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ممخص

هجفت البحث الحالي إلى التعرخ إلرى طتصابرات يلعدرر دلر الةدرادة الشدرػال فري الجاطعرات الدسشدرل للتحةدر هرج
البحث ،استخجم السشهج الػصلي بأساػبده السدحي لالتحاداي ،ليع اعتساد استبانل طكػنل طغ ( )43فةخة ،طػزعل عارى مسدرل

طجاالت يسثر طتصابات يلعدر دلر الةدادة الشدػال في الجاطعات الدسشدل ،لهي الستصابرات( :التذرخاعدل ،اددارارل ،ااداديسدرل،
الذخردل ،السجتسعدل) لقج شبةت ااداة بعج التحة طغ صجقها لثبايها عاى عدشل قرجيل بحجع (  )27فخدا ،طغ الخبخاء
السختررردغ فرري طجررار اددارة لالتخصررد ،التخبررػم ،لعاررع االفتسرراص ،لعاررع الررشلذ ،ليخررررات أمررخ  ،فرري يدررا فاطع ررات
حكػطدل هي  :فاطعل ( صشعاء ،عجن ،إب  ،حزخطػت ،ذطار ،البدزاء ،حجل ،عسخان ،فبال) ،عبخ أساػب دللي السعجر
لشدررر أعاررى قررجر طررغ ادفسرراص ءرردغ الخبرخاء عاررى هررح الستصابررات ،لبعررج يلخاررب البدانررات ليحاداهررا فرري الجػلررل االلررى ،لفررج أن

ندرربل االيلرران ءرردغ الخب رخاء السذررارندغ قررج يخالحررت ءرردغ (  ،)98%- 85%لهرري ندرربل عالدررل لررحلظ أدتلررى الباحثرران بجػلررل
لاحجة ،لفي ضػء ذلظ ،يػصر الباحثان إلى طجسػعل طغ الشتائج أهسها:
 إفسرراص الخبر رخاء عا ررى ناف ررل طتصاب ررات يلعد ررر دلر الةد ررادة الشدررػال ف رري الجاطع ررات الدسشد ررل ،له رري :الستصاب ررات التذر رخاعدل،اددارال ،ااداديسدل ،الذخردل ،السجتسعدل لبجرفل أهسدل نبدخة فجاً،
 حرررر طجررار الستصابررات ادداراررل عاررى الخيبررل االلررى طررغ حدررث أهسدترره فرري يلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال فرري الجاطعرراتالدسشدل ،ياده طجرار الستصابرات السجتسعدرل ،ثرع طجرار الستصابرات ااداديسدرل فري السخيبرل الثالثرل ،لطجرار الستصابرات الذخرردل
في السخيبل الخابعل ،أطا طجار الستصابات التذخاعدل فحرر عاى السخيبل اامدخة
 في ضػء نتائج البحث قجم الباحثان فسال طغ التػصدات لالسةتخحرات التري طرغ هرانها يرػفدخ طتصابرات يلعدرر دلر الةدرادةالشدػال في الجاطعات الدسشدل
الكمسات السفتاحية :الةدادة الشدػال-الستصابات-دلر الةدادة الشدػال
Abstract
The present study aimed to identify the requirements for activating the role of women’s
leadership in Yemeni universities. To achieve this objective, the descriptive approach was used in a
survey and analytical style, and a questionnaire consisting of (43) items was adopted, distributed into
five areas that represent the requirements for activating the role of women’s leadership in Yemeni
universities, which are: (legislative, administrative, academic, personal, and societal), After verifying
its validity and reliability, the tool was applied to a targeted sample of (27) individuals, of experts in
the field of educational administration and planning, sociology, psychology, and other disciplines, in
nine government universities, which are: (Sana'a, Aden, Ibb, Hadramout) , Dhamar, Al-Bayda, Hajjah,
Amran, Jableh), through the modified Delphi method to obtain the highest level of consensus among
the experts on these requirements.
After unpacking the data and analyzing it in the first round, it was found that the percentage of
agreement among the participating experts ranged between (85% - 98%), which is a high rate, so the
two researchers were satisfied with one round.
In light of this, the two researchers reached a set of results, the most important of which are:
-Experts have unanimously agreed on all requirements for activating the role of women’s leadership
in Yemeni universities, which are: legislative, administrative, academic, personal, and societal
requirements of a very great degree
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The field of administrative requirements ranked first in terms of its importance in activating
the role of women’s leadership in Yemeni universities, followed by the field of societal requirements,
then the field of academic requirements in third place, and the field of personal requirements ranked
fourth, and the field of legislative requirements was ranked last.
In light of the results of the study, the two researchers presented a set of recommendations and
proposals that would provide the requirements for activating the role of women’s leadership in
Yemeni universities.
 Key words: female leadership - requirements - the role of female leadershipالتصػر لاخيةي اللؤخ لاتةجم العاع ل يشسػ الةدع ادندراندل ،لطرغ
أوالً :اإلطار العام لمبحث:
حطدررت الس رخأة فرري العررالع عاطررل لالس رخأة العخبدررل

مقلهر ر ررا ير ر رردلد ادندر ر رران بأصر ر ررػر السعخفر ر ررل لش اخئ ر ر ر البحر ر ررث

يجاى ءتخردز ااطع الستحجة عاطاً ماصاً بالسخأة لالحم هرهج

أللرت بعرس الجاطعررات العخبدرل السرخأة الدرػم اهتسررام طاحرػ طررغ

 .1مقدمةةة:

ماصررل فرري الخبررا اامدررخ طررغ الةررخن العذ رخاغ باهتسررام نبدررخ

العجير ررج طر ررغ السر ررييسخات السحادر ررل لالعخبدر ررل لادقادسدر ررل لالجللدر ررل

لج ارسررل هرريلنها لالسذرركقت الترري يةررن عةبررل فرري لفرره يشسد ررل

قررجرايها فرري فسدررا السجرراالت( ،سررشةخ)373 ،2006،

لقررج

يدايج االهتسام بةزردل السرخأة سرشل بعرج اامرخ عارى السدرتػاات
دافررل ،لاطتررازت العةررػد اامد رخة باهتسررام طكثررن ءهررح الةزرردل

حد ررث يج ررخ العس ررر دكلبر راً ف رري ناف ررل أنح رراء الع ررالع ط ررغ أف ررر
الشهػض بألضاص السرخأة ليحدردشها( ،البذابذرل)13 ،2008 ،
ليينرج يجرارب الرجلر طشرح الةرجم أن يةرجم السرخأة هرػ يةرجم لاررجلر،

لأن يشسد ررل ق ررجرات السر رخأة ص ررحداً ليعادسدر راً لسداس ررداً يد ررهع ف رري
لص ر ررػلها إل ر ررى طػاق ر ررا ايخ ر رراذ الةر ر رخار لاتخير ر ر عاد ر رره اس ر ررتسخار
الجيسةخاشدل لالخماء في السجتسا( ،العػاضي)3 ،2008 ،
فػان

للاسرخأة دلرهرا الةدررادم فري الجهراز اددارم فرري فانر
الحداة ،لعاى رأسها الجانر

طررغ

التعادسري الرحم يحتراج إلرى

قدادة إدارال يدتشج إلى أسذ لقػاعج رصدشل طغ مبخات لقجرات
لطهارات بصابا الشجاح في التأثدخ عاى اآلمرخاغ ،لأن حررػر

السخأة عاى السخادد الةداديرل فري السجرار التعادسري بذركر عرام ل

التعاردع الجراطعي بذركر مرراص ،لردذ هرجفاً بحررج ذايره ،بةرجر طررا

هػ يحةد لسبجاً السدالة لالعجالل فري الحةرػن ادندراندل ليؤرافي
اللخص ،لسدادة السشاخ الجيسةخاشي لذلظ لسرا يستاؤره السرخأة طرغ
ق ررجرات لنلاي ررات ييهاهر ررا لاعس ررر الةد ررادم لذلر ررظ اعتس رراداً عار ررى
الخصر ،التشسػارل الترري يخنرد عارى يشسدررل السرػارد البذرخال بضررس
الشطخ عغ الشػص االفتساعي ( ،عادسات)405 ،2006 ،

لبس ررا أن طيسد ررات التعا رردع الع ررالي يح ررخص عا ررى يحةدر ر

الستةجطرل)Schafer& Willam, 2000, 1-8 ( ،

لقررج

م ررقر ط ررا قجطت رره ط ررغ اس ررتخايدجدات ،لطامرر ررتل ط ررغ ءر رخاطج
إلرى يشسدرل طهرارات السرخأة ليسكدشهرا ،لزارادة فعالدايهرا فري

يهرج

التر ررجراذ لالبحر ررث العاسر رري لمر ررجة السجتسر ررا( ،سر ررشةخ،2006 ،

)372

لاينج التةخاخ االر الحم أصجريه طيسدل دءي لاسخأة

العخبد ر ررل لالةد ر ررادة ( ،)2011-2009بعش ر ر رػان م طله ر ررػم الس ر ر رخأة
العخبد ررل ف رري الع ررالع العخب رريم ،لال ررحم ه ررارنت فد رره ( )94قد ررادة

ندائدل طغ ( )14دللرل عخبدرل طرغ ءدشهرا الردسغ ،عارى أن العرالع

العخبي حة يةجطاً طهساً في يعداد الجلر الةدرادم لاسرخأة ،طذرد اًخ
إلررى أن اابابدررل العطسرري طررغ الةدررادات الشدررائدل أفسعررت عاررى

يعخا ررل السر رخأة العخبد ررل ،ءػص ررلها عزر رػاً ف رراعقً ف رري السجتس ررا
يشطررخ إلدرره بعرردغ الثةررل لهرري طرررسسل عاررى التضا ر عا رى نافررل

العةبات التي يعتخض طددخيها( ،يةخارخ السرخأة العخبدرل،2010 ،

)11

لطغ هشا فاءت رببل البراحثدغ ءتحجيرج طتصابرات يلعدرر

دلر الةدر ر ررادة الشدر ر ررػال بالجاطعر ر ررات الدسشدر ر ررل ،انصقق ر ر راً طر ر ررغ أن
االريةاء بألضاص الشداء في طسارسل العسر اددارم بالجاطعات
يذرركر رندردة أساسرردل طررغ رنررائد التصررػاخ السجتسعرري لالتشسررػم،

فز رقً عررغ يحةد ر طبررجأ السدررالاة السجتسعدررل ليؤررافي اللررخص،

نط ر اًخ لسررا يستاؤرره الشدرراء طررغ قررجرات لنلايررات ييهاهررا لسسارسررل
العسر الةدادم بالجاطعل

 .2مذكمة البحث:

عاى الخبع طغ أن السرخأة الدسشدرل قرج حةةرت يةرجطا طاحػضرا

في طجار ادتداب التعادع ،لماصل التعادع الجاطعي ،بدخ أنهرا
طازالت يعراني طرغ بعرس ططراهخ الحخطران فري فرخص ادتدراب

السدررتػ اافزررر طررغ الجررػدة فرري فسدررا طجرراالت عساهررا ان

السعخفررل ،لارردداد ااطررخ سررػءا فرري فررخص يػضدررن السعخفررل فرري

لابدئل ،لبسج طا يحةةه طغ نهػض طعخفي لطا يةػم

أن بداب السخأة الدسشدل عغ عسادل التخصد ،لرسع الدداسرل فري

اسرتسخار حدػارل هرح السيسدرات طخهرػن بسرج طػادبتهرا لاججيرج
لالسشاس

برره طررغ بحررث عاسرري ليه ر اخ

أدرراديسي ،لهرري العشاصررخ الترري

يذر رركر فر ررػهخ الحدر رراة الجاطعدر ررل ،فبالجاطعر ررات لحر ررجها يتحة ر ر
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السجار التشسرػم ،لماصرل فري السجرار الةدرادم اادراديسي نسرا
طػاقر ررا ايخر رراذ الة ر رخار قر ررج أسر ررهع فر رري يضد ر ر

أدلارهر ررا التاراخدر ررل

لالدداسدل لاالقتراديل( ،اللةده)264 ،2010 ،
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لاذدخ التةخاخ الػششي الدادس حػر طدتػ يشلدح ايلاقدرل

الةزاء عاى نافل أهكار التسدد ضج السرخأة (الدردجال)2006 ،
إلى أنه بالخبع طغ ايخراذ الجاطعرات الدسشدرل الترجاءدخ اديجاءدرل،
طر ر ررغ حدر ر ررث إعر ر ررادة هدكار ر ررل بعر ر ررس طخاددهر ر ررا ددطر ر رراج الشر ر ررػص

االفتس رراعي ،ف ررعن فسد ررا اس ررتخايدجدات الجاطع ررات ل ررع ي رربغ ط ررغ
طشطر ررػر الشر ررػص االفتسر رراعي ،للر ررع يتشر ررالر سداسر ررتها أير ررل لدر ررات

لتذ ر ررجدا زا ر ررادة أع ر ررجاد هدئ ر ررل الت ر ررجراذ ط ر ررغ الشد ر رراء لتؤا ر رردلهغ

بسدرريللدات إداراررل أل فشدررل أل عاسدررل عادررا ،عررجا إدارة الس اخدررد

لطدرراعجات عسررجاء بعررس الؤادررات( ،السجاررذ ااعاررى لاس رخأة،

)31 ،2006

البحث بالدريار الرخئدذ اآليري :طرا طتصابرات يلعدرر دلر الةدرادة
الشد ررػال ف رري الجاطع ررات الدسشد ررل لاتل ررخص طش رره ااس ررئال اللخعد ررل

اآليدل:

 1طررا الستصاب ررات التذ رخاعدل لتلعد ررر دلر الةدررادة الشد ررػال ف رري
الجاطعات الدسشدل

 2ط ررا الستصاب ررات اددارار ررل لتلعد ررر دلر الةدر ررادة الشد ررػال فر رري
الجاطعات الدسشدل

 3طررا الستصابررات ااداديسدررل لتلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال فرري
الجاطعات الدسشدل

 4طررا الستصابررات الذخررردل لتلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال فرري

لهررحا طررا دفررا البرراحثدغ دف رخاء هررحا البحررث ،لاتعررخ إلررى

الجاطعات الدسشدل

فرري إدارة التعارردع الجرراطعي لبشرراء عاررى طررا يةررجم يتحررجد طذرركال

الجاطعات الدسدشل

أهررع الستصابررات ااساسرردل ،لتلعدررر الررجلر الةدررادم لاس رخأة الدسشدررل

 .3نسهذج الدراسة:

 .5طررا الستصابررات السجتسعدررل لتلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال فرري

الذكل ( )1نسهذج مذكمة الدراسة

فجوة /التحديات

الوضع المطلوب

الوضع الحالي

نسبة وجود النساء في مناصب
قيادية في الجامعات اليمنية
منعدم

أن تكون نسبة وجود النساء في المناصب
القيادية بالجامعات اليمنية تعادل نسبة وجوده
في الواقع.

متطلبات تفعيل دور القيادة النسوية
بالجامعات اليمنية

تشريعية

أكاديمية

إدارية

 1إلررى الستصابررات التذ رخاعدل لتلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال

 .4أهداف البحث:
يه ررج

البح ررث الح ررالي إل ررى التع ررخ إل ررى طتصاب ررات

يلعدر دلر الةدادة الشدػال في الجاطعات الدسشدل،
لاتلخص طغ الهج
التعخ

شخصية

مجتمعية

الخئدذ ااهجا

اللخعدل اآليدل:

في الجاطعات الدسشدل
 2التع ررخ إل ررى الستصاب ررات اددارا ررل لتلعد ررر دلر الةد ررادة
الشدػال في الجاطعات الدسشدل

السردر :اعداد الباحثين.
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 3التعخ إلرى الستصابرات ااداديسدرل لتلعدرر دلر الةدرادة

طر ررغ ير ررػلي طشر ر ر

الشدػال في الجاطعات الدسشدل

نائ  ،عسدج ،رئدذ قدع الخ) في الجاطعات الدسشدلم

 4التعخ إلرى الستصابرات الذخرردل لتلعدرر دلر الةدرادة

 .2الدور:

 5التعخ إلرى الستصابرات السجتسعدرل لتلعدرر دلر الةدرادة

دامرر طجسػعررل طعدشررل نررحلظ هرػ عبررارة عررغ طجسػعررل طررغ

الشدػال في الجاطعات الدسشدل

فر رري اددارة العادر ررا ( رئر رردذ فاطعر ررل،

يعةةةرف الةةةدور بأنةةة  :م س رراػم طسد ررد ية ررػم ب رره الل ررخد

الشدػال في الجاطعات الدسدشل

اانسرراا الدرراػندل لاػضررائن الستػقعررل لالساةرراة عاررى عرراي

 .5أهسية البحث:

فرخد طررا ،ل يةرػم ءهررا سرردان افتسراعي طعرردغمCart, ( ،

تكسن أهسية البحث الحالي من خالل اآلتي:

)1973, 502

 -يؤذ ررن نت ررائج ه ررحا البح ررث لستخ ررحم الةر رخار ف رري ل ازرة

يعةةرف الةةدور إجرائي ةاً بأن ة  :طجسػعررل طررغ اانذررصل

أن يستاؤهررا الةدررادة الشدررػال فرري الجاطعررات الدسشدررل ،الترري

طتػقررا طشهررا ،نتدجررل لذررضاها طػقع راً فرري اددارة العادررا فرري
الجاطعات الدسشدلم

أدائهر ر ررغ بسر ر ررا يجعاهر ر ررغ قر ر ررادرات عار ر ررى يحةد ر ر ر التشسدر ر ررل

 .3القيادة الشدهية:

 -يلد ررج نت ررائج ه ررحا البح ررث الجه ررات الجاعس ررل لاسر رخأة عش ررج

بأن ة :م يررػلي الس رخأة السشاص ر

 يعررج هررحا البحررث إضررافل عاسدررل لطخفع راً لابرراحثدغ فرريطػضػص الةدادة بذكر عام لالةدادة الشدػال بذكر ماص

مقلرره عاررى إلهررام اآلم رخاغ ليحلدرردهع لالتررأثدخ عارردهع طررغ

 .6حدود البحث:

ثقثل عشاصرخ يذركر طثارث الةدرادة لهري :الةائرج ل االيبراص

التعادع العالي في التعرخ إلرى أهرع الستصابرات التري يجر
طررغ مقلهررا يسكررغ لضررا ركاررل لاضررحل لتررجرابهغ ليصررػاخ
السجتسعدل

لضا الخص ،التي يدتهج

يصػاخ الةدادة الشدػال

لالسه ررام الت رري ية ررػم ءه ررا الةد ررادة الشد ررػال ،لتحةدر ر ط ررا ه ررػ

يعةةةرف ( العايةةةد  )302 2017القيةةةادة الشدةةةهية
الةداديررل بكافررل الرررقحدات

لالػافبررات السسشػحررل لهررحا السشر ر
أفر يحةد ااهجا

الةدررادم ،ليعسررر طررغ

االستخايدجدل لسشطستهرا ،لهري يذرسر

يتحدد البحث الحالي بالحدود اآلتية:

أل أصحاب السراحل ،ءدئل التشطدع لأهجافهم

-الحةةةةةةد السه ةةةةةةهعي :يةترر ر ررخ البحر ر ررث الحر ر ررالي عار ر ررى

تعريةةا القيةةادة الشدةةهية إجرائي ةاً بأنهةةا :طشرر
السرخأة ليسررشف نافررل الرررقحدات الترري طررغ مقلهررا يدررتصدا

طتصابر ر ررات يلعدر ر ررر دلر الةدر ر ررادة الشدر ر ررػال فر ر رري الجاطعر ر ررات
الدسشدل
 الحةةةد البذةةةر  :اقترررخ البح ررث الح ررالي عا ررى أعز رراءهدئل التجراذ في الجاطعات الدسشدل

يذررضاه

التأثدخ عاى السخكلسردغ عرغ شخار يرػفدههع إلرى السدرار

الر ر ررحدف بسرر ررا يحة ر ر ر ااهرر ررجا

السخس ر ررػطل بالجاطعر ر ررات

الدسشدلم

 -الحةةةةةد السكةةةةةاني :الجاطع ر ررات الدسشد ر ررل طسثا ر ررل بجاطع ر ررل

ثانياً :اإلطار الشظر والدراسات الدابقة:

حزخطػت ،فبال)

طحررالر رئددررل ه رري :الةدررادة الشد ررػال ،لطتصابررات الةدررادة

(ص ررشعاء ،ع ررجن ،ذط ررار ،إب ،حج ررل ،البدز رراء ،عسر رخان،

 .1اإلطةةار الشظةةر  :يتشررالر ادشررار الشطررخم لابحررث ثقثررل

 -الحد الزماني :يع إفخاء البحث الحالي في 2021م

الشدػال ،أدلر الةدادة الشدػال الدسشدل:

 .7مرطمحات البحث:

السحهر األول :القيادة الشدهية:

يتزسغ البحث الحالي السرصاحات اآليدل:

 .1الستطمبات:

تعرف الستطمبات إجرائياً بأنهةا:م السةػطرات ااساسردل
التي يلتخض أن يحرر عادها الةدرادة الشدرػال بسرا يسكشهرا
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إن الةدر ررادة الشدر ررػال طر ررغ السػضر ررػعات الشر ررادرة

فهرػ طررصاف فجيرج عارى الدراحل ،ليرع ذنرخ ألر طرخة فرري
طشتر ر ررج السكدر ر رردظ عر ر ررام 1975م ،الر ر ررحم عةجير ر رره ااطر ر ررع
الستحجة ،أل اعاشته عاطاً دللداً لاسخأة لنان هعار (طدالاة،
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يشسدررل ،سرراع) ،يررق بعررج ذلررظ عةررج طررييسخات أمررخ  ،للؤررغ

االتجةةةةةةا :األول :ير ر ررخ أن الل ر ر رػارن البدػلػفدر ر ررل لالػراثدر ر ررل

أحر ررج أهر ررع يار ررظ السر ررييسخات السر ررييسخ الر ررحم شر ررػر طلر رراهدع

لاللصخاررل لالعزررػال ءرردغ الخفررر لالسرخأة لرردذ دلرردقً فشررجراا

عام 1995م ،لنان ألر طجار بحث أنذضر بره البراحثػن

نسصدل سابدل لطذردشل عرغ دلندرل السرخأة ،ال ادسراءة إلدهرا،

التشسدل الدداسدل)19 ،2009 ،

أل ع ررجم إنررررافها طادير راً لطعشػار راً ،لاسدرررر الؤتررراب الر ررحيغ
يتبشررػن نطخاررل الل رػارن الصبدعدررل إلررى االعتةرراد بررأن يةدرردع

يتشاسر

طررا عر رخنا هررحا ،لالسررييسخ الررحم عةررج فرري بكرردغ

هررػ التعس ر فرري نطخاررل الدررسات الةداديررل لاس رخأة( ،طشتررج

لبتحاد ررر طحت ررػ اادءد ررات الد ررابةل ف رري طج ررار
الةدررادة الشدررػال ايزررف أن لاس رخأة دل اًر أصرردقً فرري السجررار
الةدررادم ،للؤررغ الزررػء نرران طتسخن ر اًد عاررى دلرهررا الةدررادم
ف رري طج ررار ااسر رخة فة رر ،،إل ررى الة ررخن العذر رخاغ إذ ء ررجأت
يطهخ بعس الشطخاات التي يينج أن الجلر الةدرادم لاسرخأة
يستج لخارج ااسرخة ،لال يعرج السرخأة أقرر طرغ هرخاكها الخفرر
في هحا السجار فسثقً طشح عام Jill Blckmor 1989

 ،نان لها الؤثدخ طغ ااعسار فري طجرار الةدرادة الشدرػال،

فؤ رران ف ررجلها أن يؤرررػن هشر رام عجال ررل ف رري يشطد ررخ الةد ررادة

لاتسدد ءدغ الشػعدغ ،لطحادل نق الصخفدغ أل إنتاج صػرة

العسرر ءردغ الجشدردغ يةررػم عارى أسراس ءدػلرػفي ،فالخفررار

لالشداء يةػطػن بالسهسات التي يراحػن لها ءدػلػفداً
االتجةةةا :الثةةةاني :يررخ أن الل رػارن البدػلػفدررل لالتذ رخاحدل
لالعزررػال لالػراثدررل أسرراس المررتق
لالشدرراء بسعشررى أن فػان ر

الدرراػم ءرردغ الخفررار

طحررجدة فرري التؤررػاغ الجدررسي

البدػلر ر ررػفي لإلندر ر رران ،طثر ر ررر الهخطػنر ر ررات ،لالؤخطػزط ر ر رات،
لحج ررع ال ررجطام ،لالس رريثخات الجشدشد ررل ،ه رري السد رريللل ع ررغ

فرػارن فصخاررل فرري سرراػم الخفررار لالشدرراء ،لازرردن هريالء

أنه يسكغ طقحطل هح االمتقفرات ،بذركر أل بررمخ ،فري

لاجشددغ ءجءاً طغ اعتبار أن أحج الجشدردغ أقرر نلراءة طرغ

طختان الثةافات

 ،)1993لنطخارل أمققدرات الخعايرل )،)Ethic of care

ط ررخد إل ررى العػاط ررر البدػلػفد ررل ء ررر ه ررػ نتدج ررل طعتة ررجات

اآلمخ ،لطغ الشطخاات في هحا السجار نطخارل ( Tronto

االتجا :الثالث :يخ أن اللػارن ءدغ الخفرار لالشدراء لردذ

الترري يررجلر حررػر أهسدررل اامررقن لالخعايررل فرري العققررات

ثةافد ر ر ررل ،لافتساعد ر ر ررل ،لسداس ر ر رردل ،لاقتر ر ر رراديل ،لديشد ر ر ررل،

العشرخ الشدائي ءهح الرلل ( ،بشدع)219 ،2020 ،

ءشلد رره عب ررخ السسارس ررات الدػطد ررل الةائس ررل عا ررى التر ررشدن

الترري الءررج أن يطهررخ طررغ نررق الجشدرردغ بررالخبع طررغ يسدررد
لعش ررج الشط ررخ ف رري الةد ررادة ء رردغ الجشد رردغ (الخف ررر-

لياراخد ررل ،بسعش ررى أن ادند رران ه ررػ ال ررحم ير ررشا الجش ررجر

لالتسد ررد لالتشس ررد ،لالتشػا ررا ،لط ررغ ث ررع فا رردذ الجش ررجر ق ررج اًر

الس رخأة) يتزررف أن الؤثدررخ طررغ الج ارسررات اافشبدررل اهتسررت

حتسد ر راً ير ررتحكع فر رري ادندر رران ءر ررر هر ررػ نتر رراج الدر رراػندات

ءرردغ نسرر ،قدررادة الررحنػر لنسرر ،قدررادة

االتجةةةةا :الرابةةةة  :االيج ررا ال ررػضدلي :يخن ررد عا ررى التشذ ررئل

بررأثخ عاطررر الجررشذ عاررى نسرر ،الةد ررادة ليػصررر طعطسهررا
إلررى لفررػد امررتق

ادن رراث ،لق ررج ح ررجدت بع ررس ه ررح الج ارس ررات نسصر راً قدادير راً
طعدشاً لاحنػر ،لنسصاً قدادياً لإلناث فػصلت ادناث بانهغ
أدثرخ طسارسررل لاةدرادة طررا الجساعرل الترري يػصرن بالتعررالن

البذخال التسددال

االفتساعد ر ررل ،ليعا ر ررع اادلار الشػعد ر ررل ،بسعش ر ررى أن يخبدرر ررل

ااشلرار يدررهع فرري يؤرخاذ اللرػارن الجشجراررل حرردغ الررحنػرة
لاانػثررل ،فؤررر نررػص عادرره أن يررجرم هػاترره الشػعدررل ،لأدلار

لادنت رراج الجس رراعي ،ءدشس ررا ال ررحنػر أدث ررخ طسارس ررل لاةد ررادة

الجشجرال ،لاتعخ إلى الػافبات التري سردةػم ءهرا طدرتةبقً

االفتساعدر ر ررل( ،السشةر ر رراش )40 ،2007 ،وهشةةةةةةا عةةةةةةدة

االتجةةةا :الخةةةامس :يررخ أنرره ال الشررػص لال الجررشذ يةػطرران

(الس ةرأة والرجةةل) ويسكةةن حرةةرها فةةي خسدةةة اتجاهةةات

لاعشرري هررحا أن البدػلػفدررا اللارقررل يسكررغ الررتحكع فدهررا عررغ

ف ر ر ر ررػن الجساع ر ر ر ررل الت ر ر ر رري يػص ر ر ر ررن ب ر ر ر ررالتحكع لالد ر ر ر رردصخة

اتجاهات تفدر االختالفات وعدم السداواة بين الجشدةين

كاآلتي( :حسداو

:)21-20-19 2018
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في السجتسا

عاى أسذ ءدػلػفدل ،ءر يخفعان لاتررػرات االفتساعدرل،

شخا التجسدر ،ليضددرخ الخاةرل لاسرتبجالها يؤشػلػفدراً ،نسرا

يسك ررغ يضدد ررخ اادلار الجشجرا ررل الصبدعد ررل لالسجتسعد ررل ط ررغ
59:
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نػص إلى مخ ،لهحا إن در عاى هيء فعنسا يجر عاى أن

اللػارن الجشجرال نتاج لاتسثدقت السجتسعدل لعػائةها

 -التخطيط :يكػن طغ مرقر التخصرد ،الدطراني لالسكراني،

للضا ااهجا  ،لاادلات افر يحةدةها

سسات القيادة الشدهية الشاجحة:

 -التشظيم :يسكرغ أن يةرػم السرخأة بععرجاد الجرجالر لطشاقذرل

طر ر ررغ مر ر ررقر الج ارسر ر ررات السةارنر ر ررل ءر ر رردغ الخفر ر ررار

لالشداء في السػاقا الةداديل ،ضهخ أن السرخأة الةداديرل لرجيها

السهررام ،لطخاقبررل طررج التةررجم طررغ مررقر فررجلر العسررر أل

أهجا

سرسات يتذرابه طرا الخفررر الةدرادم للؤشهرا يتسدرد بسجسػعررل

 -الرقابةةةة :بسخاقب ررل س رردخ العس ررر لالع رراطادغ ف رري السيسد ررل

لط ر ررغ أه ر ررع يا ر ررظ الد ر ررسات لالخر ر ررائز نس ر ررا يح ر ررجدها (

 -التهجيةةة  :ط ررغ م ررقر االير ررار ط ررا الع رراطادغ لالتشد ررد

 1يعسررر الس رخأة ءثبررات نالخفررر للؤشهررا يحترراج إلررى لقررت

دواف االهتسام بالقيادة الشدهية:

 2يجس ررا السر رخأة ء رردغ ااسر رخة لالعس ررر فه رري يه ررتع بأسر رخيها

لق ررج ازداد االهتس ررام ب رره ف رري اآللن ررل اامدر رخة لع ررجة عػاط ررر

طغ الدسات لالخرائز يختان فدها عغ نطدخها الخفر،

البذاهل )71 ،2008 ،ناآليي:
لتػضدف اللؤخة لجيها أدثخ طغ الخفر

ليؤررػن طخنررل طعهررا فز رقً عررغ عساهررا بسررا يتعررارض طعهررا
في حدغ يلرر الخفر ااسخة عغ أعساله

يسكغ قداسها

التخبػال

طعهع افر يحةد االهجا

إن طػضػص الةدادة الشدػال هػ طغ السػاضدا الحجيثرل،

يسكر ررغ ياخدر ر ررها عا ر ررى الشحر ررػ اآلي ر رري ( :نج ر ررع،2011 ،
:)366 -364

 3يلز ر ررر السر ر رخأة االير ر ررار الذخر ر رري السباه ر ررخ فه ر رري

 -يدايج أعجاد الشداء في طػاقا العسر حتى أن يارظ الشدربل

الهاين أل اللادذ الخ

فرري الةررػ العاطاررل فرري بعررس الررجلر نالررجنسارم ،الدررػاج،

يلزر السحادثل لالتعالن بعنداندل قجر ادطكان بعدرجاً عرغ

 4نذ ر رراشات السر ر رخأة الةدادي ر ررل ألس ر ررا طشه ر ررا عش ر ررج الخف ر ررر

اريلعت لجرفل أن ندبل الشداء العراطقت يجرالزت الخفرار

ءخاصاندا ،الػاليات الستحجة ،لالساندا في العام 2008

الةدادم فالسخأة يتزسغ اهتساطرات هخرردل يختارن عرادة

 -يةجطهغ في السجاالت العاسدل برػرة طاحػضرل فأصربف

 5يخند السخأة الةداديل اهتساطها عاى ءدئرل العسرر الةدرادم

 -يةررجم السرخأة فرري الحرررػر عاررى الررجرفات العاسدررل العادررا،

عغ شابا العسر

ليةز رري لقتر راً ف رري ذل ررظ ف رري ح رردغ يذ ررعخ بع ررس الخف ررار

بزجخ لحلظ

 6يتبا السخأة الةداديل شخقاً فشدل في الةدادة

يتزر ررف طسر ررا سر ررب  :أن سر ررسات الةدر ررادة الشدر ررػال الشافحر ررل
يتسثررر بررالشطخة الذررسػلدل لاعسررر ،ليذررارم السخكلسرردغ فرري
الداصل ،نسا يتدع بااليدان ،لالثةرل برالشلذ ،للرجيها دافعدرل

هشالظ عالسات ،طبجعات لحاصقت عاى فػائد نػبر

فعررر طررغ الشدرراء طػفررػدات فرري نافررل السهررغ لالسجرراالت
لالتخررررات ،فهررحا فعررر طشهررا مدررا اًر يلررخض نلدرره بةررػة
في السيسدات

 يحػر السجتسا إلى طجتسا السعخفل ،الحم أصربف يعتسرجعاى الةجرة الحهشدل ال العزادل
 -ضهػر الشداء الخااديات فري طختارن السجراالت بسرا فدهرا

عالد ر ر ر ر ررل لاعس ر ر ر ر ررر ليحس ر ر ر ر ررر السد ر ر ر ر رريللدل ،ليدارة الػق ر ر ر ر ررت

قصر ر ر رراص ااعسر ر ر ررار ،لالسذر ر ر ررخلعات الرر ر ر ررضدخة لااعسر ر ر ررار

االيدان ءدغ طتصابات ااسخة لطتصابات العسر

 -ضهررػر طررا يدررسى باالقتررراد الشدررػم فررالسخأة أصرربحت

لاالفتساعات ،نسا يعسر ءخلح اللخا  ،فزرقً عرغ يحةدر

ادلؤتخلندل

أدوار القيادة الشدهية في السؤسدات التربهية:

يستارظ قرػة نبدرخة فري العسرر لالدررػن ،ءرر إن الذرخادل الترري

يتع ررجد اادلار الةدادي ررل الت رري يسك ررغ أن ية ررػم ءه ررا

السر رخأة الةد ررادة ف رري السيسد ررات التخبػا ررل ،لط ررغ أء ررخز ه ررح
اادلار ( :عميسات :)410 2006
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فدهررا ندرراء أدثررخ فرري اددارة العادررا يؤررػن أدثررخ ربح راً ان
الشداء يصبةغ قػاعج فجيرجة لاعسرر ،يتسرتعغ بسهشدرل عالدرل،
لمرائز يقئع شبدعل السشطسات الحجيثل
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 -ادتدرربت الحخنررل الشدررػال ه ررعبدل نبدررخة فرري العجيررج ط ررغ

 2الستطمبةةةات الذخرةةةية :يتحررجد الستصابررات الذخررردل

السعاطال ءدشهسا لبدغ الخفر

يةتررخح أن يشلررح الشدرراء اسررتخايدجدات يحررت سرردصخيهغ طثررر

دلر العررالع فهرري يصال ر

بحةررػن الس رخأة لعررجم التسدررد فرري

يتزف طسا سب  :أن دلافا االهتسام بالةدرادة الشدرػال

أيت طا ضهػر الحخنرات الشدرػال السصالبرل بحةرػن السرخأة،
لالةزاء عاى أهكار التسددد ،ليؤافي اللخص ،فزقً عغ
زاادة يةجم الشداء في السجاالت العاسدل السختالرل طرا أد

إل ررى ي ادي ررج أع ررجاد الشد رراء ف رري طػاق ررا العس ررر بد ررب

يح ررػر

السجتسا إلى طجتسا السعخفل

باآليي:

الدررعي لاحرررػر عاررى يعارردع طتةررجم ،لادتدرراب السشاص ر
السهشدرل لاالسرتسخار فدهرا لالبحرث عرغ طخهرجيغ لاالسررتعجاد
لها ،لالعسر لدراعات شػاارل)Sossen ,1995 ,14( ،
لاػف ر رراء بالسد ر رريللدات السهشد ر ررل لالذخر ر رردل ،يجر ر ر

عا ر ررى

الس ررجيخات أن يك ررغ طخياح ررات انلد ررهغ لق رردسهغ لأن يك ررغ
قررابقت لاتؤدررن ءجرفررل نافدررل لةبررػلهغ لاعسررر فرري طحررد،
بخار

فري بعرس ااحدرانKaplan & Helly, ( ،

)1984, 69
السحهر الثاني :متطمبات تفعيل دور القيادة الشدهية:

هشام العجيج طرغ الشدراء الارػايي يسرثاغ نسراذج لاةدرادة

(ددن يربحغ قائجات) ،فاةج نةارغ السيسدرات ااداديسدرل

لالسشطسات اامخ إلى فان فجيرجة ،للةرج أضهرخن لاشدراء

اامخار ر ررات ادطكانر ر ررات لالةر ر ررػة التر ر رري يستاؤشهر ر ررا بأير ر ررجيهغ،

للسعخفررل طرراهي التجررارب الترري دفعررت ه ريالء الشدرراء إلررى
ادط ررام لند ررن يسكشش ررا يسك رردغ السدا ررج ط ررغ الشد رراء لدت رربعغ

 .3الستطمبةةات التشظيسيةةة /السؤسدةةية :يتحررجد الستصابررات
التشطدسدل /السيسددل باآليي:) Ceda,2013, 8:

 زار ررادة الر ررػعي فدسر ررا يتعا ر ر بجسدر ررا طجر رراالت التحدر ررد
القلعرري لطعالجتهررا ،طررغ مررقر ء رخاطج التحدررد القلاعرري،

بسررا فرري ذلررظ يثةدررن السررػضلدغ حررػر التشررػص ءرردغ الجشدرردغ
لاآلثار الزارة لاةػال

الشسصدل الجشداندل

 إفخاء عسادات يجقد طشطسل لألفرػر لتحجيرج اللجرػات

مصراهغ ( )Veihmeyer & Doughtie, n.d, 2

السحتسال في اافػر ءدغ الجشددغ

الستصابات اآليدل:

السخأة عغ بدخ قرج أل عغ قرج

 1الستطمبات االجتساعية :يتحرجد الستصابرات االفتساعدرل

 يةررجيع ء رخاطج التػفدرره لفررخص التػاصررر لررجعع لضررائن

يسكر ررغ ادفابر ررل عر ررغ هر ررح التدر رراكالت طر ررغ مر ررقر يحةد ر ر

باآليي:) Ceda,2013, 8( :

 ددر ر ررخ الح ر ر رػافد الشسصدر ر ررل ادلار الشر ر ررػص االفتسر ر رراعي
السزسشل في طكان العسر

 إفرخاء يةدرردع ااداء لالتخقدررل لزررسان عررجم يحددهررا ضررج

السخأة ليجهددها ادلار قداديل ءهج

يؤافي اللخص.

وتزةةيد دراسةةة ( البمةةه وأحسةةد -24 -19 2016

 )42التةةي تهصةةمى إلةةى ثةةالث متطمبةةات لتط ةهير أدوار

إع ر ررادة يةد ر رردع الصخاة ر ررل التاراخد ر ررل الت ر رري نطس ر ررت ءه ر ررا

القيادة الشدهية يسكن إجسالها في ما يأتي:

العسررر ،ليعررادة الشطررخ فرري ندلدررل طقءطررل رعايررل ااشلررار

لالةػاندغ ،لاانطسل التي يرجرها الةدادة العادا



السيسدر ررات العسر ررر طر ررغ مر ررقر استؤذر ررا

ءر ررجائر لشطر ررام

لااللتداطات اامخ بدخ الستعاةل بالعسر دامر الشطام
 استؤذ ررا

ف ررجل ير ررسدع أط ررادغ العس ررر الت رري يع رردز

أ الستطمبةةةةات اإلداريةةةةة :هر رري فسدر ررا االاطر ررخ ،لالا ر رػائف
ب الستطمبةةةةةةةات التشظيسيةةةةةةةة :هر ر رري طجسر ر ررػص السلر ر رراهدع،
لالسعتةجات ،لالثةافل الدائجة في ءدئل العسر

طسارسررات العسررر السخنررل لجسدررا السررػضلدغ بضررس الشطررخ

ت الستطمبات الذخرية :يتزسغ الخرائز الذخردل

يعسرردع السخلنررل فرري طػافهررل االريبرراا ءرردغ العسررر السررخن ل

خالصةة القةةهل :إن طتصابرات يلعدررر دلر الةدرادة الشدررػال،

ع ررغ الج ررشذ لالػض ررا الع ررائاي بحد ررث يسك ررغ أن يد رراعج

معسر السخأةم
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ذات التأثدخ االفتساعي عاى عسادل التسكدغ
يسكغ يحجيجها طغ مقر السحالر اآليدل:
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 .1متطمبات تذريعية :

السهارات الالزمة لتطهير دور القيادة الشدهية:

يتسث ر ر ررر ءت ر ر ررػفخ ليلعد ر ر ررر الةر ر ر رػاندغ لالتذر ر ر رخاعات لالار ر ر رػائف

يػفج أربرا طهرارات ،يجر

قداديررل طشاصررلل بالخفررر ،ليحجيررج دلر الس رخأة الةدررادم فرري

):(Marquardt,2009, 9

الاػائف لاانطسل

 -السهةةةةارات السعرفيةةةةة :يتزر ررسغ هر ررح السجسػعر ررل طهر ررارة

لاانطس ررل الت رري يعص رري لاسر رخأة الحر ر ف رري ي ررػلي طشاصر ر

أن يستاؤهرا الةدرادة الشدرػال طرغ

أفر ر ر ر ر ر ر ررر يحةد ر ر ر ر ر ر ر ر ااه ر ر ر ر ر ر ر ررجا

السخسر ر ر ر ر ر ر ررػطل ،لهر ر ر ر ر ر ر رري:

التلؤدخ لالتخصد ،ادسرتخايدجي ،لطهرارات ادءرجاص ،لطهرارة

 .2متطمبات تشظيسية:

يتسث ررر ءتبش رري ص ررشاص الةر رخار ل ارس ررسي الدداس ررات لصبدع ررل

التحادر

العسر الةدادم لاسخأة ،ليلعدرر طذرارنل السرخأة فري السجرالذ

 -مهةةارة العالقةةات :يتزررسغ هررح السجسػعررل طهررارة التررأثدخ

لط ررشف اللر رخص الستؤافئ ررل ط ررا الخف ررر ف رري يب ررػء السشاصر ر

لبشاء العققات

اددارا ررل لااداديسد ررل ليسثداه ررا ف رري طػاق ررا ايخ رراذ الةر رخار،
الةداديل

 -مهارة إدارة الذات :ليتزرسغ هرح السجسػعرل طهرارة ءشراء

 .3متطمبات أكاديسية:

يتسثر ر ررر بعياحر ر ررل اللر ر ررخص الستؤافئر ر ررل لاتر ر ررجرا

السدر ر ررتسخ،

لطسارسر ر ررل العسر ر ررر اددارم ،فز ر ر رقً عر ر ررغ السذر ر ررارنل فر ر رري
اابح رراث العاسد ررل ،لادهر ر اخ

فري اآلمرخاغ ،لطهرارة إثررارة الحسراس لااليررار ،لالتعررالن،

عاده ررا لطشاقذ ررتها ،لأن ي ررتع

يةددع ااداء عاى أسذ لطعايدخ طحجدة للاضحل
 .4متطمبات شخرية:

الثةر ررل لطهر ررارة التؤدر ررن لطه ر ررارة التعاط ر ررر طر ررا االنلع ر رراالت

الحايدل
 -السهةةةةةارات التشفيذيةةةةةة :يتز ر ررسغ طه ر ررارة يخص ر ررد ،ليدارة

البخاطج لطهارة ادنجاز

ويزةةةيد (دمحم  )50 1999أن السةةةرأة القياديةةةة يجةةةب
أن تستمك القدرات والسهارات اآلتية:

يتسثر ر ررر بر ر رراطتقم الس ر ر رخأة الثةر ر ررل ءشلدر ر ررها لبةر ر ررجريها ،لقر ر ررػة

 1قةةدرات إندةةانية :فهررع العاطادغ(الخكسرراء لالسخكلسرردغ)

قدر ررادم ،لأن يحرر ررر عار ررى السدر رراعجة فر رري التػفد ر ر ءر رردغ

 2قةةةةةدرات فشيةةةةةة :طعخفر ررل شبدعر ررل العسر ررر لفهر ررع ضخلفر رره

 .5متطمبات مجتسعية:

 3مهةةارات فكريةةة :طػافهررل السػاقررن لالةررجرة عاررى ايخرراذ

هخر رردتها ،لأن يك ررػن ل ررجيها ربب ررل ليرادة لت ررػلي طشرر ر
طتصابات ااسخة لطتصابات الػضدلل

يتسثرر بالرجعع ااسرخم لالسجتسعري لاسرخأة ،لأن يتراح فرخص

لالتعاطر طعهع
لطذاداه

الة اخرات لحر السذكقت

العسررر لاس رخأة طررغ قبررر السجتسررا فرري طختاررن السجرراالت (

التحديات التي تهاج القيادة الشدهية:

مقهمات نجاح القيادة الشدهية:

دلن طذررارنل السر رخأة ف رري عساد ررل التشسد ررل ،لعساد ررات ايخ رراذ

العاسدل لالعسادل)

طةػطات نجاح السرخأة الةداديرل -نسرا ذنرخ (حاطرج)2007 ،

ياخررز (عادسررات )409 ،2006 ،السعػقررات الترري يحررػر
الةخار في طحدصشا العخبي ،لاهسها طا يأيي:

السذر ر ررار إلدر ر رره فر ر رري ( الر ر ررجلدسي )20 ،2016 ،ير ر ررتاخز

 1يسخن ررد بالبد ررل الشد رراء العخبد ررات ف رري الػض ررائن الت رري

 -الةجرة عاى العسر لداعات شػاال

 2عجد السخأة عغ يشطدع حدايها لالتػفد ءدغ طديللدات

باآليي:
 الحخال لاالستةقلدل بالتلؤدخ الجيشاطدكدل لالسخلنل الةجرة عاى السبادرة لايخاذ الة اخرات اطتقدها لبعج الشطخ لقػة اددرام لالتػقا الدادع اطتقدها لةػة التحسر لرباشل الجأشwww.baydaauniv.net/buj

يلتةخ إلى فخص التجرج في الداع اددارم

العسر دامر السشدر لطديللدات العسر مارج السشدر
 3قال الخببل لج السخأة في التػفه نحػ الةدادة

 4الشطخة الدابدل فري العسرر يجرا قرجرات ليطكانرات السرخأة
لالعسر عاى يجاهاها
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 5إحجر ر ررام بع ر ر ررس السيسد ر ر ررات التخبػار ر ررل ع ر ر ررغ يذ ر ر ررضدر

عجم يةبر العراطادغ أن يكػنرػا يحرت قدرادة اطرخأة ،ليحرجيات

الددجات أل يخقدتهغ

طجتسعدر ررل يتسثر ررر بالرر ررػر الشسصدر ررل لهر رري ااحكر ررام التر رري

 6اعتسراد الخفررر عارى اام فرري يخبدرل االالد طررا يحرج طررغ

أصجرت طدبةاً ،لهي يحرجد أدلار السرخأة فري السجتسرا ،لال

طذارنتها

 7فخص التجرا

طتػافخة لاخفار أدثخ طغ الشداء

 8اعتب ررار السر رخأة ق ررػة عس ررر احتداشد ررل يد ررتخجم لحاف ررات
البقد فة،
 9نةرز الخررجطات االفتساعدرل الترري يخلرن ااعبرراء عررغ
السخأة
ويمخةةص (محسةةهد وطشطةةاو  )56-2016 57نةةهعين
مةةةن التحةةةديات التةةةي تهاجةةة القيةةةادة الشدةةةائية تتسثةةةةل

باآلتي:

 .1تحديات تشظيسية :وتتزسن ما يأتي:

 عجم لضػح الخكال الخاصل بالسجسػعل -االمتق

ءدغ هػال السبادرة لهػاات اافرخاد السكرػندغ

لاسبادرة

 عجم إفخاء يخصد ،استخايدجي لاسبادرة بذكر دلرم -عجم لفػد مصل لاضحل اهجا

السجسػعل

 عجم لفػد نطام يةددع لطحاسبل عجم لفػد الئحل يشطدسدرل طكتػبرل أل لفرػد الئحرل لاليتع يشلدحها.

 .1تحديات تشفيذية :وتتزسن ما يأتي:

 عجم عسرر د ارسرل فدرجة لحالرل السجتسرا السحرد ،لاللئرلالسدتهجفل
 -عجم الػعي ءػفرػد يةاشعرات طتعرجدة طرا الشدرػال طثرر

التةاشعات (الصبةدل ،الجيشدل ،العخقدل)

 -عجم يجالر السعاػطات ءردغ عزرػات السجسػعرل (عرجم

لفػد فخا عسر طتؤاطر)
 التجهدد بذكر سيء لبدخ عساي لالعالداتندررتشتج طسررا سررب أن التح ررجيات الترري يػافرره الةدررادة

الشدررػال فرري طسارسررل عساهررا الةدررادم يتحررجد ءثقثررل طحررالر
هرري :يحررجيات ذايدررل يتسثررر بعررجم ثةررل الس رخأة بةررجريها عاررى
يػلي السشرر

الةدرادم ،ليحرجيات يشطدسدرل يتسثرر برالشطخة

الةاصر رخة ط ررغ قب ررر ص ررشاص الةر رخار بع ررجم ق ررجرة السر رخأة عا ررى

يحس ررر السد رريللدل لطسارس ررل العس ررر اددارم ،إل ررى فانر ر
www.baydaauniv.net/buj

يدسف لها بالجلر الةدادم

السحهر الثالث :أدور القيادة الشدهية اليسشية:

يتشر ررالر هر ررحا السحر ررػر دلر الةدر ررادة الشدر ررػال الدسشدر ررل عبر ررخ

التر رراراخ ،لدلر الةدر ررادة الشدر ررػال فر رري الجاطعر ررات الدسشدر ررل،
لذلظ عاى الشحػ اآليي:
ا .دور القيادة الشدهية اليسشية عبر التاريخ:

د ر رران لاس ر رخأة الدسشد ر ررل أدلار طهس ر ررل لبر ررارزة عبر ررخ

التر رراراخ الدسشر رري ،فةر ررج ءر ررخز الؤثدر ررخ طر ررشهغ عار ررى السدر ررخح
الدداس رري قبررر ادسررقم لبع ررجة ،نس ررا ضه ررخت أمخاررات فرري
عررالع اللؤررخ لالثةافررل لنانررت لهررغ االسررهاطات السبجعررل فرري

هررحا السجررار ،لاكلرري الةررػر بررأن طررشهغ طررغ نانررت أعطررع
طاؤل عخبدل قبر ادسقم لبعجة نباةدذ لأرل  ،فساؤل سبأ
طررحنػرة فرري الة رخان الؤ رخاع ،قررار

يعررالى :إنةةةي وجةةةدت

أمرا :تسمكهم وأوتيى من كةل شةيو ولهةا عةرش عظةيم ،

( سر ررػرة الشسر ررر ،أير ررل  ،)23لطعطر ررع الساؤر ررات السدر رراسات

الا رػايي فررئغ بعررج الةررخن ال اخبررا الهجررخم ،عشررج ءجايررل نذررػء

ال ررجلاقت الدسشد ررل السد ررتةال ع ررغ دار الخقف ررل ق ررج أص رربف
يصار ر عا رردهغم حلد ررجات ءاة رردذ م ،أط ررا أرل ءش ررت أحس ررج
الررررادحي ،فة ررج لص ررلها السيرمرررػن بأنهرررا أعطرررع طاؤر ررات
الع ررخب ف رري ادس ررقم ،لق ررار م ررخلن بأن رره ن رران ية ررار له ررا

ءاةرردذ الرررضخ لخفاحررل عةاهررا لحدررغ يررجءدخها (،نررافي،
 ،)36-35 ،1980فة ر ر ررج اس ر ر ررتصاعت أن يحك ر ر ررع ال ر ر رردسغ
بجسدا أفدائها ،لنان طغ أثخها أن حةةت رايل الػحرجة فري
رب ررػص ال رردسغ الد ررعدجة فتر رخة ط ررغ ال رردطغ ( ،ي رراطخ،1970 ،

)6
لفر ر رري العرر ر ررخ الحر ر ررجيث اعتب ر ر ررخت الس ر ر رخأة ف ر ر رري
السجتسا أحج االعسجة الخئددل في ءشاءة باعتبار أن طكانرل

السخأة يعج طةداساً طعب اًخ عرغ يصرػر ذلرظ السجتسرا لانلتاحره

لرقد ررل ،فبةر ررجر طر ررا يتر رراح لهر را طر ررغ فر ررخص التعار رردع لالعسر ررر
لااءررجاص لالسذ ررارنل السجتسعدررل بة ررجر ط ررا يذرردخ إل ررى ية ررجم
السجتس ررا عا ررى فسد ررا الجػانر ر

االفتساعد ررل لاالقتر رراديل
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لالثةافدر ر ررل لالدداسر ر رردل( ،عادسر ر ررات )405 ،2006 ،لقر ر ررج

ءشدرربل  ،%1.29نسررا يذرردخ إلررى أن عررجد أعزرراء هدئررل

اقتزت التصػرات االقتراديل لاالفتساعدل لالدداسردل طرغ

التررجراذ طررغ ادنرراث يسثررر ندرربل  ،%15.03ليعررج ندرربل

الس ر رخأة فر رري السجتسر ررا الدسشر رري أدلا اًر طتع ر رجدة فر رري طختار ررن

طشخلز ررل ،طةارن ررل بأعز رراء هدئ ررل الت ررجراذ ط ررغ الر ررحنػر

السجرراالت الحجيثررل ،فبعررج ضهررػر التعارردع الحررجيث يػافررجت
الس رخأة الدسشدررل فرري العجيررج طررغ الػضررائن الخجطدررل :شبدبررل،

لطعاسررل ،طررجيخة ،سرردجة اعسررار،

يسثر ررر ندر رربل ( ،84.97%ل ازرة التعار رردع العر ررالي،2020 ،
 )12دسا هػ طػضف في الججلر اآليي:

الررخ( ،اللةدررل،2010 ،

)263
ب .واق دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية:

يذدخ ادحرائدات إلى زاادة عجد الصالبات فري

االلتح ر ر رران بالجاطع ر ر ررات الحكػطد ر ر ررل ءشد ر ر رربل .06%ءدشس ر ر ررا
انخلر ر ر ررس عر ر ر ررجد الساتحةر ر ر ررات فر ر ر رري الجاطعر ر ر ررات ااهادر ر ر ررل
جدول( )1يه ح تهزي أعزاو هيئة التدريس لمعام الجامعي (2018ةةةةة 2019م)
الجامعات

االجسالي

أعزاو هيئة التدريس
ذكهر

أناث

الحكهمية

5438

663

6101

الخاصة

3243

873

4116

اإلجسالي

8681

1536

10217

الشدبة

84.97%

15.03%

100%

السردر( :وزارة التعميم العالي .)12 2020
دسررا يػضررف التةرراراخ بررأن يػافررج ادنرراث يتخنررد

يدمررخ اادب الشطررخم بعررجد نبدررخ طررغ الج ارسررات

ضر ررسغ أعزر رراء هدئر ررل التر ررجراذ فةر رر ،،عار ررى الر ررخبع طر ررغ

الترري يشاللررت طػضررػص الس رخأة فرري طختاررن السجرراالت،

االداراررل

بع ر ررس الج ارس ر ررات ذات العقق ر ررل السباهر ر رخة بسػض ر ررػص

اط ر ررتقدهغ لس ر رريهقت عاسد ر ررل لمبر ر رخات عساد ر ررل ( س ر ررشػات
مب رخة) ،يعرردز طررغ يشافدررهغ ليةررجطهغ لاسشاص ر

العاد ررا لعا ررى ال ررخبع ط ررغ التحر رػالت الؤبدر رخة الت رري ح ررجثت
مقر العذخ الدشػات اامدخة ،فةرج ءرحلت الجهرػد الػششدرل

لق ررجطت اآللد ررات الهادف ررل إل ررى يعدا ررد طد ررتػ التخبد ررل ف رري
الدسغ ،لطا ذلظ يبةى اللجػة الجشجرال طخيلعل فجاً

لفر رري ضر ررػء طر ررا سر ررب  ،فر ررعن الس ر رخأة الدسشدر ررل لر ررع

يحر ررر عا ررى أم طشرر ر

قد ررادم ف رري طيسد ررات التعا رردع

العررالي ،لالي ردار هشررام يررجن فرري ندرربل طذررارنل الس رخأة فرري

طشاصر

صررشا الة رخار لالدداسرردات لةصرراص التعارردع لالتعارردع

العالي بذكر ماص
 .2دراسات سابقة:

www.baydaauniv.net/buj

لطشهر ررا :طج ر ررار الةدر ررادة الشدر ررػال ،لسر رردتع اسر ررتعخاض
البحث عاى الشحػ اآليي:
هةةدفى دراسةةةة ( الرقةةةب  )2009إلررى التعررخ

إل ررى أدث ررخ السعػق ررات ه رردػعاً ،الت رري يح ررػر دلن طسارس ررل

السر ر رخأة لاد ر رراػم الةد ر ررادم ف ر رري طيسد ر ررات التعا ر رردع الع ر ررالي

بسحافط ررات بر ردة ،لاس ررتخجطت الج ارس ررل الس ررشهج الػصر ررلي
لسقءطته لسػضػص الجراسل ،لقج يؤػن طجتسا الجراسل طغ

فسدررا العرراطادغ فرري طيسدررات التعارردع العررالي بضرردة لاعررام
الج ارس ر ر ر رري(  ،)2010 /2009ف ر ر ر رري ث ر ر ر ررقث فاطع ر ر ر ررات (
الجاطع ر ر ررل ادس ر ر ررقطدل بضر ر ر ردة ،فاطع ر ر ررل اازه ر ر ررخ ،فاطع ر ر ررل

ااقرى) ،لالبالب عجدهع (  ،)1148عاطقً لعاطال ،لقرج

ءاضررت عدشررل الج ارسررل (  )301عاطررر لعاطاررل ،ليررع يرررسدع
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اسر ر ررتبانل طكػنر ر ررل طر ر ررغ (  )50فة ر ر رخة طػزعر ر ررل عار ر ررى ( )3

يصر ررػاخ السهر ررارات الةدادي ر ررل لاس ر رخأة الر ر رردشدل العاطار ررل فر رري

طجرراالت ( :السعػقررات االفتساعدررل  ،لالسعػقررات الدداسرردل

طيسدر ررات التعار رردع العر ررالي فر رري الرر رردغ يتصا ر ر

االهتسر ررام

 ،لالسعػقر ر ررات الذخر ر ر رردل ) ،ل يػصر ر ررات الج ارس ر ر ررل إل ر ر ررى

ءثقثل أطػر :ألالً :يصػاخ ءخناطج طكثن لتصػاخ السهرارات

عشهر ر ررا أفر ر ر رخاد عدش ر ر ررل الج ارسر ر ررل ه ر ر رري طج ر ر ررار ( السعػق ر ر ررات

يةػم الجاطعات لالؤادات ءتصػاخ ءخاطج أداديسدرل يدرتهج

طجسػعل طغ الشتائج طغ أهسها :أدثخ السعػقات التي عبرخ

الةداديل لاسخأة في طيسدرات التعاردع فري الرردغ ،ثاندرا :أن

االفتساعدر ر ررل) إذ ءار ر ررب طتػسر ر ررصه الحدر ر رراءي ( ،)35654

إعررجاد الصالبررات ليررأهداهغ فرري طجررار الةدررادة ااداديسدررل،

طج ر ر ر ررار ( السعػق ر ر ر ررات الدداس ر ر ر رردل) بستػس ر ر ر رر ،حد ر ر ر رراءي (

ثالثاً :أن يدعى الجاطعات لالؤادات في الردغ إلرى إءرخاز
نس رراذج ند ررائدل ط ررغ الةد ررادات ااداديسد ررل لتؤ ررػن نسػذفر راً،

ليررق طجررار ( السعػقررات الذخررردل) ،بستػسرر ،حدرراءي (

أما دراسةة (اليهسةفي  )2013فةرج هرجفت إلرى

لب ر ررػزن ند ر رربي(  ،)73508لبجرف ر ررل ير ر رػافخ نبدر ر رخة ،لي ر ررق

 ،)35519لبررػزن ندرربي(  ،)70538لبجرفررل يرػافخ نبدرخة،

ليشذخ قرز نجاحهغ ءدغ الجسدا لاتعاع طشها

 ،)35318لبر ر ر ررػزن ندر ر ر رربي (  ،)66536لبجرفر ر ر ررل ي ر ر ر رػافخ

يحجيررج درفررل طعػقررات اريةرراء السرخأة لاسشاصر

الد ررائجة يعخق ررر لص ررػر السر رخأة إل ررى الس اخد ررد الةدادي ررل ف رري

الةدادات الشدػال لاعتسجت الجراسل عاى السشهج الػصرلي

طتػس ررصل ،نس ررا أضه ررخت أن الع ررادات لالتةالد ررج لااعر ر اخ
الجاطعل

2009

وهدفى دراسة السهتي وآخةرون ,et ( 2009

 (Elmuti al,إلر ررى طعخفر ررل التحر ررجيات التر رري

يػافههر ررا الس ر رخأة فر رري السشاص ر ر

الةدادير ررل لتحةد ر ر اللعالدر ررل

الػاليررات الستحررجة فرري السشاصر

الةداديررل ،لامتبررار العققررل

التشطدسدر ررل لادتذر ررا

ءر ر ر رردغ أسر ر ر ررالد

اافؤر ررار العاطر ررل حر ررػر أدلار ندر رراء

الةدر ر ر ررادة اددارار ر ر ررل لاللعالدر ر ر ررل التشطدسدر ر ر ررل

لاسر ررتخجطت الج ارسر ررل السر ررشهج السدر ررحي ،ليؤر ررػن طجتسر ررا
الجراسل لعدشته طغ (  )700اطرخأة طخترارة طرغ الررشاعات
في الػاليات الستحجة ،يع امتدارهغ بصخاةل عذػائدل لةداس

يرررػرات اادلار الةداديررل لاللعالدررل التشطدسدررل ،ليػصررات
الج ارس ررل إل ررى طجسػع ررل ط ررغ الشت ررائج ط ررغ أهسه ررا :أضه ررخت
الشت ررائج أن ط ررا ية ررخب ط ررغ  ٪ 50ط ررغ الةد ررادات الشد ررائدل

يػافهغ عػائ يحج طغ يػلدهغ طشاص

إدارال لهرعخت

بالبدر ر ررل الشدر ر رراء لالخفر ر ررار طر ر ررغ أف ر ر رخاد العدشر ر ررل أن التعار ر رردع
لالت ر ررجرا

يسكر ر ررغ أن يدار ر ررج طر ر ررغ اسر ر ررتعجاد الشدر ر رراء ادلار

قداديل
بيشسةةةةةةةةا هةةةةةةةةدفى دراسةةةةةةةةة مادسةةةةةةةةن (2010
 )Madsen, 2010إلررى التعررخ إلررى ااسررالد

الترري

اسررتخجطتها الس رخأة الررردشدل العاطاررل فرري طيسدررات التعارردع

الع ر ررالي ف ر رري يص ر ررػاخ طعارفه ر ررا لطهارايه ر ررا لق ر ررجرايها ،لق ر ررج
يػصات الجراسل إلرى طجسػعرل طرغ الشترائج طرغ أهسهرا :أن
www.baydaauniv.net/buj

الةداديررل فرري

لح ررجات الجه رراز اددارم الدسش رري لاجلل ررل ط ررغ لفه ررل نط ررخ

ف رري الج ارس ررل السدجاند ررل ،لذل ررظ باس ررتخجام اس ررتسارة اس ررتبانل
ضست (  )43فةخة ،لنط اًخ لؤبخ حجع طجتسا الجراسل فةرج
ي ررع اس ررتخجام أس رراػب السعايش ررل ،لذل ررظ ط ررغ م ررقر أس رراػب
العدشررل العذ رػائدل الصبةدررل ثررع يػزاررا (  )387اسررتبانل فرري
( )15لحر ررجة إدارا ر ررل حكػطد ر ررل طر ررا ء ر رردغ ل ازرة أل هدئر ررل أل
طيسدرل ،أل هرخنل عاطرل  ،أل طرا فري حكسهرا ،ليػصررات
الج ارسررل إلررى طجسػعررل طررغ الشتررائج أهسهررا :نانررت طعػقررات

ارية ر رراء السر ر رخأة لاسشاصر ر ر

الةدادي ر ررل ف ر رري لح ر ررجات الجه ر رراز

اددارم الدسشرري طررغ لفهررل نطررخ الةدررادات الشدررػال ،الترري

حرخيها الباحثل في أربعل طحالر رئددل ،لهري :طعػقرات
فري طشطػطرل الدداسرات العاطررل ،لطعػقرات فري ءدئرل العسررر

الجامادل ،لطعػقات نلددل ،لأمد اًخ يسثرر السعػقرات الثةافدرل

لاالفتساعد ر ر ررل عػائر ر ر ر حةدةد ر ر ررل لفةر ر ر راً لشت ر ر ررائج الج ارس ر ر ررات

ادحر ررائدل الت رري قاط ررت ءه ررا الباحث ررل ،ل ألض ررحت بأنه ررا

ف ر رراءت درفته ر ررا الؤاد ر ررل م نبدر ر رخةم ليةاءاه ر ررا الةدس ر ررل 3561

بالسةدرراس الشطررخم لاج ارسررل نسررا ألضررحت نتررائج الج ارسررل
أن درف ررات طعػق ررات ن ررر طح ررػر بحدر ر

التخيدر ر

نان ررت

عا ررى الشح ررػ اآلي رري :الثةافد ررل لاالفتساعد ررل ،طعػق ررات ءدئ ررل
العسررر الجامادررل ،السعػقررات الشلدرردل ،لأمدر اًخ السعػقررات فرري
طشطػطل الدداسات العاطل فاءت في السخيبل اامدخة

وهدفى دراسة كل من ( الطراونة وأبه درويش
 )2013إلرى يةررجيع عررجد طرغ البرخاطج التجرابدررل لالتصػاخاررل
5:6

مجلة جامعة البيضاء– المجلد( – )3العدد( )2أغسطس 2222م (عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الثاني لجامعة البيضاء)

لدارادة طهرارات السرخأة ليصػاخهرا فري

الستصابر ر ر ررات ااداديسدر ر ر ررل السرر ر ر رراحبل لاتسكر ر ر رردغ الشدر ر ر ررائي

ذات السحتػ الهراد

اددارة ،ليسكدشهررا طررغ يجررالز العجيررج طررغ السعػقررات الترري

لاػض ررائن الةدادير ررل ف رري فاطعر ررل حائ ررر ،لاسر ررتخجم السر ررشهج

يػافهها ،للتحةد أهجا

الجراسل اسرتخجم السرشهج العاسري

الػصلي لسقءطته لصبدعل أهجا

الجراسل ،ليؤػن طجتسرا

التحادا ر ر ر رري الػص ر ر ر ررلي السخ ر ر ر ررتا ( ،الش ر ر ر ررػعي ،لالػص ر ر ر ررلي

الجراسل طرغ أعزراء الهدئرل التجرادردل الشدرائدل فري فاطعرل

فرري السػاقررا ادداراررل العادررا فرري طحافطررات الؤررخم لالصلداررل
لطعان ،لطشصةرل العةبرل االقترراديل الخاصرل ،لقرج شرػرت

حجررع عدشررل الج ارسررل(  )56عزرػاً  ،لاسررتخجطت االسررتبانل

د ررأداة ءػص ررلها أداة رئدد ررل لجس ررا السعاػط ررات ليػص ررات

اسررتسارة لزعررت عاررى عدشررل ءاضررت (  )120طررغ الدرردجات

الج ارسررل إلررى طجسػعررل طررغ الشتررائج طررغ أهسهررا :أن درفررل

الا رػايي يذررضاغ طػاقررا إداراررل فرري طحافطررات الجشررػب فرري

أهسد ررل الستصاب ررات ااداديسد ررل ل ررج الهدئ ررل التجراد رردل ف رري

الج ارسر ررل إلر ررى طجسػعر ررل طر ررغ الشتر ررائج أهسهر ررا :السعػقر ررات

لج الهدئل التجراددل فري فاطعرل حائرر يتسثرر بالستصابرات

السدررجاني) ،ليؤررػن طجتسررا الج ارسررل طررغ فسدررا العرراطقت

ااردن( :الؤررخم ،الصلػلررل ،طعرران ،العةبررل) ،لقررج يػصررات
االفتساعدل لالسهشدل نانت طغ أءخز التحجيات التي يػافره

يةررجم الس رخأة فرري السػاقررا ادداراررل العادررا ،لأن دعررع الخفررر

لاسخأة ،لالتعالن في يةدردع اادلار ااسرخال ،ليعرادة الشطرخ
فر رري أسر ررذ التخقدر ررل لالتخهر رردف لاسػاقر ررا لالسشاص ر ر

العادر ررا

لاالءتعر رراد عر ررغ التسددر ررد ضر ررج الس ر رخأة لرر ررالف الخفر ررر فر رري
العسر -طغ أهع الستصابات القزطل لتةجم السخأة
وهةةدفى دراسةةة رابةةهر (2015

Raburu,

 )2015إل ررى يحلد ررد ااداديسد ررات ليحةدر ر الت ررػزان ء رردغ

حائ ررر ،ي ررع امتد ررارهغ بالصخاة ررل العذر رػائدل الصبةد ررل ،لبا ررب

فاطعل حائر نبدرخة فرجاً ،لأن درفرل الستصابرات ااداديسدرل
الذخردل لاددارارل لالتشطدسدرل لالسجتسعدرل ،ليػفرج فرخلن
دالررل إحرررائداً فرري يةررجيخ الهدئررل التجرادرردل الشدررائدل لجرفررل

الستصاب ررات ااداديسد ررل ف رري فاطع ررل حائ ررر ،يع ررد لستضد ررخ
التخرز لالجشددل لسشػات الخبخة
وهةةةةةةدفى دراسةةةةةةة ( السطيةةةةةةر و الجةةةةةةارود

 )2016إلرى التعررخ إلررى درفرل يرػافخ عشاصررخ التسكرردغ
اددارم لاةدررادات الشدررائدل فرري نادررل التخبدررل بجاطعررل الساررظ

سر ر ر ررعػد ،لير ر ر ررع اسر ر ر ررتخجام السر ر ر ررشهج الػصر ر ر ررلي السدر ر ر ررحي،

ااس ر رخة لالػضدلدر ررل ،ل إلر ررى يةرر رري مب ر رخات ااداديسدر ررات

لاسررتخجطت االسررتبانل ءػصررلها أداة لجسررا ءدانررات الج ارسررل

الحالدرل

ط ررغ طجتسعه ررا الستسث ررر ف رري الةد ررادات الشد ررائدل ف رري ناد ررل

لالتح ررجيات الت رري لافهته ررا لق ررج اعتس ررجت الج ارس ررل الس ررشهج

التخبدل بجاطعل الساظ سعػد ،لالبالب عجدهغ (  )14فرخداً،
للةررج يػصررات الج ارسررل إلررى طجسػعررل طررغ الشتررائج أهسهررا:

لاالستخايدجدات التي ايبعتها لاػصػر إلى السخاي

الشر ر ررػعي ،لاسر ر ررتخجطت السة ر ر ررابقت السعسةر ر ررل ط ر ر ررا ( )16

أداديسدررل فرري  3فاطعررات ندشد ررل ،ليػصررات الج ارسررل إل ررى

يػفخ عشاصخ التسكدغ اددارم لرج الةدرادات الشدرائدل فري

طجسػعررل طررغ الشتررائج طررغ أهسهررا :قاررل طررغ الشدرراء هررةةغ

دادل التخبدل بجاطعل الساظ سرعػد ،ءجرفرل طتػسرصل حدرث

السهشدررل لااداديسدررل العادررا ءررب،ء ،لذلررظ

ءاررب الستػسرر ،الحدرراءي العررام ( ،)3 14لقررج فرراء طحررػر

ددشدررا ،نسررا نذررلت نتررائج بعررس السذررارنات أنهررغ دفعررغ

التسكدغ االدارم ،يادها االيرار اللعرار ،لبالسخيبرل الخابعرل

ثسش راً لتةررجطهغ ءتشحدررل الرردلج فاند راً ،ءدشسررا بعزررهغ نحرردغ

ي ررأيي يل ررػاس الد رراصل ،لف رري اامد ررخ يسث ررر التحلد ررد أق ررر

ش رخاةهغ لاس اخي ر

بدرررب

االيجرررا الثة ررافي ال ررحنػرم ال ررحم الير ردار قػار راً ف رري

العسر أل أفاشه طغ أفر العائارل ،أطرا االسرتخايدجدات التري
ايبعشهرا فؤانررت العسرر الجرراد لالتخندرد عاررى البحرث لالشذررخ

ابخاض التخقدل
وهةةةةةةدفى دراسةةةةةةة ( الرشةةةةةةيد

 )2016إل ر ررى

التع ررخ إل ررى الستصاب ررات ااداديسد ررل السر رراحبل لاتسك رردغ

الشدرائي لاػضررائن الةداديرل فرري فراطا حائررر ،لاللرخلن ءرردغ
www.baydaauniv.net/buj

فخا ر العسررر لالتررجرا

بالسخيبررل االلررى طررغ ءرردغ عشاصررخ

عشاصخ التسكردغ اددارم لرج الةدرادات الشدرائدل فري نادرل
التخبدل بجاطعل الساظ سعػد

وهةةةةةةدفى دراسةةةةةةة (الدةةةةةةهمحي  )2017إلرر ررى

التعر ررخ إلر ررى لاقر ررا التسكر رردغ اددارم لاس ر رخأة العاطار ررل فر رري

السيسد ررات التعادسد ررل بسحافط ررل حز ررخطػت لاس ررتخجطت

الباحثل السرشهج الػصرلي التحاداري ،ليؤرػن طجتسرا البحرث
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طر ررغ فسدر ررا طر ررجيخم السر ررجارس الثانػار ررل لابشر ررات للنقئهر ررا

الجشددغ فدسا يتعا بالتػضدن لالتخقدل أل الشةر أل الشرجب

بسحافط ررل حز ررخطػت ،لاعتس ررجت االس ررتبانل أداة لاج ارس ررل

أل االعرررارة لفر رري ادفر ررازات بأنػاعه ررا السدر ررتحةات السالدر ررل

يؤػن ررت ط ررغ (  )31فةر رخة ،طػزع ررل عا ررى س رربعل طج رراالت(

لبدخه ررا ط ررغ ااحك ررام العاط ررل ،ل أن إقر رخار أحك ررام ماص ررل

طررشف الرررقحدات ،ايخرراذ الة ر اخرات ،يؤشػلػفدررا السعاػطررات

لااليرراالت ،السعخفرل لالسهرارات ،التلؤدرخ ادءرجاعي ،فررخن

يتعار ر ب ررالسخأة دلن الخف ررر ،لذل ررظ لاحل ررا عا ررى حةػقه ررا
الستعا لبصبدعتها البدػلػفدل للضدلتها في السجتسا

العس ررر ،الت ررجرا ) ،ليػص ررات الباحث ررل إل ررى طجسػع ررل ط ررغ

أمةةا( غشةةيم  )2020فقةةد أجةةرا دراسةةة هررجفت

السيسدررات التعادسد ررل بسحافط ررل حزررخطػت ن رران طخيلعر راً،

فرري السجررار اادرراديسي ،لالتحررجيات الترري يػافرره الس رخأة فرري

الشت ررائج ط ررغ أهسه ررا :أن لاق ررا التسك رردغ اددارم لاسر رخأة ف رري

إلررى يأصرردر الةدررادة الشدررائدل عاسد راً ،لالتعررخ إلررى لاقعهررا

دسا أضهخت الشتائج يلالياً في طػافةل طجتسا الجراسل عاى
لفررػد اابعرراد الدرربعل الترري حررجديها الج ارسررل لػاقررا التسكرردغ

السجر ررار الةد ر ررادم ااد ر رراديسي ،لي ر ررع ايب ر رراص طر ررشهج البح ر ررث

اددارم لاسرر ر ر رخأة ف ر ر ر رري السيسدر ر ر ررات التعادسد ر ر ر ررل بسحافط ر ر ر ررل

الشررػعي ،لذلررظ ءتحادررر طحتررػ اادءدررات الدررابةل لتأصرردر

حزررخطػت حدررث أحتررر بعررج فررخن العسررر السخيبررل االلررى،

الةدادة الشدائدل عاسداً ،نسا اسرتخجطت السقحطرل لالسةاءارل
أدايرردغ لاتعررخ إلررى لاقررا الةدررادة الشدررائدل لالتحررجيات الترري

ءدشسا احتر بعج يؤشػلػفدا السعاػطرات لااليرراالت السخيبرل

يػافه الةدرادة الشدرائدل فري السجرار اادراديسي ،يرع يصبدةهرا

الثاند ر ررل ،ث ر ررع بع ر ررج ط ر ررشف الر ر ررقحدات ،ث ر ررع بع ر ررج السعخف ر ررل

عا ر ررى قد ر ررادات أداديسد ر ررل طتشػع ر ررل ،ن ر ررػندقت لطذر ر رخفات

لالسهر ررارات ،ثر ررع بعر ررج التلؤدر ررخ ادءر ررجاعي ،ثر ررع بعر ررج ايخر رراذ

أقدررام ،لنائبررات ،لػحررجات طختالررل ،لقررج يررع فسررا البدانررات

لاامدخة

التي يعشي أن إفخاء السدارج طرغ السةرابقت ال يتبرا الججيرج

الةر ر اخرات ،ءدشس ررا ن رران بع ررج الت ررجرا

ف رري السخيب ررل الد ررابعل

وأجةةةرا (البمهشةةةي وآخةةةرون  )2019دراسةةةة

هررجفت إلررى طعخفررل التحررجيات الترري يػافرره الةدررادة الشدررائدل
ف رري السيسد ررات التعادسد ررل بد رراصشل عس رران لق ررج اعتس ررجت

عررغ شخا ر السةاءاررل إلررى أن يررع الػصررػر لجرفررل ادهررباص
طررغ السعاػطررات ،للةررج يػصررات الج ارسررل إلررى طجسػعررل طررغ

الشت ر ررائج ط ر ررغ أهسه ر ررا :أن الةد ر ررادة الشد ر ررائدل ال يل ر ررخن ف ر رري

فاعادتها عغ الةدادة الحنػرال فتأثدخ ثةافل البدئل فري ااداء

الجراسل السشهج الػصلي التحاداي ،ليؤػن طجتسرا الج ارسرل

الةد ر رادم أعار ررى ط ر ررغ ير ررأثدخ فر ررشذ الةائ ر ررج ،لؤر ررغ الدر ررسات

طررغ فسدررا الشدرراء الا رػايي يذررضاغ لضررائن فرري طيسدررات

الشطخال لؤر فشذ الةائرج يطهرخ فري ءدئرل العسرر ،نالعشايرل

التعادع الحكػطدل  ( :طجيخ عام لطداعج طجيخ عام ،طجيخ

لالسذ ررارنل ل ررج السر رخأة لالح رردم ل ررج الخف ررر ،لق ررج يخن رردت

ط ر ر ر ررجيخ دائر ر ر ر رخة ،لرئدد ر ر ر ررل قد ر ر ر ررع ،الب ر ر ر ررالب

التحررجيات الترري يػافرره الس رخأة فرري طجررار الةدررادة ااداديسدررل

دائر ر ر ر رخة لنائر ر ر ر ر

عررجدهغ( ) 322سرردجة ،ءاضررت عدشررل الج ارسررل (  )202يررع

في طجالدغ :الثةافل التشطدسدل ،لالثةافل االفتساعدل

المتدر ر ررار بالصخاةر ر ررل العذ ر ر رػائدل البدر ر رردصل ،نسر ر ررا صر ر ررسست

الجراسل استبانل يتؤػن طغ (  )51فةخة طػزعرل عارى ثقثرل

جهانب االستفادة من الدراسات الدابقة:

استلاد البحث الحالي طغ الج ارسرات الدرابةل فري نثدرخ طرغ

طحر ر ررالر :التحر ر ررجيات الذخرر ر رردل ،التحر ر ررجيات التشطدسدر ر ررل،

فػانبر ر رره السر ر رردسا فدسر ر ررا يتعا ر ر ر ءتحجير ر ررج طذر ر رركال البحر ر ررث،

التح ررجيات السجتسعد ررل  ،ليػص ررات الج ارس ررل إل ررى طجسػع ررل

طررغ الشتررائج طررغ أهسهررا :أن يةررجيخ التحررجيات الترري يػافرره
الةدررادات الشدررائدل نانررت ءجرفررل طتػسررصل لجسدررا طحررالر
الج ارسر ررل ،لنانر ررت حد ر ر

التخيد ر ر  :التحر ررجيات التشطدسدر ررل

لالتذ رخاعدل ،التحررجيات السجتسعدررل ،التحررجيات الذخررردل،

دسررا أضهررخت الشتدجررل أن طخلن ررل التذررخاعات يعرردز ال ررجلر
الةدررادم لاسررخأة  ،لأنرره ال يػفررج أحكررام لق رػاندغ يسدررد ءرردغ
www.baydaauniv.net/buj

لصدابل أهجا

البحث ،لبشاء أداة البحث ،ليثخاء ادشرار

الشطخم ،لالتعخ إلى نػص السعالجات ادحرائدل لابحث،

بدخ أن البحرث الحرالي يتسدرد عرغ هرح الج ارسرات الدرابةل
بسا يأيي:
 يسدد البحرث الحرالي برانلخاد بأسراػب البحرث باسرتخجامأساػب الجراسات السدتةبادل (دللي )Delphe
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 يسد ررد البح ررث الح ررالي ب ررانلخاد بسجتس ررا البح ررث لعدشت ررهالترري يررع امتدارهررا بصخاةررل قرررجيل إذ فسعررت طررغ مب رخاء
طخترر رردغ فر رري طج ر رار اددارة لالتخصر ررد ،التخبر ررػم ،لعار ررع
الشلذ ،لعاع االفتساص لبدخها

 .2مجتس البحث وعيشت :

يؤر ررػن طجتسر ررا البحر ررث لعدشتر رره طر ررغ فسدر ررا الخب ر رخاء

السختررردغ طررغ الهدئررل التجرادرردل بالجاطعررات الدسشدررل ،فرري
طجررار اددارة لالتخصررد ،التخبررػم ،لطجررار عاررع االفتسرراص،

 -يسد ررد البح ررث الح ررالي بحج ررع العدش ررل السك ررػن ط ررغ ()27

لعا ررع ال ررشلذ ،ليخرر ررات أم ررخ  ،لاتع ررخ إل ررى أهسد ررل

 -يسد ررد البح ررث الح ررالي بالشت ررائج الت رري ي ررع التػص ررر إلده ررا

الدسدشل لنط اًخ لصبدعرل البحرث الحرالي لأهجافره السدرتةبادل

الشدػال في الجاطعات

أعز رراء هدئ ررل الت ررجراذ ف رري الجاطع ررات الدسشد ررل ،الستسثا ررل

ثالثاً :مشهجية البحث وإجراوات :

إب ،حزخطػت ،ذطار ،البدزراء ،حجرل ،عسرخان ،فبارل)

مبد اًخ طغ أعزاء هدئل التجراذ في الجاطعات الدسشدل

بحررػله عارى درفرل أهسدرل نبدرخة لجسدرا طتصابرات الةدرادة

يرػافخ طتصابررات يلعدررر دلر الةدررادة الشدررػال فرري الجاطعررات
ي ررع امتد ررار عدش ررل قر ررجيل ط ررغ السختر رردغ لالخبر رخاء ،ط ررغ

ءتدررا فاطع ررات حكػطدررل له رري :فاطعررل (ص ررشعاء ،ع ررجن،

 .1مشهج البحث:

لقج يع امتدار هح الجاطعات بذكر قصاعي بحدث يسثرر

ي ر ررع اس ر ررتخجام الس ر ررشهج الػص ر ررلي بأس ر رراػبده السد ر ررحي

فاطعات طغ الذسار لالجشػب لالػس ،،لباب عجد الخبرخاء

لالتحادارري الةررائع عاررى فسررا البدانررات لالسعاػطررات ليبػابهررا

( )27مبد ر ر ر اًخ ،طر ر ررغ أعزر ر رراء هدئر ر ررل التر ر ررجراذ فر ر رري هر ر ررح
الجاطع ررات لفدس ررا ي ررأيي ع ررخض ط ررػفد لخر ررائز عدش ررل

لتلعدر الجلر الةدادم لاسخأة في الجاطعات الدسشدرل نسرا يرع

الخب رخاء الررحم اسررتجاءػا ،طررغ حدررث فهررل العسررر ،الجررشذ،

ليحادادها ،لالتػصر إلى نتائج طتعاةل بالستصابات الخئددرل
استخجام أساػب دللي السعجر( ،)Delphiءهرج

الػصرػر

إلر ررى إفسر رراص الخب ر رخاء عار ررى أهسدر ررل طتصابر ررات يلعدر ررر دلر
الةدادة الشدػال بالجاطعات الدسشدل،

الجرفل العاسدل ،التخرز العاسي ،السدتػ الػضدلي.

 .1جهةةةة العسةةةل :يبرردغ الجررجلر( )2الخب رخاء حد ر
العسر:

فهررل

جدول ( )2يه ح عيشة الخبراو حدب جهة العسل
م

الجامعة

العدد

الشدبة%

1

صشعاو

6

22.22

2

عدن

3

11.11

3

إب

9

33.33

4

ذمار

1

3.7

5

حزرمهت

1

3.7

6

عسران

1

3.7

7

البيزاو

2

7.40

8

حجة

3

11.11

9

جبمة

1

3.7

27

100%

اإلجسالي

www.baydaauniv.net/buj
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يتزررف طررغ الجررجلر ( :)2يشررػص الخب رخاء طررغ أعزرراء
هدئررل التررجراذ فرري ( )11فاطعررل يسشدررل حكػطدررل ،أن عررجد
الخب رخاء طسررغ يعساررػن فرري فاطعررل إب ( )9مب رخاء ،ءشدرربل

( ،)33.33لهرري يسثررر أعاررى ندرربل ،لاخفررا ذلررظ إلررى أن

بأعزرراء هدئررل التررجراذ ط ررا سررهر االلتةرراء ءهررع ليصبدرر
االستبانل طعهع
 .2الجشس :يبدغ الججلر ( )3الخبخاء حد

الجشذ

فاطع ررل إب طك رران لف ررػد الب رراحثدغ ،لعا ررى طعخف ررل لاس ررعل
جدول ( ) 3يه ح خرائص عيشة البحث ( الخبراو )حدب متغير الجشس
الستغير الديسغرافي

مدتهيات الستغير

العدد

الشدبة

الجشس

ذكر

15

55.55

أنثى

12

44.44

اإلجسالي

27

100%

يتزر ر ررف طر ر ررغ الجر ر ررجلر( :)3أن عر ر ررجد الخب ر ر رخاء طر ر ررغ

ال ر ررحنػر( )15يسثا ر ررػن ندر رربل( )55.55ط ر ررغ العر ررجد لؤا ر رري

 3الدرجةةةةة العمسيةةةةة :يبر رردغ الجرررجلر( )4الخب ر رخاء حد ر ر
الجرفل العاسدل

لاخب ر ر ر رخاء لعر ر ر ررجد الخب ر ر ر رخاء طر ر ر ررغ اانر ر ر رراث ( )12يسر ر ر ررثاغ

ندبل( )44.44طغ العجد الؤاي لاخبخاء

فجلر ( ) 4يػضف مرائز عدشل البحث ( الخبخاء )حد

طتضدخ الجرفل العاسدل

الستغير الديسغرافي

مدتهيات الستغير

العدد

الشدبة

الدرجة العمسية

أستاذ

2

7.40

أستاذ مذار

6

22.22

أستاذ مداعد

17

62.96

مدرس

2

7.40

اإلجسالي

27

100%

يتز ر ر ررف ط ر ر ررغ الج ر ر ررجلر( :)4أن ع ر ر ررجد الخبر ر ر رخاء
اادراديسددغ قرج يرػزص ءردغ ( )2مبرخاء ءجرفرل أسررتاذ ،ل()6
مب رخاء ءجرفررل أسررتاذ طذررارم ،ل( )17مبد ر اًخ ءجرفررل أسررتاذ

 4التخرةةص العمسةةي :يبرردغ الجررجلر( )5الخب رخاء حد ر

التخر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررز العاس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري

طداعج ،ل( )2مبخاء ءجرفل طجرس

جدول ( ) 5يه ح خرائص عيشة البحث ( الخبراو )حدب متغير التخرص العمسي
الستغير الديسغرافي

مدتهيات الستغير

العدد

الشدبة

التخرص العمسي

عمهم أندانية

22

81.48

عمهم تطبيقية

5

18.51

اإلجسالي

27

100%

www.baydaauniv.net/buj
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يتز ررف ط ررغ الج ررجلر( :)5أن ع ررجد الخبر رخاء ف رري

التخر ررز العاسر رري (عا ررػم أندر رراندل) ( )22له ررع يسثار ررػن

ند رربل( )81.48ط ررغ الع ررجد الؤا رري لاخبر رخاء نس ررا ان ع ررجد

الخبر ر رخاء ف ر رري التخر ر ررز العاس ر رري (عا ر ررػم يصبدةد ر ررل) ()5

يسثاػن ندبل( ،)18.51طغ العجد الؤاي لاخبخاء

 5السدةةتها الةةه:يفي :يبرردغ الجررجلر( )6الخب رخاء حدر

السد ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتػ ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررػضدلي

جدول ( )6يه ح خرائص عيشة البحث (الخبراو) حدب متغير السدتها اله:يفي
الستغير الديسغرافي

السدتها اله:يفي

مدتهيات الستغير

العدد

الشدبة

أكاديسي

19

70.37

إدار

8

29.62

اإلجسالي

27

100%

يتزر ر ر ر ررف طر ر ر ر ررغ الجر ر ر ر ررجلر ( :)6أن عر ر ر ر ررجد الخب ر ر ر ر رخاء

فاطع ررل (إب ،ص ررشعاء ،ع ررجن ،حج ررل) ف رري طج ررار أص ررػر

الؤاي لاخبرخاء لعرجد الخبرخاء ادداراردغ ( )8يسثارػن ندربل

رائهررع ح ررػر لض ررػح ااسررئال لانتسائهررا لاسجررار لالد ررقطل

ااد ر رراديسددغ ( )19يسثا ر ررػن ند ر رربل ( )70.37ط ر ررغ الع ر ررجد

التخبد ررل لعا ررع ال ررشلذ ،لعا ررع االفتس رراص ،لق ررجم السحكس ررػن

( )29.62طغ العجد الؤاي لاخبخاء

الاضػال ،لبعج االشقص عارى إفابرات ااسرايحة السحكسردغ،

 3أداة البحث :اعتسج الباحثان االستبانل السضاةرل ءػصرله

ي ر ررع اآلم ر ررح بجسد ر ررا طقحط ر ررايهع نس ر ررا ي ر ررع قد ر رراس ثب ر ررات

أداة لجسر ررا ءدانر ررات لطعاػطر ررات البحر ررث ،للةر ررج ير ررع ءشاكهر ررا

باالس ر ررتلادة طر ر ررغ ادشر ر ررار الشطرر ررخم لالبحر ر ررػث لالج ارسر ر ررات
الدر ر ررابةل الستعاةر ر ررل بذر ر رريلن الس ر ر رخأة ،لالدداسر ر ررات لالا ر ر رػائف

التشطدسدررل لاجاطعررات الدسشدررل ،لق ررج يؤػنررت االسررتبانل ط ررغ
( )43فةرخة طػزعررل عاررى مسدررل طجرراالت يسثررر طتصابررات
يلعدر دلر الةدادة الشدػال في الجاطعات الدسشدل ،لهي:
 السجار االر :الستصابات التذخاعدل ( )6فةخات -السجار الثاني :الستصابات اددارال ( )11فةخة

االسر ر ررتبانل لستصابر ر ررات يلعدر ر ررر دلر الةدر ر ررادة الشدر ر ررػال فر ر رري
الجاطعر ر ررات الدسشدر ر ررل طر ر ررغ مر ر ررقر حدر ر رراب طعاطر ر ررر ثبر ر ررات

أللادخلنب رراخ حد ررث ق ررجرت ء ر ر ( ،)94%له رري يسث ررر ثب ررات
ع ررالي ،لب ررحلظ يسك ررغ الة ررػر ب ررأن ااداة له ررا ثب ررات طةب ررػر
لفاهد لاتصبد
 5تطبيق أداة البحث :بعرج االنتهراء طرغ إعرجاد ااداة فري
صررػريها الشهائدررل يررع الةدررام بررادفخاءات السدجاندررل ليصبدر

البحث عاى الخبخاء السذارندغ لفةاً لجػالت أساػب دللري

 -السجار الثالث :الستصابات ااداديسدل ( )8فةخات

(  )Delphiالسع ر ررجر ،حد ر ررث ي ر ررع التػاص ر ررر ط ر ررا الخبر ر رخاء

 -السجار الخابا :الستصابات الذخردل ( )8فةخات

لالسختررردغ الررحيغ لقررا عارردهع االمتدررار فرري طجررار اددارة

 -السجار الخاطذ :الستصابات السجتسعدل( )10فةخات

لالتخص ر ر ررد ،التخب ر ر ررػم ،لعا ر ر ررع االفتس ر ر رراص ،لعا ر ر ررع الرر ر ررشلذ

ليع استخجام طةداس (لدكخت الثقثي) لةداس درفل أهسدرل

يػافخ الستصابات (دبدخة ،طتػسصل ،صضدخة)

ليخررررات أمررخ ءاررب عررجدهع (  )27مبد ر اًخ ،لاسذررارنل

فرري البحررث فرري الجاطعررات الدسشدررل (صررشعاء ،عررجن ،إب ،

 4صةةةةدب وثبةةةةات االسةةةةتبانة :ير ررع التحة ر ر طر ررغ صر ررجن

حزر ررخطػت ،ذطر ررار ،البدز ر رراء ،حج ر ررل ،عس ر رخان ،فبا ر ررل)،

االستبانل في طخحال إعجادها االلى عاى طا شخحته لجشرل

التدررددخ طررغ طقحطررات ،لحخض راً عاررى زاررادة التأددررج طررغ

صجن االستبانل قبر يصبدةها ،يع التحةر طرغ الررجن طرغ

مر ررقر عر ررخض االسر ررتبانل عار ررى ( )6طحكسر رردغ ،طر ررغ ذلم

الخب ر رخة لاالمترر رراص ط ر ررغ أعزر رراء هدئ ر ررل التر ررجراذ ف ر رري
www.baydaauniv.net/buj

م ر ررقر فتر ر رخة زطشد ر ررل اس ر ررتسخت أدث ر ررخ ط ر ررغ ه ر ررهخ ،ليػزا ر ررا
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 .6إجةراوات تطبيةق الجهلةةة األولةى :لبعررج انتهراء الخبرخاء طررغ
ادفابررل عررغ االسررتبانل يررع فسعهررا ليلخاررب إفابررل الخب رخاء فرري
طعخف ررل

الجػل ررل االل ررى ،ليحاد ررر نت ررائج الجػل ررل االل ررى ءه ررج

درفل ايلان الخبخاء السذرارندغ ،لبعرج يحادرر نترائج هرح الجػلرل
لف ررج أن الخبر رخاء السذ ررارندغ لافةر رػا عا ررى فسد ررا اللةر رخات الت رري

احتػيها ااداة البالضرل ( )43فةرخة ،لنانرت الشدر

الستلر عادهرا

يداررج عررغ الشدرربل السحررجدة بأسرراػب دللرري حدررث يخالحررت ءرردغ

( )98%-85%لهر رري ندر رربل عالدر ررل ،لبسر ررا أن ااداة لفةخايهر ررا
حراتا عاى درفرل طػافةرل نبدرخة ،يسثرر إفسراص دللري ()%67

فةج ادتلى الباحثان بجػلل لاحجة

 .7األساليب اإلحرائية السدتخدمة:

يع اعصاء نر ءجير طغ ءرجائر سراع ادفابرل عرغ االسرتبانل قدسرل

رقسدر ر ر ر ر ر ررل ،نسر ر ر ر ر ر ررا يتزر ر ر ر ر ر ررف فر ر ر ر ر ر رري الجر ر ر ر ر ر ررجلر ( )7اآلير ر ر ر ر ر رري

جدول ( )7يه ح القيم الرقسية لبدائل اإلجابة عن فقرات االستبانة ومحك الحكم
م

البدائل

القيسة الرقسية

حدود الستهسطات بالشدب السئهية %

1

صضدخة

1

( )1-1,66

2

طتػسصل

2

()1,67- 2,33

3

دبدخة

3

( ) 2,34-3

ليع استخجم ااسالد

ادحرائدل التي يتشاس

طا شبدعدل البحث الحالي ،لهي:

 -التؤ اخرات لتحجيج طج االيلان (االفساص) ءدغ الخبخاء

 الستػس ،الحداءي لسعخفل طتػس ،استجابات عدشل البحثالستػس ،الحداءي

الػزن السئػم = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر × 100

الجرفل الةرػ ()3

لأعزاء هدئل التجراذ في الجاطعات الدسشدل ،عبخ فػلرل لاحرج

رابعاً :عرض الشتائج ومشاقذتها:
لإلفابررل عررغ س ريار البحررث ال رخئدذ :طررا طتصابررات يلعدررر
دلر الةدررادة الشدررػال فرري الجاطعررات الدسشدررل؟ يررع إعررجاد اسررتبانل

أس رراػب دلل رري ( )Delpheالسع ررجر ،باالس ررتلادة ط ررغ اادءد ررات

لالج ارس ر ررات الد ر ررابةل ،فزر ر رقً ع ر ررغ لر ر رػائف الجاطع ر ررات الدسشد ر ررل

لأنطستها ،لصدابل فةخايها لفةراً لاترجرج الثقثري لسةدراس لدكرخت
ءجرفل أهسدل (دبدخة ،طتػسصل ،صضدخة) شبةت عاى عدشل طرغ

طررغ أسرراػب دللرري ،لفدسررا يارري عخضراً لشتررائج البحررث لطشاقذررتها
عاى الشحػ اآليي:
 .1تحديد درجة مهافقة الخبراو عمى مجاالت األداة ككل:

لتحجي ررج درف ررل طػافة ررل الخبر رخاء عا ررى طج رراالت ااداة نك ررر ،ي ررع

حدرراب الستػسررصات الحدرراءدل لاالنح اخفررات السعداراررل ،لالشد ر

السئػال الستجابات الخبخاء لسجاالت ااداة نكر ،لالسخيبل التري
حرر عادها نرر طجرار طرغ مرقر الستػسر ،الحدراءي لالشدر

السئػال ،لنانت الشتائج نسا يػضحها الججلر (:)8

الخبر ر رخاء ءا ر ررب ع ر ررجدهع( )27مبدر ر ر اًخ ط ر ررغ الةد ر ررادات ااداديسد ر ررل،

جدول ( )8تحميل استجابة الخبراو حهل متطمبات تفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية

السجاالت

الترتيب

الستهسط الحدابي

االنحراف السعيار

الشدبة السئهية

درجة األهسية

الستطمبات التذريعية

5

2.62

0.48

87.46

دبدخة

الستطمبات اإلدارية

1

2.83

0.32

94.30

دبدخة

الستطمبات األكاديسية

3

2.77

0.30

92.17

دبدخة

الستطمبات الذخرية

4

2.70

0.41

90.15

دبدخة

الستطمبات السجتسعية

2

2.79

0.32

92.96

دبدخة

2.74

0.29

91.41

كبيرة

الستهسط العام
www.baydaauniv.net/buj
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يتزف طغ الججلر( :)8أن نتائج التحادر ادحرائي

الستصابات السجتسعدل عاى السخيبل الثاندل لفةاً الستجابات

لسج رراالت ااداة نك ررر حر ررات عا ررى درف ررل أهسد ررل نبدر رخة

الخب رخاء ،ءجرفررل أهسدررل نبد رخة ،لطتػسرر ،حدرراءي(،)2.79

ءشدر رربل ( ،)91.41لطتػسر رر ،حدر رراءي( ،)2.74لانح ر ر اخ

لانحر ر اخ

طعد ررارم( ،)0.29له ررحا يذ رردخ إل ررى لع رري الخبر رخاء بأهسد ررل
يػافخ الستصابات الدابةل لتلعدر الجلر الةدادم الشدػم فري

طعد ررارم( ،)0.32لند رربل طئػا ررل ( ،)92.96ث ررع

السجررار الثالررث :الستصابررات ااداديسدررل فرري السخيبررل الثالثررل

لفةرراً السررتجابات الخبررخاء ،ءجرفررل اهسدررل نبدررخة ،لطتػسرر،

الجاطع ررات الدسشد ررل ،لؤ رري يد ررهع ف رري طد رراعج السر رخأة عا ررى

حداءي( ،)2.77لانح اخ

طػافه ر ررل التح ر ررجيات الت ر رري يعتخض ر ررها ف ر رري الػص ر ررػر إل ر ررى

( ،)92.17لالسجر ررار ال اخبر ررا :الستصابر ررات الذخرر رردل فر رري

الةداديل العادا بالجاطعات الدسشدل لهحا طا يتلر

السشاص

طعدرارم( ،)0.30لندربل طئػارل

السخيبر ر ر ر ررل الخابعر ر ر ر ررل ،ءجرفر ر ر ر ررل أهسدر ر ر ر ررل نبد ر ر ر ر رخة ،لطتػسر ر ر ر رر،

فده الجراسل الحالدل طا طا يػصات إلده دراسل (الخهردجم،

حداءي( ،)2.70لانح اخ

 ،)2016بررأن الستصابررات الةداديررل ااداديسدررل لررج الهدئررل

( ،)90.15أطر ررا فر رري السخيبر ررل اامد ر رخة فةر ررج فر رراء السجر ررار

التجراد ر ر رردل الستسثا ر ر ررل بالستصاب ر ر ررات الذخر ر ر رردل لاددارا ر ر ررل

االر :الستصابر ر ر ررات التذ ر ر ر رخاعدل ،ءجرفر ر ر ررل أهسدر ر ر ررل نبد ر ر ر رخة،

لالتشطدسدل لالسجتسعدل فاءت ءجرفل نبدخة

طعدرارم( ،)0.41لندربل طئػارل

لطتػس ر رر ،حد ر رراءي( ،)2.62لانحر ر ر اخ

طعد ر ررارم(،)0.48

دسر ر ر ر ررا يبر ر ر ر رردغ الشتر ر ر ر ررائج أن الستػسر ر ر ر ررصات الحدر ر ر ر رراءدل

لندرربل طئػا ررل( )87.46لاذرردخ ه ررحا إل ررى أن التذر رخاعات

الستجابات الخبخاء يخالحت ءردغ ( )2.83- 2.62ءجرفرل

لالةػاندغ الدسشدرل قرج نلارت يؤرافي اللرخص لاجسدرا (ذنرػر-

اهسد ر ررل نبدر ر رخة ،لند ر رربل طئػا ر ررل يخالح ر ررت ء ر رردغ (94.30-

لين ر رراث) ،ف ر رري طختا ر ررن السج ر رراالت ،نس ر ررا أرس ر ررت طب ر رراد

السئػارل

السد ررالاة ف رري الحة ررػن لالػافب ررات ،لله ررحا ف ررعن الستصاب ررات

الستصابات اددارال عاى السخيبرل االلرى ،لفةراً السرتجابات

طتػافخة لؤشها يحتاج إلى يلعدر لهحا طا يتل فدره الج ارسرل

 ،)87.46لنان يخيدر

السجراالت بحدر

الشدر

الس ر ررتجابات الخبر ر رخاء ن ر رراآليي :حر ر ررر السج ر ررار الث ر رراني:

التذ ر رخاعدل أقر ررر أهسدر ررل طر ررغ لفهر ررل نطر ررخ الخب ر رخاء لؤػنهر ررا

الخبرخاء ،ءجرفررل اهسدررل نبد رخة ،لطتػسرر ،حدرراءي (،)2.83

الحالدررل طررا طررا يػصررات إلدرره د ارسررل (الباػهرري ل مررخلن،

طعدارم( ،)0.32لندربل طئػارل ( ،(94.30لهرحا

 )2019بأنرره ال يػفررج أحكررام لقرػاندغ يسدررد ءرردغ الجشدرردغ

لانح اخ

يذدخ إلى نةز في التسكدغ اددارم لاسرخأة فري الجاطعرات

الدسشدل ،طرغ لفهرل نطرخ الخبرخاء لاادره السجرار الخراطذ:

فدس ر ررا يتعار ر ر ب ر ررالتػضدن لالتخقد ر ررل أل الشة ر ررر لبدخه ر ررا ط ر ررغ

ااحكام

الذكل ( )2يه ح مجاالت األداة والشدب السئهية

عةةةةةرض ومشاقذةةةةةة نتةةةةةائج السجةةةةةال األول :الستطمبةةةةةات

التذريعية

لتحجير ررج درفر ررل طػافةر ررل الخب ر رخاء حر ررػر طتصابر ررات

يلعدر ررر دلر الةدر ررادة الشدر ررػال فر رري الجاطعر ررات الدسشدر ررل ،ير ررع
www.baydaauniv.net/buj

حدر ر رراب الستػسر ر ررصات الحدر ر رراءدل لاالنح اخفر ر ررات السعدارار ر ررل
لالشد

السئػارل السرتجابات الخبرخاء فري طجرار الستصابرات

التذخاعدل لفةخايه ،لالسخيبرل التري حررات عادهرا نرر فةرخة،
لنانت الشتائج نسا يػضحها الججلر(:)9
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جدول ( )9تحميل استجابة الخبراو حهل الستطمبات التذريعية لتفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية
م

الترتيب

الفقرات

1

يعررجير الار رػائف لاانطسررل بس ررا يد ررهع فرري ي ررػلي الس ررخأة لاػضررائن الةدادي ررل ف رري

1

2

إق رخار ل رػائف لأنطسررل صررارطل يحسرري الس رخأة طررغ أم يحررخش يحررج طررغ رببتهررا

3

3

إقخار نطام يشز عاى يعددغ السخأة طشاصلل طا الخفار في الػضائن الةداديل

4

4

ي ررػفدخ طع ررايدخ المتد ررار الةد ررادات الشد ررػال اددارا ررل الجاطعد ررل عا ررى أس رراس

2

الجاطعات

بالػصػر إلى اادلار الةداديل
بالجاطعل

الؤلاءة لالتأهدر دلن يسدد نػعي

 5يػفدخ التػصدن الػضدلي الػاضف لسهام الةدادة الشدػال بالجاطعل
6

5

إنذرراء هدئررل طدرريللل يسثررر فدهررا السرخأة لسخاقبررل طررج يصبدر الةرػاندغ الخاصررل

بحةػن السخأة ليشلدحها في الػاقا العساي

الستطمبات التذريعية

6

الستهسط

االنحراف

الشدبة

السئهية

األهسية

2.70

0.54

90.12

دبدخة

2.67

0.55

88.89

دبدخة

2.56

0.70

85.19

دبدخة

2.70

0.61

90.12

دبدخة

2.56

0.75

85.19

دبدخة

2.56

0.70

85.19

دبدخة

2.62

0.48

87.46

كبيرة

الحدابي

السعيار

درجة

يتزر ر ررف طر ر ررغ الجر ر ررجلر ( :)9يبر ر رردغ نتر ر ررائج التحادر ر ررر

الجامعةةةات  .عا ررى السخيب ررل االل ررى ،ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة،

درفر ر ر ر ررل أهسدر ر ر ر ررل نبد ر ر ر ر رخة ءشدر ر ر ر رربل ( ،)87.46لطتػسر ر ر ر رر،

طعدارم( ،)0.54لندبل طئػارل( ،)90.12ليادهرا

ادحرررائي بررأن طجررار الستصابررات التذرخاعدل حرررر عاررى

لفة ر ر راً السر ر ررتجابات الخب ر ر رخاء ،بستػسر ر رر ،حدر ر رراءي(،)2.70

طعدررارم( ،)0.48له ررحا يذرردخ

اللةرخة ( )4الترري يررشز :تةةهفير معةةايير الختيةةار القيةةادات

ءػصر ر ررلها الخنر ر ررائد التر ر رري ير ر ررشطع العسر ر ررر اددارم فر ر رري أم

دون تسيةةز نةةهعي  .بالسخيبررل الثاندررل ،ءجرفررل اهسدررل نبد رخة

حدرراءي( ،)2.62لانحرر اخ

لانح اخ

إل ررى إدرام الخبررخاء بأهسدررل التذررخاعات لالا رػائف لاانطسررل

الشدهية االدارية الجامعية عمى أساس الكفةاوة والتأهيةل

طيسدرل لمرػصررا العسرر الةدررادم فري الجاطعررل لهرحا طررا

لفةر ر راً الس ر ررتجابات الخبر ر رخاء ،بستػس ر رر ،حد ر رراءي (،)2.70
لانحر ر ر ر اخ طعد ر ر ررارم ( ،)0.61لند ر ر رربل طئػا ر ر ررل(،)90.12

يتلر ر فد رره الج ارس ررل الحالد ررل ط ررا ط ررا يػص ررات إلد رره د ارس ررل

(الباػهي ل مخلن )2019 ،برأن طخلنرل التذرخاعات يعردز
طغ دلر السخأة الةدادم

لاع ررد ذل ررظ إل ررى أن الار رػائف لاانطس ررل لطع ررايدخ امتد ررار
الةدادات في الجاطعات لع يأت لاضحل بحدث يحجد فدهرا

دسر ر ر ر ررا يبر ر ر ر رردغ الشتر ر ر ر ررائج أن الستػسر ر ر ر ررصات الحدر ر ر ر رراءدل

يؤافي اللخص لاجسدا لهحا يخ الخبخاء أن يعرجير الارػائف

يخالح ر ر ر ررت ء ر ر ر رردغ ( ،)2.70-2.56لانح اخف ر ر ر ررات طعدارا ر ر ر ررل

الستصابر ررات التذر ر رخاعدل لتلعد ر ررر دلر الةد ر ررادة الشد ر ررػال ف ر رري

الس ررتجابات الخبر رخاء ح ررػر طج ررار الستصاب ررات التذر رخاعدل،

يخالح ررت ءر رردغ ( ،)0.54- 0.70لندر ر

طئػار ررل يخالحر ررت

ءر رردغ ( ،)90.12--85.19ءجرفر ررل أهسدر ررل نبد ر رخة لنر رران
يخيدر

اللةرخات بحدر

السعدارال ،لالشد

الستػسررصات الحدراءدل لاالنح اخفررات

السئػال الستجابات الخبخاء ناآليي:

حرات اللةخة ( )1التي يشز :تعديل المهائح واألنظسةة
بسةةةةا يدةةةةهم فةةةةي تةةةةهلي السةةةةرأة لمه:ةةةةائد القياديةةةةة فةةةةي

www.baydaauniv.net/buj

لاانطس ر ررل لي ر ررػفدخ طع ر ررايدخ دلن يسد ر ررد ن ر ررػعي ط ر ررغ أه ر ررع

الجاطعرات الدسشدرل لهرحا طرا يتلر فدره الج ارسرل الحالدرل طررا
طا أهارت إلده دراسل (بشدع ،)2020 ،بأنه ال يػفج نز
في لػائف الجاطعات الدعػديل لأنطستها يحػر دلن الةدرادة
الشدر ررائدل أل اسر ررتحةاقدل الر ررحنػر لاسشاص ر ر

الةدادير ررل دلن

الس رخأة نسررا أهررارت د ارسررل (الباػهرري ل مررخلن،)2019 ،

إل ررى أن إقر رخار أحك ررام ماص ررل يتعار ر ب ررالسخأة دلن الخف ررر،
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لذلررظ لاحلررا عاررى حةػقهررا الستعاةررل بصبدعتهررا البدػلػفدررل

ل رخأم الخب رخاء ،نتدجررل لضدرراب دعررع الجللررل لصررشاص الةررخار

للضدلتها في السجتسا

لسثررر هررح الةرػاندغ ،لهررحا طررا اهررارات إلدرره د ارسررل (الخقر ،

ءدشس ررا حر ررات اللةر رخات (  )6( ،)5 ( ،)3الت رري ي ررشز :م

 )2009طغ أن قال دعع الداصل الػششدل لاسرخأة يعرج أدبرخ

إقرار نظام يشص عمى تعيةين السةرأة مشاصةفة مة الرجةال

فةةةةي اله:ةةةةائد القياديةةةةة بالجامعةةةةة -تةةةةهفير التهصةةةةيد

طعػن سداسي

عةةةةرض ومشاقذةةةةة نتةةةةائج السجةةةةال الثةةةةاني :الستطمبةةةةات

الةةةه:يفي الها ةةةح لسهةةةام القيةةةادة الشدةةةهية بالجامعةةةة-

اإلدارية:

تطبيةةق القةةهانين الخاصةةةة بحقةةهب السةةةرأة وتشفيةةذها فةةةي

دلر الةد ررادة الشد ررػال ف رري الجاطع ررات الدسشد ررل ،ي ررع حد رراب

إنذةةةاو هيئةةةة مدةةةئهلة تسثةةةل فيهةةةا السةةةرأة لسراقبةةةة مةةةدا

الهاق ة العسمةةي  ،عاررى السخيبررل اامد رخة ،ل الجرفررل نلدررها،

ءجرف ر ر ررل أهسدر ر ر ررل نبدر ر ر رخة ،لطتػسر ر ر رر ،حدر ر ر رراءي( ،) 2.56
لانحر ر ر اخ

طعد ر ررارم( ،)0.70( ،)0.75( ،)0.70لند ر رربل

طئػار ررل( ،)85.19لاذر رردخ ذلر ررظ إلر ررى أن هر ررح اللة ر رخات ال

لتحجيررج درفررل طػافةررل الخب رخاء حررػر طتصابررات يلعدررر

الستػس ر ررصات الحد ر رراءدل لاالنح اخف ر ررات السعدارا ر ررل لالشدر ر ر

السئػال الستجابات الخبرخاء فري طجرار الستصابرات اددارارل
لفة اخيرره ،لالسخيبررل الترري حرررات عادهررا نررر فة رخة ،لنانررت
الشتائج نسا يػضحها الججلر (:)10

يدررتح درفررل أهسدررل طررغ ءرردغ الستصابررات التذرخاعدل ،لفةراً

جدول ( )10تحميل استجابة الخبراو حهل الستطمبات اإلدارية لتفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية

م

الفقرات

الترتيب

الستهسط

االنحراف

الشدبة

السئهية

األهسية

2.96

0.19

98.77

دبدخة

2.85

0.36

95.06

دبدخة

2.89

0.32

96.30

دبدخة

0.42

96.30

دبدخة

96.30

دبدخة
دبدخة

الحدابي

السعيار

درجة

1

يػضرردف السه ررام لاادلار لالسدرريللدات لاةدر رادات الشدررػال بالجاطع ررل بذ رركر

1

2

يبش رري الخص رر ،لاآللد ررات الت رري يد ررهع ف رري إع ررجاد السر رخأة ليأهداه ررا لاػض ررائن

7

3

الرجعع اددارم لاسرخأة لاتعراشي طرا الزرضػا التري يػافههرا فري أثشراء الررجلر

2

4

يػفدخ البخاطج اددارال التجرابدل القزطل لتأهدر السخأة لألدلار الةداديل

3

2.89

5

يحجيج دلر السخأة الةدادم في الاػائف لاانطسل في الجاطعات

4

2.89

0.42

6

يػفدخ السػارد الساديل لالسالدل القزطل لاةدادة الشدػال في إداريها بالجاطعل

8

2.81

0.56

93.83

7

يبشرري ارسررسي الدداسررات التعادسدررل لطتخررحم الة رخار لصبدعررل العسررر الةداديررل

10

2.74

0.59

91.36

دبدخة

2.85

0.36

95.06

دبدخة

2.78

0.51

92.59

دبدخة

2.56

0.75

85.19

دبدخة

2.89

0.42

96.30

دبدخة

2.83

0.32

94.30

كبيرة

دقد

الةداديل

الةدادم بالجاطعل

لاسخأة لقدسته التشسػال

طهام عساها اددارم

8

طشف الرقحدات اددارال لاس أخة التي يشاس

9

ي ررػفدخ الل ررخص لاةد ررادة الشد ررػال لاسذ ررارنل ف رري رس ررع الخص رر ،االس ررتخايدجدل

9

10

طررشف الس رخأة السداررج طررغ اللررخص الستؤافئررل طررا الخفررر فرري يبررػء السشاص ر

11

11

يلعدر طذارنل السخأة في السجالذ اددارارل لااداديسدرل ليسثداهرا فري طػاقرا

5

بالجاطعل

لالسػاقا الةداديل العادا
ايخاذ الةخار

الستطمبات اإلدارية

www.baydaauniv.net/buj
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يتزر ر ر ررف طر ر ر ررغ الجر ر ر ررجلر ( :)10أن نتر ر ر ررائج التحادر ر ر ررر

،)0,42 (،)0,42لندبل طئػال( ،)96.30لهحا يذدخ إلى

ادحرررائي فرري طجررار الستصابررات ادداراررل حرررات عاررى

ضعن في السهارات اددارال لالسهشدرل لاةدرادة الشدرػال فري

درف ر ررل أهسد ر ررل نبدر ر رخة لفةر ر راً الس ر ررتجابات الخبر ر رخاء ءشد ر رربل

الجاطعررات الدسشدررل ،لأنهررا بحافررل إلررى طداررج طررغ التررجرا

( ،)94.30لطتػس ر ر ر ر ر ر رر ،حد ر ر ر ر ر ر رراءي( ،)2.83لانحر ر ر ر ر ر ر ر اخ

لالتأهدر لاػصػر إلى السػاقا الةداديرل ،لهرحا طرا يتلر فدره

طعد ررارم( ،)0.32له ررحا يذ رردخ إل ررى لع رري الخبر رخاء بأهسد ررل

الجراسل الحالدل طا طا يػصات إلده دراسل ( Madsen,

بالجاطعررات الدسشدررل ،ءػصررلها الستصابررات ادداراررل طررغ أهررع

إعر ررجاد الصالبر ررات لير ررأهداهغ فر رري طجر ررار

الستصاب ر ر ررات اددارا ر ر ررل لتلعد ر ر ررر ال ر ر ررجلر الةد ر ر ررادم الشد ر ر ررػم

 )2010أن يةر ر ررػم الجاطعر ر ررات لالؤادر ر ررات ءتصر ر ررػاخ ء ر ر رخاطج
أداديسدر ررل ءهر ررج

الستصاب ررات لتحةدر ر ف ررػدة العس ررر اددارم لالةد ررادم لاسر رخأة

الةدررادة ااداديسدررل ،لد ارسررل ((Elmuti ,et al, 2009

دسر ر ر ر ررا يبر ر ر ر رردغ الشتر ر ر ر ررائج أن الستػسر ر ر ر ررصات الحدر ر ر ر رراءدل

يسكغ أن يداج طغ اسرتعجاد الشدراء ادلار

في الجاطعل ،لاداج طغ فاعادتها

السر ررتجابات الخب ر رخاء حر ررػر طجر ررار الستصابر ررات اددارا ر ررل،
يخالح ر ر ر ررت ء ر ر ر رردغ ( ،)2.96-2.56لانح اخف ر ر ر ررات طعدارا ر ر ر ررل
يخالحت ءدغ ( ،)0.19-0.75لند

الترري يػصررات إلررى أن بالبدررل الشدرراء لالخفررار هررعخلا أن
التعادع لالتجرا

قداديل
ءدشسرا حررات اللةرخة( ،)10لالتري يرشز :م مةةشح

طئػارل يخالحرت ءردغ

السرأة السزيد مةن الفةرص الستكافئةة مة الرجةل فةي تبةهو

اللةر ر ر رخات بحدر ر ر ر

الستػس ر ر ررصات الحد ر ر رراءدل لاالنح اخف ر ر ررات

السعدارال ،لالشد

السئػال ،الستجابات الخبخاء ناآليي:

ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لفةر راً الس ررتجابات الخبر رخاء ،بستػسررر،
حد ر ر رراءي ( ،)2 56لانحر ر ر ر اخ طعد ر ر ررارم( ،)0.75لند ر ر رربل

( ،)98 77- 85.19ءجرفررل أهسدررل نبد رخة ،لنرران يخيد ر

حر ر ررات اللةر ر رخة(  ) 1الت ر رري ي ر ررشز :م ته ةةةةةيح السهةةةةةام
واألدوار والسدؤوليات لمقيادات الشدهية بالجامعةة بذةكل

السشاصب والسهاق القياديةة العميةا عارى السخيبرل االمدرخة

طئػار ر ر ررل ( ،)85.19لهر ر ر ررحا يذر ر ر رردخ إلر ر ر ررى أن الترر ر ر ررػ ارت
لالسعتةجات التري يؤػنرت نتدجرل اللهرع الخراشا عرغ السرخأة،

دقيةةةةق  ،عا ررى السخيب ررل االلرررى ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لفةر راً
السر ر ر ر ررتجابات الخب ر ر ر ر رخاء ،لبستػسر ر ر ر رر ،حدر ر ر ر رراءي(، )2.96

نتدجررل لررخفس العرراطادغ أن يكػنرػا يحررت قدررادة اطرخأة ،لهررحا

طعد ر ررارم(  ،)0.19لند ر رربل طئػار ر ررل(،)98.77

(الخق ر  )2009 ،بعررجم قشاعررل العرراطادغ بةررجرة الس رخأة عاررى

لانحر ر ر اخ

يادهر ررا اللةر ر رخات ( (4 ( ، ) 3

 (11 ( ،) 5 (،الت ر رري

نرررهسا :الةةةدعم اإلدار لمسةةةرأة لمتعةةةاطي مةةة الزةةةغه

طررا يتل ر فدرره الج ارسررل الحالدررل طررا طررا إهررارات إلدرره د ارسررل

العسر الةدادم
عةةةةرض ومشاقذةةةةة نتةةةةائج السجةةةةال الثالةةةةث :الستطمبةةةةات

التةةي تهاجههةةا أثشةةاو الةةدور القيةةاد بالجامعةةة -تةةهفير

األكاديسية:

القيةةةةةاد  -تحديةةةةةد دور السةةةةةرأة القيةةةةةاد فةةةةةي المةةةةةهائح

الةدر ر ررادة الشدر ر ررػال فر ر رري الجاطعر ر ررات الدسشدر ر ررل ،ير ر ررع حدر ر رراب

البرامج اإلداريةة التدريبيةة الالزمةة لتأهيةل السةرأة لة دوار

واألنظسةةةة فةةةي الجامعةةةات -.تفعيةةةل مذةةةاركة السةةةرأة فةةةي
السجالس اإلدارية واألكاديسية وتسثيمها فةي مهاقة اتخةاذ

القةةةرار  ،ف رراءت بالسد ررتػ نلد ررل ،لف رري السخيب ررل الثاند ررل

ءجرفر ررل أهسدر ررل نبد ر رخة لفةر ر راً السر ررتجابل الخب ر رخاء ،بستػس ر رر،
حد رراءي( ،)2.89لانحر ر اخ طعد ررارم( (،)0,42 (،)0,32

www.baydaauniv.net/buj

لتحجيررج درفررل طػافةررل الخب رخاء حررػر طتصابررات يلعدررر دلر

الستػس ر ررصات الحد ر رراءدل لاالنح اخف ر ررات السعدارا ر ررل لالشدر ر ر
السئػا ر ر ررل الس ر ر ررتجابات الخبر ر ر رخاء ف ر ر رري طج ر ر ررار الستصاب ر ر ررات

ااداديسدل لفةخايه ،لالسخيبل التي حرات عادهرا نرر فةرخة،
لنانت الشتائج نسا يػضحها الججلر (:)11
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جدول ( )11تحميل استجابة الخبراو حهل الستطمبات األكاديسية لتفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية
م

الفقرات

الترتيب

الستهسط

االنحراف

الشدبة

السئهية

األهسية

2.81

0.48

93.83

دبدخة

2.70

0.47

90.12

دبدخة

0.42

92.59

دبدخة

96.30

دبدخة
دبدخة

الحدابي

السعيار

درجة

1

إيجرراد ثةافررل يشطدسدررل فرري الجاطعررل يترردف لاةدررادات الشدررػال طسارسررل العسررر الةدررادم

3

2

يررػفدخ الػسررائر التؤشػلػفدررل الحجيثررل القزطررل لاةدررادات الشدررػال فرري طسارسررل عساهررا

6

3

اياحل اللخص البحثدل السشاسبل لاةدادة الشدػال بالجاطعل

5

2.78

1

2.89

0.32

2

2.85

0.36

95.06

2.56

0.70

85.19

دبدخة

2.81

0.48

93.83

دبدخة

2.70

0.61

90.12

دبدخة

2.77

0.30

92.17

كبيرة

ااداديسي
ااداديسي

4

طشف اللخص لاةدادات الشدػال في اده اخ

5

يةددع أداء الةدادات الشدػال ءشا ًء عاى أسذ لطعايدخ طحجدة للاضحل
يذجدا الداارات ليبادر الخب اخت ااداديسدل لاددارال بالجاطعل

8

7

يسكدغ الةدادة الشدائدل طغ االشقص عاى نر طا يدتجج في طجار يخررها

4

6
8

إياحل اللخصرل الستؤافئرل لاترجرا

لطشاقذل الخسائر العاسدل

السدرتسخ لتأهدرر السرخأة أثشراء الخجطرل فري طختارن

طداديغ العسر االدارم

7

الستطمبات االكاديسية

يتزر ر ر ررف طر ر ر ررغ الجر ر ر ررجلر ( :)11أن نتر ر ر ررائج التحادر ر ر ررر

بشةاو عمةى
) التري يرشز:م تقيةيم أداو القيةادات الشدةهية
ً
أسس ومعايير محددة ووا حةم ،بالسخيبل الثاندرل ءجرفرل

طعدررارم( ،)0.30له ررحا يذرردخ

طعدرر ر ررارم( ،) 0.36لند ر ر رربل طئػا ر ر ررل(

ادحرررائي فرري طجررار الستصابررات ااداديسدررل حرررر عاررى

درفر ر ر ر ررل أهسدر ر ر ر ررل نبد ر ر ر ر رخة ءشدر ر ر ر رربل ( ،)92.17لطتػسر ر ر ر رر،

أهسدل نبدخة لفةاً السرتجابات الخبرخاء  ،لبستػسر ،حدراءي(

إلى لعي الخبخاء بأهسدل الستصابرات ااداديسدرل فري يلعدرر

 ،)95.06لهحا يذدخ إلى ضعن اللرخص الستاحرل لاةدرادة

حدرراءي( ،)2.77لانحرر اخ

دلر الةدادة الشدرػال بالجاطعرات الدسشدرل ،بسرا يدرهع بره فري

يصػاخ دلر السخأة الةدادم في السجار التعادسي لالبحثي

دسر ر ر ر ررا يبر ر ر ر رردغ الشتر ر ر ر ررائج أن الستػسر ر ر ر ررصات الحدر ر ر ر رراءدل
الس ررتجابات الخبر رخاء ح ررػر طج ررار الستصاب ررات ااداديسد ررل،

 ،)2.85لانحر ر ر ر اخ

الشدر ررػال فر رري اده ر ر اخ

عار ررى الخسر ررائر العاسدر ررل ،لبدر رراب

طعررايدخ يةدرردع أداء الةدررادة الشدررػال فرري الجاطعررات الدسشدررل،
لالدب

أن التعددغ في السػاقا الةداديل ال يحكسهرا طعرايدخ

لاضحل يعتسج عاى الؤلاءة لالخبخة طرا يةارر فرخص لفرػد

يخالح ر ر ر ررت ء ر ر ر رردغ ( ،)2.89-2.56لانح اخف ر ر ر ررات طعدارا ر ر ر ررل

الس رخأة فرري السشاص ر

( ،)96.30-85.19ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لن رران يخيدر ر

درلا ررر )2013 ،ط ررغ ض ررخلرة إع ررادة الشط ررخ ف رري أس ررذ

يخالحت ءدغ ( ،)0 70-0.32لند

طئػارل يخالحرت ءردغ

اللةر ر ر رخات بحدر ر ر ر

الستػس ر ر ررصات الحد ر ر رراءدل لاالنح اخف ر ر ررات

السعدارال ،لالشد

السئػال ،الستجابات الخبخاء ناآليي:

حرررات اللةرخة (  )4الترري يررشز:م مةةشح الفةةرص

لمقيةةةةادات الشدةةةةهية فةةةةي اإلشةةةةراف ومشاقذةةةةة الرسةةةةةائل

العمسيةةةة  ،عاررى السخيبررل االلررى ءجرفررل أهسدررل نبد رخة لفة راً
السرتجابات الخبرخاء ،بستػسر ،حدراءي( ،) 2.89لانحر اخ
طعدارم( ،)0.32لندبل طئػال( ،)96.30ليادها اللةخة( 5
www.baydaauniv.net/buj

الةدررادة ،لهررحا طررا يتل ر فدرره الج ارسررل

الحالدر ررل طر ررا طر ررا يػصر ررات إلدر رره د ارسر ررل ( الصخالنر ررل لأءر ررػ
التخقدررل لالتخهرردف لاسػاقررا لالسشاص ر

العادررا لاالءتعرراد عررغ

التسددررد ضررج الس رخأة لرررالف الخفررر فرري العسررر -طررغ أهررع
الستصابات القزطل لتةجم السخأة
ءدشسررا حرررات اللة رخة ( )6الترري يررشز :تذةةجي
الزيارات وتبادل الخبرات األكاديسيةة واإلداريةة بالجامعةة

عاررى السخيدررل اامدرخة ءجرفررل أهسدررل نبدرخة لفةراً السررتجابات
الخب ر رخاء ،لبستػسر رر ،حدر رراءي ( )2.56لانح ر ر اخ طعدر ررارم
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( ،)0.70لند رربل طئػا ررل ( )85.19له ررحا يذ رردخ إل ررى أن
هررح اللة رخة ال يدررتح درفررل اهسدررل نبد رخة فررجاً طررغ لفهررل

نط ر ر اًخ الخب ر رخاء بدر ررب

طسارسر ررل ااسر ررالد

التةادجير ررل فر رري

عةةةةرض ومشاقذةةةةة نتةةةةةائج السجةةةةال الرابةةةة  :الستطمبةةةةةات
الذخرية:

لتحجيررج درفررل طػافةررل الخب رخاء حررػر طتصابررات يلعدررر

ااعسار ااداديسدل لاددارال فري الجاطعرات الدسشدرل ،لطرغ

دلر الةد ررادة الشد ررػال ف رري الجاطع ررات الدسشد ررل ،ي ررع حد رراب

الج ارسر ررل الحالدر ررل طر ررا طر ررا يػصر ررات إلدر رره د ارسر ررل (بشر رردع،

السئػا ر ر ررل الس ر ر ررتجابات الخبر ر ر رخاء ف ر ر رري طج ر ر ررار الستصاب ر ر ررات

ث ررع ،ق ررج يؤ ررػن الدا ررارات بد ررخ طلد ررجة له ررحا ط ررا يتلر ر فد رره

 )2020بأن التحجيات التي يػافه السخأة في طجار الةدادة
ااداديسدل يخند في الثةافل التشطدسدل

الستػس ر ررصات الحد ر رراءدل لاالنح اخف ر ررات السعدارا ر ررل لالشدر ر ر

الذخردل لفةخايه ،لالسخيبل التي حرات عادهرا نرر فةرخة،
لنانت الشتائج نسا يػضحها الججلر (:)12

جدول ( )12تحميل استجابة الخبراو حهل الستطمبات الذخرية لتفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية
الترتيب

الستهسط

الحدابي

االنحراف

الشدبة

م

السئهية

األهسية

1

حخص الةدادة الشدػال عاى التشسدل الحايدل ليصػاخ طهارايها الذخردل

3

2.74

0.59

91.36

دبدخة

2

اطتقم الةدادة الشدػال الثةل ءشلدها لبةػة هخردتها

4

2.74

0.59

91.36

دبدخة

3

يست ررا الةد ررادة الشد ررػال بر ررحل فد ررجيل لنلد رردل يسكشه ررا ط ررغ طسارس ررل العس ررر

5

2.67

0.55

88.89

دبدخة

4

يسكرردغ الةدررادة الشدررػال طررغ التؤدررن طررا الستصابررات الػضدلدررل فرري (الدررلخ-

6

2.59

0.69

86.42

دبدخة

5

طداعجة السخأة عاى التػفد ءدغ طتصابات ااسخة لطتصابات الػضدلل الةداديل

7

2.59

0.69

86.42

دبدخة

1

2.89

0.32

96.30

دبدخة

2

2.81

0.40

93.83

دبدخة

2.59

0.69

86.42

دبدخة

2.70

0.41

90.15

كبيرة

الفقرات

اددارم

الحزػر-االفتساعات)

6

يػافخ الخببل لادرادة لج السخأة في يػلي السشاص

7

الةجرة عاى االلتدام بالسػضػعدل في عسادل ايخاذ الة اخرات بالجاطعل

8

ط اخعرراة الطررخل

الةداديل بالجاطعل

الرررحدل لاةدررادة الشدررػال لماصررل فرري ادفررازات االسررتثشائدل

(طغ لالدة لطا هابه ذلظ)

8

الستطمبات الذخرية

يتزر ر ر ررف ط ر ر ر ررغ الج ر ر ر ررجلر( :)12أن نت ر ر ر ررائج التحاد ر ر ر ررر

ء ر ر ر رردغ( ،)0.32-0.69لندر ر ر ر ر

السعيار

درجة

طئػا ر ر ر ررل يخالح ر ر ر ررت ء ر ر ر رردغ

ادحرررائي فرري طجررار الستصابررات الذخررردل حرررر عاررى

( ،)96.30-86.42ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لن رران يخيدر ر
اللةر ر ر رخات بحدر ر ر ر

الستػس ر ر ررصات الحد ر ر رراءدل لاالنح اخف ر ر ررات

طعدررارم( ،)0.41له ررحا يذرردخ

السعدارال ،لالشد

السئػال ،الستجابات الخبخاء ناآليي:

درفر ر ر ر ررل أهسدر ر ر ر ررل نبد ر ر ر ر رخة ءشدر ر ر ر رربل ( ،)90.15لطتػسر ر ر ر رر،
حدرراءي( ،)2.70لانحرر اخ

إلى إدرام الخبخاء أهسدل الستصابات الذخرردل لتلعرر دلر

حرات اللةخة( )6التي يشز:م تهافر الرغبة واإلرادة لةدا

يصررػاخ هخررردل الس رخأة ليشسدررل طهارايهررا لقررجرايها السهشدررل

السخيب ر ررل االل ر ررى ءجرف ر ررل أهسد ر ررل نبدر ر رخة لفةر ر راً الس ر ررتجابات
الخبر ر ر ر ر ر ر رخاء ،بستػس ر ر ر ر ر ر رر ،حد ر ر ر ر ر ر رراءي( ،)2 89لانحر ر ر ر ر ر ر ر اخ

الةدر ررادة الشدر ررػال فر رري الجاطعر ررات الدسشدر ررل ،بسر ررا يدر ررهع فر رري
لؤي يدتصدا يحجم نر طا يعتخضها طغ يحجيات العسر

دس ررا يب رردغ الشت ررائج أن الستػس ررصات الحد رراءدل الس ررتجابات
الخب رخاء حررػر طجررار الستصابررات الذخررردل ،يخالحررت ءرردغ
( ،)2.89-2.59لانح اخفر ر ر ر ر ر ر ر ررات طعدارار ر ر ر ر ر ر ر ررل يخالحر ر ر ر ر ر ر ر ررت
www.baydaauniv.net/buj

السةةةرأة فةةةي تةةةهلي السشاصةةةب القياديةةةة بالجامعةةةة  .عا ررى

طعدارم( ،)0.32لندبل طئػال( ،)96.30ليادها اللةخة()7
الت رري ي ررشز :القةةةدرة عمةةةى االلتةةةزام بالسه ةةةهعية فةةةي

عسميةةةة اتخةةةاذ القةةة اررات بالجامعةةةة

فرري السخيب ررل الثاند ررل
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ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لفةر راً الس ررتجابات الخبر رخاء ،بستػس رر،

شةةاب ذلةةك) عاررى السدررتػ نلدرره لفرري السخيبررل اامد رخة

طئػال( ،)93.83لهحا يذردخ إلرى يلزردر الةدرادة الحنػرارل

حد ر ر رراءي ( ،)2.59لانحر ر ر ر اخ

طعد ر ر ررارم( ،),690لند ر ر رربل

عار ررى الةدر ررادة الشدر ررػال طر ررا أثر ررخ عار ررى طدر ررتػ االعتةر رراد

طئػار ررل( )86 42له ر ررحا يذ ر رردخ إل ر رى أن هر ررح الستصاب ر ررات

حدر ر ر رراءي( ،)2.81لانح ر ر ر ر اخ

طعدر ر ر ررارم( ،)0.40لندر ر ر رربل

الذخررري لاس رخأة عررغ ذايهررا لقررجرايها ،لهررحا طررا يتل ر فدرره
الج ارسررل الحالدررل طررا طررا يػصررات إلدرره د ارسررل ( ,et al,

 (Elmuti 2009طر ررغ أن طر ررا يةر ررخب طر ررغ(  ) 50%طر ررغ

ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لفة ررأ الس ررتجابات الخبر رخاء ،بستػسررر،

ماص ررل ف رري السجتس ررا الدسش رري لشبدعت رره السحافط ررل يذ رركر
الةداديرل ،بخاصرل

عائةاً اطام يةجم السخأة ليػلدهرا لاسشاصر
الستصاب ررات الستعاة ررل بالد ررلخ لالتشة ررر ،ليخ ررػ

السر رخأة ط ررغ

الةدررادات الشدررائدل يررخلن عػائ ر يسشررا الشدرراء طررغ دمررػر

عر ررجم التػاف ر ر فر رري االدلار ،لهر ررحا طر ررا يتل ر ر فدر رره الج ارسر ررل

إدارال لطعجالت يةجم طشخلزل لاسخأة للهرحا فرعن

الحالدررل طررا طررا أهررارت إلدرره د ارسررل (الخه ردجم،)2016 ،

طشاص

الحاف ررل إل ررى يص ررػاخ السه ررارات الحايد ررل لالسهشد ررل ط ررغ أه ررع

الستصابررات الذخررردل لاةدررادة الشدررػال ،لهررحا طررا يتلر فدرره

ط ررغ أن ه ررح الستصاب ررات بال ررحات ف رري السجتسع ررات العخبد ررل

الجراسل الحالدل طرا طرا يػصرات إلدره د ارسرل ( Madsen,

لادس ر ررقطدل يسث ر ررر عائةر ر راً أطرر ررام قد ر ررادة السر ر رخأة لاسشاصر ر ر
لالس اخد ر ررد الةدادي ر ررل ف ر رري الجاطع ر ررل دس ر ررا يػص ر ررات د ارس ر ررل

 )2010ط ر ررغ ض ر ررخلرة يص ر ررػاخ ءخن ر رراطج طكث ر ررن لتص ر ررػاخ

(الصخالنر ررل لأءر ررػ درلار ررر )2013 ،إلر ررى أن دعر ررع الخفر ررر

عاررى أن يرررسع البرخاطج بعشايررل فائةررل بحدررث يررػفخ اللررخص

الستصابات القزطل لتةجم السخأة

السهررارات الةداديررل لاسرخأة فرري طيسدررات التعارردع فرري الررردغ
التري يدرراعج السذررارنات فدرره عاررى يشسدررل طهررارايهغ ليياحررل

لاسر ر رخأة ،لالتع ر ررالن ف ر رري يةد ر رردع اادلار ااسر ر رخال ط ر ررغ أه ر ررع

عةةةةرض ومشاقذةةةةة نتةةةةةائج السجةةةةال الرابةةةة  :الستطمبةةةةةات

اللخص ررل له ررغ لتص ررػاخ طه ررا ارت ل ررع يد ررتصعغ ادتد رراءها أل

السجتسعية:

ءدشسررا حرررات اللة رخات ( ،)8( ،)5( ،)4الترري نرررهسا:

يلعدر ررر دلر الةدر ررادة الشدر ررػال فر رري الجاطعر ررات الدسشدر ررل ،ير ررع

يصػاخها في أثشاء حدايهغ الػضدلدل

تسكةةةين القيةةةادة الشدةةةهية مةةةن التكيةةةد مةةة الستطمبةةةةات
اله:يفية في (الدفر-الحزهر-االجتساعات) -مدةاعدة

السةةةرأة عمةةةى التهفيةةةق بةةةين متطمبةةةات األسةةةرة ومتطمبةةةات

اله:يفةةةةة القياديةةةةة-مراعةةةةاة الظةةةةروف الرةةةةحية لمقيةةةةادة

لتحجير ررج درفر ررل طػافةر ررل الخب ر رخاء حر ررػر طتصابر ررات

حدر ر رراب الستػسر ر ررصات الحدر ر رراءدل لاالنح اخفر ر ررات السعدارار ر ررل
لالشد

السئػارل السرتجابات الخبرخاء فري طجرار الستصابرات

السجتسعدل لفةخايه ،لالسخيبل التي حرات عادها نرر فةرخة،
لنانت الشتائج نسا يػضحها الججلر (:)13

الشدهية وخاصة في االجازات االستثشائية (من والدة وما

جدول ( )13تحميل استجابة الخبراو حهل الستطمبات السجتسعية لتفعيل دور القيادة الشدهية في الجامعات اليسشية

م

الفقرات

1

يػفخ الجعع ااسخم /السجتسعي لاسخأة في يػلي طشر

2

يضددخ الشطخة االفتساعدل في طج قجرة السخأة عاى يػلي السشاص

3

التػعدل السجتسعدل برأن الثػاءرت الذرخعدل ال يتعرارض طرا يرػلي السرخأة لاسشاصر

4
5
6

قدادم
الةداديل

الةداديل

ما ءدئل افتساعدل طشاسبل يداعج السخأة عاى التضا
التػعدررل بأهسدررل ي ررػلي الس رخأة لسشاصر ر

أساسداً في التشسدل

رفا طدتػ الػعي بأن ااع اخ
www.baydaauniv.net/buj

عاى ضضػا العسر

الستهسط

االنحراف

الشدبة

درجة

الترتيب

الحدابي

السعيار

السئهية

األهسية

6

2.78

0.42

 92.59دبدخة

4

2.81

0.40

 93.83دبدخة

2.85

0.46

 95.06دبدخة

2.59

0.64

 86.42دبدخة

2.85

0.36

 95.06دبدخة

2.89

0.32

 96.30دبدخة

2
10

قداديررل عاد ررا انصققررا ط ررغ نػنهررا هر رخاكاً

3

لالعادات ال يتعارض طا قدام السخأة فري دلرهرا

1
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م

الفقرات

الترتيب

الستهسط

الحدابي

االنحراف
السعيار

الشدبة

السئهية

درجة

األهسية

الةدادم في السجتسا
7

يضددرخ الثةافررل السجتسعدرل الدررائجة الترري يػافره السرخأة فرري التعاطرر طررا السخكلسرردغ

7

8

يلعدرر دلر ااعررقم فرري يػعدررل السجتسررا بررااثخ الدررابي عاررى إقررراء السرخأة عررغ

8

9

يؤرخاذ الرررػرة الججيرجة لاسرخأة فري أفهردة ادعرقم بسررا يعردز دلرهررا الةدرادم فرري

5

طغ الحنػر

يػلي السشاص

الةداديل

السجتسا

9

 10اياحل فخص العسر لالةدادة لاسخأة في طختان السجاالت (العاسدل لالعسادل)
الستطمبات السجتسعية

يتزر ر ر ررف طر ر ر ررغ الجر ر ر ررجلر ( :)13أن نتر ر ر ررائج التحادر ر ر ررر

2.78

0.51

 92.59دبدخة

2.78

0.51

 92.59دبدخة

2.81

0.40

 93.83دبدخة

2.74

0.59

 91.36دبدخة

2.79

0.32

92.96

كبيرة

بأهسيةةة تةةهلي الس ةرأة لسشاصةةب قياديةةة عميةةا انطالقةةا مةةن

ادحرررائي فرري طجررار الستصابررات السجتسعدررل حرررر عاررى

كهنهةةا شةةريكاً أساسةةياً فةةي التشسيةةة  .فرري السخيبررل الثاندررل
لحرررػلهسا عاررى السدررتػ نلدرره ءجرفررل أهسدررل نبدرخة لفةراً

إلررى لع رري الخبر رخاء بأهسد ررل الستصاب ررات السجتسعد ررل لتلعد ررر

انحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اخ

طعدرر ر ر ر ر ر ر ر ررارم ( ،(0,36 ( ،)0,46لندر ر ر ر ر ر ر ر ر رربل

يضددخ الشطخة الدابدل نحػ السخأة ،ليحرر عاى الجعع طرغ

السجتسع ر رري ء ر ررجلر السر ر رخأة لأهسدت ر رره ف ر رري يشسد ر ررل السجتس ر ررا،

درفر ر ر ر ررل أهسدر ر ر ر ررل نبد ر ر ر ر رخة ءشدر ر ر ر رربل ( ،)92.96لطتػسر ر ر ر رر،
حدرراءي( ،)2.79لانحرر اخ

طعدررارم( ،)0.32له ررحا يذرردخ

دلر الةدادة الشدرػال فري الجاطعرات الدسشدرل ،بسرا يدرهع فري
السجتس ررا السح ررد ،ءه ررا ف رري ي ررػلي السشاصر ر

الةدادي ررل ف رري

الجاطعر ررل نس ر ررا يب ر رردغ الشت ر ررائج أن الستػس ر ررصات الحد ر رراءدل
الس ررتجابات الخبر رخاء ح ررػر طج ررار الستصاب ررات الذخر رردل،

يخالح ر ر ر ررت ء ر ر ر رردغ ( ،)2.89-2.59لانح اخف ر ر ر ررات طعدارا ر ر ر ررل
يخالحررت ءرردغ( ،)0.32-0.64لندر

طئػاررل يخالحررت ءرردغ

( ،)96 30-86.42ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لن رران يخيدر ر
اللةر ر ر رخات بحدر ر ر ر

السعدارال ،لالشد

الستػس ر ر ررصات الحد ر ر رراءدل لاالنح اخف ر ر ررات

السئػال ،الستجابات الخبخاء ناآليي:

حرررات اللة رخة( )6الترري نرررها :رفةةة مدةةةتها

السر ر ر ررتجابات الخبر ر ر ر رخاء ،لبستػس ر ر ر رر ،حد ر ر ر رراءي( ،)2.85ل
طئػا ر ر ررل( ،)95.06له ر ر ررحا يذ ر ر رردخ إل ر ر ررى الحاف ر ر ررل لا ر ر ررػعى
لطحاللررل يعررجير اللؤررخ الةررجيع عررغ قررجرايها ليطكانايهررا ،فرري
يػلي طشاص

قداديل عادا في الجاطعل لهحا طا يتلر فدره

الج ارسر ررل الحالدر ررل طر ررا طر ررا يػصر ررات إلدر رره د ارسر ررل (الخق ر ر ،

 )2009طغ أن العادات لالتةالدج لااع اخ

الدائجة يعخقر

لص ررػر السر رخأة إل ررى الس اخد ررد الةدادي ررل ف رري الجاطع ررل نس ررا
يػصررات د ارسررل )2010

 )Madsen,إلررى ضررخلرة أن

يدررعى الجاطعررات لالؤادررات إلررى إء رخاز نسرراذج ندررائدل طررغ
الةد ر ررادات ااداديسد ر ررل لتؤ ر ررػن نسػذفر ر راً ،ليشذ ر ررخ قررر ررز
نجاحهغ ءدغ الجسدا لاتعاع طشها

الهعي بأن األعراف والعادات ال تتعارض م قيةام السةرأة

ءدشسا حرات اللةخة( )4التي يرشز:م خمةق بيئةة

ءجرف ررل أهسد ررل نبدر رخة لفةر راً الس ررتجابات الخبر رخاء ،بستػس رر،

ةةغه العسةةل عاررى السخيبررل اامدرخة ءجرفررل اهسدررل نبدرخة

فةةي دورهةةا القيةةاد فةةي السجتس ة  ،عاررى السخيبررل االلررى

اجتساعيةةةة مشاسةةةبة تدةةةاعد السةةةرأة عمةةةى التغمةةةب عمةةةى

طعدر ر ر ررارم( ،)0.32لندر ر ر رربل

طئػار ر ر ررل( ،)96 30ليادهر ر ر ررا اللةخير ر ر رران( ،)5( ،)3لالاتر ر ر رران

لفة ر ر راً السر ر ررتجابات الخب ر ر رخاء ،بستػسر ر رر ،حدر ر رراءي(،)2.59

لانح ر اخ

نرررهسا :التهعيةةةة السجتسعيةةةة بةةةأن الثهابةةةى الذةةةرعية ال

يذ رردخ إل ررى أن ه ررح اللةر رخة ال يد ررتح درف ررل أهسد ررل نبدر رخة

حدر ر ر رراءي( ،)2 89لانح ر ر ر ر اخ

تتعةةارض م ة تةةهلي الس ةرأة لمسشاصةةب القياديةةة-التهعيةةة
www.baydaauniv.net/buj

طعدررارم( ،)0.64لندرربل طئػاررل( ،)86.42لهررحا

بالشد ر ر رربل لستصاب ر ر ررات يلعد ر ر ررر دلر الةد ر ر ررادة الشد ر ر ررػال ف ر ر رري
64:

مجلة جامعة البيضاء– المجلد( – )3العدد( )2أغسطس 2222م (عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الثاني لجامعة البيضاء)

الجاطعر ررات الدسشدر ررل ،فر ررالسخأة الةدادير ررل طر ررغ مر ررقر نلاءيهر ررا

 عة ررج ءر رخاطج يجرابد ررل لتشسد ررل ليص ررػاخ السه ررارات اددارا ررل

لقجرايها عاى يصػاخ طهاريها لطتابعل نر فجيج في طجار

لالةداديل لاسخأة في الجاطعرات الدسشدرل ،ءهرج

رفرا نلاءيهرا

عساهررا ،يدررتصدا مار ءدئررل عسررر طشاسرربل لعساهررا الةدررادم

العاسدل لالسهشدل التي ييهاها لذضر طشاص

لهررحا طررا يتل ر فدرره الج ارسررل الحالدررل طررا طررا يػصررات إلدرره

 يررػفدخ الس اخف ر الزررخلرال الترري يحترراج إلدهررا الس رخأة فرري

د ارسرل ( ،)Raburu, 2015طرغ أن أهرع االسرتخايدجدات
التي ايبعشها الشداء لاػصرػر إلرى طشاصر

قداديرل ،فؤانرت

العسر ررر الجر رراد لالتخندر ررد عار ررى البحر ررث لالشذر ررخ اب ر رخاض

قداديل

طػاق ررا العس ررر طث ررر دلر الحز ررانل ،بس ررا يد ررهع ف رري ي ررػفدخ
أفػاء عسر يسكغ السخأة طغ السػازنرل ءردغ طتصابرات العسرر

ااسخال

التخقد ررل لد ارس ررل (بش رردع )2020 ،الت رري يػص ررات إل ررى أن

 يعداد ثةافل السجتسا نحػ يػلي السخأة لاسشاص

الدسات الشطخال لؤرر فرشذ الةائرج يطهرخ فري ءدئرل العسرر،

طغ مقر لسائر ااعقم

دالعشايل لالسذارنل لج السخأة لالحدم لج الخفر

سابعاً :السقترحات:

خامداً :االستشتاجات:
فر رري ضر ررػء نتر ررائج التحادر ررر ادحرر ررائي ،لأهر ررجا

الةداديرل

في ضػء نتائج البحث يةتخح الباحثان طا يأيي:

البحر ررث

يػصر الباحثان إلى االستشتافات اآليدل:

 1إعررجاد ءخنرراطج يررجرابي لتشسدررل طهررارات الةدررادة الشدررػال
في الجاطعات الدسشدل

 1أن نافر ررل طتصابر ررات يلعدر ررر دلر الةدر ررادة الشدر ررػال فر رري

 2إفخاء دراسل أمخ حػر التحجيات التري يػافره الةدرادة

الجاطعات الدسشدرل ،لهري :الستصابرات التذرخاعدل ،اددارارل،

الشدائدل في الجاطعات الدسشدل

ااداديسدر ررل ،الذخرر رردل ،السجتسعدر ررل قر ررج حرر ررات عار ررى
درفل أهسدل نبدخة فجاً ،لفةاً الستجابات الخبخاء
 2حرررر طجررار الستصابررات ادداراررل عا ررى أعاررى درف ررل

 3قدرراس ايجاهررات العرراطادغ فرري الجاطعررات الدسشدررل نحررػ
يػلي السخأة الػضائن اددارال الةداديل
قائسة السراج :

أهسدر ررل ف ر رري يلعد ر ررر دلر الةدر ررادة الشد ر ررػال ف ر رري الجاطع ر ررات

أوالً السراج العربية:
 البذاهر ر ررل عبدر ر ررخ شاير ر ررر فخحر ر رران (  .)2008درجةةةةةةةة

السج ررار الخر رراطذ :الستصابر ررات السجتسعدر ررل ،ءدشسر ررا حرر ررر

الصبع ر ررل االل ر ررى دار الحاط ر ررج لاشذ ر ررخ لالتػزا ر ررا عس ر رران،

طجر ررار الستصابر ررات الذخرر رردل فةر ررج حرر ررر عار ررى السخيبر ررل

 الباػه رري فخا ررجة ءش ررت س ررعدج لعا رري ناث ررػم لالةاسرررسي

 4دانررت أقررر درفررل أهسدررل لستصابررات يلعدررر دلر الةدررادة

الشدائدل فري السيسدرات التعادسدرل بدراصشل عسران السجمةة

هر ر رري التر ر رري حرر ر ررر عادهر ر ررا السجر ر ررار االر :الستصابر ر ررات

السجاج( )5العجد( )14ص ص)1116-1097( :

سادسةةةاً :التهصةةةيات :ف رري ض ررػء نت ررائج البح ررث ،يػص رري
الباحثان باآليي:

( ،)2016طتصاب ررات يسك رردغ الةد ررادات اددارا ررل الشد ررائدل،

 يصررػاخ ل رػائف لأنطسررل لق رػاندغ فرري الجاطعررات الدسشدررل

العجد( ،)53الخااض

الدسشدل ،لفةاً الستجابات الخبخاء،

 3حرررر عاررى السخيبررل الثاندررل لفة راً السررتجابات الخب رخاء

طج ررار الستصاب ررات ااداديسد ررل عا ررى السخيب ررل الثالث ررل ،أط ررا
الخابعل
الشدررػال فرري الجاطعررات الدسشدررل ،لفةراً السررتجابات الخبرخاء،
التذخاعدل

ليضافل أمخ

بسا يخجم قدادة السخأة لاسخادد اددارال

مسارسةة السةرأة القياديةة لمسهةارات اإلبداعيةة فةي عسمة ا،

ااردن

عاي ر ر ررجة (  )2019التح ر ر ررجيات الت ر ر رري يػاف ر ر رره الةد ر ر ررادات

اإللكترونيةةةةة الدوليةةةةة لمتقةةةةدم فةةةةي العمةةةةهم االجتساعيةةةةة

 البار ررػم ،مجيجر ررل عبر ررج

بجاطعر ررل يبر ررػم ،مجمةةةةة رسةةةةالة التربيةةةةة وعمةةةةم الةةةةشفس،
 يرراطخ عررار
السعار
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لأحسر ررج ،هالر ررل عبر ررج السر ررشعع،

طرخ

( )1970أروا بشةةى الةةيسن .أقرخاء دار
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 يةخاخ السخأة العخبدل (  )2010واق السرأة العربية في

بسشصةر ررل الخار رراض طر ررغ لفهر ررل نطر ررخهغ مجمةةةةةة الخدمةةةةةة

الثاني يشايخ 2010

لألمرائددغ االفتساعددغ ص ص)60-16( :

:ل الشظم االنتخابية الحاةرل التاسرعل عذرخ لذرهخ نرانػن

االجتساعية السجارج ( )2العرجد( )58الجسعدرل السررخال

 حسجالم فسدرر (  )2018ما الجشةدر ومةا السقارنةة

 عادس ررات ص ررالف ناص ررخ (  )2006الةةةةدور القيةةةةاد

 الخه ر ر رردجم ه ر ر رردخل ءش ر ر ررت ث ر ر ررارم الشلع ر ر رري ( )2016

اابحرراث لالج ارسررات السةجطررل لاسررييسخ الررجللي حررػرم السرخأة

الجشدرية؟ الصبعل االلى

الستصاب ررات ااداديسدر ررل السرر رراحبل لاتسكر رردغ الشدر ررائي فر رري

لمسةةةةرأة فةةةةي السؤسدةةةةات التربهيةةةةة السحر ررخر فر رري نتر رراب
العا ر ررػم لالتشسد ر ررلم ،ال ر ررحنخ ال ر ر ر  30لتأس ر رردذ فاطع ر ررل

الػضائن الةداديل في فاطعل حائر مجمة دراسةات عربيةة

عر ر ررجن الصبعر ر ررل االللر ر ررى دار فاطعر ر ررل عر ر ررجن لاصباعر ر ررل

 الخقر ر  ،طيطش ررل ص ررالف (  )2009معهقةةةات مسارسةةةة

 العػاضرري ءجراررل عبررج

( )2008العقبةةات القانهنيةةة

بسحافظةةات غةةزة وسةةبل التغمةةب عميهةةا رسررالل طافدررتدخ

القياديةةة بحررػث لألران عسررر طاتةررى دلر الس رخأة العخبدررل

في التربية وعمم الشفس العجد( )212 -187( )69

السةةةرأة لمدةةةمه القيةةةاد فةةةي مؤسدةةةات التعمةةةيم العةةةالي
بدخ طشذػرة الجاطعل ادسقطدل بدة

 ازه ررخ ،ض ررداء ال ررجيغ عب ررج الذ رركػر (  )2004يؤشد ررظ

دلل رري أحك ررام الخبر رخاء لمبر رخة الحكس رراء مجمةةةةة مدةةةةتقبل

التربيةةة العربيةةة السجاررج( )8العررجد( )24السخنررد العخبرري
لاتعادع لالتشسدل الةاهخة طرخ

لالشذخ عجن الجسهػرال الدسشدل ص ص ()413-405

واالجتساعية السقيدة لمسرأة الخميجية فةي تةهلي اله:ةائد

ف ر رري التشسدر ر ررل السدر ر ررتجاطل لطيسدر ر ررات السجتسر ر ررا السر ر ررجني

السشعةج في الجلحل-قصخ ص ص ()40-1
 بشرردع فررايدة عررادر (  )2020التسدررد الةدررادم الشدررائي
للاقعررل فرري السجررار اادرراديسي فرري الجاطعررات الدررعػديل

السجمةةةة العربيةةةة لةةة دارة السجا ررج ( )40الع ررجد( )1ص

 سر ررشةخ صر ررالحل طحر رري الر ررجيغ (  )2006الفعاليةةةةةات

ص ()226-215

دمذةةق السحررخر فرري نترراب اابحرراث لالج ارسررات السةجطررل

التربية الصبعل االلى فاطعل الساؤل أرل

العمسيةةةة لمسةةةرأة عزةةةه الهيئةةةة التدريدةةةية فةةةي جامعةةةةة

لاسررييسخ الررجللي حررػرم الس رخأة العاررػم لالتشسدررلم الررحنخ الر ر

 30لتأسرردذ فاطعررل ع ررجن ،الصبعررل االل ررى دار فاطعررل
عجن ،لاصباعل لالشذخ عجن الجسهػرال الدسشدل (-371
)395

 الدررػطحي نذررػم سررعدج ءررغ حررارث (  )2017واقةةة

 اللةدل لهدبل عاى بال فرارص (  )2010قراوات فةي
 دمحم قص ر

إء رخاهدع (  )1999السذرركقت الترري يػافرره

السررجيخ العخبرري لأسررالد حاهررا السجمةةةة العربيةةةة لةةة دارة

طجاج( )19العجد ()1

 طحس ر ررػد هش ر ررج لششص ر ررالم ه ر رردساء (  .)2016نظةةةةةرة

لمدراسات الشدهية ادصجار االر

التسكين اإلدار لمسرأة العاممة فةي السؤسدةات التعميسيةة

 السجا ررذ ااعا ررى لاسر رخأة (  )2006التقريةةةةر الةةةةهطشي
الدادس حهل مدتها تشفيةذ اتفاقيةة القزةاو عمةى كافةة

 الصخالنل إمقص إءخاهدع لأءرػ درلارر طشرى ()2013

 السصدررخم نررػ

بسحافظة حزرمهت رسالل طافدرتدخ بدرخ طشذرػرة نادرل
التخبدل فاطعل حزخطػت

أشكال التسيز

د السرأة (الديداو 2006م) .صشعاء
عبررج

ثرػاب لالجررالردم طافررجة ءشررت

يص ر ررػاخ الةد ر ررادات الشد ر ررائدل ف ر رري ااردن مجمةةةةةة العمةةةةةهم

إءخاهدع (  )2016درفل يػافخ عشاصخ التسكردغ اددارم

طجاذ الشذخ العاسي ص ص)183-137( :

السجمةةةةةة الدوليةةةةةة التربهيةةةةةة الستخررةةةةةة السجا ر ررج()5

االجتساعيةةةة السجا ررج( )41الع ررجد( )3فاطع ررل الؤػا ررت

 العايج سخم إءخاهدع (  )2017التحجيات التي يػافهه

لاةدادات الشدرائدل فري نادرل التخبدرل بجاطعرل السارظ سرعػد

العجد( )10ص ص ()90-67

الةد ررادات الشد ررائدل الد ررعػديل ف رري طشطس ررات الةص رراص الع ررام
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) الةدر ر ر ررادة فر ر ر ررػن2007(

 السشةر ر ر رراش سر ر ر ررارة عبر ر ر ررج

الجساعررل لالةدررادة طررا الجاطعررل د ارسررل طةارنررل ءرردغ قدررادة

الحنػر لادناث فري فاطعرل السارظ سرعػد بالخاراض مجمةة

)28(رسالة التربية وعمم الشفس العجد

) تعزيةةةةةز القيةةةةةادة2009(  طشتر ررج التشسدر ررل الدداسر رردل
الشدهية في األحزاب طشتج التشسدل الدداسدل صشعاء

) الحة ر ر ر ررػن االفتساعد ر ر ر ررل1980 (  ن ر ر ر ررافي س ر ر ر رراصان

لالدداسردل لاالقترراديل لاسرخأة فري السجتسرا الدسشري مجمةة

 الؤػات،)1( العجد.العمهم االجتساعية

) القيةةةةةادة اإلداريةةةةةة فةةةةةي القةةةةةرن الهاحةةةةةد2011 (  نج ر ررع نج ر ررع

 االردن،والعذرين دار صلاء لاصباعل لالشذخ لالتػزاا عسان

) تحميةةةةةل2020 (  ل ازرة التعار رردع الع ر ررالي لالبح ر ررث العاس ر رري
الراهن لمتعميم العالي والبحةث العمسةي فةي الجسههريةة

اله

 الجسهػرال الدسشدل، صشعاء.)2020(اليسشية أكتهبر

) معهقةةةةات ارتقةةةةاو2013 (  الدػس ررلي نج ررأل طحد ررغ
السةةةرأة لمسشاصةةةب القياديةةةة فةةةي وحةةةدات الجهةةةاز اإلدار

 طررغ لفهررل نطررخ الةدررادات التدررػال رسررالل بدررخ.اليسشةةي

طشذػرة فاطعل صشعاء

: السراج األجشبية:ُثانيا

 Carter. V. Good .(1973) (Ed) .Dictionary of
Education .New York :Mc Graw-Hill Book
Company.
 Ceda,(2013).Women
in
Leadership:
Understanding the gender gap . design: robyn
Zwar graphic design. Ceda – the Committee
for economic development of Australia.
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