة كاالستقجيلية للقي-

اإلدار ة العليا.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٧٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداخلية ادلنظمة للعم  مث  تظ  )التم"يط كادلكافآت, كالرتقيات, كالتدر  , كالتعني لتحقيا م  د م  الدع  لعملية  تظمةألاتعد   -

 التمكني اإلدارم  جلامعة.
 بص ة مطتمقة لتعقؼ مدل الت"ور الذم أ دثجل التمكني يف م اهي  القيادات النطاةية  جلامعة.تقيي  عملية التمكني كقياسجل -
ادلةاركة ال عالة م  خجيؿ إ ضاح اااؿ لتبادؿ ادلعلومات بني مجيع أطقاؼ ادل سطة كالعاملني في ا, كبنا  فقؽ العم  كتوفر -

 ي  الذايت. االستقجيلية الذاتية كتةابيع االبتكار كدع  عمليات التقي
 البنات: بكليات النسائية للقيادات خالد ادللك جبامعة األكادميية إدارة عملية متكني القيادات .5

تعد عملية إدارة عملية التمكني م  أه  مت"لبات ت"بيا التمكني اإلدارم بكليات البنات جبامعة ادللك خالد, كهو عملية سبق العد د 
 م  اخل"وات هو:

التمكػػني كذلػػك مػػ  خػػجيؿ ربد ػػد رت ػػة اجلامعػػة كرسػػالت ا كأهػػداف ا, متضػػمنان ذلػػك ربد ػػد تقػػاط  معػػين كتوصػػي  تعق ػػ  اخلطههوة األوع:-
التمكني للقيادات النطاةية م  خجيؿ استمداـ النةقات القمسية , كتضمني   صاؿ معينإالقوة كالضع , كال قص كالت د دات, كميك  
جلامعيػة , كإدراج مناقةػة التمكػني ضػم  جػدكؿ األعمػاؿ لكػ  االجتماعػات, كتصػمي  معلومػات عػ  التمكػني يف لقػا ات القيػادات ا

 بقام  تدر بية ت  د التمكني. 
كضػػع األهػػداؼ االسػػرتاتيابية: كتتضػػم  عػػدة اليػػات أكذلػػا: كضػػع إطػػار تةػػق عو  قتكػػ  علػػا صػػدكر قػػقار مػػ  القيػػادات  اخلطههوة الثانيههة:-

 كتن يػػذهازب"ػػيط بػػقام  تدر بيػػة النطػػاةية, ينتي ػػان: تةػػكي  رللػػ  إدارة التمكػػني, ك نػػاط بػػجل اجلامعيػػة بتبػػين سبكػػني القيػػادات األكادمييػػة 
كمقاقبت ػػا, ك ػػقأس هػػذا االػػ  مػػد ق اجلامعػػة, علػػا أف  ضػػ  يف عضػػو تجل انةػػ  رةػػي  اجلامعػػة لكليػػات البنػػات, كشلثلػػني أكػػادمييني عػػ   

ي  فق ػا عمػ  يف كػ  كليػة  قػـو علػا كضػع القواعػد ادلناسػبة إلدارة التمكػني كليات البنػات, كخػاا  إدارة ادلػوارد البةػق ة, ينلث ػان: تةػك
كتنميتػػجل كاحل ػػاظ عليػػجل,  ػػت  عقضػػ ا علػػا االػػ  ادلقػػرتح, لصػػياغة رت ػػة مطػػتقبلية كأهػػداؼ زلػػددة, رابع ػػان: مقاجعػػة اذليكػػ  التنظيمػػو 

ابػػة كتقيػػي  األدا  كاالسػػتمداـ األمثػػ  للمػػوارد كاحلػػواف , كربد ثػػجل, دبػػا  تما ػػا مػػع من ابيػػة إدارة التمكػػني, خامطػػ ان: كضػػع معػػا ر للقق
 سادس ا: توفر البنية التحتية الجيزمة لتمكني القيادات النطاةية  جلامعة.

التدر   حبيث  ةا التدر   إىل بقانم  زلػدد كلػجل منظػور زلػدكد سبامػا ك ػت  خػجيؿ فػرتة زمنيػة قصػرة كلػجل توجيػجل عملػو  اخلطوة الثالثة:-
 ا  القيادات النطاةية ادلعارؼ كادل ارات الجيزمة لتنمية ك ا هت  للتحطني ادلطتمق يف األدا .بدؼ إع"

 كالبػػػين اذلياكػػػ  ربػػػد ث ػلػػػ كلػػػذا يف ادل سطػػػة  عملػػػوتعػػػد   هياكػػػ  ادل سطػػػة لكػػػو ميكػػػ  ت"بيػػػا التمكػػػني بةػػػك   اخلطهههوة الرابعهههة:-
 علػػا ك ةػػابع كم ػػاراهت , القيػػادات األكادمييػػة النطػػاةية قػػدرات يف االسػػتثمار علػػا  طػػاعد دبػػا كأقطػػام ا, اجلامعػػة لو ػػدات التنظيميػػة
كالػػتمل  مػػ  األعمػػاؿ الػػت ال تضػػي  قيمػػة للابامعػػة, كتقليػػ  أعبػػا  ادلناصػػ  اإلدار ػػة  جلامعػػة, كاألعمػػاؿ الػػت  كاالبتكػػار, اإلبػػداع

 .تطت لك كمية كبرة م  كقد القاةد يف إعداد تقار ق إخبار ة
تعد   أتظمة ادل سطة: ك  تظاـ م  األتظمة القاةمة  ػقتبط إبدارة العػاملني, ك طػتدعو األمػق تقييمػجل لتحد ػد مػدل  مسة:اخلطوة اخلا-

: ادلنظمػػػة للعمػػػ  اللػػػواةح كالتةػػػق عات هػػػذا ت"ػػػو ق ت"لػػػ  ات اقػػػجل مػػػع هػػػدؼ سبكػػػني القيػػػادات النطػػػاةية يف التحطػػػني ادلطػػػتمق لػػػألدا , ك 
 كاحلػػواف , كاألجػػور القيػػادات األكادمييػػة, ك قػػوؽ األكادمييػػة, احلق ػػة :دبابػػاالت  تعلػػا فيمػػا صػػةخا األكػػادميو, العمػػ  لػػواةح كربػػد ث
 كغرها. كالرتقو,

التن يذ: كفي ا  ت  تن يذ الاام  كما هو زلدد ذلا, كاستمداـ تقنيات كالتدر  , كتقوم األدا , كمجع ادلعلومات ع   اخلطوة السادسة:-
مطتول التن يذ, كمدل سبك  القيادات النطاةية كاتدماج ا يف العم . متضمنان ذلك قياـ جلاف متمصصة دبمارسات تدر   القيادات 

 يذ بقام  متابعة األدا  كتقييمجل, لت"و ق أدا , كتع    القيادات ذات األدا  ادلتمي , كفا معا ر اجلدارة.تن  كذلكك األكادميية النطاةية, 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٧١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مػػا األثػػق الػػذم ربدثػػجل فكػػقة سبكػػني القيػػادات النطػػاةية  :كهػػوتقيػػي  النتػػاة  كاألدا  ك ػػت  في ػػا اإلجابػػة عػػ  سػػ اؿ م ػػ   اخلطههوة السههابعة:-

 لألدا  , كمدل صلا  ا يف ربقيا االستغجيؿ األمث  لقدرات القيادات األكادميية النطاةية.  بكليات البنات علا التحطني ادلطتمق

 عخ تنديذ التصور. ةاجلهات ادلسؤول .6
عملية التمكني يف كليات البنات كهذص اجل ات هو: إدارة  دع تك لكو ميك  ت"بيا التصور ادلقرتح البد م  اجل ات الت ت م  

جامعة ادللك خالد شلثلة يف مد قها كالوكجي  كككي  اجلامعة لكليات البنات, كالقيادات النطاةية بكليات البنات جبامعة ادللك خالد, 
.كعضوات هيئة التدر   بكليات البنات

 سادساً: توصيات البحث: 
عدد م  التوصيات من ا: إىل اخللوص ميك  باالطا كالتحلي  العقض م 

الطمات  في اتتوافق اختيار القيادات النطاةية يف مجيع ادلطتوايت اإلدار ة  يف ضو  القدرة كالتمي  حبيث  ت  اختيار القيادات الت -
 .تطا إلاالقياد ة, كاالستثارة, االهتماـ 

أبعلية دكره  يف زايدة إدراؾ قيادات الص  الثا  ألبعاد التمكني, شلا  نعك   توعية القيادات اجلامعية يف مجيع ادلطتوايت اإلدار ة-
 علا أداة   كادا  اجلامعة.

تصحيح بعا ادل اهي  الطلبية لدل القيادات اجلامعية ع  التمكني كتوعيت   بتبين م اهي  ت و ا الطل"ة كادلةاركة, ك    العاملني. -
يف قدراهت  كم اراهت  كتقد ق ما  بذلوتجل  ظ ار الثقةإك تقدم القيادات اجلامعية العليا الدع  ادلعنوم كادلادم للقيادات النطاةية ادلتمي ة -

 م  ج ود لت"و ق كليات البنات  جلامعة.
تحطني ادلطتمق يف األدا  اجلامعات با لل اسرتاتيابيةبوص جل كيف الطياؽ ذاتجل إذا رغبد اجلامعات يف أم دكلة ت"بيا التمكني اإلدارم 

ف ف األمق ػلتاج إىل توافق رلموعة م  ادلت"لبات القةيطة هو: تةق عيات منظمة مقتة, كهياك  تنظيمية مقتة, كقيادات داعمة كمبدعة, 
دلةاركة يف صنع الققارات , كدع  مادم كمعنوم م  القيادات العليا للص  الثا  م  القيادات, كانيكفعال نيمبدعكأعضا  هيئة تدر   

طو لة ادلدل للتدر   ادلطتمق جلميع العاملني يف اجلامعة يف ضو  ا تياجاهت , كالتقيي  خ"ط غلادإك كازباذها, كتةابيع فق ا العم , 
.الدكرم جلميع ال عاليات  جلامعة

سابعاً: حبوث ودراسات مستقبلية مقرتحة:
 لد كعجيقت ا بتحقيا ادلي ة التنافطية.دراسة  وؿ إدارة التمكني جبامعة ادللك خا-
دراسة  وؿ اذباهات القيادات األكادميية اجلامعية جبامعة ادللك خالد ضلو التمكني اإلدارم.-
دراسة  وؿ سبكني القيادات اإلدار ة كعجيقتجل  إلبداع اإلدارم لدل أعضا  هيئة التدر   جبامعة ادللك خالد.-

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٧٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادلقاجع

 ,دراسة تقوميية لواقع بعا الك اايت اإلدار ة دلد قات مكتبات كليات البنات يف مد نة القايض ـ(:3113)أبو اسنينة, عوتية طال  .9
.979 - 939, ص ص 93ع  ,ـ مصق,رللة الققا ة كادلعقفة 

ر ايفا العلمية م اهي  ك رتل يف اإلدارة ك القيادة الرتبو ة بني األصالة ك احلداثة. األردف: دا :(ـ3193أبو العجي, ليلا دمحم  طين) .3
للنةق كالتوز ع.

 , ااموعة العقبية للتدر   كالنةق.9ـ(: قادة ادلطتقب  , القيادة ادلتمي ة اجلد دة , القاهقة , ط 3119أبو النصق, مد د ) .3
 دركوها ادلعلموف القيادة اخلادمة يف ادلدارس األردتية كما  :(ـ3117عبد هللا دمحم ؛ خصاكتة ,سامق؛ ال"حا نة , زايد ل" و) أبو تينة, .3

(.8)3رللة العلـو الرتبو ة كالن طية,  ,كادلد قكف
إدارة التعلي  التنظيمو يف مع د االدارة العامة يف ادلملكة العقبية الطعود ة :  ـ(:3193)أبو خضر, إمياف بند سعود ب  عبدالع    .2

 .6الطعود ة , ع , العايلالطعود ة للتعلي   تصور مقرتح لت"بيا م  ـو لت"بيا م  ـو ادلنظمة ادلتعلمة , ادلصدر االة
ادلملكة  يف العايلم سطات التعلي   يفتواججل القيادات االكادميية النطاةية  التـ(: التحدايت 3193أبو خضر, إمياف بند سعود) .6

 .7الطعود ة , ع , العايلالعقبية الطعود ة , رللة االة الطعود ة للتعلي  
( : القيادة الرتبو ة ال اعلة. األردف: أمواج لل"باعة ك النةق ك التوز ع.ـ3193أبو طا وف , أم  ل" و) .7
يف ربقيا التمي  التنظيمو يف  قكات  CSFsـ(: دكر عوام  الناباح احلقجة 3193أبو قاعود , غازم رمسو؛ الق  عة, فاطمة علو).8

ة العليا. رللة جامعة ادللك سعود ) العلـو اإلدار ة (, م األعماؿ : دراسة ميداتية علا  قكات األدك ة األردتية م  كج ة تظق اإلدار 
. 38 - 9,, ص ص 9, ع 32

( : درجة التمكني اإلدارم لدل القيادات الرتبو ة م  كج ة تظق ادلنتطبني لدكرة مد قم ادلدارس ك ـ3193أبو كقم, أمحد فتحو ) .9
الطعود ة ,ب  سعود اإلسجيمية يف القايض. رسالة الرتبية كعل  الن   ادلةقفني الرتبو ني يف ك  م  جامعت ادللك سعود ك اإلماـ دمحم 

.33 - 99, ص ص 38,ع 
ـ(: أثق التمكني الوظي و علا اإلبداع التنظيمو  لت"بيا علا العاملني  جل از اإلدارم 3119أمحد , علو  وت  إبقاهي  سيد) .91

, ص ص 9, ع 33مصق , م   ,جامعة ال قاز ا ( ,جبامعة طيبة  دلملكة العقبية الطعود ة. رللة البحوث التابار ة ) كلية التابارة 
333 - 361.

( : التمكني القيادم كعجيقة بضع الققار دبدارس التعلي ـ3199بقج  فاد ) اذلاجقم, مجاؿ دمحم ؛ أمحد ؛ أبو الوفا, أمحد ,ابقاهي  .99
 ( .3)87بدكلة الكو د . رللة كلية الرتبية ببن ا , االبتداةو

تية علا ق"اع ال نادؽ  لقاهقة. ـ(: أثق أبعاد سبكني العاملني علا بيئة العم  االبتكار ة : دراسة ميدا3118إسكندر, سوزم ر كؼ) .93
. 939 - 73, ص ص 9, ع 36مصق, م   -رللة البحوث االدار ة 

ـ(:بقانم  تدر ي مقرتح لت"و ق قدرات القيادات األكادميية دب سطات التعلي  العايل الطعود ة, الرتبية 3116زاهق, علو انصق )اؿ  .93
 73, ع 33ادلعاصقة, س 

ـ(: درجة شلارسة التمكني اإلدارم لدل العاملني يف جامعة 3118عدانف عبدالطجيـ؛ العمقم , مجاؿ)اإلبقاهي , عدانف؛ العضا لة ,  .93
 .93– 99, ص ص 3, ع 93مصق , م  , دراسات تقبو ة كإجتماعية , الرموؾ

 منةورة , دكر التدر   يف إ داث التغير يف ادلنظمات العامة احلكومية ,رسالة ماجطتر غر:( ـ3193األكلي, عا ا  ايف ) .92
.جامعة  ققا  , ادلملكة العقبية الطعود ة

يف اعتمادها  HPطار ادل اهيمو لجيستدامة كادلي ة التنافطية ادلطتدامة زلاكاة لةقكة ( :االـ3193البكقم ,ينمق كمحداف, خالد ) .96
.99ػػػػ 3ػ ,9العدد  ,األكادميية للدراسات االجتماعية كاإلتطاتية,السرتاتيابية االستدامة 

 - 737, ص ص 3مصق,ع  ,ـ(: التمكني الن طو : مدخ  تظقم. االة العلمية لجيقتصاد كالتابارة 3193جلقدم, فقاس دمحم)ا .97
768. 

ـ(: أثق التمكني اإلدارم كالدع  التنظيمو يف الطلوؾ اإلبداعو كما  قاص العاملوف يف 3116احلقا ةة , دمحم؛ اذليت , صجيح الد  ) .98
.366 - 331, ص ص 3, ع 33العلـو اإلدار ة )األردف( , م   ,: دراسة ميداتية. دراسات  قكة االتصاالت األردتية
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 .دار ال كق ,ادلنامة, البحق   ,إعداد القيادات االدار ة دلدارس ادلطتقب  يف ضو  اجلودة الةاملة :ـ(3117احلق قم, رافدة عمق) .99
عوقات التم"يط االسرتاتيابو كسب  التغل  علي ا م  كج ة ـ(: م3193احلمايل, را د ب  دمحم, العقع ,هةاـ  وس  مص" و ) .31

 .79, ع 93مصق , س ,تظق القيادات األكادميية كاإلدار ة جبامعة  اة , رللة الثقافة كالتنمية 
(, م لة كلية الرتبية ) جامعة بن ا ـ(: اجلامعة االفرتاضية ا د األظلاط اجلد دة يف التعلي  اجلامعو, رل3199الدهةاف, مجاؿ علا) .39

 .333, ص87, ع 33
سلوؾ الت"وع التنظيمو لدل أعضا  اذليئات التدر طية يف اجلامعات األردتية العامة : ـ (3118الطعود, رات ؛ كسل"اف, سوزاف )  .33

 . 81-9( . 3) 9كعجيقت ا ببعا ادلتغرات الدميوغقافية. رللة العلـو الرتبو ة كالن طية . 
(, 9) ط,  االردف,  زلكمة علمية كدراسات حبوث العايل, التعلي  م سطات يف كإدارهتا قفةادلع(: ـ3193) انصق زاهق , علو اؿ .33

 كالتوز ع للنةق احلامد دار
 اجات الت"و ق اإلدارم لوكيجيت األقطاـ األكادميية ببعا اجلامعات الطعود ة يف ضو  ـ(:3116)الةاماف, أم  بند سجيمة .33

. 99, ص 3, ع 3لطعود ة , م  ,ا العايلرتح. االة الطعود ة للتعلي  مط كلياهت  الوظي ية : بقانم  تدر ي مق
 ,دراسات,ـ(: العوام  ادل ثقة علا التمكني اإلدارم : تصورات العاملني يف مقاك  الوزارات األردتية3119الضمور, ص ا   وس ) .32

 .93 - 78, ص ص 9, ع 36العلـو اإلدار ة )األردف( , م  
ـ(:التمكني اإلدارم كعجيقتجل  لقضا الوظي و لدل مد قم ادلدارس احلكومية يف 3193الطو عو, عمق سل"اف)ال"عا ,  ط  امحد؛  .36

 . 312, ص 31االردف , م  , العلـو الرتبو ة ,دراسات  ,زلافظة الدماـ  دلملكة العقبية الطعود ة
دارس كعجيقت ا  لقكح ادلعنو ة للمعلمني يف زلافظة هػ ( :األظلاط القياد ة كالطمات الةمصية دلد قم ادل9333العتيي , تواؼ , ) .37

مكة ادلكقمة . ,ـ الققل أقط  االدارة كالتم"يط الرتبوم , كلية الرتبية , جامعة ,رسالة ماجطتر غر منةورة ,ال"اة 
  مدخ  التعل ـ ( : ت"و ق األدا  يف م سطات التعلي  العايل يف ضو 3119العقع, ق   عبد ادلع"و؛ كالقةجيف ,أمحد  ط ) .38

 .913,ص 3,ع 3اليم  ,م  ,االة العقبية لضماف اجلودة يف التعلي  العايل  الةاملة.التنظيمو كإدارة اجلودة 
رللة جامعة  ,ـ(: التمكني الوظي و كاإللت اـ التنظيمو لدل القيادات األكادميية يف جامعة ادللك سعود3199العمقم, دمحم ب  سعيد) .39

 .99, ص 9, ع 33ادللك سعود ) العلـو اإلدار ة (, م  
هػ(:الطلوؾ القيادم ادل"لوب م  رتسا  االقطاـ العلمية يف جامعت أـ الققم كادللك عبد الع    يف 9339عبد هللا امحد) الغامدم, .31

, جامعة أـ الققم, كلية الرتبية , مكة ادلكقمة. ضو  االذباهات العادلية ادلعاصقة للقيادة الرتبو ة , رسالة ماجطتر غر منةورة
ـ( : كاقع التمكني االدارم للمقأة يف اجلامعات األردتية العامة كادلعوقات ادل ثقة فيجل 3199القضاة, دمحم أمني؛ ال"قاكتة , صلاة صاد) .39

, ص ص 3, ع 36االردف , م  ,ية العلـو االتطاتية كاالجتماع ,م  كج ة تظق أعضا  هيئة التدر  . م تة للبحوث كالدراسات 
933.

.3ط , اإلدار ة للتنمية العقبية ادلنظمة القاهقة, ادلعقفة, إدارة(: ـ3118) الد   صجيح الكبيطو, .33
 .رللة التدر   كالتقنية ,( :القوة كالن وذـ3193ادلالكو, عبدالق ي ) .33
ـ(: أثق التمكني اإلدارم يف بلورة مسات فقؽ العم  : دراسة ت"بيقية علا مد نة العقبة االقتصاد ة 3117احملاسنة, دمحم عبدالق ي ) .33

.937, ص ص 9, ع 8مصق , م   ,رللة الن ضة  ,األردف ,اخلاصة 
رص يف إبداع العاملني يف اجلامعة األردتية : ( : التمكني اإلدارم كاينـ3119ادلعا , أمي  عودة؛ أخو أر يدة , عبداحلكي  عقلجل ) .32

 . 333, ص ص 3, ع 2دراسة ميداتية ربليلية. االة االردتية ىف إدارة االعماؿ )االردف( , م  
 العلـو ادلقرت ة, كاحللوؿ ادلةكجيت:  الطعود ة اجلامعات يف ال"البات دلقاك  االدارم التنظي (: ـ3119)هللا عبد بند سارة ادلنقاش, .36

.319 - 929 ص ص, 3 ع, 97 م ,  ,مصق لرتبو ةا
ـ(: دكر سبكني العاملني يف دع  أهداؼ التحطني ادلطتمق : دراسة 3193النعمة , عادؿ ذاكق؛ سليماف , اماؿ سق اف سليماف) .37

 962, ص ص 918 , ع33العقاؽ , م  -ميداتية يف الةقكة العامة لصناعة األدك ة ك ادلطتل مات ال"بية يف تينوم. تنمية القافد   
- 987.
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. ادلتحدة العقبية االمارات جبامعة ااتمع خدمة ق"اع أدا  ت"و ق علا الوظي و التمكني أتثر ـ(:3199سي ) دمحم  افع النيادم, .38

 .933 ص ص, خاص عدد,  مصق , مش  عني اداب  وليات
يف جامعة األمرة تورة بند عبدالقمح . مطتقب  ـ(: ضغوط العم  لدم رةيطات األقطاـ التعليمية3193ب  زرعجل, سوس  بند دمحم) .39

 .77, ع 99الرتبية العقبية ,مصق , م  
ـ(:مدل شلارسة القيادات اإلدار ة األكادميية جبامعة الدماـ للقيادة التحو لية, رللة كلية 3193بوبةيد, اجلوهقة بند إبقاهي  دمحم ) .31

.3, ج 37مصق , ع , عني مش  ,الرتبية 
ـ(: كاقع استمداـ القيادات األكادميية جبامعة أـ الققم للحاس  األىل إلصلاز مط كلياهت 3191اذلادم ) أمسا  عبد ,جودت .39

 الوظي ية يف ضو  إدارة الوقد , رسالة ماجطتر غر منةورة , جامعة أـ الققم.
. 97-936,93األعماؿ رللة ادلد ق الناجح , دارةإالتمكني كدكرص يف تنمية القيادة اإلدار ة. :(ـ3193 طني, سجيمة عبد العظي  ) .33
ـ(:  تصور مقرتح للتنمية ادل نية ألعضا  هيئة التدر   كالقيادات األكادميية  جلامعة دراسة تقوميية 3191 طني, سجيمة عبدالعظي ) .33

.83, ع 37مصق , س ,دلةقكع تنمية القدرات جبامعة بن ا, رللة الرتبية ادلعاصقة 
ـ(: إدارة االدا  لدل القيادات األكادميية جبامعة تبوؾ : دراسة ميداتية رسالة 3199غضياف ب  سليماف) محقكف, ضي  هللا ب  .33

 .999, ع 33الطعود ة , س , العقعاخللي  
ـ(: كاقع التمكني اإلدارم يف اجلامعة اجل اةق ة ك أثقص علا اإلتتاج ال كقم لألستاذ اجلامعو : 3193رابح , كةاد؛  وقو , قب"اف) .32

 . 336 - 319, ص ص 3, ع 36مصق , س  -راسة ميداتية. االة العلمية للبحوث كالدراسات التابار ة د
ـ(: التمكني اإلدارم لدل ادلد ق    دلدارس الثاتو ة العامة يف مصق م  كج ة تظق ادلعلمني ك ادلد ق   : 3193رفاعو, عقي  زلمود) .36

.393 - 339, ص ص 86, ع 31مصق, م  ,مطتقب  الرتبية العقبية  ,تصور مقرتح يف ضو  م اـ كمطئوليات مد ق ادلدرسة
 .( :ف  القيادة : كي  تكوف قاةدا انجحا ؟. األردف: دار ايفا العلمية للنةق ك التوز ع3193زا د, ف د خلي ) .37
, 919مصق,ع  ,االعماؿ  ـ(: الصيغة احلد ثة كالصحيحة لتمكني العاملني : فقؽ العم  ذاتية اإلدارة. إدارة3113ز   الد  , فق د) .38

.31ص 
ـ(: أتثر اسرتاتيابية التمكني علا ت"و ق رأس ادلاؿ ال كقم. رللة البحوث ادلالية كالتابار ة ) كلية 3193سليماف, فيي تصحو ) .39

 .398 - 369, ص ص 3مصق,ع  ,التابارة جامعة بور سعيد(
 جلامعة اإلدارم اجل از علا  لت"بيا:  الوظي و التمكني ألبعاد كادلقتكس القةي  إدراؾ :مدل ـ(3118انصق) انجو زا د  اكش, .21

 .333 - 382 ص ص,  مصق , أسيوط جامعة التابارة بكلية البا ثني لةباب األكؿ العلمو ادل سبق. اليمنية اجلم ور ة يف صنعا 
 .389ص ,  القاهقة كالتوز ع, للنةق اجلامعية الدار , اإلدارة مبادئ(:ـ3111)كاخقكف علو , ق   .29
ـ(: ربلي  العجيقة بني التمكني اإلدارم ك الطلوؾ اإلدارم االبتكارم : دراسة ميداتية للمد ق  3193صاد, أمر عمق  طنني) .23

, ص ص 9مصق,ع  ,العاملني  جل از اإلدارم جبامعة ال"اة . رللة البحوث ادلالية كالتابار ة ) كلية التابارة جامعة بور سعيد (
322 - 379. 

 فاحملقكقات  كتطو ا إلتتاج اجل اةق ة الةقكة ذبقبة ادلتعلمة : تقيي  ادلنظمة بنا  يف اإلدار ة القيادة دكر: ـ(3193مقيمح.) صام, .23
.963 – 937ص  , ص99ع  اجل اةق, ,اجلل ة  جامعة ,كأحباث  دراسات رللة ,سوانطقاؾ

ـ(: اذباهات القيادات األكادميية ك اإلدار ة ضلو خ"ة توصي 9997صويف, كهي  عبدال تاح ,اخل"ي , ايسق عبد احلميد) .23
 .339, ع 39مصق , م   فالوظاة  : دراسة ت"بيقية جبامعة ادللك عبدالع   , رللة ادلاؿ كالتابارة 

مكتبة , القايض, الطعود ة ,( :دراسات يف اإلدارة كالتم"يط الرتبوم3112دمحم)عبد اخلالا, عبد اخلالا ف اد دمحم؛ كعلو, دمحم زلمود  .22
 ادلتني.

 ,( : ت"و ق األدا  اإلدارم دبدارس التعلي  العاـ دبصق يف ضو  إدارة ادلعقفة : تصور مقرتح3193عبد القسوؿ , زلمود أبو النور) .26
(.99)3مصق, , دراسات تقبو ة كإجتماعية 

ـ(: دكر القيادات اجلامعية يف تنمية اإلبداع اإلدارم لدل أعضا  هيئة التدر   يف 3117عبد الطجيـ علو )عبد الطجيـ, أسامة  .27
اجلامعات ادلصق ة, رسالة ماجطتر غر منةورة, كلية الرتبية, جامعة عني مش , القاهقة, مج ور ة مصق العقبية.
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التنظيمو : دراسة  الة بنك مصق ادلقك  القةي . رللة البحوث ـ(: أثق التمكني اإلدارم علا الوال  3193عبد الوهاب, ايسق) .28

.333 - 972, ص ص 26مصق,ع  ,كالدراسات العقبية 
ـ(: سبكني القيادات األكادميية جبامعة ك ق الةيق : دراسة  الة. 3193عبداذلادم, أمرص رمضاف؛  تاتة , أـ الطعد أبو العينني) .29

.379 - 319, ص ص 32, ع 92مصق , م  ,الرتبية 
ـ(: اجلودة يف التعلي  اجلامعو معا ر عصق ة بعقوؿ مصق ة, ادل سبق القومو اخلام  عةق " العقع الطابع "ضلو 3118كلي  ) عبيد, .61

توفما, ص  33-33العقىب", مقك  ت"و ق التعلي  اجلامعو, جامعة عني مش , ادلنعقد يف ال رتة م   اجلامعوخ"ة اسرتاتيابية للتعلي  
317 .

دار اخللي  للنةق  ,األردف عماف,, م ارات القيادة الرتبو ة احلد ثة :( ـ3193لصقا قة, ماجدة أمحد)اذللوب, انرمياف  وت ؛ك  .69
 كالتوز ع.

( : أثق عوام  التمكني يف تع    الطمات القياد ة للمد ق. رللة اإلدارة ك ـ3117زلمود , مساح م  د ؛زلمود , أسي  هادم ) .63
.399-67,992, االقتصاد

ـ( : العجيقة بني سلوؾ القيادة ك اإلبداع اإلدارم لدل ادلقتكسني دراسة ميداتية علا جامعة ادللك 3116مقضاح, صلول سادلني ) .63
كاإلدارة, جامعة ادللك عبد الع   , جدة , ادلملكة العقبية الطعود ة. االقتصادعبد الع   . رسالة ماجطتر غر منةورة, كلية 

 ـ3193ق ػ 9333ايل يف ادلملكة العقبية الطعود ة م سطات التعلي  الع .63
اليم ,ـ(: التمكني الوظي و كأثقص علا أدا  العاملني يف جامعة ال"اة . رللة الدراسات االجتماعية 3199انفع, كجيجل عبدالطتار) .62

 . 327, ص 33,ع 
مكتبة  ,القايض, الطعود ة,: الواقع ك ادلطتقب (. اإلدارة ادلدرسية ـ3193)الضو  هابو, إبقاهي  ال    ؛ك األمني, فاد ة عبد هللا  .66
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