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   الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده المتمثلة في تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، 

لمكرمة، الجتماعية بمنطقة مكة اوالتحفيز، واالتصال الفعال في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية ا

عن العالقة بين تمكين القيادات  كما هدفت الى الكشف والتعرف على مستوى تمكين القيادات النسائية، والتميز التنظيمي فيها،

 النسائية والتميز التنظيمي والتي تعزى لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي(.

 وتم عمل حصر شامللجمع البيانات،  يةداةً رئيسخدمت االستبانة كأالدراسة المنهَج الوصفي التحليلي، واست   ههذ اعتمدتو 

( استجابة، 001( لـ )SPSS( قائدة، وقد عولجت البيانات إحصائي ًا باستخدام برنامج )041) نعددهلمجتمع الدراسة والبالغ 

دور لتمكين القيادات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد نتائج، منها: وجود لعدد من الوتوصلت الدراسة 

(، وأن مستوى تمكين القيادات النسائية 10111البشرية والتنمية االجتماعية  بمنطقة مكة المكرمة عند مستوى داللة إحصائية )

جود عالقة بين متغيرات الدراسة تبًعا ( على التوالي، وو%104,( و)%07,,والتميز التنظيمي مرتفع بوزن نسبي قدره )

لمتغير العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وعلى ضوء ذلك كانت أبرز توصيات الدراسة: المتابعة في تمكين 

في  مرةالوزارة؛ تماشيًا مع المتغيرات المست واستراتيجياتالقيادات النسائية في الوزارة، والتطوير المستمر للهيكل التنظيمي 

 البيئة المحيطة.

تمكين القيادات النسائية، التميز التنظيمي، وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، منطقة مكة  الكلمات المفتاحية:

 المكرمة. 
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The Role of Empowering Female Leaders in Achieving Organizational Excellence 

(A Field Study on Female Leaders in the Ministry of Human Resources and Social 

Development in Makkah Province) 

 

Abstract 

This study aimed to identify the role of empowering female leaders in its dimensions represented 

in delegating authority, training, work teams, motivation and effective communication in 

achieving organizational excellence in the Ministry of Human Resources and Social Development 

in Makkah Al Mukarramah province. In addition, the study aimed to identify the level of 

empowering female leaders and organizational excellence in the Ministry, and reveal the 

relationship between empowering female leaders and organizational excellence, which is 

attributed to the variables of (age, educational qualification, years of experience, and job title). 

The study relied on the descriptive analytical approach. The questionnaire was used as a main tool 

for data collection. As well as, a comprehensive inventory of the study population was made, 

which numbered (140) female leaders. The data was statistically processed using the SPSS 

Software for (115) responses. The study reached a number of results, including: There is a role for 

empowering female leaders in achieving organizational excellence in the Ministry of Human 

Resources and Social Development in Makkah province at the level of statistical significance 

(0.000). The level of empowering female leaders and organizational excellence is high with a 

relative weight of (77.8%) and (75.4%) respectively. As well as, there is a relationship between 

the variables of the study according to the variable of age, educational qualification and number 

of years of experience. In light of this, the most important recommendations of the study are: 

Follow up in empowering female leaders in the ministry, in addition to the continuous development 

of the organizational structure and strategies of the ministry, in line with the continuous changes 

in the surrounding environment. 

Keywords: Empowering Female Leaders, Organizational Excellence, Ministry of Human 

Resources and Social Development, Makkah Al Mukarramah Province. 
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 . مقدمة الدراسة:0

ء المملكة مكانة متقدمة  تشهد المملكة العربية السعودية طفرةً تنمويةً في جميع المجاالت، مدفوعةً برؤية ثاقبة تهدف إلى تبوُّ

ور ص دول العالم، ويعد تمكين المرأة أحد أهم مالمح هذه الرؤية بصفتها شريًكا إستراتيجي ًا في مسيرة التنمية، ومن أبرز بين

تمكين المرأة السعودية إيصال ها إلى المناصب القيادية، وتعزيز  دورها كصانعة قرار بتوفير بيئة عمل ممكنة ومحفزة تساعدها 

ؤاه.  على صقل مواهبها، وإطالق قدراتها المكنونة؛ لت سِهم في تحقيق ر 

قيود البيروقراطية، واستثمار ما لديهن من طاقات ويعد تمكين القيادات النسائية من أفضل األساليب اإلدارية لتحريرهن من ال

وإمكانات، بمنحهن الثقة والصالحيات، وإشراكهن في عمليات بناء المنظمة، وزيادة دافعيتهن نحو اإلنجاز والعمل بروح الفريق، 

ِرها الرتقاء بأدائها ووتسليحهن بالمهارات والمعارف، وتدعيم ذلك باالتصاالت المفتوحة؛ ما ينعكس إيجابًا على المنظمة في ا تطوُّ

نهن من للوصول الى قيادات نسائية (، إذ يفسح التمكين  المجاَل 0101)مخلوف،  تتمتع بالجدارات والمهارات القيادية التي تمك 

 قيادة منظماتهن نحو التميز المنشود.

تنظيمي؛ ا بمدى قدرتها على تحقيق التميز الوقد أضحى بقاء المنظمات وتقدم ها في ظل بيئة تتسم بالمنافسة وعدم االستقرار مرهونً 

الذي يشير إلى القدرة المتفوقة للمنظمة على تحقيق أفضل الممارسات في أداء مهامها، وحل مشكالتها، وجودة منتجاتها وخدماتها، 

لداعمة القيادة اواستغالل اإلمكانيات والفرص الحاسمة لتحقيق األهداف وفق إستراتيجية فعالة ورؤية مشتركة تتناغم فيها 

اإلمكانيات اإلبداعية في ظل هيكل تنظيمي مرن يستجيب لمختلف التغيرات بما يكفل لها تحقيق التميز المستدام  والعاملون ذوو

 (.0102على منافسيها )العلي، 

مية لخلق يعية والتنظيوانطالقًا من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على القيام بدورها في تفعيل األطر التشر

، جاءت هذه الدراسة 0101بيئة عمل جاذبة ومنتجة تعزز فاعليةَ سوق العمل السعودي وتنافسيتَه بما يتناغم مع رؤية المملكة 

بهدف التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( 

 قيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.في تح

 مشكلة الدراسة:. 0.0

الرامية إلى تحسين أداء المنظمات الحكومية،  0101يشكل التميز التنظيمي خارطة الطريق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 

لمنافسة باالستثمار في رأس المال البشري، وتوفير بيئة حاضنة لالبتكار، وتطبيق أفضل واالرتقاء بجودة خدماتها، وتمكينها من ا

نة لتسيير الموارد  الممارسات، وتعزيز قدرة المنظمة على مواجهة التغيرات والتحديات، ولن يتحقق ذلك دون قيادة مؤهلة وممكَّ

 والجهود نحو تحقيق التميز المطلوب.

القيادي للمرأة السعودية في اآلونة األخيرة وبلوِغها أعلى المناصب القيادية في مختلف القطاعات وعلى الرغم من توسِع الدور 

نظيَر كفاءتها وتفانيها في أداء المهام المسندة إليها، إال أنه ما زالت تواجهها تحدياٌت تعيق قدرتها على النهوض بأعباء منصبها؛ 

 دات النسائية متوسط ولم يصل إلى ما هو مطلوب؛إذ كشفت بعض  الدراسات أن مستوى تمكين القيا
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؛  0107الدغرير،  ؛ 0100نتيجةَ قصوِر الصالحيات الممنوحة لهن، ومحدوديِة مشاركتهن في اتخاذ القرارات )أورقنجي،  

 تظهر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:ذلك (. وبناء على  0101الرشيد، 

بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز ما دور تمكين القيادات النسائية 

 التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟ 

 تساؤالت الدراسة: 2.1.

 لى اإلجابة عنها، وهي:ينبثق من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تسعى الدراسة إ

ما مستوى تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في  -0 

 بمنطقة مكة المكرمة؟ رد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة الموا

 ية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟ما مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنم -0

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية  -0 

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تعزى إلى متغيرات )العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(؟

 أهمية الدراسة:. 3.1 

 األهمية النظرية:. 0.3.0

تستمد الدراسة أهميتَها النظرية من أهمية الموضوع الذي تتناوله؛ إذ تتفق هذه الدراسة مع خطط التنمية وتوجهات رؤية المملكة 

دعم ذي من شأنه أن ياألمر الالتي تهدف إلى تمكين القيادات النسائية، وتفعيل دورهن المحوري في مواقع اتخاذ القرار،  0101

تنافسية. تحقيقها لضمان ديمومتها وتفوقِها في الساحة ال تحقيق التميز التنظيمي الذي يعد من أبرز الغايات التي تسعى المنظمات إلى

 يةالتي تقيس دور تمكين القيادات النسائ –على حد علم الباحثتين–تكمن األهمية النظرية في كونها من قالئل الدراسات كذلك و

ل الباحثتان في تحقيق التميز التنظيمي، ومن ثَم تأم تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال(بأبعاده )

في أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية، وبخاصة السعودية، وأن تكون مرِجًعا للباحثين والباحثات، ونقطةَ انطالق 

 قبلية أخرى.إلجراء دراسات مست

 األهمية التطبيقية: . 2.3.0

تظهر األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما تقدمه من نتائج وتوصيات تسهم في توجيه أنظار صانعي القرار والقيادات العليا في 

 دات النسائية، ودورهالمنظمات الحكومية عموًما، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية خصوًصا إلى أهمية تمكين القيا

في تحقيق التميز التنظيمي، ومن المؤمل أن تقود نتائج الدراسة الحالية إلى تحسين أداء القيادات النسائية بالتعرف على الواقع 

الفعلي لمستوى تمكينهن، واالستفادة من ذلك في توسيع نطاق تمكينهن بما يتيح لهن ممارسة دورهن القيادي باقتدار، وبالتعرف 

ي مصاف ف ى مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية؛ لتجويد أدائها وتطويره بما يجعلها عل

 الوزارات السعودية.
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 أهداف الدراسة:. 4.1 

فرق وتهدف الدراسة إلى هدف رئيس؛ وهو: التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، 

العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة 

 المكرمة، ويتفرع من هذا الهدف أهداف أخرى، وهي:

تصال والتحفيز، واالالتعرف على مستوى تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل،  -0 

 الفعال( في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. 

 التعرف على مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. -0

ة مي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكعن العالقة بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظي الكشف -0

 المكرمة والتي تعزى لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(.

 حدود الدراسة: 5.1. 

طة، ويض السلاقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تف الحدود الموضوعية:

والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

ة قة مكأجريت هذه الدراسة على القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنط الحدود البشرية:

 المكرمة.

 ط بقت هذه الدراسة على وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. الحدود المكانية:

 م.0100 - هـ0444 الحدود الزمنية:
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 نموذج الدراسة: 6.1.

 

  ( نموذج متغيرات الدراسة، المصدر من إعداد الباحثتين0شكل )

 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 2.

 مفهوم تمكين القيادات النسائية:

أصبح مفهوم تمكين المرأة من أكثر المفاهيم استخداًما في برامج المنظمات الحكومية وغير الحكومية وسياساتها؛ نتيجةَ االهتمام 

لتشارك وت سِهم في تنمية مجتمعها، وتمارَس الدولي والمحلي بتحسين أوضاع المرأة وتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها 

من الثقة والصالحيات للمرأة في اتخاذ  ا(. وي عرف تمكين القيادات النسائية بأنه "منح مزيدً 0102قحطاني، ) حق االختيار

مل كامل حالقرارات وحل المشكالت وتطوير بيئة العمل والعاملين بعد تلقيها القدر الكافي من التدريب والتطوير على ان تت

 (.2، ص0107المسؤولية عن النتائج" )الشريف، 

: ممارسة القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتعرف الباحثتان تمكين القيادات النسائية إجرائي ًّا بأنه

ية،   لمهامهن القيادية، واتخاذ القرارات المتصلة بإنجازها بحر 

 المتغير التابع                                  المتغير المستقل                     

 

 

 

 

 

 

                       

 صية والوظيفيةالمتغيرات الشخ                                 

 

 

  

مكين القيادات ت

 النسائية

 .تفويض السلطة -1

 التدريب. -2

 فرق العمل. -3

 .التحفيز-4

 االتصال الفعال-5

، سنوات الخبرةو، المؤهل العلميو، العمر

 .المسمى الوظيفيو

 

 التميز التنظيمي
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وصناعة قراراتها عبر توسيع نطاق سلطاتهن ومسؤولياتهن، وتحفيزهن، وإثراء معارفهن لوزارة اومشاركتهن في إدارة 

 ومهاراتهن، وعملهن ضمن فرق عمل ليصبحن بذلك قائدات فاعالت ينهضن بوزارتهن ويحققن أهدافها.

 أهمية تمكين القيادات النسائية:

تمرارها ناجحةً وفاعلة في ظل التحديات المعاصرة، وتظهر أهمية يؤدي التمكين دوًرا رئيًسا وحاسًما في بقاء المنظمات واس

 تمكين القيادات النسائية في اآلتي:

 تمكين المرأة القيادية من أداء دورها التنموي المناط بها، وهذا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -0

 القرار واتخاذه. تفعيل الدور القيادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع  -0

 االستثمار األمثل للطاقات البشرية النسائية، واالستفادة من خبراتهن ومواهبهن اإلبداعية. -0

 مرونة وسرعة اتخاذ القرارات في القطاعات النسائية.تيسير العمل اإلداري و -4

 لى المنظمة. ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى هذه القيادات، وهذا يزيد والَءهن وانتماَءهن إ -1

االرتقاء بمستوى أداء القطاعات النسائية وإنتاجيتها بما يحقق أهدافها اإلستراتيجية، ويواكب تطلعات مستفيديها ويلبي  -2

 (.0112)أبو خضير واألحمدي،  احتياجاتهم

 أبعاد التمكين:

 حيات في المستوى اإلداري األعلى( بأنه " منح  الرئيِس الذي يمتلك الصال74، ص0100تعرفه جواد )تفويض السلطة:  -0

المرؤوسيَن في المستوى األدنى حقَّ إصدار األوامر واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الرئيس المباشر في حدود الى 

 الصالحيات الممنوحة لهم".

ف التي تمكنهم من ( بأنه "عملية إكساب العاملين بالمعلومات والمعار040، ص  0107)   يعرفه العربي وآخرونالتدريب:  -2

 ، وزيادة كفاءتهم الحالية والمستقبلية".عملهم أداء 

يتمتع جميع أعضاء الفريق بدافعية عالية لألداء بحيث "إنجاز العمل على شكل فرق عمل موحدة الهدف،  فرق العمل: -3

 (.000 ، ص0107والرقابة الذاتية" )العطوي ومرعي، 

تشجعه على تحمل تقوم ب( بأنه "الشعور اإليجابي لدى الموظف بأن منظمته 002 ، ص,010يعرفه الحربي )التحفيز: -4

 على اإلحساس بإنجازه".مساعدته ر جهوده، ويالمسؤولية الشخصية، وتقد  

( بأنه "العملية التي تهدف إلى نقل المعلومات وتبادلها، التي بموجبها تتوحد المفاهيم 0117يعرفه العميان ) االتصال الفعال:-5

 (.040 ، ص0112)المعاني وأخو ارشيدة، " القراراتتنفذ ذ وت تخَ 
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 مفهوم التميز التنظيمي: 

كتابَهما  Peters and watermanبرز مفهوم التميز التنظيمي في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بعد أن نشر األمريكيان 

أهم الدروس المستفادة من تجارب أفضل  م(؛ إذ نقال فيه0270( عام )Search of Excellence In)البحث عن التميز(؛ )

(. ويعرف التميز التنظيمي بأنه "األسلوب اإلداري الذي يمثل حالةَ 0102الشركات األميركية المتميزة ذلك الوقت )بالحمر، 

 .(04 ، ص0102المجاالت" )الدغمي،  من المنظمات التي تنافسها في كافةتفوِق المنظمة، وتفرِدها في أدائها بشكل أفضل 

قدرة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على التفوق في أدائها، وبلوِغ  وتعرف الباحثتان التميز التنظيمي إجرائي ًّا بأنه:

اها، وذلك بتطبيق مجموعة من المعايير تشمل  أهدافها بصورٍة فعالة تميزها عن مثيالتها، وت لب ي تطلعاِت جميِع المعنيين وتتعد 

 دة، وتميَز الموارد البشرية، وتميَز اإلستراتيجية والهيكل التنظيمي.تميَز القيا

 أهمية التميز التنظيمي:

 اتفق الكتاب على أن التميز التنظيمي يعد معياًرا لنجاح المنظمة وتفوقها على منافسيها، وتظهر أهميته فيما يأتي: 

 ات والتحديات التي قد تواجهها. أن المنظمات محتاجةٌ إلى وسائَل وطرٍق تتعرف بها على العقب -0

 أن المنظمات محتاجة إلى وسائل لجمع المعلومات؛ لتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة. -0 

 أن المنظمة محتاجة إلى تطوير مواردها البشرية باستمرار؛ ليتمكنوا من جعل المنظمة أكثَر تميًزا في األداء.  -0

هارات الالزمة لصن اع القرار، والتمعن في حساسية الدور الذي يؤدونه، وأهميتِه في أن المنظمات محتاجةٌ إلى توفر الم – 4

 (.0107؛ )األخضر، }(0111عن )زايد،  0101الهطالية، {تحقيق التميز للمنظمات 

 معايير التميز التنظيمي:

يمية لى االستفادة من الفرص التنظ"مدى قدرة القائد على توفير الفرص التطويرية والتنموية للعاملين، وعتميز القيادة:  -0

عن  01، ص 0101 عالونة، {وخوِض التحديات لمساعدة المنظمة على مواجهة العمليات المتغيرة واألزمات المتعددة" 

(2006 ،{ (Goldsmith & Hesselbein. 

فاعلها كخطة موحدة شاملة : "درجة تميز الخطوات التي تتخذها المنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتتميز اإلستراتيجية -2

، 2002عن )   2،ص 0102بالحمر، {ومتكاملة تربط مزايا المنظمة بقدراتها اإلستراتيجية على مواجهة التحديات البيئية" 

Kandula){. 

في  ن"مجموعة من السلوكيات والمهارات والقدرات المعرفية العالية التي يتمتع بها األفراد العاملوتميز الموارد البشرية:  -3

ا عن  المنظمات، تمكنهم من تقديِم أفضل األعمال متفوقةً على المعايير التنظيمية الموضوعة، والتميزِ  ما يقدمه اآلخرون كم ً

 (.77، ص0100ونوًعا" )خلف وآخرون، 
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عمال "درجة قدرة اإلطار الهيكلي على ربط أجزاء التنظيم، وتحديد العالقات بين وحدات األتميز الهيكل التنظيمي:  -4

واإلدارات واألقسام المختلفة، والتعاون المتوقع بينها، وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية بشكل يساعد على أداء األنشطة 

 .}(0101عن )الضالعين،  000، ص0107العوامره، {المختلفة لتحقيق األهداف المطلوبة" 

 الدراسات السابقة: .2.2 

 ( 2122دراسة الصالل والتويجري) :درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم  بعنوان"

 .بمنطقة القصيم"

ف على درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري بأبعاده: )تفويض السلطة، واالتصال   هدفت الدراسة إلى التَّعرُّ

ال، واالستقاللية، والتطوير والتدريب، والتحفيز(،  ف على الـم عيقات التي تحدُّ ممارسةَ القياداِت النسائية التمكيالفعَّ َن والتَّعرُّ

اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات التربويات، واستخدمتِ الباحثة المنهج الوصفي 

ن مجتمع الدراسة من  ت اإلدارة العامة لتعليم القصيم بمختلف مكاتبها جميع مشرفاالمسحي واالستبانة أداةً للدراسة، وتكوَّ

( مشرفة تربوية، وأشارت الدراسة إلى عدد من 012( مشرفة،  وشملت العينة العشوائية )412التعليمية، البالغ عددهن )

 ممارسةَ لتي تحدُّ أن الـمعيقات ا، والنتائج، أهمها: أن ممارسة القيادات النسائية ألبعاد التمكين اإلداري متحق قة بدرجة كبيرة

القيادات النسائية ألبعاد التمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات التربويات 

 م تحقِّقةٌ بدرجة متوسطة. 

  ( 2121دراسة مخلوف )"بعنوان: "التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في جامعة جازان دراسة ميدانية. 

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة توفر أبعاد التمكين اإلداري )تفويض السلطة، والعمل الجماعي، والتدريب، والتحفيز،  

واالتصال الفعال( لدى القيادات النسائية في جامعة جازان، واستخدمت الباحثة المنهَج الوصفي، واالستبانةَ أداة للدراسة، 

( قائدة، وشملت العينة 040ت النسائية في كليات جامعة جازان، البالغ عددهن )وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادا

 -إلى حد كبير-( قائدة، وأشارت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن القيادات النسائية في جامعة جازان تمتلك ,1العشوائية )

ال، في حين مهاراِت التمكين اإلداري المتصلة بأربعة أبعاد فقط؛ هي: العمل الجماعي، وا لتدريب، والتحفيز، واالتصال الفع 

ال تمتلك مهارات تفويض السلطة؛ ألن جامعة جازان تتبع النظام المركزي في اإلدارة الذي ال يسمح لهن باتخاذ القرارات 

ليا في الجامعة.   دون الرجوع إلى اإلدارة الع 

 ( 2120دراسة الحروب )التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في بعنوان: "القدرات الديناميكية وعالقتها ب

 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".

هدفت الدراسة إلى التعرف على القدرات الديناميكية وعالقتها بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، واالستبانة أداةً للدارسة،  العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة فــي محافظـة العاصمة عمان، البالغ 

 إلى عدد من النتائج، ( مفردة، وأشارت الدراسة 004( عضَو هيئة تدريس، وبلغت عينة الدراسة )0227عـددهم )

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             431  

 ISSN: 2706-6495 

 
أهمها: أن مستوى القدرات الديناميكية والتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفع، ووجود عالقة ارتباطية بين متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لمستوى القدرات 

 التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة.الديناميكية ومستوى 

بعنوان: "معايير التميز المؤسسي لإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي بالمحافظات  (2121دراسة بركة )•   

 الجنوبية لفلسطين وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر عامليها".

العالقة بين درجة توفر معايير التميز المؤسسي ومستوى األداء الوظيفي في اإلدارات هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة 

العامة في وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر عامليها، واستخدمت الدراسة المنهج 

ن جميع العاملين في اإلدارات العامة في وزارة التربية الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة م

للت 0,1والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية لفلسطين، البالغ عددهم ) عت االستبانة على المجتمع كلِّه، وح  زِّ ( موظفًا، وو 

 اإلدارات العامة في الوزارة كانت ( استبانة، وأشارت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن درجة توفر معايير التميز المؤسسي في004)

متوسطة، وأن مستوى األداء الوظيفي للعاملين في اإلدارات العامة في الوزارة جاء بدرجة كبيرة، ووجود عالقة ارتباطية وتأثير 

 إيجابي معنوي بين درجة توفر معايير التميز المؤسسي في اإلدارات العامة في الوزارة ومستوى األداء الوظيفي. 

 عليق على الدراسات السابقة:الت

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها موضوع دور تمكين القيادات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي في 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وهو مجتمع لم يدرس سابقًا في سياق هذا الموضوع، إضافة 

 إلى قلة الدراسات السابقة التي تجمع بين متغيرات الدراسة الحالية؛ تمكين القيادات النسائية، والتميز التنظيمي.

 

 منهجية الدراسة واجراءاتها:3. 

 منهجية الدراسة: .0.3

وره في تحقيق سائية وداعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي الذي يقدم وصفًا كافيًا لمعرفة واقع تمكين القيادات الن 

التميز التنظيمي، ومن ثم تحليل البيانات المكتسبة من الدراسة الميدانية وتفسيرها إليجاد العالقة بين متغيرات الدراسة، 

 واستخراج النتائج، ووضع التوصيات المناسبة.

 مجتمع الدراسة وعينتها: 2.3.

ن مجتمع الدراسة من جميع القيادات النسائية في وز  ارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، البالغ تكو 

عت االستبانة إلكتروني ًا على 041عددهن ) زِّ ( قائدة، واستخدمت الباحثتين أسلوب المسح الشامل لصغر حجم المجتمع، إذ و 

ا، واست بعد منها )000جميع أفراد المجتمع، وبلغ عدد الردود ) لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، فخضعت ( استبانات؛ 7( رد ً

 ( من حجم المجتمع.%70( استبانة، تشك ل )001للتحليل )
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 أداة الدراسة: 3.3.

مت باالستعانة بدراسة كلٍّ من )مخلوف،   مِّ  و)العطوي ( ،0101اختيرت االستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة الدراسة، وص 

 (.0102و)بالحمر،  ( ،0107و)العوامرة،  ( ،0102و)المطيري،  ( ،0102و)األحمري،  ( ،0107، ومرعي

 وتكونت استبانة الدراسة في صورتها النهائية من جزأين رئيَسْين؛ هما: 

 يحتوي على البيانات الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة؛ وهي: )العمر، والمؤهل العلمي، وعدد  :األول الجزء

 سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(.

 يتعلق بمتغيري الدراسة، وهما: لجزء الثاني:ا 

: المتغير المستقل: تمكين القيادات النسائية  ( أبعاد تتمثل في:1( عبارة، ويشمل ),0، المكون من )أوالًّ

 :( عبارات.1خ صصت له ) بُعد تفويض السلطة 

 :( عبارات.2خ صصت له ) بُعد التدريب 

 :( عبارات.1خ صصت له ) بُعد فرق العمل 

  ( عبارات.2خ صصت له ) التحفيز:بُعد 

  :( عبارات.1خ صصت له )بُعد االتصال الفعال 

 ( عبارات.01المكون من ) ثانيًّا: المتغير التابع: التميز التنظيمي

( لقياس استجابات مجتمع الدراسة، وللتعرف على مدى الموافقة على Likert Scaleاست خِدم مقياس ليكرت الخماسي ) 

 وتتضح درجات المقياس في الجدول اآلتي: عبارات االستبانة،

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي0الجدول رقم )

 

 (0100المصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى كتاب )القحطاني وآخرون، 

 صدق أداة الدراسة وثباتها:4.3.  

 قِّق من الصدق الظاهري ألداة هذه الدراسة بعرضها على )صدق الظاهري: ال ( محكمين من ذوي االختصاص 1ت ح 

 والخبرة، وأ ِخذ بآرائهم ومقترحاتهم.

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفئة

 0 0 0 4 1 الدرجة
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  :قِّق من صدق المحتوى بحساب صدق االتساق البنائي والداخلي ألداة الدراسة عبر حساب معامل صدق المحتوى ت ح 

( لقياس العالقة بين كل ب عد والدرجة الكلية ألداة الدراسة، وهو ما يعرف Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )

بصدق االتساق البنائي، وعبر قياس العالقة بين العبارات والبعد الذي تنتمي إليه، وي عرف هذا بصدق االتساق الداخلي عند 

 (.α≤1.11مستوى داللة )

  لقياس صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة( قيم معامل ارتباط بيرسون 2الجدول رقم )

 العالقة
تفويض 

 السلطة
 التدريب

فرق 

 العمل
 التحفيز

االتصال 

 الفعال

التميز 

 التنظيمي

 0 تفويض السلطة

0 

0 

0 

0 

0 

 10220** التدريب 

 10,00** 102,4** فرق العمل 

 10,11** 10,10** 10110** التحفيز

 ,1071** 10717** 10,20** 10210** االتصال الفعال

 10721** 10711** 10,27** ,1027** 10120** التميز التنظيمي

 102,1** 10240** ,1021** 10712** 10700** ,1027** الدرجة الكلية

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (.α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

ي ظهر الجدول السابق وجود عالقة إيجابية طردية وقوية بين أبعاد تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مع الدرجة الكلية لألداة، وأن محتوى كل ب عد له عالقة بهدف الدراسة؛ فقد 

(، وهذا يؤكد على α≤ 1.11(، وهي دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة )102,1و ,1027ل االرتباط الكلية بين )تراوحت قيم معام

 أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق المحتوى.

 والجدول اآلتي يقيس صدق االتساق الداخلي بين عبارات متغير تمكين القيادات النسائية والبعد الذي تنتمي إليه: 

 تمكين القيادات النسائية ( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات3رقم ) الجدول

 االتصال الفعال التحفيز فرق العمل  التدريب تفويض السلطة العبارة

0 **10727 **107,1 **10,10 **10,07 **107,4 
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0 **10720 **1021, **10700 **10,42 **10211 

0 **10704 **10712 **10717 **10700 **10200 

4 **10,40 **10217 **10700 **10702 **10202 

1 **10,10 **10210 **10701 **107,0 **10702 

2 - **10,71 - **10717 - 

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

لجدول السابق أن جميع قيم معامل االرتباط بين عبارات أبعاد تمكين القيادات النسائية دالة إحصائي ًا عند مستوى يتضح من ا

(، وهذا يؤكد صالحية 10202 -10,07(، وهي قيم مرتفعة ذات ارتباط إيجابي طردي قوي؛ فقد تراوحت بين )α≤1.11داللة )

 باط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات متغير التميز التنظيمي:العبارات للقياس. ويظهر الجدول اآلتي قيم ارت

 ( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات التميز التنظيمي4الجدول رقم )

 عبارات متغير التميز التنظيمي

0 0 0 4 1 

**10721 **10702 **10770 **10741 **10727 

2 , 7 2 01 

**107,0 **107,0 **102,0 **107,4 **10210 

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامل االرتباط لعبارات متغير التميز التنظيمي دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة 

(1.11≥α( فقد تراوحت القيم بين ،)؛ وهي قيم مرتفعة ذات ارتباط إيجابي طردي قوي، وهذا يؤكد صالحيةَ 10210 -102,0)

 العبارات للقياس، وبهذا تعد االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 :ثبات أداة الدراسة 

، ويتضح في الجدول اآلتي قيم معامل (Cronbach’s Alpha)اخت بِر ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ 

 ألفا كرونباخ لكل متغيرات الدراسة وأبعادها:
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 ( قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 5الجدول رقم )

  

 (    SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

(، وبلغت قيمة معامل ثبات 10227 -10720ظهر الجدول السابق أن قيم معامل ثبات متغيرات الدراسة مرتفعة تتراوح ما بين )ي  

 (، وهي كبيرة وقريبة من الواحد الصحيح، وهذا يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات تام وعاٍل.102,7المقياس الكلي )

 ية والوظيفية:اإلحصاءات الوصفية للبيانات الشخص5.3. 

 ( خصائص البيانات الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة 6الجدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات الدراسة وأبعادهامتغيرات 

 107,1 1 ب عد تفويض السلطة

 ,1020 2 ب عد التدريب

 10720 1 ق العمل ب عد فر

 10721 2 ب عد التحفيز

 10202 1 ب عد االتصال الفعال

 10227 ,0 المتغير المستقل ككل/ تمكين القيادات النسائية

 ,1021 01 المتغير التابع/ التميز التنظيمي

 17930 33 المقياس ككل

 النسبة المئوية % التكرار الفئة البيانات الشخصية والوظيفية

 العمر 

 %01, 7 سنة 01أقل من 

 %0202 04 سنة 41إلى أقل من  01من 

 %,470 12 سنة 11إلى أقل من  41من 

 %0407 ,0 سنة 21إلى أقل من  11من 

 %101 1 سنة فأكثر 21

 %011 005 المجموع

 المؤهل العلمي

 %0407 ,0 ثانوية عامة 

 %100 2 دبلوم

 %2202 71 جامعي
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 (SPSSدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )المص

 يتضح من الجدول السابق النتائج اآلتية: 

  :(، %,.47سنة، بنسبٍة بلغت ) 11إلى أقل من  41أن ما يقارب نصف مجتمع الدراسة أعمارهن من  متغير العمر

والنضج الفكري، والقدرة على تحمل أعباء  وهذا مؤشر جيد؛ إذ إن هذه الفئة تمثل متوسط العمر، وتمتاز بالرشد

 .(%,سنة، بنسبة ) 01المنصب القيادي، والفئة األقل تكراًرا َمن هم أقل من 

  :(، في حين أن %2202أن أكثر من نصف أفراد المجتمع يحملن الدرجة الجامعية بنسبٍة قدرها )متغير المؤهل العلمي

نسبة الحاصالت على الشهادة الجامعية مؤشًرا جيًدا للمستوى ( فقط منهن يحملن مؤهل الدبلوم، وتشكل 100%)

ويظهر مدى حرص الوزارة على استقطاب ذوات المؤهالت العلمية العالية لتلبية متطلبات  النسائية،المعرفي للقيادات 

 العمل القيادي بفعالية.

  :إلى أقل من  01ن العملية ما بين ( من أفراد مجتمع الدراسة تراوحت خبرته%0700أن )متغير عدد سنوات الخبرة

سنة، وبالنظر إلى الفئات الباقية ونسبها نالحظ  01إلى أقل من  01( منهن تراوحت خبرتهن ما بين %00سنة، و) 01

أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة يمتلكن مخزونًا من الخبرات المتراكمة التي تساعد على قيادة دفة الوزارة نحو ساللم 

 التفوق.

 %0101 00 دراسات عليا  

 %011 005 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %,010 07 سنوات 1أقل من 

 %,010 07 سنوات 01إلى أقل من  1من 

 %0700 44 سنة 01ى أقل من إل 01من 

 %00.1 01 سنة 01إلى أقل من  01من 

 %0,04 01 سنة وأكثر 01

 %011 005 المجموع

 المسمى الوظيفي

مديرة عامة، مساعدة مدير 

 عام
1 400% 

  %202 00 مشرفة فرع

 %202 00 مديرة فرع

 %201, 77 مديرة إدارة / قسم / وحدة

 %011 005 المجموع
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  :( منهن %400( من أفراد مجتمع الدراسة هن مديرات إدارة/ قسم/ وحدة، و)%201,أن )متغير المسمى الوظيفي

 يشغلن منصب مديرة عامة أو مساعدة مدير عام.

 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشتها: 4.

ي ات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي فلإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشتها، التي تهدف إلى معرفة دور تمكين القياد

معت عن طريق األداِة الرئيسة  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ست حلَّل البيانات التي ج 

 )االستبانة(، واألساليِب اإلحصائية المناسبة لطبيعة كل تساؤل، وهي:

 القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل،  التساؤل الفرعي األول: ما مستوى تمكين

 بمنطقة مكة المكرمة؟رد البشرية والتنمية االجتماعية والتحفيز، واالتصال الفعال( في وزارة الموا

تِّبت األهمية الستجابات  سبِت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ور  لدراسة أفراد مجتمع الإلجابة عن هذا التساؤل ح 

 لتمكين القيادات النسائية بأبعاده على النحو اآلتي: 

: بُعد تفويض السلطة  في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: أوالًّ

ع ب عد قة مكة المكرمة لواقي ظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنط

 تفويض السلطة عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد تفويض السلطة3الجدول رقم )

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 

1 

حمل القيادات النسائية نتائج قراراتهن وفقًا تت

 للصالحيات المفوضة لهن
 0 مرتفعة 10,10 4000

 

0 

تفوض للقيادات النسائية سلطات وصالحيات كافية 

 إلنجاز مهامهن الوظيفية
 0 مرتفعة ,1021 4002

0 
يتاح للقيادات النسائية اتخاذ القرارات المتعلقة بأداء 

 مهامهن باستقاللية
 0 مرتفعة 10220 4004

 

0 

تشارك القيادات النسائية في رسم السياسات والخطط 

 للوزارة االستراتيجية
 4 مرتفعة 10222 4000

 

4 

يوجد تحديد واضح لصالحيات القيادات النسائية لقيادة 

 فروعهن وأقسامهن وإداراتهن في الوزارة
 1 مرتفعة 10212 ,002

 (%0276مرتفعة ) 17345 4703 إجمالي واقع بُعد تفويض السلطة
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %7002(، وبوزن نسبي قدره )4000دره )ب عد تفويض السلطة، والتي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي ق

 ثانيًّا: بُعد التدريب في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له: التدريب عبر ح

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد التدريب0الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %700,(، وبوزن نسبي قدره )0020التدريب، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )ب عد 

 ثالثًّا: بُعد فرق العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

عد تماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب  يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االج

 فرق العمل عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 

0 
 0 مرتفعة 00101 ,002 اتشجع الوزارة تبادل الخبرات فيما بين القيادات جميعه

 

4 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على المشاركة في 

 المؤتمرات المحلية لتنمية قدراتهن اإلدارية والمهنية
 0 مرتفعة 00117 0021

 

0 

ت عقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء القيادات 

 النسائية في الوزارة
 0 مرتفعة 00001 0021

 

0 

 تدريبية تراعي احتياجات القيادات تتبنى الوزارة برامج

 النسائية 
 4 مرتفعة 00011 0020

 

2 

يوجد في الوزارة فرص تطويرية تدريبية متساوية 

 للجنسين )رجااًل ونساء(
 1 مرتفعة 00122 0072

 

1 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على المشاركة في 

 المؤتمرات الدولية لتنمية قدراتهن اإلدارية والمهنية
 2 مرتفعة 00007 0070

 (%3072مرتفعة ) 17951 3790 إجمالي واقع بُعد التدريب
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد فرق العمل 9الجدول رقم )    

 (SPSSد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )المصدر: من إعدا  

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %707,(، وبوزن نسبي قدره )0024ب عد فرق العمل، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 بعًّا: بُعد التحفيز في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:را

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 يارية للعبارات الممثلة له:التحفيز عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد التحفيز01الجدول رقم )

 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 تبةالر

0 
تستطيع فرق العمل النسائية داخل الوزارة تنفيذ ما 

 تتخذه من قرارات
 0 مرتفعة 10710 4012

 

0 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على العمل الجماعي 

 داخل فرق عمل مختلفة 
 0 مرتفعة 10200 4010

 

4 

تتوفر أجواء من التعاون والمساعدة بين زميالت 

 العمل داخل الوزارة
 0 مرتفعة 10227 0020

 

0 

تتمتع فرق العمل النسائية في الوزارة بالحرية الكاملة 

 في تنفيذ مهامها
 4 مرتفعة 10210 ,007

 1 مرتفعة 00011 0070 تركز الوزارة على أداء الفريق بداًل من األداء الفردي 1

 (%3070مرتفعة ) 17360 3794 إجمالي واقع بُعد فرق العمل 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

0 
تعمل الوزارة على نشر ثقافة تقبل المرأة المؤهلة 

 كقائدة إدارية
 0 مرتفعة 1.204 4.00

0 
لوزارة الجهود المبذولة من قبل القيادات تقدر ا

 النسائية 
 0 مرتفعة 10721 4.17

2 
تحفز الوزارة القيادات النسائية على تحمل المسؤولية 

 تجاه عملهن 
 0 مرتفعة 0.110 0.71
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

لقيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق استجابات ا

 ( %004,(، وبوزن نسبي قدره ),002ب عد التحفيز، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

ا: بُعد االتصال الفعال في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة  مكة المكرمة: خامسًّ

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 االتصال الفعال عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 نحراف المعياري لواقع بُعد االتصال الفعال( المتوسط الحسابي واال00الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

بات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق استجا

 ( %107,(، وبوزن نسبي قدره )00,2ب عد االتصال الفعال، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 4 متوسطة 0.074 0012 تكافئ الوزارة القيادات النسائية المتميزة معنوي ًا  1

 1 متوسطة 0.001 0.01 نسائية المتميزة مادي ًا تكافئ الوزارة القيادات ال 4

 2 متوسطة 0.001 0.00  يقوم نظام الترقية في الوزارة على العدالة  0

 (%3374مرتفعة ) 17916 3763 إجمالي واقع بُعد التحفيز

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

1 

تحرص الوزارة على تفعيل قنوات االتصال بين 

القيادات النسائية والقيادات الرجالية في المستويات 

 العليا داخل التنظيم اإلداري

 0 مرتفعة 102,0 0072

0 
ر قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات بين تتوف

 مختلف المستويات اإلدارية داخل الوزارة
 0 مرتفعة 00110 0071

4 
تسهل الوزارة للقيادات النسائية الحصول على 

 المعلومات المطلوبة بسرعة ويسر
 0 مرتفعة 00114 00,2

 4 مرتفعة 00022 00,2 تتميز التعليمات في الوزارة بالوضوح التام 0

0 
تمتلك الوزارة نظام معلومات فعال يساعد القيادات 

 النسائية على اتخاذ القرارات المالئمة
 1 مرتفعة ,0000 4,.0

 (%3570مرتفعة ) 17956 3739 إجمالي واقع بُعد االتصال الفعال
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ا: واقع مستوى تمكين القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: سادسًّ

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 لة له:لممثمستوى تمكين القيادات النسائية في الوزارة عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد ا

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع مستوى تمكين القيادات النسائية02الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )   

تجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق اس

 (.%07,,(، وبوزن نسبي قدره )0072مستوى تمكين القيادات النسائية، الذي حقق مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 رة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟التساؤل الفرعي الثاني: ما مستوى التميز التنظيمي في وزا 

تِّبت األهمية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ِسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ور  لإلجابة عن هذا التساؤل ح 

 لمستوى التميز التنظيمي على النحو اآلتي: 

 نحراف المعياري لواقع مستوى التميز التنظيمي ( المتوسط الحسابي واال03الجدول رقم )

 

 األبعاد ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 0 مرتفعة 10,41 4000 ب عد تفويض السلطة 0

 0 مرتفعة 10,20 0024 ب عد فرق العمل  0

 0 مرتفعة 10211 0020 بب عد التدري 0

 4 مرتفعة 10212 00,2 ب عد االتصال الفعال 1

 1 مرتفعة 10212 ,002 ب عد التحفيز 4

 (%3370مرتفعة ) 17362 3709 إجمالي واقع مستوى تمكين القيادات النسائية

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 0 مرتفعة 10221 ,007 ربشكل مستم استراتيجيتهاتتابع الوزارة تنفيذ  2

 0 مرتفعة 10222 ,007 الوزارة بالتطوير المستمر  استراتيجيةتتسم  1

7 
ون المهارة والمعرفة الالزمة ألداء يمتلك العامل

 مهامهم الوظيفية
 0 مرتفعة 10247 0071
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 (SPSSرنامج )المصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات ب 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %104,(، وبوزن نسبي قدره ),,00مستوى التميز التنظيمي، الذي حقق مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

د عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة التساؤل الفرعي الثالث: هل توج

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تعزى إلى متغيرات )العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات 

 الخبرة، والمسمى الوظيفي(؟

(؛ للكشف عن العالقة ذات One Way A novaتبار التباين األحادي "أنوفا" )اخ ة عن هذا التساؤل استخدمت الباحثتينلإلجاب

الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة 

 سمى الوظيفي، وتظهر النتائج في الجدول اآلتي:المكرمة تبًعا لمتغيرات العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والم

( اختبار "أنوفا" للكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي 04الجدول رقم )

لمي، وعدد سنوات في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبعًّا لمتغيرات العمر، والمؤهل الع

 الخبرة، والمسمى الوظيفي

 

 

0 
تتسم إجراءات العمل في الوزارة بالتحديث الدوري 

 بهدف التحسين المستمر
 4 مرتفعة 102,7 00,2

 1 مرتفعة 00007 00,7 تتميز رؤية الوزارة بالوضوح 0

0 
عايير متمثل القيادة العليا قدوة للعاملين في تطبيق 

 التميز التنظيمي
 2 مرتفعة 0.102 ,,00

01 
يظهر الهيكل التنظيمي للوزارة العالقات التنظيمية 

 )السلطة، والمسؤولية( بوضوح
 , مرتفعة 00101 ,,00

2 
تمتلك الوزارة هيكاًل تنظيمي ًا مرنًا يستجيب للتغيرات 

 في البيئة المحيطة
 7 مرتفعة 00101 00,1

 4 
الوزارة واحتياجات جميع  استراتيجيةيوجد تالؤم بين 

 المستفيدين
 2 مرتفعة 00144 00,4

 , 
تمتلك الوزارة نظاًما الستقطاب الكوادر البشرية 

 المتميزة
 01 مرتفعة 00170 0021

 (%3574مرتفعة ) 17069 3733 إجمالي واقع مستوى التميز التنظيمي
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

( على 40200( و)20,21(، و)20120( للعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة بلغت )Fالجدول السابق أن قيمة ) يوضح

≤ 1.11( على التوالي، وهي قيم دالة إحصائي ًا ألنها أقل من )10110( و)10111(، و)10111التوالي، بدالالت إحصائية قدرها )

α( في حين بلغت قيمة ،)F (، وهي قيمة غير دالة إحصائي ًا ألنها 10110(، بداللة إحصائية قدرها )00227)( للمسمى الوظيفي

(، وبهذا نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة α≤ 1.11أكبر من )

ت العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وعدم الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغيرا

وجود عالقة  بين استجابات العينة فيها تبًعا لمتغير المسمى الوظيفي. وترى الباحثتان أن هذه النتيجة قد تعود إلى حرص 

العمل نحو التميز والوزارة على تمكين جميع القيادات النسائية باختالف مستوياتهن القيادية، وجعِل جميع القيادات تتوجه 

 القيادي المثمر.

وللكشف عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية 

تان باحثوالتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغيرات العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة استخدمت ال

(، وتتضح مصادر العالقات في الجداول Post Hoc Comparisons- Scheffe Testاختباَر المقارنات البعدية "شيفيه" )

 اآلتية:

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. القرار اإلحصائي 

 العمر

 00110 0 010217 بين المجموعات

 10140 000 210170 داخل المجموعات يوجد فروق 10111 20120

 - 004 10,41, التباين الكلي

 علميالمؤهل ال

 00241 0 010201 بين المجموعات

 10102 000 120711 داخل المجموعات يوجد فروق 10111 20,21

 - 004 10,41, التباين الكلي

عدد سنوات 

 الخبرة

 00142 4 010021 بين المجموعات

 10111 001 210141 داخل المجموعات يوجد فروق 10110 40200

 - 004 10,41, التباين الكلي

المسمى 

 الوظيفي

 00172 0 40,17 بين المجموعات

 10124 000 210270 داخل المجموعات ال يوجد فروق 10110 0.227

 - 004 10,41, التباين الكلي
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 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير العمر05الجدول رقم )

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

ة بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة ( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائي01يكشف الجدول رقم )

إلى أقل من  01سنة( و)من  01الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير العمر بين فئتي )أقل من 

سنة(، وقد يعزى هذا إلى  01من سنة( لصالح فئة )أقل  11إلى أقل من  41سنة( و)من  01سنة(، وكذلك بين فئتي )أقل من  41

 حرص الوزارة على ضخ الدماء الشابة في قياداتها وتمكينها؛ للخروج بأفكار متجددة ومتطورة تواكب تطلعات الوزارة.

 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير المؤهل العلمي06الجدول رقم )

 العمر

 سنة 01أقل من 
 41إلى أقل من  01

 سنة

 11إلى أقل من  41

 سنة

 21إلى أقل من  11

 سنة

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 10012 10,71- 10110 000,2*- 10100 10202*-   سنة 01أقل من 

إلى أقل من  01

 سنة 41
*17906 17122   -10020 10440 10000 10247 

إلى أقل من  41

 سنة 11
*07039 17110 10020 10440   10024 10021 

إلى أقل من  11

 سنة 21
-10202 10012 -10000 10247 -10024 10021   

 المؤهل العلمي

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوية عامة أو أقل

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 10110 00000*- 10117 ,1027*- 10221 10070-   ثانوية عامة 

 10122 10201- 10410 10111-   10221 10070 دبلوم

 10001 10401-   10410 10111 17110 17603* جامعي
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 (   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

وزارة  تنظيمي في( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز ال02يكشف الجدول رقم )

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المؤهل العلمي بين فئتي )ثانوية عامة( و)جامعي(، 

وكذلك بين فئتي )ثانوية عامة( و)دراسات عليا( لصالح فئة )ثانوية عامة(، وقد يعزى هذا إلى حرص الوزارة على االستثمار 

مخضرمة ممن ترقين وفقًا لألقدمية؛ ألنهن أكثر دراية بطبيعة عمل الوزارة، وأكثر قدرة على اكتشاف المشكالت في كوادرها ال

 وإيجاد الحلول الجذرية التي تسهم في دفع عجلة تميز الوزارة.

 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير عدد سنوات الخبرة03الجدول رقم )

 

 

   10001 10401 10122 10201 17112 07003* عليا دراسات  

عدد 

سنوا

ت 

 خبرةال

 سنوات 1أقل من 
 01إلى أقل من  1

 سنوات

 01إلى أقل من  01

 سنوات

 01إلى أقل من  01

 سنوات
 سنة وأكثر 01

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

أقل 

 1من 

 سنوات

  -10,27 
1011

0 
-*10221 

1014

0 
-*0010, 

1011

1 
-10,42 

1011

0 

إلى  1

أقل 

من 

01 

 سنوات

10,27 
1011

0 
  10010 

1022

0 
-10012 

1021

2 
10102 

0.11

1 

01 

إلى 

أقل 

من 

*17665 
1714

2 
-10010 

1022

0 
  -10020 

1020

2 
-10170 

1022

2 
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 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

زارة ز التنظيمي في و( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتمي,0يكشف الجدول رقم )

سنوات( و)من  1الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير عدد سنوات الخبرة بين فئتي )أقل من 

 1سنوات( لصالح فئة )أقل من  01إلى أقل من  01سنوات( و)من  1سنوات(، وبين فئتي )أقل من  01إلى أقل من  01

ا إلى أن الوزارة ترى أن تمكين القيادات األقل خبرة يساعد في إثراء مهاراتهن القيادية، ويمنحهن الثقة سنوات(، وقد يعزى هذ

 وإثبات قدراتهن، وهذا يحفزهن على تقديم مستويات أداء متفوقة تعزز تميَز الوزارة.

 دريب، وفرق العمل، تساؤل الدراسة الرئيس: ما دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والت

والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة 

 مكة المكرمة؟ 

( للتعرف على دور تمكين One Way A novaلإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس است خدم اختبار التباين األحادي "أنوفا" )

ائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في القيادات النس

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ويتضح ذلك في الجدول اآلتي:

 لنسائية في تحقيق التميز التنظيمي( اختبار "أنوفا" للتعرف على دور تمكين القيادات ا00الجدول رقم )

01 

 سنوات

01 

إلى 

أقل 

من 

01 

 سنوات

*07123 
1711

5 
10012 

1021

2 
10020 

1020

2 
  100,7 

107,

2 

01 

سنة 

 وأكثر

10,42 
1011

0 
-10102 

0.11

1 
10170 

1022

2 
-100,7 

107,

2 
  

 القرار اإلحصائي .DF F Sig المتغيرات

 يوجد دور 10111 ,,0204 ,0

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             447  

 ISSN: 2706-6495 

 

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

 (α≤1.10مستوى )** االرتباط دال إحصائي ًا عند 

(، وهي قيمة دالة 10111(، بداللة إحصائية قدرها ),,0204( للمتغيرات بلغت )Fيتضح من الجدول السابق أن قيمة )

(، وبهذا نستنتج وجود دور لتمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، α≤ 1.11إحصائي ًا؛ ألنها أقل من )

االتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة وفرق العمل، والتحفيز، و

 مكة المكرمة.

 نتائج الدراسة: 1.4.

 توصلت الباحثتان في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:

ي لتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( فوجود دور لتمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، وا  .0

 تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عند مستوى داللة إحصائية

(10111.) 

وسط ة المكرمة مرتفع بمتأن واقع تمكين القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مك  .0

 (.%07,,(، وبوزن نسبي قدره )0072حسابي قدره )

أن مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مرتفع بمتوسط   .0

 (.%104,(، وبوزن نسبي قدره ),,00حسابي قدره )

قيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين ال  .4

 سنة(. 01االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير العمر لصالح فئة َمن هم )أقل من 

ة يوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنم  .1

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح فئة َمن مؤهلهم )ثانوية عامة أو أقل(. 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية   .2

 سنوات(. 1عدد سنوات الخبرة لصالح فئة َمن خبرتهم )أقل من االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير 

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية   .,

 والتنمية االجتماعية   بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المسمى الوظيفي.

تمكين القيادات النسائية على تحقيق التميز 

 التنظيمي 

7, 

004 
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وقوية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية وجود عالقة إيجابية طردية   .7

 االجتماعية   بمنطقة مكة المكرمة.

 توصيات الدراسة:  2.4.

المتابعة في تمكين القيادات النسائية في الوزارة؛ لما له من دور كبير وإيجابي في رفع مستوى األداء، وتطوير  .0

 خدمات مميزة ومبتكرة. العمل، وتقديم

 تعزيز جوانب تفويض السلطة للقيادات النسائية، ومنحهن الثقة في قراراتهن. .0

االستمرار في دعِم تدريِب القيادات النسائية وتنميِة قدراتهن ومهاراتهن بعقد عدد من اللقاءات والدورات مع  .0

 ة إلى تخصيص ميزانية للتدريب.مدربين متميزين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف واألفكار، إضاف

حث القيادات النسائية على استمرارية العمل الجماعي، ونشر روح التعاون وتبادل المهارات والمعرفة فيما بينهن؛  .4

 لجعلهن قادرات على مواجهة األزمات.

على  تشجيعهنلدعم بقية المنسوبات و أساليبها؛ معنوي، وتنوعالماديٍّ وللتحفيز الوضع سياسات ولوائح محددة  .1

 تطبيق المبادرات واألفكار الجديدة.

 استمرار االتصال الفعال بين القيادات والمنسوبات؛ فجودة القرارات ت بنى على جودة االتصال. .2

 الوزارة؛ تماشيًا مع المتغيرات المستمرة في البيئة المحيطة. واستراتيجياتهالتطوير المستمر للهيكل التنظيمي  .,

 :مقترحات الدراسة 3.4.

 دراسة مقارنة واقع التميز التنظيمي بين المنظمات العامة والخاصة. 1 .  

 . دراسة واقع تمكين القيادات النسائية في الوزارات األخرى.          2 

 . دراسة أثر تمكين القيادات النسائية في تحقيق الميزة التنافسية في جامعة الملك عبد العزيز.          3 

 

 المراجع 

(. دور مؤسسات التنمية اإلدارية في تمكين القيادات النسائية في مواجهة تحديات 0112ضير، ايمان؛ االحمدي، حنان. )أبو خ -

(، ص 42. ع )مجلة اإلدارة العامةالقيادة: دراسة ميدانية على المشاركات في الحلقات التطبيقية المقدمة بمعهد االدارة العامة. 

 .177-,10ص 

رياض. الالتمكين اإلداري لدى القيادات التربوية في مكاتب التربية والتعليم بمنطقة  (. واقع0102. )عبد هللا االحمري، أمل -

 .20-01(، ص ص 02) ع (،7مج ) .الحديثةرابطة التربية  مجلة

، هادكتوررسالة  دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية.(. 0107األخضر، صياحي. ) -

 الجزائر: جامعة محمد بوضياف.
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من  0101(. تمكين القيادات النسائية في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الطائف في ضوء رؤية 0100أورقنجي، جيهان خليل. ) -

 .0221-,020(، ص ص 004ع ) مجلة كلية التربية.وجهة نظرهن. 

دراسة تطبيقية على  :لتميز التنظيمي في المنظمات العامةمستوى تطبيق ممكنات ا (.0102بالحمر، آالء عبد الرحمن. ) -

 . رسالة ماجستير، جدة: جامعة الملك عبد العزيز.مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة من وجهة نظر اإلداريين

حافظات معايير التميز المؤسسي لإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي بالم (.0101بركة، احمد سعيد. ) -

 . رسالة ماجستير، فلسطين: الجامعة اإلسالمية.الجنوبية لفلسطين وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر عامليها

داد مجلة كلية بغ(. أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي لدى العاملين في هيئة التعليم التقني. 0100صفاء. ) جواد، -

 (.00، ع )االقتصادية الجامعة

مجلة واقع التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية األهلية بمنطقة مكة المكرمة.  (.,010حربي، متعب عليثة. )ال -

 .0,0 – 002ص ص  (،0(، ع )01مج )  .العلوم التربوية

الديناميكية وعالقتها بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في  . القدرات(0100الحروب، روان يوسف. ) -

 األوسط.جامعة الشرق  األردن:. رسالة ماجستير، محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

(. تأثير التميز التنظيمي على 0100عقيل. ) رزاق، هدىفاضل؛  عيدي، كرارالس نعيم؛محمد  الخفاجي، فاضل؛ خلف، وسن -

(، ص 01. ع )مجلة البحوث والدراسات النفطيةممارسات االستدامة الموجهة نحو االبداع دراسة تطبيقية في مصفى ذي قار. 

 .22-70ص 

جه القيادات النسائية في الجامعات السعودية (. التمكين اإلداري وعالقته بالتحديات التي توا0107الدغرير، وفاء محمد. ) -

 .01 – 07(، ص ص 7(، ع ),. مج )المجلة الدولية التربوية المتخصصةالناشئة. 

 رسالة ماجستير، األردن: جامعة ال البيت.التمكين اإلداري في التميز المؤسسي.  (.0102الدغمي، هيفاء راشد. ) -

داري لدى القيادات النسائية بجامعة الملك سعود وعالقته بتطبيق مباد  إدارة (. التمكين اإل0101الرشيد، سارة توفيق. ) -

 .000-74(، ص ص00(، ع )4مج )مجلة العلوم التربوية والنفسية.  الجودة.

القيادات النسائية بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية:  تمكين (.04-00 ، نوفمبر0107علي. )الشريف، نهى  -

كة الممل جازان، جازان، جامعة ،المستدامملتقى القيادات النسائية الدور والتنمية  .ورقة[عرض وصبيا ]تعليم جازان إداراتي 

 .السعوديةالعربية 

درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم  .(0100) أمالك؛ التويجري، هيلة.الصالل،  -

 .470-400ص (، ص00) ع اإلنسانية.العلوم التربوية والدراسات  مجلة القصيم.بمنطقة 
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(. التمكين كمدخل لالرتقاء بدور القيادات الجامعية 0107عودة. )خضري، هناء  طلعت؛عبد الحميد،  أحمد؛العربي، هبة  - 

 .0,4-002(، ص ص 0,2(، ع )0. مج )مجلة التربيةالنسائية: تصور مقترح. 

أثر التمكين اإلداري على اإلبداع من وجهة نظر القيادات النسائية في  (.0107عي، فواز كائنان. )لعطوي، رويدا محمد؛ مرا -

 .010- 001(، ص ص 0(، ع )4. مج )واالعمال لالقتصادالمجلة الدولية . 0101التعليم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية 

ارد البشرية في تحقيق التميز التنظيمي في المؤسسات العامة دور مرونة إدارة المو (.0101عالونة، احمد عبد هللا. ) -

 رسالة ماجستير، األردن: جامعة اليرموك. األردنية.

(. متطلبات تحقيق التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظر قادتها. 0102العلي، علي محمد. ) -

 .120-110(، ص ص 2ع )(، 1. مج )المجلة التربوية الدولية المختصة

الدور الوسيط  -أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المنظمي  (.0107العوامره، بادي عبد هللا. )-

 . رسالة دكتوراه، األردن: جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.لسلوك المواطنة: دراسة تطبيقية في مجموعة المناصير

. مجلة كلية الخدمة االجتماعية االكاديميات السعوديات نحو قضية تمكين المرأة (. اتجاهات0102قحطاني، ايمان. ) -

 .040-001(، ص ص0. ع )للدراسات والبحوث االجتماعية

. )الطبعة منهج البحث في العلوم السلوكية(. 0100القحطاني، سالم؛ العامري، أحمد؛ آل مذهب، معدي؛ العمر، بدران. ) -

 ياض: كلية إدارة األعمال جامعة الملك سعود.الرابعة(. الر

مجلة التربية (. التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في جامعة جازان دراسة ميدانية. 0101مخلوف، أسماء محمد. ) -

 .012-007(، ص ص 077. ع )جامعة االزهر

داري وآثاره في ابداع العاملين في الجامعات (. التمكين اإل0112المعاني، ايمن عودة؛ أخو ارشيدة، عبد الحكيم عقلة. ) -

 .012-004(. ص ص0(، ع )1، مج )المجلة األردنية في إدارة االعمالاألردنية: دراسة ميدانية تحليلية. 

درجة توافر عناصر التمكين اإلداري للقيادات النسائية في كلية  (.0102إبراهيم. ) عبد هللا؛ الجارودي، ماجدة المطيري، نوف -

 .21 -,2ص ص  (،01ع ) (،1مج ) .. المجلة التربوية الدولية المتخصصةبية بجامعة الملك سعودالتر

أمكانية تطبيق إدارة التميز في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان في م(. 0101الهطالية، امل صريد سالم. ) -

 جامعة السلطان قابوس.رسالة ماجستير، سلطنة عمان:  ضوء معايير النموذج األوربي للتميز.
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