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ملخص: 

التعرف ومنها التعرف الحالیة الي التعرف على المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي  هدفت الدراسة
دور مؤسسات االعالم في ابراز صورة المرأة  دور االسرة وعلى المحددات الذاتیة ،والتعرف على 

القیادیة، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي من خالل توزیع استبیان على 
، وقد أظهرت نتائج الدراسة ان من 265عینة من أعضاء هیئة التدریس بجامعة نجران بلغ حجمها 

أهم المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة ،ان تكون لدى المرأة القائدة رؤیة أو صورة 
مستقبلیة تقوم بتوضیحها لجمیع المسؤولین، مما یسهم في ایجاد هدف عام یسعى الجمیع الي 

تحقیقه، كما أوضحت أن من متطلبات التمكین القیادي للمرأة الثقة بالنفس وتقدیر الذات والقدرة على 
اتخاذ القرار وقد أوصت الدراسة ضرورة استمرار المرأة على تطویر مهاراتها الذاتیة، وااللتحاق 
بمراكز التطویر والتدریب والتنمیة البشریة، لمواكبة التطور والتقدم السریع في كافة المجاالت، 

لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات العمل القیادي، ضرورة قیام االسرة بدورها االیجابي في 
التنشئة االجتماعیة التي تقوم على المساوة بین الجنسین واعطاء الفتاه حقها في حریة التعبیر عن 
الرأي واتخاذ القرار، ابراز صور اعالمیة إیجابیة لمحاربة التمییز ضد المرأة مع بیان حقوق المرأة 

 في كل المجاالت.

الكلمات المفتاحیة: 

المحددات االجتماعیة، التمكین، القیادة، التفاعل االجتماعي، الدور االجتماعي. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to identify the social determinants of women's leadership 
empowerment, as well as identifying the self-determinants of leadership empowerment, 
and the determinants of social interaction related to women's leadership empowerment. In 
order to achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach 
by distributing a questionnaire to was applied on a random sample of (265) faculty 
members at Najran University, Findings revealed that of the most important social 
determinants of women's leadership empowerment: that the woman leader has a future 
vision or image that she clarifies to all officials, which contributes to finding a general goal 
that everyone seeks to achieve, she also made clear that among the requirements for 
leadership empowerment for women is self-confidence, self-esteem, the ability to make 
decisions, good interaction and communication with the group, and the promotion of the 
culture of Affiliation and social work with subordinates, and encouragement and motivation 
for individual innovation and creativity among the members of the work team, which is one 
of the personal characteristics that a woman leader should have. At the end, the study put 
forward some recommendations and perceptions to social determinants of women's 
leadership empowerment. 

Keywords:  Social determinants, empowerment, leadership, social interaction, 
social control, social belonging. 
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مقدمة ومشكلة الدراسة: 

یعد التمكین القیادي من المفاهیم الحدیثة التي ساهم في تنمیة األفراد ورفع قدراتهم األدائیة على 
العطاء واالنتاج، باإلضافة الي رفع الدافعیة لدیهم لإلنجاز، وتفویض الصالحیات واتخاذ القرارات، 

ویرجع هذا االهتمام الي ان االفراد في أي مجتمع هم الثروة الحقیقیة، وكلما تمكنت االمم من الحفاظ 
على ثرواتها البشریة وعملت على تنمیة قدراتهم من خالل التأهیل والتدریب المستمر، إلكسابهم 
القدرة على التمكین والتعامل مع متطلبات العصر، كلما تقدمت هذه االمة اقتصادیا، واجتماعیا، 

وثقافیا. 

والتمكین القیادي للمرأة یعد من القضایا التي الزالت تتصدر اهتمامات العالم، وأحد أهم أولویات 
جدول اعمال المجتمع الدولي عامة والمجتمع االقلیمي والمحلي خاصة، ففي بدایة القرن الحادي 

والعشرین، استحوذت قضایا المرأة ووضعها وموقعها سواء من قضایا الفقر والتنمیة المستدامة على 
حیز كبیر من االهداف االنمائیة لأللفیة الثالثة التي وضعته االمم المتحدة سواء بشكل مباشر او 

 غیر مباشر، مما أسهم في بلورة االجندة االنمائیة العالمیة.

 تشجیع المساواة بین الجنسین وتمكین الثالثة اليوأشار البنك الدولي في األهداف االنمائیة لأللفیة 
، لما یحقق ذلك من مردود انمائي هائل، كما أنه 2015النساء في مختلف المجاالت بحلول عام 

یتیح الفرصة أمام النساء للخوض في مجاالت متعددة ویساهم في تسریع عجلة النمو ویخفف من 
). 17، ص 2014حدة آثار األزمات الحالیة والمستقبلیة (عوض ،

) بأنه توجد عالقة طردیة ثنائیة االتجاه بین التنمیة االقتصادیة  Duflo،2012،7pوذكرت دراسة (
وتمكین المرأة، بأنه كلما زاد النمو االقتصادي داخل المجتمع كلما زاد النمو نحو تمكین المرأة 

،بمعنى الزیادة في تحسین مقومات قدرات المرأة في كافة المجاالت الصحیة والتعلیمیة والحقوقیة 
أن النمو االقتصادي ، له تأثیر إیجابي على والمشاركة السیاسیة وفرص العمل  ،مؤكدا على 

 من خالل الحد من الفقر وزیادة الفرص ،وهذا في حد ذاته ُیعد  وتمكین المرأةالمساواة بین الجنسین
شرطا مسبقا لتحقیق االهداف االنمائیة لتقدم المجتمع وتطوره .  

 نجد أنها ما زالت تواصل العطاء المعاصر، العربیة في المجتمع الحالي للمرأة نظرنا الي الوضع وٕاذا
 سبیلها. تعترض المعوقات التي وتحمل المسؤولیات رغم االجتماعي، والبناء البشري،
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 ) أن تحدید االدوار بالنسبة للنوع یقوم بها المجتمع وثقافة كال من 2013فقد أفادت دراسة  ( بوش 
النساء والرجال على أساس ضوابط وتصورات وقیم المجتمع لطبیعة كال من الرجل والمرأة وقدراتهما 
واستعدادهما ،وما یلیق بكل منهما حسب توقعات المجتمع ، غیر أن األدوار بین الرجل والمرأة في 
مجتمعاتنا تحمل الكثیر من التمییز فالمرأة تقوم بالعمل خارج البیت ، وتقوم أیضا باألعمال المنزلیة 

المختلفة دون أن یعترف بعملها االول كعمل حقیقي بل ویعد واجب علیها مستمدا من طبیعتها 
المفترضة كأنثى ، وفي الوقت ذاته تعاني هذه المرأة من حرمانها من مجموعة كبیرة من الحقوق 

لیس القانونیة فحسب بل وأیضا تلك الحقوق العادیة في اتخاذ القرارات المناسبة في حیاتها من حیث 
اختیار نوع التخصص في التعلیم أو اختیار مهنتها أو أسلوب تربیة االطفال، ولقد ركزت هذه العقلیة 

الذكوریة المهیمنة في مواقع صنع القرار لفترة طویلة على ترسیخ فكرة األدوار التقلیدیة للمرأة بل 
واعتبارها قیما ثابته وبدیهیة لیس في ذهنیة الرجل فقط ، وأیضا في الصورة الذهنیة للمرأة تجاه ذاتها 

،مؤكدة على أن هذا یعد عنفا اجتماعیا تجاه المرأة ،ناجم عن المسموح به للمرأة من حقوق ومن 
غیر المسموح وفقا ما تفرضه العادات والتقالید وثقافة المجتمع تجاه الصورة النمطیة القدیمة للمرأة ، 
وهو أمر یصعب إزالته بقوانین وتشریعات بمقدار ما یحتاج من تطور ثقافي واجتماعي واقتصادي ، 

 وهذه بدوره یحد من فرص الوصول للتمكین القیادي للمرأة .  

 ان المرأة العربیة تستطیع أن تحقق توافقا بین ادوارها سواء الحدیثة،وتشیر نتائج بعض البحوث 
 كما ان العمل األسرة،دورها كعاملة مما یساهم في تماسك وابنائها، أو داخل المنزل تجاه زوجها 

 الي باإلضافةالخارجي یخدم المرأة ویجعلها أكثر تفهما لدورها كزوجة تشارك في القرارات االسریة 
 وبالتالي یؤدي ذلك الي نضج وٕامكانیتها، الي زیادة تقدیرها لذاتها العمل تؤديان مشاركة المرأة في 

). 19، ص 2016( البیرماني ، 0الشخصیة 

ویهتم مفهوم التمكین القیادي الذي یعني إعطاء العاملین الصالحیات والمسؤولیات، وتشجیعهم على 
المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة، ومنحهم الحریة والثقة ألداء العمل بطریقتهم دون تدخل 
من االدارة المباشرة، والمساعدة على تحفیزهم واتخاذ القرارات، وكسر الجمود االداري، وهو ما یجعل 

االهتمام بمبدأ التمكین القیادي عنصرا أساسیا لنجاح المنظمات وبخاصة في العالم العربي. 
). 12، ص 2008(الجمیلي ،

 2020                                     أكتوبر 5العدد الرابع والخمسون                        



اجتماعیة  دراسة للمرأة القیادي للتمكین االجتماعیة المحددات
 

إن التمكین الذي یساعد المرأة على اكتساب السیطرة على حیاتها ، وتنمیة قدراتها على المشاركة ، 
إنما هي حالة فریدة بتباین االدراك لمعانیها ، وان ذلك یستدعي المشاركة والتزوید بالمعرفة والدعم 

والتبصیر والتوعیة ویتشكل ذلك من خالل  محددات ذاتیة شخصیة ومحددات مجتمعیة ، وان التربیة 
التمكینیة الصحیة تتمثل في عملیات بناء مستمرة للمشاركة الوجدانیة ،المشاركة في عمل جماعي 

ضمن مجموعات عمل صغیرة إلثارة الوعي وللتعرف على المحددات الشخصیة والمجتمعیة للتمكین 
المرأة في كافة المجاالت  ، وبالتمكین تكون المرأة قادرة على التحكم والسیطرة على حیاتها في سیاق 

). 19،ص 2014البیئة التي تعیش فیها  (عوض ،

وفي إطار أهداف التنمیة في الوطن العربي والتي جعلت اندماج المرأة في العمل عامل حتمي 
وضروري في شتى المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة ، والقضاء على جمیع 

أشكال التمییز والعنف ضدها واالرتقاء بمستوها الثقافي والصحي واالقتصادي بما یتوافق مع مبادئ 
وقیم الشریعة االسالمیة ،ولكي تتمكن المرأة من تحقیق نتائج ایجابیة في المجتمع ،علیها ان تنظر 

الي قدراتها الذاتیة والي متطلبات المجتمع ، وان تكون واثقة من قدراتها جریئة ذكیة لتتمكن من 
مواجهة الكثیر من مواقف التوتر والصراعات داخل المجتمع والتي تتحدى معارفها ومهارتها . 

). 19، ص2018(الدغریر، 

منحها جمیع الفرص  أن التمكین القیادي للمرأة یستلزم )Omita Goyal )2015وقد كشفت دراسة 
للتواجد في مختلف المجاالت، مؤكدة على ضرورة النظر إلي المرأة باعتبار ان لها دور فاعل في 

  المجتمع. وان المرأة تتمتع بصفات قیادیة تحویلیة تستطیع احداث تغییر ایجابي داخل المجتمع،

) أن التمكین القیادي للمرأة یتطلب توافر مجموعة من الخصائص 2016(الدلیمي وأوضحت دراسة
والسمات كالثقة بالنفس والصبر، والحریة في اتخاذ القرار، مؤكدة على ان هذه الخصائص أحد أهم 

الجوانب االجتماعیة التي ینبغي توافرها في المرأة القائدة.  

فالحواجز الثقافیة واالجتماعیة ونقص الوعي تمثل عائقا أساسیا في التمكین القیادي للمرأة، حیث یعد 
التعلیم األداة المثلى لتمكین جمیع النساء فضال عن أنه أحد المتطلبات األساسیة للقیادة النسائیة، 

مما یؤكد على أنه كلما أرتفع مستوى التحصیل العلمي لدى اإلناث أدى ذلك الي زیادة تمكین المرأة 
). 25، ص 2011وتحقیق المساواة بین الجنسین. (التقریر العربي ،
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) وعنوانها  محددات تمكین المرأة في الدول 2019وأشارت دراسة كال من (شمالوي وسقف الحیط، 
العربیة  ، والتي هدفت الي تقدیر محددات التمكین التراكمي للمرأة في الدول العربیة ، ومدى 

اختالفها وفق مستویات الدخل ، وذلك باالستناد إلي تقاریر الفجوة الجنادریة العالمیة ، ومن خالل 
بناء نموذج قیاسي لتقدیر مؤشر التمكین التراكمي ، ثم رصد أثر كل من التمكین االقتصادي 

والتمكین التعلیمي والتمكین السیاسي والتمكین الصحي هل التمكین التراكمي للمرأة ، بالنسبة للتمكین 
االقتصادي  عدم وجود فروقات تذكر یمكن ان تعزي للفروقات في الدخل ، اما التمكین السیاسي 
للمرأة فقد كانت معنویة وایجابیة ، والتمكین الصحي فقد تبین عدم وجود داللة احصائیة للتمكین 

الصحي للمرأة على التمكین التراكمي  لها في جمیع مجموعات الدول ذات الدخل المتوسط 
%، ولعل السبب في ذلك ان المرأة في الدول ذات الدخل المرتفع 10والمنخفض فقط بنسبة معنویة 

، اما التمكین التعلیمي فقد كانت معنویة على المستویین ( الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع 
%) 10والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ، تبین وجود داللة احصائیة فقط بمستوى معنویة (

 الدور المهم للمحددات االجتماعیة في ) إلى2018وأشارت دراسة كال من (عبد المنعم وقعلول ،
تفسیر مشاركة المرأة في قوة العمل ومن بینها الحالة االسریة بما تشتمل علیه من استقرار الحالة 

 حیث أشارت الدراسة الي أن هناك الوالدین، واعالة المرأة لألبناء أو االسرة، دخل الزواجیة، ومستوى
ى انه كلما ن طردیة بین مستوى التمكین القیادي للمرأة ومستوى االقتصادي والمادي لألسرة بمعةعالق

 للمرأة.زاد المستوى المادي لألسرة كلما زادت مستویات التمكین االداري والقیادي 

وجود عالقة ارتباطیة سالبة وضعیفة بین متغیر التمكین االداري ككل ) ب2018 وأفادت (الدغریر،
ومتغیر التحدیات التي تواجه القیادة النسائیة في مجال العمل. 

والقیادة ماهي اال دور اجتماعي رئیسي یقوم به فرد أثناء تفاعله مع غیره من أفراد الجماعة والبد 
لمن یقوم بهذا الدور من امتالك القوة والتأثیر على اآلخرین لتوجیه سلوكهم نحو تحقیق أهداف 

).  377، ص 2003الجماعة. (زهران ،

ولتفعیل هذا الدور االجتماعي البد من توافر مجموعة من المحددات االجتماعیة لتمكین هؤالء 
االفراد من القیام بهذا الدور، فالقیادة من وجهة النظر االجتماعیة هي سمة من السمات الشخصیة 
التي تتوافر في البعض دون غیرهم، وهذه السمات تنشأ في الفرد نتیجة لمروره بعدد من المواقف 
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والخبرات المعینة إذ ال توجد سمات ثابته وال مطلقة للقیادة وانما تتغیر بتغیر ظروف الجماعة 
). 14، ص 2016وأهدافها، ومشكالتها. (خیال، 

 في المتغیرة متمثلةولتحدید متطلبات التمكین القیادي للمرأة نجد انه تحكمه مجموعة من العوامل 
للمرأة،  متغیرات مرتبطة بالمحیط المجتمعي المرأة، الذات لدى تتعلق بصورةمحددات ذاتیة شخصیة 

 وسائل االعالم في ابراز صورة المرأة للمرأة، دور في واالسرة ودورها في التمكین القیادي ممثله
 القیادیة.

وانطالقا مما سبق تحاول هذه الدراسة التعرف على المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة من 
وجه نظر أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وذلك باإلجابة على االسئلة اآلتیة: 

أسئلة الدراسة: 

تتكون أسئلة الدراسة من تساؤل رئیس ینبثق منه عدة أسئلة: 

التساؤل الرئیس: 

 للمرأة؟ما المحددات االجتماعیة المؤثرة على التمكین القیادي 

 ویتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة أسئلة فرعیة:

 للمرأة؟ما المحددات الذاتیة للتمكین القیادي  -1

 للمرأة؟ التمكین القیادي االسرة فيدور ما  -2

 القیادیة؟ما دور مؤسسات االعالم في ابراز صورة المرأة  -3

أهداف الدراسة:  

تنطلق أهداف الدراسة من هدف رئیس وهو التعرف على المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي 
للمرأة، ویتفرع من هذا الهدف الرئیسي عدة أهداف هي: 

 للمرأة.- التعرف على المحددات الذاتیة المرتبطة بالتمكین القیادي 
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.  التمكین القیادي للمرأةاالسرة فيدور -التعرف على 

  القیادیة.دور مؤسسات االعالم في ابراز صورة المرأة -التعرف على 

أهمیة الدراسة:  

  تطبیقیة:تقسم أهمیة الدراسة الي اهمیة نظریة واهمیة 

أوال االهمیة النظریة: 

تنطلق أهمیة هذه الدراسة من عدة جوانب یمكن استعراضها على النحو التالي: 

-إثراء المكتبة العربیة ومكتبة علم االجتماع، بدراسة واقعیة عن التمكین القیادي للمرأة العربیة  

- ندرة الدراسات في علم االجتماع التي تناولت قضایا التمكین القیادي للمرأة من هذا المنظور  

 المجال.-قد تفتح هذه الدراسة مجاال للبحث العلمي في هذا 

 التطبیقیة:االهمیة 

-تعتبر هذه الدراسة اول دراسة تهتم بتحدید االبعاد االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة على حد علم 
الباحثة. 

- تسلیط الضوء على قضایا المرأة باعتبارها شریكا أساسیا في تنمیة المجتمع وتطویره. 

-توجیه االهتمام بالمرأة ومحاولة استثمار طاقتها بالتدریب والتحفیز والتشجع، باعتبارها عنصرا 
فاعال في المجتمع وثروة من ثروات تقدمه وازدهاره. 

مفاهیم الدراسة والتعریفات االجرائیة:  

المحددات االجتماعیة: 

تعرف المحددات االجتماعیة بأنها مجموعة الظروف التي تحیط بالشخص منذ مولده وتؤثر على 
تكوین شخصیته وتوجه سلوكه، كما عرفت أیضا بأنها ما یسود المجتمع من قوى ومؤثرات وأوضاع 
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معینة متعلقة بتنظیم المجتمع، وتكون هذه القوى والمؤثرات متفاعلة مع بعضها البعض مؤدیة إلى 
 .)254، ص1992نتائج تظهر في سلوك أفراد المجتمع الذي توجد فیه. (الشبیب ،

التعریف االجرائي للمحددات االجتماعیة: 

 الدراسة في العوامل للمرأة، وتحددهامجموعة العوامل االجتماعیة التي تؤثر في التمكین القیادي 
 وعوامل مجتمعیة كدور مؤسسات التنشئة االجتماعیة في تنمیة الوعي المجتمعي والشخصیة،الذاتیة 

 بقیادة المرأة .

التمكین: ُینظر الي التمكین في حقیقته على أنه تحریر االنسان من القیود، وتشجیع الفرد، وتحفیزه، 
ومكافأته على ممارسة روح المبادرة واالبداع، كما عرف أیضا بأنه (مجموعة من العملیات المهنیة 

المخططة والمقصودة التي تستهدف تنمیة القدرات االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 
، 2014بحیث یصبحن أكثر قدرة على اشباع احتیاجاتهن وحل مشكالت مجتمعهم (عوض ،

). 18ص

مظاهر التمكین: 

التمكین عملیة تصبح بموجبها النساء قادرات على التعرف على أوضاعهن بحیث تتمكن من  
اكتساب المهارة والخبرة ویطورون قدراتهم باالعتماد على الذات وبناء علیه یعتمد التمكین على ثالث 

مظاهر:  

مظهر القدرة على: ٌیمكن النساء من المشاركة بنشاط في صنع القرار ات االجتماعیة  -1
 واالقتصادیة والسیاسیة.

مظهر القدرة مع: ٌیمكن النساء من تنظیم أنفسهن مع غیرهن من أجل تحقیق أهداف  -2
 مشتركة 

مظهر القدرة في: الذي یمكن النساء من أن یصبحن أكثر وعیا وثقة بالنفس. (عوض،  -3
 .)25المرجع السابق، ص

تمكین المرأة:  
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یعرف تمكین المرأة بأنه عملیة بناء قدرات المرأة وتوسیع فرص خیاراتها ومشاركتها في المجاالت 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة والعقدیة والتعلیمیة والصحیة وزیادة وعیها 

 .)120، ص 2017بحقوقها وقدرتها على ادارة شؤون حیاتها العامة والخاصة (أبو راضي، 

القیادة:  

تعرف القیادة بأنها قدرة الفرد في التأثیر على شخص أو مجموعة وتوجیههم من أجل كسب تعاونهم 
وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفایة في سبیل تحقیق االهداف الموضوعة، كما عرفت بأنها 

، 2004المقدرة على التأثیر في سلوك أفراد الجماعة من أجل بلوغ االهداف المنشودة. (الشریف ،
 .)25ص 

 )أن القیادة هي عالقة بین االفراد أو بین الرئیس Albert S King،1999،p47(وذكر 
والمرؤوسین تقوم على مبدأ الحوار والتفاوض واالقناع والتأثیر. 

وتعرف أیضا بأنها تأثیر في سلوك االفراد بما یكفل تحقیق االهداف، ویتطلب ذلك ان یكون القائد 
بارعا في القیادة من أجل خلق نوع من التبعیة نحو المقودین وٕاقناعهم واستمالتهم، لذلك یمكن اعتبار 
القیادة عملیة التأثیر على اآلخرین بشكل یجعلهم یسلكون سلوكا یتفق مع تصورات الشخص المؤثر، 

 ).38، ص2007لقناعتهم بسداد رأیه وقوة حجته وسالمة منطقه. (أبو ندى، 

ولم تقتصر تعریفات القیادة على السلوك القیادي فحسب بل امتدت لذكر الخصائص والسمات التي 
  )  Mendenhall,  Reiche،2012،p32یجب أن تتوفر في قائد المستقبل فقد عرف كال من (

فقد عرف القیادة بأنها القدرة على اتخاذ قرار ذات بعد استراتیجي و رؤیة مستقبلیة تتبنى االتجاهات 
العالمیة الحدیثة .   

فالقیادة هي خاصیة من خصائص الجماعة توكل مسؤولیة القیام بأنواع من النشاطات الهامة لفرد 
، 2016 (همد ،القرار. واتخاذ النفس،أو جماعة یتسم بخصائص شخصیة معینة كالسیطرة وضبط 

). 12ص 

التعریف االجرائي للتمكین القیادي للمرأة: 
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بناء قدرات المرأة من خالل مجموعة من المهارات (المهارات التحلیلیة والنقدیة، مهارات اتخاذ القرار، 
التأثیر في اآلخرین، مهارات حل المشكالت، التفاعل مع األخرین، مهارات التفاوض، مهارات التوان 

بین الحیاة الخاصة والعمل، مهارات ادارة الخالفات).  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أنها تحدد میادین للدراسة، كماتؤثر النظریة العلمیة بطرق مختلفة في المراحل والخطوات المتتابعة 
 ثم توجه الباحث إلى جمع الحقائق والبیانات التي یجب الحصول علیها الدراسة، ومنومجاالت 

إلنجاز دراسته، كما تساعد النظریة الباحث على تلخیص الحقائق العلمیة وتصنیفها وایجاد العالقات 
   ).21، ص2013 وتفسیر النتائج البحثیة التي یتوصل الیها . (عبد الرحمن ،بینها،

وهناك مجموعة من العوامل االجتماعیة لها دور مؤثر في التمكین القیادي للمرأة حاولت النظریات 
  التالي على:العلمیة تفسیرها على النحو 

أوال النظریات التي حاولت تفسیر القیادة:  

نظریة السمات: تعتبر نظریة السمات من أقدم المداخل النظریة التي تناولت القیادة وهي تنظر إلى 
السمات باعتبارها سمة موحدة یتمیز بها القادة أینما وجدوا، بصرف النظر عن نوع القائد أو الموقف 

أو الثقافة، وهي ترتبط بالمحاوالت الكثیرة التي تمت في الماضي الكتشاف صفات وقدرات القائد 
الناجح. 

 وسمات القائد تتشكل للقائد،فنظریة السمات تركز على ان القیادة تعتمد على الصفات الشخصیة 
وفقا لطبیعة البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها والمواقف االجتماعیة التي تعرض له منذ طفولته 

   ) FAIRHOLM،2002 ،3,7pp ( االجتماعیةمرورا بعملیات التنشئة 

وقد أقترح فیدلر أن صفات القائد الناجح تتمثل في اآلتي:  

(الذكاء وسرعة البدیهة وطالقة اللسان، الثقة في النفس واالیمان بالقیم ،المهارة وحسن األداء والقدرة 
على التكیف ، الحزم والسرعة في اختیار البدائل المناسبة ، القدرة على االقناع والتأثیر ، االستعداد 
الطبیعي لتحمل المسؤولیة ، القدرة على التنسیق وخلق الوحدة وتحقیق الترابط داخل التنظیم ، الحكم 
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الصائب على االمور والقدرة على تمییز الجوانب المهمة للمشكلة ، االمانة واالستقامة واالحساس 
بوجباته األخالقیة ، النضج العاطفي والعقلي ، حب العمل وااللمام بجوانبه ونشاطاته ، القدرة على 

 .)50،51،ص.ص 2010تفهم المواقف)(رشوان ،

 :لنظریات التي حاولت تفسیر التفاعل االجتماعي ثانیا ا

یختلف تفسیر التفاعل االجتماعي بوصفه محورًا ومركزًا لكافة الظواهر التي یدرسها علم االجتماع 
  :النظریاتالختالف أوجهها وبناًء على ذلك سنقوم باستعراض بعض تلك 

نظریة سكنر: 

َفَسَر سكنر عملیة التفاعل االجتماعي بین االفراد والجماعات بسبب وجود المؤثر واالستجابة 
والتعزیز، ویرى سكنر ان المخلوقات االجتماعیة لیست سلبیة في تفاعلها بل ان لدیهم المقدرة على 
االستجابة للمؤثرات أو المنبهات التي یتلقونها خالل عملیة التنشئة االجتماعیة القائمة على التفاعل 

والشخصیة التي تتكون وتشكل الفرد أو الجماعة وهي نتیجة مباشرة لهذا التفاعل، فالتفاعل یتمثل في 
االستجابات المتبادلة بین االفراد في وسط أو موقف اجتماعي بحیث یشكل سلوك الشخص الواحد 

مؤشرًا أو منبهًا لسلوك الشخص اآلخر وهكذا فكل فعل یؤدي استجابة او استجابات في اطار تبادل 
 .المنبهات واالستجابات

 كان المشتركون فیه یتلقون شیئًا من إذاكما أكد إلى ان التفاعل االجتماعي ال یبدأ وال یستمر إال 
 .التدعیم أو اإلثابة التي تقوم على مبدأ اشباع الحاجة المتبادلة

فالتفاعل هنا هو اشباع لحاجات الطرفین اللذین یقوم بینهما التفاعل، فالطفل یحصل على ما یرید 
 (عبادة .من والدیه، والوالدان یحصالن على ما یریدان من تعلم الطفل للكالم والتواصل اللغوي

). 30، ص 2014،

):  171، ص1999قسم بیلز مراحل التفاعل االجتماعي إلى (الرشدان ،

التعرف: أي الوصول الي تعریف مشترك للموقف، ویشمل ذلك طلب المعلومات واالعادة  -
 والتوضیح، والتأكید وكذلك اعطاء التعلیمات، واالعادة واالیضاح والتأكد.
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التقییم: أي تحدید النظام المشترك، ویشمل ذلك طلب االقتراحات والتوجیه والطرق  -
الممكنة، للعمل والحل، وكذلك تقییم االقتراحات والتوجیهات التي تساعد في الوصول 

 للحل.

اتخاذ القرارات: أي الوصول الي القرار النهائي ویشمل ذلك، اما عدم الموافقة والرفض،  -
  . او الموافقة وٕاظهار القبول والفهم والطاعةالمساعدة،والتمسك بالشكلیات، وعدم 

ضبط التوتر: أي عالج التوترات التي تنشأ في الجماعة ویشمل ذلك، اما إظهار التوتر  -
 واالنسحاب من میدان المناقشة، أو تخفیف التوتر وادخال السرور والمرح. 

التكامل: أي صیانة تكامل الجماعة، ویشمل ذلك، اما إظهار التفكك والعدوان واالنتقاص  -
من قدر اآلخرین وتأكید الذات والدفاع عنها، أو إظهار التماسك ورفع مكانة االخرین، 

  والمكافأة.وتقدیم العون والمساعدة 

):  21، ص 2016النظریة التفاعلیة (خیال ،

ترى هذه النظریة أن القیادة عملیة تفاعل اجتماعي، وهي تقوم على فكرة االمتزاج والتفاعل بین 
نظریة السمات والنظریة الموقفیة إالأنها تركز على فكرة التفاعل مع الذات، فصفات القائد تكون 

عدیمة الفائدة، إذا لم تستجیب لعناصر الموقف كما أنها ال تعتمد على متغیر واحد أو عدد محدود 
من المتغیرات  

كما تتحدد خصائص هذه النظریة على ثالثة أبعاد هي: السمات الشخصیة للقائد، عناصر الموقف، 
متطلبات وخصائص الجماعة المقصودة، فهي تنظر للقیادة من خالل عملیة التفاعل االجتماعي بین 

القائد ومرؤوسیه، كما أنها تطرح معیارا أساسیا یتمحور حول قدرة القائد على التفاعل مع عناصر 
الموقف والمهام المحددة. 

 االجتماعیة:ثالثا التنشئة 
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 الي اكساب الفرد االجتماعي، تهدفتعرف التنشئة االجتماعیة بأنها عملیة تعلم قائمة على التفاعل 
 لدیه ضوابط  وتنشئسلوكا ومعاییر وقیما تجعله قادرا على مسایرة جماعته والتوافق واالنسجام معها،

). 22 ، ص2013(همشري ،وتوجهه داخلیه توجه سلوكه وتحدده 

 هي:ومن أهم نظریات التنشئة االجتماعیة الموجهة لهذه الدراسة 

 االجتماعي:-نظریة الدور 

ُیعد الدور أو السلوك المتوقع للفرد الذي یشغل مكانه اجتماعیة في حدود الجماعة المحور االساسي 
 والمجتمعات التي االفراد والجماعاتلنظریة الدور االجتماعي، واالدوار االجتماعیة تختلف باختالف 

 یرتبط اختالف االدوار باختالف المكانة والوضع االجتماعي للفرد. الفرد، كمایشترك فیها 

محددات الدور: 

 االجتماعي:هناك ثالثة عوامل رئیسیة تؤثر في تكوین الدور 

 االجتماعي.-االدراك المشترك للمركز الذي یشغله الفرد في البناء 

- ما یحمله أفراد المجموعة من توقعات بالنسبة لسلوك االشخاص الذین یشغلون مراكز معینة في 
البناء أو النظام االجتماعي  

-المعاییر والقیم االجتماعیة وهي عبارة عن توقعات مشتركة یتقاسمها أفراد النظام االجتماعي، 
 للجمیع.وتحدد أنماط السلوك المناسب أو المقبول بالنسبة لموقف اجتماعي معین وتعتبر ملزمة 

 االجتماعي:أهداف نظریة الدور 

تهدف نظریة الدور االجتماعي الي تحقیق مقصدین أساسیین هما: 

 الجماعة.عن طریقها عضوا یقوم بوظائفه في  تقدیم تفسیر عام للعملیة التي یصبح الفرد -1
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فهم السلوك االنساني بالصورة المعقدة التي یكون علیها على اعتبار ان السلوك  -2
 السابق، ص المرجع همشري، (وحضاریة.االجتماعي یشمل عناصر شخصیة واجتماعیة 

76(. 

الدراسات السابقة:  

 أن بعض الدراسات تمكنت من إلقاء للمرأة، إالبالرغم من الحداثة النسبیة لمفهوم التمكین القیادي 
 .الضوء على مفهوم التمكین القیادي للمرأة وبعض أبعاده وعالقته ببعض المتغیرات

وقد قامت الباحثة باالطالع على العدید من الدراسات السابقة العربیة واالجنبیة والتي تناولت المرأة 
ودورها في القیادة ومتطلبات التمكین القیادي، والمعوقات التي تواجهها في الوصول الي المناصب 

القیادیة وهي على النحو التالي: 

) وعنوانها محددات تمكین المرأة في الدول العربیة ، هدفت 2019-دراسة شمالوي وسقف الحیط (
هذه الدراسة الي تقدیر محددات التمكین التراكمي للمرأة في الدول العربیة ، ومدى اختالفها وفق 
مستویات الدخل ، وذلك باالستناد إلي تقاریر الفجوة الجنادریة العالمیة ، ومن خالل بناء نموذج 

قیاسي لتقدیر مؤشر التمكین التراكمي ، ثم رصد أثر كل من التمكین االقتصادي والتمكین التعلیمي 
والتمكین السیاسي والتمكین الصحي هل التمكین التراكمي للمرأة ، بالنسبة للتمكین االقتصادي  عدم 

وجود فروقات تذكر یمكن ان تعزي للفروقات في الدخل ، اما التمكین السیاسي للمرأة فقد كانت 
معنویة وایجابیة ، والتمكین الصحي فقد تبین عدم وجود داللة احصائیة للتمكین الصحي للمرأة على 
التمكین التراكمي  لها في جمیع مجموعات الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض فقط بنسبة معنویة 

%، ولعل السبب في ذلك ان المرأة في الدول ذات الدخل المرتفع ، اما التمكین التعلیمي فقد 10
كانت معنویة على المستویین ( الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والدول ذات الدخل المتوسط 

%) ومن أهم التوصیات توفیر بیئة 10المنخفض ، تبین وجود داللة احصائیة فقط بمستوى معنویة (
جاذبة لعمل النساء ، اذ أنه من المهم تعدیل قوانین وتشریعات العمل لتتضمن هذه التشریعات نص 
صریح یمنع التمییز بین الذكور واالناث في االجر على العمل المتشابه ، واعادة النظر بالنصوص 
التمییزیة في نظام الخدمة الخاصة بالعالوات ، وضمان تطبیق البنود الواردة في قانون العمل والتي 
تسهل للمرأة الحصول على فرصة للعمل الجزئي ، وتضمن لها الحصول الي حضانات لألطفال ، 
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تضمن الحصول على اجازة األمومة المدفوعة األجر ، وعلى المستوى الوطني یجب توجیه أكبر 
قدر من الموارد والجهود نحو دعم أي مشاریع تنمویة نسائیة تفتقر الیها االسواق المحلیة ، ویمكن 

تمویلها من خالل مؤسسات تمویل المشروعات الصغیرة .  

التمكین االداري وعالقته بالتحدیات التي تواجه القیادات النسائیة ) وعنوانها 2018دراسة الدغریر (
 التعرف على التحدیات التي تواجه القیادات النسائیة إلى التي هدفت في الجامعات السعودیة الناشئة

 جاء مستوى التمكین الناشئة، وقد) قائدة بالجامعات 50في مجال العمل، وقد طبقت الدراسة على (
 أظهرت النتائج وجود متوسطة، كمااالداري للقیادات النسائیة في الجامعات السعودیة الناشئة بدرجة 

عالقة ارتباطیة سالبة وضعیفة بین متغیر التمكین االداري ككل ومتغیر التحدیات التي تواجه القیادة 
  العمل.النسائیة في مجال 

) وعنوانها: اتجاهات اعضاء هیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة نحو 2016دراسة خیال (
األدوار القیادیة للمرأة والتي هدفت للتعرف على اتجاهات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات 

الفلسطینیة نحو األدوار القیادیة للمرأة. وتوصلت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هیئة التدریس 
نحو االدوار القیادیة للمرأة جاءت كلها كبیرة، وانه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین اتجاهات 
أفراد العینة نحو االدوار القیادیة للمرأة بمجاالتها االربعة تعزي لمتغیرات الدراسة (الجامعة، والخبرة 
العملیة – والرتبة العلمیة، والكلیة. وأوصت الدراسة إلى ضرورة تنمیة المرأة لمهاراتها الذاتیة والفنیة 
بشكل مستمر من أجل االستفادة منها واستثمارها في مواكبة متطلبات العمل القیادي. وضرورة قیام 
الجامعة بدورها في عقد دورات تدریبیة بهدف نشر الوعي وتعزیز ثقافة المساواة بین الرجل والمرأة 

في العمل.   

وتهدف ) وعنوانها دور التعلیم في تمكین مشاركة المرأة في التنمیة الشاملة، 2015-دراسة الزیاني (
 التعرف على دور التعلیم في تمكین المرأة من المشاركة في التنمیة الشاملة للمجتمع، وكذلك الي

 بمملكة البحرین في المرأة،دورها في تحقیق التنمیة الشاملة في المجتمع، والتعرف على واقع مشاركة 
  البحرین.كافة مجاالت التنمیة والتصور المقترح لتفعیل مشاركة المرأة في التنمیة الشاملة بمملكة 

ولتحقیق هذه االهدىف أستخدم المنهج الوصفي لتحلیل واقع دور المرأة بمملكة البحرین في تحقیق 
التنمیة المجتمعیة، ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، المساهمة في توفیر االستقرار االسري 
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للمرأة من خالل تقدیم خدمة االرشاد والتوجیه االلزامیة للمتنازعین في القضایا االسریة لمعالجة واقع 
قضایا المرأة. ومن أهم التوصیات العمل وبشكل سریع على تحسین وتعدیل صورة المرأة في المناهج 
الدراسیة والقضاء على المفهوم النمطي والذهني السائد عن دور المرأة، مع تسلیط الضوء على كافة 

   لدیها.مجاالت االبداع والثقافة والعلم 

م) وعنوانها معوقات تمكین المرأة السعودیة في سوق العمل ، وتهدف هذه 2014-دراسة الطریف (
الدراسة الي التعرف على معوقات تمكین المرأة السعودیة في سوق العمل وكذلك التعرف على 

المعوقات الذاتیة لتمكین المرأة السعودیة والمعوقات المجتمعیة أیضا ، و قد توصلت الدراسة الي 
مجموعة من النتائج كان من أهمها ، اقامة بعض البرامج وورش العمل لتنمیة وعي المرأة بأهمیة 
دورها ومشاركتها في التنمیة ، بهدف تعزیز ثقة المرأة بنفسها وقدراتها ، مع ازالة الشعور بالخوف 

والقلق من عدم القدرة على التوافق بین العمل واألسرة ، ومساندتها لمواجهة األعباء االجتماعیة 
والضغوط النفسیة التي تواجهها .  

) وعنوانها  الموروث الثقافي وأثره في تمكین المرأة العاملة في مؤسسات 2011-دراسة عالیة (
 استهدفت هذه الدراسة التعرف الي واقع المرأة االجتماعي باالستناد الي الظروف التاریخیة المجتمع 

ومضمون الثقافة المجتمعیة الخاصة بالمرأة ، كذلك التعرف الي الصورة المرأة كما تعكسها وسائل 
االعالم المختلفة ، وتوضیح دورها في تشكیل الواقع االجتماعي للمرأة ، ولتحقیق اهداف الدراسة 

استخدمت الباحثة اداة استبیان لمحاولة معرفة االوضاع االجتماعیة للمرأة ، ومدى تأثرها بالموروث 
االجتماعي والثقافي السائد ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ان من أبرز االسباب التي 

تقف عائقا أمام المرأة اجتماعیا ومهنیا واقتصادیا كانت بسبب التفسیر الخاطئ للدین ، ثم العادات 
والتقالید ، وكان القانون هو السبب االول في معاناة المرأة فیما یتعلق بالزواج والطالق والحضانة ، 

ومن أهم التوصیات التي توصلت لها الدراسة ، دعم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ، وذلك 
بدعوة االحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني ، الي ترشیح القیادات النسائیة ودعمها .  

) وعنوانها تمكین المرأة المصریة لتفعیل مشاركتها التنمویة في سیاق 2007-دراسة القطب وحوالة (
األلفیة االنمائیة: استراتیجیة تربویة مقترحة وتهدف الدراسة الي الوقوف على معوقات تمكین المرأة 

المصریة سیاسیًا، اقتصادیًا، اجتماعیًا وثقافیًا، وتعلیمیًا، وتكنولوجیًا في سیاق معطیات األلفیة 
االنمائیة. كذلك رصد أهم الجهود الحكومیة واألهلیة المبذولة لتمكین المرأة المصریة في المجاالت 
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المختلفة، كذلك اقتراح استراتیجیة تربویة تتضمن آلیات تنفیذیة لتمكین المرأة المصریة في جمیع 
المجاالت السابقة، وتفعیل مشاركتها في عملیة التنمیة، من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 

، بین استجابات اجمالي العینة حول واقع 0.05وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى 
التمكین السیاسي واالقتصادي والتعلیمي والثقافي والتكنولوجي والعقدي وفقا لمتغیر العمل وذلك 

لصالح الذین یعملون.  

میة داخل المجتمع نهدفت الدراسة الي التعرف على دور المرأة في التMehra  (1997)دراسة 
وخاصة التمكین االقتصادي، ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي واالستعانة 
بأداة دراسة الحالة لمجموعة من النساء العامالت في قطاع االعمال الخاص والحكومي، باستخدام 

 مقابلة، ومن أهم نتائج الدراسة، أن سیاسات وبرامج التنمیة داخل المجتمع تمیل الي عدم اعتبار آداه
المرأة جزء منتج وفعال في عملیات التنمیة االقتصادیة داخل المجتمع وتعزي الدراسة السبب أن  

الغالبیة من النساء یعملن بالقطاع االقتصادي غیر الرسمي  كالزراعة ویحصلن على اجور منخفضة 
 .

والتي استهدفت التعرف على التمكین القیادي للمرأة من وجهة نظر ) De Nmar )1993دراسة 
 وقد توصلت الدراسة المقابلة، الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام اداة اعتمدت وقد مرؤوسیهم،

 انه كلما ارتفعت المكانة االجتماعیة للفرد كلما كان أارتفعت نسبة أهمها،الي مجموعة من النتائج 
أن القادة یمتلكون سمات شخصیة فطریة معینة أو مهارات معینة تمكنهم من  القیادي،التمكین 

. القیادة

التعقیب على الدراسات السابقة: 

باستعراض الدراسات السابقة التي كتبت حول موضوع الدراسة تبین انها في مجملها ركزت على واقع 
التمكین القیادي للمرأة  بشكل عام من حیث  التحدیات التي واجهت التمكین القیادي للمرأة ، 

اتجاهات أعضاء هیئة التدریس نحو التمكین القیادي ، والموروث الثقافي وأثره في تمكین ، في حین 
اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة من حیث المنهج المستخدم حیث اعتمدت 
الدراسات في مجملها على المنهج الوصفي وآداه االستبیان ،وقد استفادت الدراسة الحالیة من 

الدراسات السابقة في بناء االطار النظري للدراسة وتحدید منهج الدراسة وأدواتها واالسالیب 

 2020                                     أكتوبر 19العدد الرابع والخمسون                        



اجتماعیة  دراسة للمرأة القیادي للتمكین االجتماعیة المحددات
 

االحصائیة المناسبة ، اال ان الدراسة الحالیة اختلفت عن الدراسات السابقة من حیث أهدافها ، وفي 
 تناولها من حیث المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة .

االجراءات المنهجیة للدراسة: 

یتناول هذا الجزء وصفا دقیقا لإلجراءات المنهجیة المستخدمة في تحقیق أهداف الدراسة، حیث تم 
وصف منهج الدراسة المستخدم، ومجتمع الدراسة وعینتها، وعرض ألداة الدراسة واالجراءات 

المنهجیة المتبعة في بنائها والتحقق من الصدق والثبات، وكیفیة تطبیقها على عینة الدراسة، فضال 
عن االشارة الي األسالیب االحصائیة المستخدمة في تفسیر البیانات. وفیما یلي عرض تفصیلي لما 

ذكر: 

منهج الدراسة: 

لتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي كونه المنهج المناسب ألهداف الدراسة، 
وتم تصمیم أداة استبیان لتساهم في جمع البیانات حول المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة  

أداة الدراسة: 

 لجمع بیانات الدراسة صممت الباحثة آداة استبیان باالعتماد على ادبیات الدراسة واإلطار النظري، 
والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیرات الدراسة، وقامت الباحثة بتحكیم تلك اآلداه والتأكد من 

صالحیتها بحساب معامل الصدق والثبات واالتساق الداخلي لها على النحو التالي: 

الصدق الظاهري: 

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في العلوم االنسانیة واالجتماعیة 
وذوي الخبرة في مجال الدراسة ، وقد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي والمالحظة حول فقرات 

االستبانة ومدى مالئمتها لمحتوى موضوع الدراسة ، وصدقها في الكشف عن البیانات المطلوبة 
للدراسة ، وكذلك من حیث ارتباط كل فقرة بالمحور الذي تنتمي له ، ومدى وضوح الفقرة وسالمة 

 وبناء على آراء المحكمین ومالحظاتهم تم التعدیل لبعض الفقرات، وكذلك تم إضافة صیاغتها،
االستبانة في صورتها  وحذف بعض الفقرات بحیث أصبحت االستبانة صالحة للتطبیق، وتتكون
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جزئیین ، شمل الجزء االول المتغیرات الدیموغرافیة والوظیفیة ألعضاء هیئة التدریس من  من النهائیة
خالل خمس متغیرات ( النوع -العمر – التخصص- الدرجة العلمیة – سنوات الخبرة ).اما الجزء 
الثاني تكون من أربعة أبعاد للمحددات االجتماعیة  للتمكین القیادي للمرأة من وجهة نظر أعضاء 

هیئة التدریس بجامعة نجران وهي (ُبعد المحددات الذاتیة للمرأة القیادیة –ٌبعد محددات التفاعل 
االجتماعي للمرأة القیادیة –ُبعد  ٌمحددات الضبط االجتماعي للمرأة القیادیة – ُبعد ٌمحددات االنتماء 

فقرة.  ) 41االجتماعي للمرأة القیادیة ) وتضمنت (

االتساق الداخلي ألداة الدراسة:  

 فبعد التأكد من الصدق ،یقصد باالتساق الداخلي مدى تمثیل فقرات المقیاس تمثیًال جیًدا للمراد قیاسه
الظاهري ألداة الدراسة تم تطبیقها میدانًیا، وتم التعرف على مدى اتساق أداة الدراسة من خالل حساب 

باستخدام معامل ارتباط بیرسون معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة والمحور أو البعد الذي تنتمي له 
(Person Correlation)، 

 نتائج حساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة )1ویوضح الجدول (

                      محور المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة  

ٌبعد وسائل االعالم  ُبعد العوامل االسریة    العوامل الذاتیة ٌبعد 

معامل الفقرة 
االرتباط 

معامل الفقرة 
االرتباط 

معامل االرتباط الفقرة 

1 0.60 **1 0.66 **1 0.64 **

2 0.72 **2 0.76 **2 0.75 **

3 0.68 **3 0.74 **3 0.80 **

4 0.62 **4 0.77 **4 0.83 **

5 0.74 **5 0.83 **5 0.75 **
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6 0.68 **6 0.82 **6 0.80 **

7 0.73 **7 0.75 **7 0.78 **

8 0.73 **8 0.75 **8 0.80 **

9 0.67 **0.80 **0.80 ** - -

10 0.79 **0.83 **0.83 ** - -

11 0.72 ** -   -  -- 

12 0.74 ** -  -  -  - 

13  0.68 ** -   - -  - 

14 0.73 ** - - - -

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 

0.93 **
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 

0.91** 
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 

0.91** 

). 0.01** قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة (       

) أن جمیع فقرات أداة الدراسة ترتبط بالمحور الذي تنتمي إلیه بمعامل 1    یتضح من الجدول (
  وهو ما یؤكد االتساق الداخلي ألداة الدراسة.0.01ارتباط دال إحصائًیا عند مستوى داللة (

ثبات آداة الدراسة:  

 ,Johnson ) من المعادلة (Cronbach's alpha بطریقة ألفا كرونباخ (Reliabilityتم حساب الثبات 
B. and Larry C,2013, P.171) 
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متوسط قیم معامالت االرتباط بین الفقرات   عدد الفقرات، وKمعامل ثبات ألفا كرونباخ، و α   حیث
the average correlation between the items) معامالت الثبات 3. ویوضح الجدول (

 ومعامالت الصدق الذاتي ألداة الدراسة.

) معامالت ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة 2جدول (

معامل ثبات ألفا االبعاد 
 كرونباخ

معامل الصدق 
 الذاتي

الترتیب 

 1 0.95 0.90  العوامل الذاتیة 

 2 0.94 0.89العوامل االسریة  

 3 0.94 0.89وسائل االعالم  

ــ  0.98 0.95االجمالي 

 

)، كما أن 0.95) أن قیمة معامل ألفا كرو نباخ لثبات أداة الدراسة قد بلغت (2یتضح من الجدول (
-0.89معامالت أبعاد آداة الدراسة جاءت جمیعها مرتفعة؛ حیث تراوحت في الفترة ما بین (

)، ویشیر تحلیل الثبات إلى الثبات الجید لألداة، وبالتالي الثقة في نتائج الدراسة المیدانیة 0.90
)، 0.95وسالمة البناء علیها. كما یتضح أن معامل الصدق الذاتي ألداة الدراسة قد بلغت قیمته (

وأن الصدق الذاتي لمحاور أداة الدراسة جاءت جمیعها مرتفعة؛ حیث تراوحت في الفترة ما بین 
)، وهو ما یؤكد الصدق الذاتي ألداة الدراسة. 0.94-0.98(

مجتمع وعینة الدراسة:  

) 1227تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التدریس بجامعة نجران، والمقدر عددهم (
م، تم تطبیق آداة الدراسة على عینة عشوائیة بسیطة 2016/2017 وفقا آلخر إحصائیة عضوًا،

 2020                                     أكتوبر 23العدد الرابع والخمسون                        



اجتماعیة  دراسة للمرأة القیادي للتمكین االجتماعیة المحددات
 

) من اجمالي حجم مجتمع الدراسة، وقد تم تطبیق الدراسة خالل العام 265منهم بلغ حجمها (
.  2018-2017الدراسي 

بحسب متغیرات (النوع – الكلیة -سنوات الخبرة -) وصف عینة الدراسة 3 ویوضح الجدول رقم (
المسمى الوظیفي). 

 ) یوضح خصائص أفراد عینة الدراسة3جدول رقم (

النسبة المئویة  التكرار الفئات   متغیرات الدراسة 

% 27.93 73ذكور  النوع  

% 72.07 192اناث 

 

الكلیة  

% 20 53علمیة  

% 80 212نظریة  

 

المسمى الوظیفي  

% 24,5 65أستاذ أو أستاذ مشارك  

% 43,4 115أستاذ مساعد  

% 35,5 94محاضر أو معید  

% 26.4 70سنوات  10أقل من سنوات الخبرة  

% 73.6 195سنوات فأكثر 10من
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) ما یلي: 3یتضح من الجدول (

) من فئة ذكر بنسبة مئویة 73وصف عینة الدراسة بحسب النوع: تضمنت عینة الدراسة ( -1
 %)، %72.07) من فئة أنثى بنسبة مئویة (192)، و (27.93%(

) من العاملین بالكلیات 212وصف عینة الدراسة بحسب الكلیة: تضمنت عینة الدراسة ( -2
) من العاملین بالكلیات العملیة بنسبة مئویة 53%)، و (80النظریة بنسبة مئویة (

)20(% 
) من فئة أقل من 70: تضمنت عینة الدراسة (سنوات الخبرة وصف عینة الدراسة بحسب  -3

 سنوات بنسبة 10) من فئة من أكبر من 195%)، و (26.4 سنوات بنسبة مئویة (10
 %)73.6مئویة (

) من فئة أستاذ 65وصف عینة الدراسة بحسب المسمى الوظیفي: تضمنت عینة الدراسة ( -4
) من فئة أستاذ مساعد بنسبة مئویة 115%)، و (24,5أو أستاذ مشارك بنسبة مئویة (

%).  35.5) من فئة محاضر ومعید بنسبة مئویة (94%)، و (43,4%(
خامسا: األسالیب والمعالجات اإلحصائیة 

     لتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها تطلب ذلك تحلیل البیانات باستخدام بعض 
األسالیب اإلحصائیة الوصفیة واالستداللیة والتي تضمنت ما یلي: 

التكرارات والنسب المئویة للموافقة: بحیث یتم الكشف عن أقل االستجابات وأكبرها تكرارا، ویتم  -1
حساب النسبة المئویة لكل تكرار بقسمة تكرار كل من (كبیرة-متوسطة-ضعیفة) على العدد 

 الكلي للعینة وتحویل النتائج إلى نسبة مئویة باعتبارها أكثر تعبیرًا من التكرارات.

: وهو أهم مقاییس النزعة المركزیة حیث یمكن من خالله التعرف على المتوسط الحسابي -2
متوسط استجابات أفراد العینة على كل فقرة أو محور من محاور االستبانة، ویتم حساب 

المتوسط الحسابي عن طریق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجابات الثالثة وفقًا لطریقة 

% 100 265االجمالي  
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)، واالستجابة (متوسطة) تعطى الدرجة 3، فاالستجابة (كبیرة) تعطى الدرجة (Likertلیكرت 
)، وفي ضوء ذلك یمكن حساب المتوسط الحسابي 1)، واالستجابة (ضعیفة) تعطى الدرجة (2(

 :) 319، ص 1986من العالقة التالیة (السید 

 ") ÷  ضعیفة × تكرار "1 " +  متوسطة × تكرار "2 × تكرار "كبیرة" + 3المتوسط الحسابي= (
  عدد العینة

) الحكم على درجة التحقق في ضوء المتوسط الحسابي 4جدول رقم (

 المــــــدى درجة التحقق

 1.66 وحتى 1من  ضعیفة

 2.33 وحتى 1.67من  متوسطة

 3 وحتى 2.34من  كبیرة

، ویتم االنحراف المعیاري: لتحدید مدى تشتت استجابات أفراد العینة حول متوسطها الحسابي -3
 : )    .Weiss, N. 2012 p.106(  حساب قیمة االنحراف المعیاري من العالقة التالیة

 

أفراد العینة، ویجب مالحظة أنه كلما   عددn المتوسط الحسابي و هي الدرجات وxi   حیث 
زادت قیمة االنحراف المعیاري فإن ذلك یشیر إلى تباین آراء أفراد العینة في النقطة محل الدراسة. 

معامل االختالف: للمقارنة بین درجة تشتت استجابات افراد العینة على محاور الدراسة، ویتم  -4
 ):152، ص 2010حساب قیمة معامل االختالف من العالقة (على ،
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 تمثل المتوسط الحسابي  تمثل االنحراف المعیاري، و S       حیث 

 SPSS (Statistical Package for (:تحلیل نتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي-تم 5
Social Sciences.اإلصدار الخامس والعشرون ، 

عرض وتحلیل نتائج الدراسة: 

یتم عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة من خالل عرض وتحلیل النتائج التفصیلیة لكل بعد من 
أبعاد الدراسة واالجابة على تساؤالتها:  

ما المحددات الذاتیة للتمكین القیادي للمرأة؟ ویجیب عنه البعد االول: النتائج المتعلقة بالسؤال االول: 
 المحددات الذاتیة للمرأة القیادیة  

) التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وترتیب 5یوضح الجدول (
 الفقرات، بحسب استجابات عینة الدراسة على فقرات بعد المحددات الذاتیة الشخصیة والتنظیمیة. 

المتوسط بعد العوامل الذاتیة  م 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

الدرجة 

كبیرة  0.55 2.59العمل على التخطیط لتطویر المؤسسة  1

تحفیز وتشجیع المرؤوسین على العمل  2
االبداعي للمؤسسة 

كبیرة  0.68 2.41
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مشاركة المجموعة في اتخاذ القرارات  3
متوسطة  0.69 2.32الصحیحة لصالح المؤسسة 

التنسیق بین أعضاء فریق العمل لتحقیق  4
التغییر داخل المؤسسة 

كبیرة  0.67 2.46

متوسطة  0.76 2.20تشجیع المرؤوسین على المبادرات الفردیة  5

حث المرؤوسین في العمل على التعامل  6
بروح الفریق بینهم 

متوسطة  0.74 2.28

تشجیع المرؤوسین على تطویر مهاراتهم في  7
العمل 

كبیرة  0.68 2.39

اقناع المرؤوسین بقیمة عملهم وخلق الدافعیة  8
لإلنجاز لدیهم 

كبیرة  0.68 2.39

متوسطة  0.70 2.11تفعیل االفكار االبداعیة لحل مشاكل العمل  9

تزوید المرؤوسین في العمل باإلمكانیات  10
المادیة الالزمة ألداء مهامهم 

متوسطة  0.77 2.17

كبیرة  0.55 2.59الشعور بالرضا عن الذات واالعتزاز بها  11

كبیرة  0.68 2.41القدرة على التأثیر في اآلخرین  12

متوسطة  0.77 2.17الوعي المعرفي بالحقوق والواجبات  13

المعرفة المستمرة بالمستجدات في مجال  14
العمل 

كبیرة  0.68 2.39
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 في مستوى كبیرة من الذاتیة تقع) أن درجة تحقق إجمالي ُبعد العوامل 5     یتضح من الجدول (
)، وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة لدرجة التحقق 2.31وجهة نظر عینة الدراسة بمتوسط حسابي (

)، وبترتیب الفقرات تنازلیا بحسب المتوسط الحسابي 2.59) إلى (2.17على مستوى الفقرات من (
یالحظ أنها جاءت بالترتیب التالي:  

). 0.55)، وانحراف معیاري(2.59- العمل على التخطیط لتطویر المؤسسة، بمتوسط حسابي (

). 0.55)، وانحراف معیاري(2.59الشعور بالرضا عن الذات واالعتزاز بها، بمتوسط حسابي ( -

)، 2.46، بمتوسط حسابي ( التنسیق بین أعضاء فریق العمل لتحقیق التغییر داخل المؤسسة-
). 0.67وانحراف معیاري(

). 0.68)، وانحراف معیاري(2.41، بمتوسط حسابي ( القدرة على التأثیر في اآلخرین-

)، وانحراف 2.41، بمتوسط حسابي ( تحفیز وتشجیع المرؤوسین على العمل االبداعي للمؤسسة-
). 0.68معیاري(

)، وانحراف 2.39المعرفة المستمرة بالمستجدات في مجال العمل، بمتوسط حسابي ( -
). 0.68معیاري(

)، وانحراف 2.39- تشجیع المرؤوسین على تطویر مهاراتهم في العمل بمتوسط حسابي (
). 0.68معیاري(

)، وانحراف 2.39اقناع المرؤوسین بقیمة عملهم وخلق الدافعیة لإلنجاز لدیهم، بمتوسط حسابي ( -
). 0.68معیاري(

)، 2.32مشاركة المجموعة في اتخاذ القرارات الصحیحة لصالح المؤسسة بمتوسط حسابي ( -
). 0.69وانحراف معیاري(

). 0.76)، وانحراف معیاري(2.20تشجیع المرؤوسین على المبادرات الفردیة، بمتوسط حسابي ( -

متوسطة  0.45 2.31االجمالي  
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). 0.77)، وانحراف معیاري(2.17الوعي المعرفي بالحقوق والواجبات، بمتوسط حسابي ( -

)، 2.17تزوید المرؤوسین في العمل باإلمكانیات المادیة الالزمة ألداء مهامهم، بمتوسط حسابي ( -
). 0.77وانحراف معیاري(

). 0.77)، وانحراف معیاري(2.17تفعیل االفكار االبداعیة لحل مشاكل العمل، بمتوسط حسابي ( -

وقد كانت مؤشرات  (العمل على التخطیط لتطویر المؤسسة)،( الشعور بالرضا عن الذات واالعتزاز 
بها)اعلى تحققا بینما جاءت المؤشرات (تزوید المرؤوسین في العمل باإلمكانیات المادیة الالزمة 
ألداء مهامهم)،( تفعیل االفكار االبداعیة لحل مشاكل العمل)بأقل درجة تحقق بین مؤشرات بعد 

العوامل الذاتیة  ، ویتضح من هذه النتائج اجماال ان جمیع مؤشرات بعد العوامل الذاتیة  جاءت في 
المرتیة االولى بدرجة تحقق كبیرة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بالجامعة ، مما یعني أن 

هناك توجهات ایجابیة بین أعضاء هیئة التدریس نحو العوامل الذاتیة المؤثرة على التمكین القیادي 
للمرأة   وربما یعزي مجيء هذا البعد في المرتیة االولى  نظرا الن أعضاء هیئة التدریس  بعضهم  
تقلدوا مناصب قیادیة ، والبعض االخر كان مرؤوسا لقیاداته بالعمل یشاركوا في اتخاذ القرار وفي 

تنظیم العمل ولدیهم خبرة بمتطلبات التمكین القیادي ، ومن ثم من متطلباتها هو اطالع المرأة 
القیادیة على كل ما هو جدید في مجال عملها ،والذي یمكنها من القدرة على حل المشكالت حتى 
تتمكن من القدرة على اتخاذ القرار ، ومشاركة المجموعة في اتخاذ القرارات الصحیحة .وقد اتفقت 

االستعداد الطبیعي لتحمل هذه النتیجة مع ما أكدته نظریة السمات من صفات القائد الناجح 
) 2010المسؤولیة ، القدرة على التنسیق وخلق الوحدة وتحقیق الترابط داخل التنظیم (رشوان ،

) والتي توصلت الي أن المرأة القیادیة تتمیز بسمات 2016 وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة (خیال
عدیدها، أهمها تحمل المسؤولیة، دافعیتها للعمل عالیة، كما أن لدیها حب االطالع على ما هو 

جدید. 

 ) مؤكدین على أن القائد قبل Elwell ،Elikofer،2015كما اتفقت هذه النتیجة مع دراسة كال من (
ان یتمكن من قیادة المؤسسة علیه أن یفهم طبیعة العمل داخل المؤسسة وطبیعة المرؤوسین ، وان 

یحاول تشجیع االفكار االبداعیة واالبتكاریة  . 
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  محددات التفاعل االجتماعي للتمكین القیادي؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما

) التكرارات والنسب المئویة 6یوضح الجدول (البعد الثاني محددات التفاعل االجتماعي: 
والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وترتیب الفقرات، بحسب استجابات عینة الدراسة على 

 فقرات بُعد محددات التفاعل االجتماعي

المتوسط العوامل االسریة  م 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الدرجة 

األسریة تشجیع المرأة على اتخاذ القرارات  1

كبیرة  0.31 2.91 من فرص التمكین القیادي لدیها  یزید

تعزیز االسرة للدور االنتاجي للرجل دون  2

المرأة یضعف من فرص وصولها للمناصب 

القیادیة 

متوسطة  0.74 2.28

تحفظ االسرة على عمل المرأة احیانا في  3

االماكن المختلطة عامل اساسي لعدم 

وصولها للمناصب القیادیة 

متوسطة  0.45 2.31

 یعطي المرتفع لألسرةالوضعي االقتصادي  4

فرص متكافئة للذكور واالناث مما یخلق 

زیادة فرص التمكین القیادي للمرأة 
كبیرة  0.48 2.78

مساعدة االسرة المرأة على زیادة الثقة  5

بالنفس وتقدیر الذات یخلق الدافعیة لدیها 

لتقلد المناصب القیادیة   
كبیرة  0.59 2.61
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تعزیز دور المرأة داخل االسرة یساعدها  6

كبیرة  0.47 2.81على التمكین القیادي في العمل  

والعمل تشتت جهود المرأة بین المنزل  7

 من فرص التمكین القیادي ٌیضعف
متوسطة  0.69 2.32

عدم االستقالل المالي للمرأة واعتمادها على  8

الرجل ُیضعف من فرص تقلدها للمناصب 

القیادیة 
كبیرة  0.50 2.78

 بتربیة األوالدالزواج المبكر للمرأة وانشغالها  9

ورعایة االسرة یقلل من فرص التمكین 

القیادي 
كبیرة  0.35 2.80

 المرأة ٌیضعفالصورة النمطیة القدیمة لعمل  10

من فرص التمكین القیادي 
متوسطة  0.70 2.11

كبیرة  0.35 2.80االجمالي   

 

أن درجة تحقق إجمالي بعد دور االسرة في التمكین القیادي للمرأة تقع ) 6  یتضح من الجدول رقم (
)، وقد تراوحت المتوسطات 2.80بمتوسط حسابي (عینة الدراسة في مستوى كبیرة من وجهة نظر 

)، وبترتیب الفقرات تنازلیا 2.11) إلى (2.91الحسابیة لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من (
بحسب المتوسط الحسابي یالحظ أنها جاءت بالترتیب التالي:  

بمتوسط حسابي  تشجیع المرأة على اتخاذ القرارات األسریة یذید من فرص التمكین القیادي لدیها، -
). 0.31)، وانحراف معیاري(2.91(
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 بمتوسط حسابي  تعزیز دور المرأة داخل االسرة یساعدها على التمكین القیادي في العمل،-
). 0.39)، وانحراف معیاري(2.81(

 الزواج المبكر للمرأة وانشغالها بتربیة األوالد ورعایة االسرة یقلل من فرص التمكین القیادي، -
). 0.44)، وانحراف معیاري(2.80بمتوسط حسابي (

 الوضعي االقتصادي المرتفع لألسرة یعطي فرص متكافئة للذكور واالناث مما یخلق زیادة فرص -
). 0.48)، وانحراف معیاري(2.78 بمتوسط حسابي (التمكین القیادي للمرأة،

،  عدم االستقالل المالي للمرأة واعتمادها على الرجل ُیضعف من فرص تقلدها للمناصب القیادیة-
). 0.50)، وانحراف معیاري(2.78بمتوسط حسابي (

 مساعدة االسرة المرأة على زیادة الثقة بالنفس وتقدیر الذات یخلق الدافعیة لدیها لتقلد المناصب -
). 0.59)، وانحراف معیاري(2.61 بمتوسط حسابي (القیادیة،

،  تعزیز االسرة للدور االنتاجي للرجل دون المرأة یضعف من فرص وصولها للمناصب القیادیة-
). 0.39)، وانحراف معیاري(2.28بمتوسط حسابي (

 مساعدة االسرة المرأة على زیادة الثقة بالنفس وتقدیر الذات یخلق الدافعیة لدیها لتقلد المناصب -
). 0.59)، وانحراف معیاري(2.61 بمتوسط حسابي (القیادیة،

، بمتوسط حسابي  تشتت جهود المرأة بین المنزل والعمل ٌیضعف من فرص التمكین القیادي-
). 0.69)، وانحراف معیاري(2.32(

)، 2.11 بمتوسط حسابي ( الصورة النمطیة القدیمة لعمل المرأة ٌیضعف من فرص التمكین القیادي-
). 0.70وانحراف معیاري(

تشجیع المرأة على اتخاذ القرارات األسریة  یذید من فرص التمكین القیادي وقد كانت مؤشرات (
 تعزیز دور المرأة داخل االسرة یساعدها على التمكین القیادي في العمل)أعلى تحققا ، -لدیها)،( 

بینما جاءت مؤشرات (تشتت جهود المرأة بین المنزل والعمل  ٌیضعف من فرص التمكین القیادي) 
 بأقل درجة تحقق بین (الصورة النمطیة القدیمة لعمل المرأة  ٌیضعف من فرص التمكین القیادي)

 2020                                     أكتوبر 33العدد الرابع والخمسون                        



اجتماعیة  دراسة للمرأة القیادي للتمكین االجتماعیة المحددات
 

 ویتضح من هذه النتائج أن جمیع مؤشرات ُبعد االسرة   جاء في المرتبة  ،مؤشرات البعد االسري 
 أعضاء هیئة التدریس مما یشیر إلي ان توجهات أعضاء األولى بدرجة تحقق كبیرة من وجهة نظر

هیئة التدریس ایجابیة حیث أجمعوا على أثر الدور األسرى في التمكین القیادي للمرأة ، وقد اتفقت 
) ‘من أن الموروث الثقافي والعادات 2011دراسة عالیة (هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة 

والتقالید والتنشئة االسریة  معوق من معوقات حصول المرأة على حقوقها في المجتمع ومساوتها 
بالرجل في جمیع المجاالت   

االجابة على السؤال الثالث   

) التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وترتیب 7یوضح الجدول (
 دور وسائل االعالم في التمكین القیادي الفقرات، بحسب استجابات عینة الدراسة على فقرات بُعد

للمرأة  

المتوسط ُبعد وسائل االعالم م 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

الدرجة 

اظهار صورة ایجابیة لنماذج نسائیة ناجحة یحتذى  1
بها في تنمیة المجتمع ُیساعد على التمكین القیادي 

للمرأة 
كبیرة  0.42 2.86

ربط المرأة في النشرات االخباریة بمحیط عملها  2
واخراجها من االنشطة الترفیهیة والریاضیة ُیزید من 

فرص التمكین القیادي 
كبیرة  0.42 2.81

عرض صور إعالمیة للمرأة توضح انفصالها عن  3
كبیرة  0.32 2.93قضایا المجتمع تُیق من فرص التمكین القیادي   
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أن درجة تحقق إجمالي بعد وسائل االعالم ودورها في ابراز الصورة ) 7یتضح من الجدول رقم (
)، وقد 2.82بمتوسط حسابي (عینة الدراسة القیادیة للمرأة تقع في مستوى كبیرة من وجهة نظر 

)، 2.77) إلى (2.93تراوحت المتوسطات الحسابیة لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من (
 وبترتیب الفقرات تنازلیا بحسب المتوسط الحسابي یالحظ أنها جاءت بالترتیب التالي:

- عرض صور إعالمیة للمرأة توضح انفصالها عن قضایا المجتمع تُیق من فرص التمكین القیادي، 
 ).0.32)، وانحراف معیاري(2.93بمتوسط حسابي (

عرض مواد إعالمیة توضح العائد االقتصادي  4
واالجتماعي من عمل المرأة بمختلف صوره ٌیزید من 

فرص التمكین القیادي 
كبیرة  0.40 2.85

عرض مواد إعالمیة تسلط الضوء على المظاهر  5
المختلفة الستغالل المرأة في بیئة العمل یساعد على 

التمكین القیادي  
كبیرة  0.45 2.77

إبراز صور اعالمیة تكشف عدم المساواة بین الرجل  6
والمرأة في توزیع االعباء ُیضعف من فرص تمكین 

المرأة 
كبیرة  0.41 2.82

بیان صور التمییز والقهر التي تتعرض له المرأة  7
وآثاره السلبیة ُیزید من فرص التمكین القیادي للمرأة 

كبیرة  0.39 2.86

عرض مواد اعالمیة تحض على ثقافة التكامل  8
والتعاون بین الرجل والمرأة ُیذید من فرص التمكین 

القیادي للمرأة 
كبیرة  0.39 2.86

كبیرة  0.33 2.82االجمالي 
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بیان صور التمییز والقهر التي تتعرض له المرأة وآثاره السلبیة ُیزید من فرص التمكین القیادي - 
 ).0.39)، وانحراف معیاري(2.86 بمتوسط حسابي (،للمرأة

عرض مواد اعالمیة تحض على ثقافة التكامل والتعاون بین الرجل والمرأة ُیذید من فرص التمكین - 
 ).0.39)، وانحراف معیاري(2.86 بمتوسط حسابي (،القیادي للمرأة

- اظهار صورة ایجابیة لنماذج نسائیة ناجحة یحتذى بها في تنمیة المجتمع ُیساعد على التمكین 
 ).0.39)، وانحراف معیاري(2.86 بمتوسط حسابي (القیادي للمرأة،

- عرض مواد إعالمیة توضح العائد االقتصادي واالجتماعي من عمل المرأة بمختلف صوره ٌیزید 
 ).0.40)، وانحراف معیاري(2.85 بمتوسط حسابي (من فرص التمكین القیادي،

إبراز صور اعالمیة تكشف عدم المساواة بین الرجل والمرأة في توزیع االعباء ُیضعف من فرص - 
 ).0.41)، وانحراف معیاري(2.82 بمتوسط حسابي (،تمكین المرأة

ربط المرأة في النشرات االخباریة بمحیط عملها واخراجها من االنشطة الترفیهیة والریاضیة ُیزید  -
 ).0.42)، وانحراف معیاري(2.81 بمتوسط حسابي (،من فرص التمكین القیادي

عرض مواد إعالمیة تسلط الضوء على المظاهر المختلفة الستغالل المرأة في بیئة العمل یساعد - 
 ).0.47)، وانحراف معیاري(2.77بمتوسط حسابي ( على التمكین القیادي،

وقد كانت المؤشرات (عرض صور إعالمیة للمرأة توضح انفصالها عن قضایا المجتمع تُیق من 

بیان صور التمییز والقهر التي تتعرض له المرأة وآثاره السلبیة ُیزید من فرص التمكین القیادي  )،( 

عرض مواد إعالمیة تسلط الضوء ) االعلى تحققا بینما جاء مؤشر (فرص التمكین القیادي للمرأة

أقل نسبة منها على المظاهر المختلفة الستغالل المرأة في بیئة العمل یساعد على التمكین القیادي )

بفارق ضعیف جدا ،ویتضح من ذلك ان جمیع مؤشرات ُبعد وسائل االعالم   جاءت متحققة بدرجة 

كبیرة جدا ، وتعزو الباحثة هذه النتیجة االیجابیة ربما لكون أعضاء هیئة التدریس على التفهم لدور 

المرأة ومساهمتها الفعالة في المجتمع ،وایضا الن نفس فئة عینة الدراسة البعض منهم تقلدوا 

مناصب قیادیة وعلى درایة كاملة بمبادئ وقوانین العمل .كما ترجع الباحثة هذه النتیجة إلي  أهمیة 
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اإلعالم في إبراز صورة المرأة االیجابیة و الدفع بها الي مواقع التمكین القیادي في المجتمع ، إذ 

تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما في إبراز دور المرأة  في المجتمع مع اإلشارة إلى المفاهیم المتعلقة 

بحقوقها في التعلیم و المشاركة االجتماعیة و السیاسیة و شغل المناصب القیادیة . 

وقد خلصت الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها: 

أظهرت الدراسة على ان من أهم المحددات االجتماعیة للتمكین القیادي للمرأة، ان تكون  -
لدى المرأة القائدة رؤیة أو صورة مستقبلیة تقوم بتوضیحها لجمیع المسؤولین، مما یسهم في 

ایجاد هدف عام یسعى الجمیع الي تحقیقه. 

اوضحت نتائج الدراسة ان من أهم المحددات الذاتیة للتمكین القیادي للمرأة الثقة بالنفس  -
 وتقدیر الذات وهي من السمات الشخصیة االنفعالیة التي یجب ان تتحلى بها المرأة القائدة.

حددت الدراسة أسالیب القیادة الناجحة والتي تساهم في التمكین القیادي للمرأة في النقاط  -
 التالیة:

 *بناء القدرات المؤسسیة للمنظمة كاهتمام القائد بتدریب المرؤوسین ورفع كفاءتهم االنتاجیة 

*دعم الشفافیة والمصارحة في العمل  

*اتباع اسلوب القدوة الحسنة في العمل  

- أثبتت الدراسة أن مهارات االتصال والتفاعل االیجابي بین القائد والمرؤوسین تنعكس 
بشكل ایجابي على نجاح أهداف المؤسسة وتطویر أدائها، وهذا یعد من متطلبات التمكین 

القیادي.   

التوصیات: 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توصي الباحثة بمجموعة من التوصیات للمساهمة في 
التمكین القیادي للمرأة: 
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-ضرورة استمرار المرأة على تطویر مهاراتها الذاتیة، وااللتحاق بمراكز التطویر والتدریب والتنمیة 1
البشریة، لمواكبة التطور والتقدم السریع في كافة المجاالت، لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات 

العمل القیادي.  

-ضرورة قیام الجامعات وكافة مؤسسات المجتمع التربویة والتعلیمیة، بعقد دورات تدریبیة وتثقیفیة 2
بتنمیة الوعي بدور المرأة القیادي في المجتمع، وتعزیز ثقافة المساواة بین الجنسین في كافة 

المجاالت داخل المجتمع. 

-اقامة مراكز اعداد القیادة النسائیة، یتولى تدریب وتأهیل النساء في كافة المجاالت 3
والتخصصات، تستهدف هذه المراكز اكساب النساء المهارات والقدرات القیادیة والتي تضمن تمكینها 

بشكل فعال ومثمر. 

 بین الجنسین المساواة-ضرورة قیام االسرة بدورها االیجابي في التنشئة االجتماعیة التي تقوم على 4
واعطاء الفتاه حقها في حریة التعبیر عن الرأي واتخاذ القرار. 

-إعداد مواد إعالمیة تبرز صور إیجابیة لتعدد أدوار المرأة في المجتمع. 5

  المجاالت.-ابراز صور اعالمیة لمحاربة التمییز ضد المرأة، مع بیان حقوق المرأة في كل 6

المراجع:  

). دور مؤسسات التربیة في تمكین المرأة المصریة؛ رؤیة 2017- أبو راضي، سحر محمد. (
، مصر.  111، العدد 186، جامعة بنها، المجلد مجلة كلیة التربیةاستشرافیة، 

تحلیل عالقة بعض المتغیرات الشخصیة وأنماط القیادة ). 2007- أبو ندى، سامیة خمیس. (
، رسالة ماجستیر منشورة، قسم ادارة االعمال كلیة بااللتزام التنظیمي والشعور بالعدالة التنظیمیة
التجارة، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین.  

). حریة المرأة والمتغیرات المجتمعیة: رؤیة سوسیولوجیة. 2016البیرماني، كواكب صالح حمید. (- 
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