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 الملخص:     

الوصفي   واعتمدت الدراسة المنهج   الفلسطينية   لالرتقاء بأداء المرأة، هدفت الدراسة الكشف عن ممارسات التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي
م، واستخدمت االستبانة لجمع  2020/ 2019( امرأة، أخذت بالطريقة العشوائية البسيطة في الفصل الدراسي األول من العام  94التحليلي، وتكونت عينتها من ) 

من وجهة  الفلسطينية  قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة    البيانات، وتوصلت النتائج إلى أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى
من وجهة   %(، وأنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 82.8نظرها كانت كبيرة بوزن نسبي ) 

ومجاالتها مرتبة تنازليًا )تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة، تحقيق االتصال الفّعال، بناء فرق العمل، تحقيق مبدأ نظرها كانت كبيرة على كافة فقرات االستبانة  
ادات مؤسسات  الشراكة في التغيير، التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير(، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة التغيير لدى قي 

تعزى لمتغيرات )الرتبة الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(، وقدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات أبرزها:    عالي لالرتقاء بأداء المرأة التعليم ال
التغيير،  إحداث مجال تحديث أدوراها فيللمرأة قائمة على   تدريبية برامج لمجاالت التغيير، تطوير  مهارات قيادة مؤسسات التعليم العالي عقد برامج دورية لتنمية

عملية   وتحفيز  دعم في  المرأة  الالزمة  التغيير، مشاركة  االتصال  قنوات  كافة  الفرص. ضرورة   مع   وتسهيل  كافة  وإعطائها  عملها  في                منحها صالحيات 
    . الفلسطينية ، مؤسسات التعليم العالي، المرأة ممارسات التغيير  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract  

This study aimed to highlight the practices of change among the leaders of higher education institutions to improve the 
performance of Palestinian women. The study adopted the descriptive analytical approach . The study sample included 
(94) women, who were selected using a simple random method during the first semester of the academic year 
2019/2020, and the questionnaire was used to collect data. The results found that the overall score of the averages 
of change practices among the leaders of higher education institutions aimed to improve the performance of Palestinian 
women from the women’s pint of view was high, with a relative weight (82.8%) on all items and fields of the distributed 
questionnaire, which are arranged in a descending order (developing good human relations, achieving effective 
communication, building work teams, achieving the principle of partnership in change, and motivation towards achieving 
change goals). The results showed that there were no statistically significant differences in the practice of change 
among the leaders of higher education institutions to improve the performance of women due to the variables (job rank, 
academic qualification, and years of experience). The study presented a number of recommendations and proposals, 
the most prominent of which involve holding periodic programs to develop the leadership skills of higher education 
institutions in areas of change, developing training programs for women based on updating their roles in the field of 
making change, supporting and stimulating the participation of women in the process of change, and facilitating all 
necessary communication channels with the necessity of granting them powers in their work and giving women all 
opportunities. 

Keywords: Change Practices - Institutions of Higher Education - Palestinian Women 
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 المقدمة: 
المتسارع بالتغيرات المتالحقة والتطورات يتسم عالمنا المعاصر الذي يوصف بأنه عصر التفجر المعرفي الكبير والتقدم التقني  

المستمرة في جميع مجاالت الحياة، فكل شيء يتغير ويتطور من حولنا، ويتم ذلك بشكل متسارع حتى أضحت هذه التغيرات تالمس 
ة والمتواصلة كل جزء من حياتنا؛ وسيظل كذلك يشهد تغيرات مستمرة ما استمرت الحياة، وعليه فإن التكيف مع هذه التغيرات السريع

 يعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات اإلنسانية في القرن الحادي والعشرين. 
إن التغيير ظاهرة إنسانية اقتصادية اجتماعية وسياسية مركبة، تتجاوز أهميتها ما يتحقق في الحاضر وما يمتد للمستقبل، محققًا 

الفاعلة وتنمية الدوافع نحو ا التقني في جميع مجاالت  الحفاظ على الحيوية  التقدم العلمي  الحياة الرتقاء والتقدم في ضوء مواكبة 
(. مما يفرض على كافة المؤسسات والجهات المسؤولة عنها حتمية التغيير الذي يمكنها من استيعاب الثورة 47:2018الزهراني،  )

    (Chan, 2009:43) .التحدياتاجهة كافة المعلوماتية واستثمار التطورات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية لمو 
اليوم، باتت تمر بالعديد من التغيرات والتحوالت المتسارعة التي تستلزم وجود قيادة   ؤسساتوفي ضوء تلك التحديات فإن م  

فاعلة قادرة على لعب أدوار متجددة ومتطورة، تنسجم مع المتغيرات، وتتواكب مع المستجدات المتالحقة في كل ميادين الحياة بكل 
 كفاءة، وفعالية. 

القيادي الضروري  وقد أكدت أبرز االتجاهات اإلدارية الحديثة ف التغيير باعتبارهـا النمط  ي العقد الماضي، على أهمية قيادة 
  لالنتقال بالمؤسسات إلى مجتمع القرن الواحد والعشـرين، والتعـايش الفاعل فيه، واالستجابة بشكل أفضل لمتطلباته، وتحدياته، وتقنياته 

 (.   51:2016الكردي، )
التغير السريع قد وضع رجال المؤسسات وجهًا لوجه أمام حاجات ومتطلبات جديدة،  ( بأن  2013:8)   Duifوهذا ما أشار إليه  

وهو األمر الذي لم تعد تجدي معه األساليب التقليدية المتبعة في إدارتها، وأًن قيادة المؤسسات مدعوه للبحث عن أهداف وطرق  
ظمًا ومخططًا له بدقه، كما يتطلب قيادات مدربة، ومؤثرة  جديدة، تتالءم مع التغيير. ويتطلب التغيير في كافة المؤسسات، جهدًا من

(,2014:6 Sakal &Jurik)  . 
الذي ال يستوعب مستجدات العصر على المستوى الشخصي، وال يتفهم بيئة التغيير، ويحسن إدارتها   قائدأن ال  انرى الباحثيو 

 على المستوى المؤسسي سيجد نفسه قد فقد موقعه وأسهم في اخراج مؤسسته. 
حداث  على التعامل مع الظروف واأل( على أهمية وجود قيادة فاعلة ومؤثرة إلحداث التغيير، وقادرة  145:2017يؤكد صيام)و 

 المتغيرة وجميع التحديات الناجمة عنها بكفاءة وفاعلية.
قيادة التغيير وتحديات العصر هي من األمور األساسية التي يجب أن يلم بها كل مدير يعيش في هذا العصر، وأن العاملين    إن

   .(12:2012الزهراني، في اإلدارة العليا والوسطى يشكلون األكثر قدرة على إجراء التغييرات المطلوبة )
لجوهر الحقيقي لعمل اإلداريين، وأنه ال يمكن أن تمر فترة دون أن  ( على أن عملية التغيير تمثل ا2010:40) Smartويشير 

يحدث فيها تعديل أو تطوير في نطاق العمل المؤسسي، وهذا يتطلب مهارة عالية في قيادة عملية التغيير لتتحقق أهدافه بصورة 
 كاملة وفعالة. 

ادة فعالة تقوم بشرح طبيعة التغيير المنشود،  ( على أن مجهود التغيير الناجح يحتاج إلى قي2015:72)  McAfeeكما يؤكد  
 وتشعر اآلخرين بأهميته، وتخلق الدافع لديهم إلحداثه؛ لضمان أداء فعال وناجح للقيادة اإلدارية في جهـود التغييـر والتطوير. 
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ة، متمثلة بالتطورات  وقائد التغيير ال بد أن يتميز بخصائص وسمات معينة لمواجهة تلك التحديات التي تفرضها البيئة الخارجي
التقنية من جهة ومتطلبات المؤسسة وأفرادها من جهة أخرى متمثلة في تبنى نمطًا قياديًا خاص وفعال، وطرق مبتكرة لكسب ودعم 

 (.   4:2008العاملين وتأييدهم )السعيد، 
 مع بالتوازي  الفاعلة  البشرية والعالقات الطاقات عالية بكفاءة توظف أن دون  تنهض أن لها كان  المؤسسات ما أن  شك بال

للمرأة، حيث أن المرأة لها فرصة مماثلة للرجل في حراك قيادي حقيقي يساعد  وفي هذا السياق يتجلى الدور البارز  المادية   اإلمكانات
غيير في ظل نمو المؤسسات من مهام جوهرية تتطلبها قيادة التعلى تحسين الواقع من خالل تبوؤها مراكز قيادية وما يقع على عاتقها  

  وتطورها، وتعدد أدوارها. عليمية الت
ن هوفي هذا المجال يؤكد علماء النفس واإلدارة، أن مبدأ التعامل االيجابي مع اآلخرين هو أحد أهم مقومات نجاح النساء في عمل

رتكز على أساسين هما الوعي الذاتي وقوة وتفوقهن الوظيفي وأن النجاح في العمل ووصول المرأة إلى المواقع القيادية المتقدمة ي
 (.65:2019الشخصية )الكعبي، 

( التي هدفت إلى  2019منها دراسة الكعبي )  االهتمام بأدوار المرأة   ومن تتبع حركة البحث العلمي الخاصة بالمرأة والقيادة نجد 
المواقع القيادية في الوسط الجامعي، ودراسة شرعي ) (  2019الكشف على المعوقات والصعوبات التي تواجه وصول المرأة إلى 

لشمري وهدفت إلى التعرف على دور جامعة األمير سطام كنموذج في تنمية الحراك االجتماعي للمرأة السعودية، وهدفت دراسة ا
( إلى البحث عن آليات االرتقاء بدراسات المرأة في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في ضوء التوجهات العالمية،  2019وآخرون )

( التعرف إلى عالقة التمكين اإلداري وعالقته بالتحديات التي تواجه القيادات النسائية في الجامعات 2018كما هدفت دراسة الدغرير )
( إلى تحديد درجة التمكين اإلداري للقيادات األكاديمية النسائية في جامعة حائل  2018الناشئة، وهدفت دراسة طيفور )  السعودية
  ومعوقاته.

مما سبق استطاعت المرأة أن تحتل مكانة مرموقة، ومنحها اإلسالم العديد من الحقوق؛ إلشعارها بدورها في المجتمع الذي تعيش  
كفل رعايتها، ومن هذه الحقوق: الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والسياسية والدينية، وحق العمل من  فيه وفي األسرة التي ت

 اجل الكسب المادي والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والقيام بأدوار قيادية، وتحمل المسؤولية، والمشاركة في صنع القرار والتغيير.
 من المرأة في كثير من البلدان العربية واإلسالمية؛ حيث اقتحمت مجال التعليم لدرجة أنها أصبحت  أفضل حاالً   المرأة الفلسطينيةو 

تشكل نصف أعداد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية؛ واقتحمت مجال العمل لتشكل ال بأس بها من القوى العاملة في المجتمع 
قية: ا، فمنها: الوزيرة، ومنها عضو البرلمان، ناهيك عن ممارستها للمهن الراالفلسطيني، وأصبحت تتبوأ بعض المناصب القيادية العلي

 .كالطب، والهندسة، والمحاماة
مقارنة مع الرجال، حيث أن    وغير مرضية  العامة محدودة  الفلسطينية  تزال مشاركة النساء في الحياةويعتبر الباحثان أنه ال  

% من 80% نساء، و27من المحامين المزاولين للمهنة هم رجال مقابل  %  73% نساء، و18% من القضاة هم رجال مقابل  82
% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء مقارنة 25و  ،% من النساء20أعضاء النيابة العامة هم من الرجال مقابل  

% 31ة فقد بلغت نسبة الطالبات  على صعيد أعضاء مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربي  أما % من الرجال،  75بما نسبته  
% من موظفي القطاع العام المدني  43وعلى صعيد المشاركة في القطاع العام المدني، فتشكل النساء  ،  % من الطالب69مقابل  

% 88% للنساء مقابل  12% للرجال، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى فبلغت  57مقارنة مع  
 .)وكالة األنباء الفلسطينية، موقع الكتروني( لنفس الفئةللرجال 

تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية؛  وما زالت تتغير، واستطاعت أن    المرأة الفلسطينيةمكانة  ومع مرور الوقت تغيرت  
، وتمكنت ومؤسساتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضيما أهلها لتبوء مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني؛ فأّسست جمعياتها 

قادرة على خوض مجاالت حيوية وهامه تساعد في إحداث تغييرات، إال أنها ال    الفلسطينية  فالمرأة   ،أن تثبت قدرتها على العمل  من
ذلك إال أن مساهمتها في سوق زالت تشكل رمزًا لطاقات الوطن الكامنة بل والمهدورة والتي لم تعبر عن نفسها، فعلى الرغم من  
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من هنا تأتى هذ الدراسة في محاولة جاهدة للتعرف  العمل واالستفادة من منها بالشكل الصحيح وتحقيق طموحاتها ما زال ضعيف،  
 على ممارسات التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة وسبل تطويرها. 

     :الدراسةمشكلة 
هدافها المؤسسة في تحقيق أ   ما يعزى نجاح أو فشل  ية بالنسبة لإلدارة، فغالباً هم ى قدر كبير من األلينطوي موضوع القيادة ع

 ه الذين يمارس قيادت فرادى قناعة ورضى غالبية األلع وأن نجاح القائد بالقيام بدوره القيادي يتوقف  ،اهلى كفاءة أو عدم كفاءة قيادتإ
أكدت أبرز االتجاهات اإلدارية الحديثة في العقد الماضي، على  وفي هذا المجال  .  هالمتاح ل  راطيالديمق  سلوبوذلك وفق األ  ليهمع

 أهمية قيادة التغيير باعتبارهـا النمط القيادي الضروري لالنتقال بمؤسساتنا التعليمية إلى مجتمع القرن الواحد والعشـرين، والتعـايش
 . وتقنياتهفضل لمتطلباته، وتحدياته، الفاعل فيه، واالستجابة بشكل أ

وقادرة    منظمًا ومخططًا له بدقه، كما يتطلب قيادات تربوية مدربة، ومؤثرة،  مؤسسات التعليم العالي، جهداً ويتطلب التغيير في  
ادات مؤسسات ، وفي هذا السياق يتجلى الدور البارز لقيمواجهة التحديات والبقاء بقوة وثبات، من خالل التكيف مع األحداثعلى  

إدارية في ظل نمو عملها  أو  أكاديمية  المؤسسات سواًء كانت  العاملة في تلك  العالي في االهتمام باالرتقاء بأدوار المرأة  التعليم 
 وتطلعاتها بالدور الريادي المناط بها واستعدادها للحصول على مناصب قيادية في إطار عملها. 

ومدى صالحيتها واالتصال واإلدراك وغير ذلك من الموضوعات  في القيادة واإلدارة  العاملة  ومع االهتمام العالمي بدور المرأة  
قيادة التغيير من قبل قيادات مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومدى  أبعاد  أصبح من األهمية بمكان دراسة واقع ممارسة  ،لذلك

 ق تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:سب مماو . القيادات اإلدارية لالرتقاء بأداء المرأة استعداد 
 ؟الفلسطينية ةالمرأ بأداء لالرتقاء العالي التعليم مؤسسات قيادات لدى التغيير ممارسات ما 

 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 
تنمية العالقات اإلنسانية  في    الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العاليممارسة  ما درجة   .1

 ؟ من وجهة نظرها الجيدة
من وجهة   فرق العمل  بناءفي    الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   ما درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي .2

 ؟ نظرها
من    الفّعالاالتصال    قتحقي  في  الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   التعليم العالي ما درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات   .3

 ؟وجهة نظرها
العالي  .4 التعليم  التغيير لدى قيادات مؤسسات  المرأة   ما درجة ممارسة  تحقيق مبدأ الشراكة في  في    الفلسطينية  لالرتقاء بأداء 

 ؟ من وجهة نظرها التغيير
التحفيز نحو تحقيق أهداف في    الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   قيادات مؤسسات التعليم العاليما درجة ممارسة التغيير لدى   .5

 ؟ من وجهة نظرها التغيير
ممارسة التغيير لدى  عينة الدراسة لواقع    ( بين متوسطات تقديراتα≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6

سنوات    المؤهل العلمي،  ،الرتبة الوظيفيةتعزى إلى متغيرات )  في  الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   قيادات مؤسسات التعليم العالي
  الخبرة(؟ 

 الدراسة   فرضيات
 انبثق من السؤال الفرعي السادس ثالثة فرضيات سعت الدراسة لفحصها، وهي:  

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  ( بين  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
)رئيس قسم، أكاديمي    تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية  الفلسطينية  التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 

 وإداري، أكاديمي، إداري(.
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متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  ( بين  α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال   .2
)دكتوراه، ماجستير،    تعزى لمتغير المؤهل العلمي  الفلسطينية  التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 

 .(فأدنى بكالوريوس
ات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  ( بين متوسطات تقدير α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال   .3

سنوات، من 5)أقل من    تعزى لمتغير سنوات الخبرة  الفلسطينية  التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 
 .    سنوات فأكثر( 10سنوات،   5-10
 

 أهداف الدراسة: 
   هدفت الدراسة إلى اآلتي:

  .الفلسطينية لالرتقاء بأداء المرأة  ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي مستوى لبحث في ا .1
التغيير    مجاالتمن خالل    الفلسطينية  لالرتقاء بأداء المرأة   ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العاليالكشف عن   .2

التحفيز نحو تحقيق    ،الشراكة في التغيير  مبدأ  قالفّعال، تحقياالتصال    قالعمل، تحقيفرق    ءالجيدة، بنا)العالقات اإلنسانية  
 أهداف التغيير(.

ممارسة التغيير لدى قيادات  في درجة سنوات الخبرة( المؤهل العلمي، ،الرتبة الوظيفية) دور متغيرات  الفروق في  الكشف عن .3
 .ةالفلسطيني لالرتقاء بأداء المرأة  مؤسسات التعليم العالي

للتغيير لالرتقاء   قيادات مؤسسات التعليم العاليالتوصيات والمقترحات التي من شأنها تطور ممارسات  همة في تقديم  المسا .4
    .الفلسطينية بأداء المرأة 

   أهمية الدراسة: 
 :التالي النحو على وهي والتطبيقية النظرية أهميتها في الحالية  الدراسة أهمية تكمن

 النظرية: أواًل: األهمية 
وهو مجال مهم لمن يبحث في مجال اإلدارة الحديثة   تطبيقها، بممارسات والتبصير ،التغيير وأهمية مفهوم على الضوء إلقاء .1

   .بدور المرأة الفلسطينية وآليات االرتقاء بهاوربطها في 
 .اإلداري  لألدب  إضافة  بما يشكل الهام  المجال  هذا في التطبيقية الدراسات من  المزيد إلجراء الباحثين أنظار توجيه  في اإلسهام .2
ممارسات قيادات التغيير واالستفادة الصحيحة الكاملة من  حاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخبرة المهنية والمعرفية في مجال   .3

 .في مجاالت عملها طاقات ومهارات المرأة 
مؤسسات التعليم  في   كدراسة تطبيقية ،ت القيادات واالرتقاء المرأة في ممارساالتغيير    تربط التي الدراسات أوائل  من الدراسة  تعتبر .4

 .ثانالباح علم لحدود  وفقاً  ، وذلك العالي
 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

في تحديد مواطن القوة أو الضعف في ممارستهم لقيادة التغيير، ومن    قيادات مؤسسات التعليم العاليقد تفيد الدراسة الحالية   .1
 ثم العمل على تعزيز جوانب القوة فيها، وتالفي جوانب القصور. 

المسؤولين في   .2 الحالية  الدراسة  العاليقد تساعد  التعليم  البيئة اإلبداعية   مؤسسات  التغيير وتوفير  أكثر بقيادة  على االهتمام 
 . قدرات المرأة وتطوير كفاءتهاوالمحفزة الستثمار 

االرتقاء عالقة التغيير في   للوقوف على  بشكل خاص  التعليم العاليبشكل عام ولمؤسسات    ؤسساتللم حقيقية فرصة توفير .3
   .تصويبها ومحاولة لبياتوالس وتعزيزها، اإليجابيات على والتعرف بالمرأة 
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تحديد الحاجات التدريبية لمديري المؤسسات، وبناء برامج تدريبية متقدمة  على  التعليم العاليمؤسسات   في القرار قد تفيد صناع .4
  مة لقيادة التغيير.ز في ضوئها لتطوير مهاراتهم الال

العمل  واعتبارها كأحد أساسيات    افي دعم نشاط اإلبداع وتحفيزهدور المرأة  لتنمية    التعليم العاليتوجيه تفكير قادة مؤسسات   .5
 .  بيئة العملالمحفز على تطوير 

للمرأة في  .6 القرار عن أهمية إعطاء مزيد من الصالحيات  العالي ومتخذي  التعليم  القائمين على  الدراسة  يمكن أن تفيد نتائج 
 جتمع الفلسطيني. مؤسسات التعليم إلبراز دور المرأة في تنمية الم

    :حدود الدراسة
 يتحدد مجال الدراسة الحالية بالحدود التالية:    
 المرأة ممارسات التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء    الكشف عن   اقتصرت الدراسة  الحد الموضوعي: -

 ،الشراكة في التغيير  مبدأ  قالفّعال، تحقياالتصال    قالعمل، تحقيفرق    ءالجيدة، بنا)العالقات اإلنسانية    المجاالت  في  الفلسطينية
   التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير(.

 (. أكاديمي، إداري  ،داري إو أكاديمي رئيس قسم، المرأة الفلسطينية )اقتصرت الدراسة على  :الحد البشري  -
 .)الجامعات الفلسطينية، والكليات المتوسطة( التعليم العاليمؤسسات  الحد المؤسسي: -
 .فلسطين-غزةمحافظات أجريت الدراسة في  :المكاني الحد -
تطبيق  الزماني: الحد - الدراسة    تم  )  خاللهذه  األول  الدراسي  األول منالفصل  الجامعيينايرشهر    المنتصف  العام   ( من 

 . (م2020- 2019)
 مصطلحات الدراسة:

 كما يلي:  ،الدراسة الحاليةتعرف مصطلحات 
أداء    على التأثير في  المسؤولين في مؤسسات التعليم العاليقدرة  يعرف الباحثان قيادة التغيير إجرائيًا، بأنها:    قيادة التغيير: -

التكيف مع التحديات المعاصرة واالستفادة من    لها   الذي يضمن  فاعلنحو إحداث التغيير اإليجابي ال  ا، وتوجيه جهودهالمرأة 
مواجهة التحديات  في  وتمكينها وتحفيزها واستثمار قدراتها بفاعلية  من االرتقاء بمجال عملها  الفرص القائمة، وما يتطلبه ذلك  

ت استبانة قيادة التغيير  األهداف المنشودة، والتي تقدر بالدرجة التي يعطيها أفراد العينة على مجاال  تحقيقوالعقبات وصواًل إلى  
 لهذا الغرض.    انالباحث  هاالتي أعد

العالي: - التعليم  وتتمثل    مؤسسات  معينة،  أكاديمية  وتقاليد  وأعراف  وأنظمة  معين  تنظيمي  هيكل  ذات  علمية مستقلة  مؤسسة 
وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية 

الدبلوم ومنها ما هو على مستوى  وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها  التخصصية   ما هو على مستوى 
علمية   درجات  بموجبها  تمنح  العليا  الدراسات  درجات  على  هو  ما  ومنها  الموقع  )للطلبة  البكالوريوس  والتعليم،  التربية  وزارة 

 (.  اإللكتروني
من  لها إحدى مؤسسات التعليم العالي في مجال عمل في  منصباً  هي من تشغليعرف الباحثان المرأة إجرائيًا، بأنها:    :المرأة -

العمل مع الزمالء   على قادره تجعلها التي والمواصفات الشخصية السمات من مجموعه ولديها ،القرارات اتخاذ في السلطات
 األهداف المنشودة.  تحقيق اتإمكانيالمشاركة في و  ،مجال عملها في والتأثير

 النظري:  اإلطار
واسعة، ويجب عليها أن تتفاعل   عملية تطوير  جزء منالمعاصرة ال تتغير من أجل التغيير نفسه، بل تتغير ألنها    ؤسساتإن الم

مع التغيرات والمتطلبات والضرورات والفرص التي قد تظهر بين فينه وأخرى في البيئة التي تعمل بها، ولعل أصدق دليل على ذلك  
، يعد التغيير مسألة أساسية في كل مؤسسة، فهو ضروري  (4البلد:﴾) َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهمْ ِإنَّ ّللّاَ اَل ُيَغيِّرُ :﴿  قوله تعالى
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لكافة صور ومراحل النشاط اإلداري، وترتبط عملية نجاحه بمواكبة األحداث والتطورات التي تحدث، وتخضع المؤسسة لتأثيرات عدة 
ات مختلفة، وما يشتمل عليه من تقنيات ومعرفة شاملة بالمحددات البيئية، وإيجاد عالقات متوازنة  عوامل داخلية وخارجية، وبدرج

 . (Sakal &Jurik 2014:6,)مع البيئة لتحسين قدرة المؤسسة على اتخاذ قرار التغيير 
 :التغيير أهمية 

بالتغيير، وتنمية القدرة على االبتكار واإلبداع، وإزكاء تكمن أهمية التغيير في الحفاظ على الحيوية الفاعلة في المؤسسة التي تقوم  
 (. 1:2009، السبيعيالرغبة في التطوير، والتوافق مع متغيرات الحياة، والوصول إلى درجة أعلى من القوة )

ب  إن التغيير وضع رجال المؤسسات وجهًا لوجه أمام حاجات ومتطلبات جديدة، وهو األمر الذي لم تعد تجدي معه األسالي
التقليدية المتبعة في إدارتها، وأًن قيادة المؤسسات مدعوه للبحث عن أهداف وطرق جديدة، تتالءم مع التغيير )الكردي والغامدي،  

(. ويتطلب التغيير في كافة المؤسسات جهدًا منظمًا ومخططًا له بدقه سعيًا للحفاظ على الحيوية الفاعلة للمؤسسة، 54:  2009
وضع أفضل للمؤسسة واألفراد من أجل تلبية طموحات المؤسسة والعاملين، والعمل على خدمة أكبر شريحة    والرغبة في الوصول إلى

من المستفيدين، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة والعمل على االبتكار وارضاء المستفيدين، الوصول إلى مستوى عالي من الجودة  
المؤسسة تحقي لكي تضمن  العالمية،  المقاييس  "متميزة"، وذلك من خالل يتماشى مع  إلى مؤسسات  "جيدة"  قفزة من مؤسسات  ق 

   . (43:  2011)جالب، مجهودات قادة عمل على درجة عالية من الكفاءة والفعالية في تعزيز مبادئ التغيير في ثقافة المؤسسة
 :أهداف التغيير

تختلف أهداف التغيير ودوافعه باختالف المؤسسات والقادة القائمين عليها، ومن ثم العاملين بدورهم، فحجم المؤسسة، وطبيعتها،  
اطها  وفلسفتها اإلدارية، واالجتماعية، وإمكانياتها، وثقافتها التنظيمية، يؤثر بدرجة كبيرة في اختبار وتحديد أهداف محددة وثابتة يتم إسق

 (، ومن أبرز أهداف التغيير:97:2011الزعبير، )وتنوعها عمليات التغيير على اختالف المنظمات على جميع 
 مع تغيرات وأوضاع جديدة في المناخ المحيط بالمؤسسة. اإلدارة ونشاطاتهاعمل  التنظيم وأساليبمالءمة أوضاع  .1
 بقًا على غيره من المؤسسات.استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة تحقق للتنظيم س .2
 إيجاد أوضاع تنظيمية أكثر فاعلية وكفاءة في المؤسسة.  .3
 . تقدمها المؤسساتتطوير مستوى الخدمات التي  .4

     :خطوات التغيير
  ولتوضيح .  تام  بنجاح  التغيير  عملية  إنجاز  إلى  بالنهاية  تؤدي  محددة  ومراحل  مناهجإطار عمل ضمن  قيادة  تتطلب عملية التغيير  

 . (107  :2006 ،)العطيات التغيير لمراحل مختلفين يتم استعراض نموذجين سوف المراحل هذه
 . النموذج لهذا وفًقا التغيير  مراحل خالله من استعرض الذي رالشهي (Lewin,2003) نموذج هو النماذج  هذه وأول
  فيها،  والتشكيك  القديمة  الطرق   عيوب  إظهار  خالل  من  للتغيير  واالستعداد  اإلعداد  مرحلة  وهي  (:الجليد  إذابة)  التهيؤ  مرحلة •

    . أفضل حالة إلى الراهنة الحالة من واالنتقال للتغيير بالحاجة الناس لدى شعوًرا ينتج ثم ومن
التنظيم، ويعتمد نجاحها  مكونات خالل من المطلوب التغيير حدثي حيث التنفيذ مرحلة بعد المرحلة هذه تأتي :التغيير مرحلة •
 . السابقة المرحلة  نجاح ىعل
  إلى   المرحلة  هذه  تهدف  حيث  التنظيمي  التغيير  مراحل  آخر  هي  االستقرار  مرحلة  وتعد  (:التجميد  إعادة)  االستقرار  مرحلة •

  .التغيير حدوث بعد عليه الحصول يتم الذي المرغوب الوضع  إلى الوصول بعد االستقرار
   كما يلي: الفعاللقيادة التغيير عدة خطوات  ( 2001) دوجالسوحدد نموذج  
 . لعمل المؤسسة المشتركة واإلدارة وتحقيق األهدافإيجاد رؤية مشتركة للتنظيم عن طريق  تهيئة االلتزام بالتغيير -
 . العالمية الناجحةاالستفادة من الخبرات و  مراجعة االستراتيجيات وفقًا للمشاكل الناجمة عن عملية التغيير -
  التغيير.  ترتبط بمفاهيمكفايات  علىبناء  ختياراال وضع معايير -
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  غيير.لتل تهاأن تتصف االجراءات التنظيمية بالمرونة وقابلي -
  .بةالمطلو التطبيق والتنفيذ والتقويم للمخرجات التعليمية  ى التغيير قادر عل استحداث جهاز متخصص لقيادة -
 . التقويم المستمر لخطوات تطبيق التغيير -

بعين اإلعتبار لتحقيق هذا النوع من    خطواتقيادة التغيير فهي تشير إلى ضرورة أخذ هذه ال  خطوات   انستعرضيإذ    انباحثوال
الحالي والمستقبلي، بناء على ألن النظر للمستقبل هو بداية األمر وما سينتج عن هذا التغيير، فالتشخيص الواعي للوضع  ؛  القيادة

وال    والوصول إلى األهداف المناطة بعملية التغيير  المعطيات الحقيقية للمؤسسة، يساعد على االختيار األمثل لكل خطوة بعد ذلك 
 النضمامها بكل الخطوات واالستفادة من خبراتها وكفأتها قدراتها.  اتاحة كل الفرص  يغفل في ذلك مشاركة كافة العاملين ومنهم المرأة و 

 الوسائل المساعدة على نجاح عملية التغيير:
 ن نجاح عملية التغيير يرتبط بشروط أهمها:  إ     

 ( 54:2011الحريري، ) فعالـة للمرؤوسين: مشاركة تحقيق-1
إن إشراك المرؤوسين في وضع الخطط والسياسات واألهداف وفي عملية اتخاذ القرارات يجعلهم مطلعين على مشاكل التنظيم مما   -

 يمكنهم من معرفة دورهم في التنفيذ ومعرفة أسباب التغيير أو أسباب القرار وأهدافه.  
 تخلق المشاركة المناخ المالئم لتشجيع التغيير وتقبله. -
 لى تحقيق الثقة المتبادلة بين القيادة والعاملين في التنظيم.  تؤدي إ -
 المشاركة في عملية صنع القرارات تساعد على ترشيد عملية اتخاذ القرارات. -
 ( Markkula, Petter, 2009)في المفاهيم اإلدارية المتبعة:  التغيير-2
 التغير.ال تخشى التغيير وإنما تعمل على إحداثه، فهي إدارة  -
 تستخدم المفاهيم والمبادئ واألساليب التي تحقق المناخ المناسب. -
 تتصف بالشمول والتكامل في توجهاتها واهتماماتها.  -
 االتجاه نحو مزيد من الالمركزية وديمقراطية اإلدارة.  -
 . نوالمرؤوسيتتبني فكر القيادة القائم على التفاهم بين القادة  -
 تؤمن بأهمية االنقضاض على الفرص واستثمار الوقت.   -
 واإلجراءات الجامدة.   تقليص البيروقراطية -
   (Kavanagh & Ashkanasy, 2006: 81)ب يتطلاإلداري الفعال: وهذا  التحفيز-3
 التحفيز بوضوح. معرفة وتحديد أهداف عملية  -
 بناء الحوافز على أساس األداء الجيد.   -
 التركيز على الحافز كأداة لدفع الموظف لبذل جهد إضافي ورفع اإلنتاجية. -
 إخضاع نظم التحفيز للمتابعة الدقيقة وللتقييم السليم.  -

 التغيير:مجاالت 
 العالقات االنسانية الجيدة:  :أوالً 

( العالقات اإلنسانية بأنها تلك األساليب السلوكية التي تتمكن من إثارة دافعية األفراد للعمل وتحفيزهم 12:2006)يعرف مصطفى  
( العالقات اإلنسانية بأنها ذلك "السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد واعتباره قيمة 14:2010)  ت سليمةعلى زيادته. وفسر 
 عليا في حد ذاته". 

ات اإلنسانية أحد العوامل المهمة في قيادة التغيير. فالقدرة على العمل مع اآلخرين والتفاهم معهم بأسلوب هادف  وتعد العالق
  (Duif, et al ,2013).الناجحةوطريقة سليمة، هي من السمات الرئيسة المميزة للشخصية اإلدارية 
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في المؤسسة تعد أمرًا هامًا ينبغي أن    وخاصة بوجود المرأة العاملة  حيث إن إقامة عالقات إنسانية سليمة بين جميع العاملين
كي تستطيع ؛  رئيسية  قيادية، ويصبح تخطيط تلك العالقات مسؤولية  قيادة التغييرضرورة من ضرورات  كتوليه القيادات اهتمامًا خاصًا  
 . العاملين كافة إنجاز أهداف التغيير وأهداف

 : عملثانيًا: بناء فرق 
العمل بأنها:" وحدة تتألف من الفراد الذين يدركون وحدتهم الجماعية، ولديهم القدرة على العمل أو  ( فرق  9:2010)حمود  يعرف

 هم يعملون معًا، لتحقيق هدف مشترك، ضمن بيئة تجمعهم". 
   ( بأنها: "مجموعة من األشخاص الذين يتعاونون فيما بينهم وكذلك يتفاعلون لتحقيق الهدف المرجو".2003بيل) ويعرفه أرثر

من عدة نواحي كالعالقات الشخصية بينهم   قادةالمهارات المختلفة للتطوير  ب  أهداف بناء فرق العمل(  2011)  الطيطي  دحدو 
تنمية المهارات لدى المديرين لتحفيز أعضاء الفريق و  بناء وتعزيز الثقة بين أعضاء الفريق.و وبين مرؤوسيهم، وزمالئهم، ورؤسائهم. 

 نحو العمل بكل كفاءة.  
نحو هدف التغيير،   ربط الحوافز بالتميز في األداء   وكيفية  المهارات اإلدارية  أنه من األهمية أن يمتلك قادة التغيير  انويرى الباحث

الفريق لمشاركة  نحو التغييرات الحديثة، ومشاركتهم في اتخاذ القرار والعمل ضمن    تطوير مهارات أعضاء الفريق وزيادة مداركهمو 
 ة األداء. االستخدام األمثل للمواد واإلمكانات المتاحة بما يحقق كفاء، مع بعضهم البعض في تبادل المعلومات

 
 ثالثًا: تحقيق االتصال الفّعال: 

  واإلدارة   العاملين  بين  تربط  التي  الفاعلة  االتصاالت  إلى   الحياة، باإلضافة   سنة  هو  التغيير  بأن  مستمر  بشكل  العاملين  إقناع  إن 
  فقدان   حالة   في  األسلوب  هذا   يفيد  وال.  (Haynes,2010:154التغيير )  مشاريع  دعم  إلى  تؤدي  إليهم  المعلومات  إيصال   وسرعة

 . الطرفين بين والمصداقية الثقة
  وخدمة   المؤسسة  أهداف التغيير مع المحافظة على    أهميةلعاملين  ل   وضحي  تحقيق االتصال الفّعال  أن  ( 16:2004)العميان  ويرى 

 . برامجها
وهنا يبرز أهمية االتصال الفعال نحو ،  نحو التغيير  العاملين  المقاومة بينمن  درجات  أنه مع الغالب تحدث    انويرى الباحث

 أو   كانت عمودية باختالفها االتصاالت ويدعم ذلك طريق إنجاحه على  والحرص به االلتزام وضرورة التغيير، اقناع العاملين بأهمية
 المؤسسة. داخل أفقية

 رابعًا: تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير: 
 المشاركة  تعني  التي  اإلدارية  مشاكلهم  لمناقشة  بهم  وااللتقاء  لمرؤوسيه   المدير  دعوة  اإلداري:  تطبيقها   مجال  في  المشاركة  تعني

  إلى   الوصول  ومحاولة  وتحليلها؛  تواجهه  التي  اإلدارية  مشاكلهم  لمناقشة  بهم  وااللتقاء  لعاملينل  قائدال  دعوة  اإلداري:  تطبيقها  مجال  في
 (. 208: 2007 كنعان،) ةاإلداري للمشاكل الحلول  وضع في لهم المدير إلشراك لديهم الثقة يخلق مما لها، الممكنة الحلول أفضل 

  لبذل   العاملين  يحفز  الذي  المالئم  والموقف  النفسي  الجو  خلق  يمكنه  قائدال  إن  بقوله:  المشاركة  مفهوم(  (Wah,215:89ويصور
  توسيع   خالل  من  التنظيم  ومصالح  العاملين  ورغبات  مصالح  بين  التوفيق  يمكنه  كما  لإلنتاج،  مستوى   أعلى  لتحقيق  جهودهم  أقصى
   (. 16:2008)البوسعيدي، (non-managers role) المديرين غير دور" آمري " سماه ما المرؤوسون، وهو به يقوم الذي  الدور

 وإشراكهم   للتغيير  المقاومة  يتزعمون   الذين  العاملين  بتشجيع  وذلك  التغيير،  مقاومة  تقليل  في  لقيادة التغيير  المهمة  الوسائل  من
  قادة ال  تساعد   العاملين  مشاركة  أن  كما  التغيير،  عملية   تجاه  االلتزام  من  نوًعا   اإلجراء  هذا   يخلق  حيث.  التغيير  برامج  وتنفيذ  تصميم  في

 .وقبولهم العاملين اندماج زيادة في  يساعد بأنه األسلوب هذا ويتميز. التغيير لعمليات المشاكل بتشخيص
 نحو تحقيق أهداف التغيير: خامسًا: التحفيز
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( تحفيز األفراد بأنها عملية تحريك األفراد في االتجاه الذي تريده لهم، ويمكن للمؤسسة ككل ان تقدم  2012يعرف ارمسترونج )
 وتوفير فرص التعليم والتحسين.المضمون الذي ممكن من خالله تحقيق مستويات عالية من التحفيز من خالل انظمة المكافأة 

وهي تحفيز ينجح في أعماله، أال  م المهام األساسية التي البد لكل قائد أن يتقنها لكي( أن من أه2010) John Adair يذكر
 أهداف   تحقيق  نحو  تحفيز فريق العمل العملية تساعد القادة في    عدةوقد توصل إلى    .الموظفين وإخراج أفضل ما في فريق العمل

أهداف واقعية  ، توضيح كإنسان مميز الجديد معاملة كل فرد في الفريقللتغيير،  اختيار أكثر الموظفين تحفيزًا وحماساً التغيير منها: 
 .لقبول التغيير تنطوي على تحد

ايجاد جو  وفقًا التغييرات التي يضعها القائد، وعلى قيادة التغيير    ربط الحوافز باإلنتاجية في العملمن األفضل  ويرى الباحثان  
االعتراف بفضل  ممن يدعمون قيادة التغيير بخطواتها، مع    تقديم مكافآت جيدة للمتميزينيحفز الفريق على العمل بربط ذلك  عمل  

 .عملية التغييركل فرد من فريق العمل ودوره في 
 الدراسات السابقة:

بمتغيرات أخرى، وكذلك الدراسات التي تناولت   اوربطه  قيادة التغييرفي هذا الجزء لبعض الدراسات التي تناولت موضوع    ُيعرض
 بمتغيرات أخرى، وفقًا لما يلي: اوربطه المرأة 

 التغيير: التي تناولت موضوع  الدراسات-1
بمنطقة   ( 2018)الزهراني،دراسة    هدفت  التربوي  االشراف  مديرات مراكز  قبل  التغيير من  قيادة  ممارسة  واقع  التعرف على 

ات مراكز االشراف التربوي، ومن وجهة نظر المشرفات التربويات، والكشف عن ممارسات قيادة التغيير الرياض من وجهة نظر مدير 
من قبل مديرات المراكز من خالل أبعاد التغيير )تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة، بناء فرق العمل، تحقيق االتصال الفّعال، تحقيق 

بفاعلية، التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير(. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي،    مبدأ الشراكة في التغيير، إدارة وقت التغيير
(. أهم النتائج  364% من اجمالي عدد أفراد مجتمع الدراسة وعددهم ) 50واالستبانة كأداة للدراسة. وشملت عينة الدراسة بما يمثل  

، وكشفت اً يرات مراكز االشراف التربوي بمنطقة الرياض كان عاليالتي توصلت إليها الدراسة: أن ممارسة قيادة التغيير من قبل مد
 النتائج كذلك أن ممارسات قيادة التغيير من قبل مديرات مراكز االشراف التربوي من وجهة نظر المشرفات التربويات كان عاليَا.

الكشف عن واقع ممارسة مديرات المدارس ألدوارهن حول قيادة التغيير وتحسين   إلى  (2018)هيبة وآخرون،  هدفت دراسة  
( مديرة، وعينة ممثلة من المعلمات بلغ 76األداء المدرسي في المدارس الثانوية للبنات بالمدينة المنورة، وتكونت عينة الدراسة من )

اء مقابالت مع بعض المديرات والمعلمات، وتوصلت الدراسة  وتم اجر المنهج الوصفي التحليلي،  استخدام  ( معلمة، وتم  328عددهن ) 
 إلى أن ممارسة مديرات المدارس ألدوارهن حول قيادة التغيير في المدارس الثانوية للبنات بالمدينة المنورة بدرجة متوسطة. 

دى مديرات رياض األطفال تعرف واقع قيادة التغيير وعالقته بفاعلية اتخاذ القرار ل   (2018)المجمد، والشبو،    هدفت دراسة
( مديرة روضة،  200بدولة الكويت، وقد اتبع الدراسة المنهج الكمي الوصفي، وتم استخدام أداة االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من )

وتوصلت النتائج إلى أن اتجاهات مديرات رياض األطفال وتصوراتهن عن واقع قيادة التغيير وكذلك تصوراتهن عن درجة فاعلية 
اتخاذ القرار لديهن كانت إجمااًل إيجابية، وأوضحت النتائج أن فاعلية اتخاذ القرار هي العامل الذي يتنبأ دومًا وبداللة إحصائية  

 بمستوى قيادة التغيير ومحاورها الثالث لدى مديرات رياض األطفال.  
 المدارس لدى مديري  التغيير بقيادة وعالقته المستقبل أجل من القيادة برنامج فاعلية إلى التعرف  (2017)صيام،هدفت دراسة  

 أربعة األولى استبانتين تحتوي  وتم تصميم التحليلي،  المنهج الوصفي الباحث استخدم  غزة، محافظات في  الدولية  الغوث بوكالة
 لقياس  فقرة ( 18على )  الثانية وتحتوي  ، ) األداء إدارة الفريق، قيادة االستراتيجي، والتخطيط التفكير اإلنساني، التواصل (مجاالت :

 والبالغ االستراتيجية الوحدات منسقي وجميع مديرة،/مديراً  ( 134)  من  الدراسة مجتمع وتكون  التغيير، لقيادة  المديرين ممارسة درجة
 لقيادة غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس مديري  ممارسة درجة  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج (. أهم47عددهم) 
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 المستقبل وممارسة أجل من القيادة برنامج فعالية بين إحصائية داللة ذات قوية طردية عالقة كبيرة، وجود موافقة بدرجة التغيير
 التغيير.  لقيادة غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس مديري 

 في  غزة، العالي بمحافظات التعليم مؤسسات في التغيير قيادة لتطوير استراتيجية صياغة إلى(  2016)الكردي،هدفت دراسة  
 والمجموعة االستبانة الباحث استخدم  .البنائي والمنهج التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اعتمد المستدامة، التنمية مبادئ ضوء

نت   .البؤرية  الجامعة في واإلدارية الوحدات األكاديمية ومدراء األقسام ورؤساء العمداء ونواب العمداء جميع عينة الدراسة من تَكوَّ
 قيادة لتطوير مقترحة استراتيجية وضع  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج موظف. أهم ( 110عددهم )  والبالغ بغزة، اإلسالمية

 ضوء في التغيير قيادة تطوير ستبانةال الكلية الدرجة  المستدامة، بلغت التنمية مبادئ في ضوء العالي التعليم مؤسسات في التغيير
 كبيرة.  تقدير  بدرجة مدير( موافقة قسم، رئيس  عميد، نائب عميد،(وجهة نظر من المستدامة التنمية مبادئ
التغيير وتبني القرار اتخاذ  فاعلية درجة  إلى  التعرف  (2014)أبو سمرة،  هدفت  األقسام لدى قيادة   في األكاديمية رؤساء 

 في األكاديمية األقسام  رؤساء لدى وقيادة التغيير اتخاذ القرار فاعلية العالقة بين دراسة  إلى كذلك هدفت كما الفلسطينية، الجامعات
الميدانية، حيث تّكون  الدراسة  لتطبيق استبانتان واستخدام التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة باستخدام قامت الفلسطينية، الجامعات

  األقصى(، جامعة األزهر، جامعة )الجامعة اإلسالمية، الفلسطينية الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء من الدراسة مجتمع
 رؤساء األقسام لدى القرار اتخاذ فاعلية حصلت درجة   :الدراسة إليها توصلت التي النتائج ( مبحوث. وأهم117عددهم ) والبالغ

 . جداً  عالية بدرجة  على درجة موافقة نظرهم وجهه من الفلسطينية الجامعات األكاديمية في
قيادة   عن التغيير، وأسباب الناتجة بالضغوط المتعلقة المفاهيم معالجة إلى(Yılmaz & Kilicoglu, 2013) دراسة  هدفت

 المدرسية تجبر المؤسسات المستمرة التي التطورات وقياس المقاومة. على للتغلب المدارس مديرو التي يستخدمها والطرق  التغيير،
 .التحليلي الوصفي االسلوب مبادرات التغيير، واتبعت الدراسة نحو التوجه إلى

 على  المتقلبة والحفاظ البيئة ظروف مع التكيف مثل إيجابية ألسباب أن التغيير ُينفذ  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 . ومقاومته فعل سلبي للتغيير الجهود رد يظهرون  األحيان من كثير في المنظمة أعضاء أن إال التنافسية، النزعة

 سعت الدراسة كما منظماتهم. داخلخطة إدارة التغيير   تنفيذ حول العاملين رأي استطالعSmart, 2010) ) دراسة  هدفت
 المقابالت طريق عن البيانات جمع تم وقد  .التحليلي الوصفي المنهج باستخدام التغيير تجربة ضمن المختلفة التصورات إلى التعرف

 واضحة  خطة تنفيذ في التحقق إلى تهدف التي والبحوث التنظيمية، استعراض الوثائق خالل من استبانة واستخدام المنظمة، شبه
 لم التي المنظمات أن  :الدراسة إليها توصلت التي  النتائج أهم  .المنظمة في والبقاء االلتزام  على لمساعدة الموظفين لقيادة التغيير

 أن يختبر المرجح ومن أو لتغيير، العمل قوى  داخل  تنشأ التي المشاكل من أكبر فيها نسبة التغيير كانت لقيادة محددة منهجية تعتمد
 سلبي. بشكل فيها التغيير العاملون 

 المرأة: التي تناولت موضوع  الدراسات-2
 المواقع الى  في الوصول النساء تواجه  التي والصعوبات المعوقات على  للوقوف  الحاجة  في  (2019،الكعبي)  دراسةهدفت  

( 144االستبانة وتكوت عينة الدراسة من )  وأداة  نظرهن، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجهة من  بغداد جامعة في القيادية
التنظيمي والعلمي واألسري   امرأة عاملة في الوسط الجامعي.  النتائج أن المعوقات تزداد حدة كلما تعلق األمر بالجانب  وأظهرت 

 والمادي فضاًل عن نتائج تفصيلية تتعلق بالفروق في هذ المعوقات تبعًا لمتغيري التخصص واللقب العلمي.
على دور جامعة األمير سطام كنموذج في تنمية الحراك االجتماعي للمرأة السعودية التعرف    (2019،شرعي)  دراسةهدفت  

الدراسة من ) المتغيرات، وتم استخدام المنهج الوصفي، وأداة االستبانة وتكونت عينة  ( طالبة من  200والكشف عن تأثير بعض 
الدراسة إلى أن لجامعة األمير سطام كنموذج دور في تحقيق الحراك االجتماعي بمتوسط  طالبات جامعة األمير سطام، وتوصلت  

كبير، وتبين من النتائج عدم وجود فروق في استجابات الطالبات تعزى لمتغيرات الدراسة )التخصص العلمي، الفرقة الدراسة، محل 
 حاور الحراك االجتماعي.اإلقامة( في جميع م
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 عينة باستعمال السعودية في العام القطاع في القيادية المواقع لىالمرأة إ وصول معوقات عن (2015،الغامدي)هدفت دراسة 
من أهمها: أن المعوقات الثقافية ليست ذات أهمية في منع   نتائج عدة  إلى الدراسة  تلتوص وقد .موظفة (111من ) مكونة ختيرتأُ 

وصول المرأة إلى المناصب القيادية، حيث أن غالبية العينة على الموقف الداعم من آبائهن أو أزواجهن في حالة توليهن مناصب 
مناصب القيادية، حيث كشفت قيادية، وتوصلت الدراسة أن المعوقات الشخصية لها األثر األكبر في تعطيل وصول المرأة إلى ال

نتائج الدراسة عن محدودية طموح المرأة وضعف رغبتها في الوصول إلى المناصب القيادية رغم قدرتها على التوفيق بين األعباء 
      األسرية وأعباء منصبها الحالي، رغم حرصها على التدريب وتطوير الذات.

من  عينة قصدية    ُأختيرت( دول عربية،  9بحثت في االتجاه نحو القيادة النسوية في )   (2013،عشري وأخرون )  وفي دراسة 
العينة من  تكونت  اليمن، سوريا(  المتحدة،  العربية  االمارات  السعودية، قطر،  الكويت،  السودان،  )الجزائر، مصر،  اآلتية  البلدان 

بأعمار من  1568) الذكور واالناث  تعلي  سنة   60-20( من  إنتاجية مختلفة ومن مستويات  مية متنوعة في جامعات ومؤسسات 
حكومية وشبة حكومية في القطاعين الخاص واألهلي، أظهرت النتائج ان هناك اتجاه سلبي عام نحو المرأة في مراكز القيادة اذ تبين 

 % من العينة االجمالية يفضلون أن يكون مسؤولهم رجاًل.70ن أ
مام تبوء المرأة األردنية للمواقع القيادية باستعمال أاألردن عن أهم المعوقات التي تقف  في    ( 2011،الحسين)   دراسة  وهدفت
( امرأة قيادية أظهرت النتائج أن المرأة القيادية في وزارة التربية والتعليم األردنية تواجه بعض المعوقات للوصول إلى  27عينة من )

لمرأة في ذهن الرجل والمرأة ومحدودية طموحها وعدم ثقتها بنفسها وبقدراتها وعدم المراكز القيادية أهمها: الصورة النمطية السلبية ل
 استمراريتها بالعمل، والتحيز ضدها الناجم عن المحسوبية والعشائرية.

دراسة عن المديرات في بريطانيا للتعرف إلى األسباب التي تقف عائقًا أمام وصول المرأة إلى  (   (Coleman,2001وأجرى  
مركز مدير مدرسة ثانوية في كل من بريطانيا ومقاطعة ويلز، كما بينت الدراسة أن أسباب عدم وصول المرأة إلى موقع مدير مدرسة  

 خيرًا ضعف ثقة المرأة بنفسها مقارنة بالرجل في تولي المواقع اإلدارية. أ، و ات األسرية ثم العوائق المؤسسيةهي المسؤولي
صل افريقي في التعليم العالي  أمريكيات من  لتي بحثت في التحديات التي تواجه المديرات األا  (Becks,2004)  وهدفت دراسة 

( نساء يشغلن مناصب إدارية، أظهرت عدم ثقة المجتمع تجاه القيادة النسوية، وكذلك دراسة 10في ووالية لويزانا، عن طريق مقابلة )
(Lilja&Luddeckens,2006)    التي تواجه المرأة في اإلدارات الوسطى في المانيا والسويد  التي بحثت في موضوع التحديات

ن العاملين يفضلون قيادة الرجل وأن هناك ضعفًا ألدى العاملين تجاه المرأة، و وبريطانيا، توصلت الدراسة إلى أن هناك نظرة سلبية  
 . في ثقة المجتمع بأن تشغل المرأة مناصب قيادية

 السابقة: التعقيب على الدراسات 
 المؤسسات   في  التغيير  برامج  على  العاملين  مشاركة  أثرو التغيير الفّعال    مجاالت قيادةأجمعت الدراسات السابقة على أهمية  

الدراساتأو  الدراسات  ناقشتو ،  في المؤسسات  للتغيير  ومقاومة  تأييد  أسباب   وجود  ظهرت   عمليات  نحو  العاملين  اتجاهات  بعض 
     .التغيير مقاومة لعالجمقترحات على  الدراسات بعض ركزت حين في التغيير،

، وأهميتها والعوامل المؤثرة فيها، وكذلك التطرق  الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت قيادة التغييراتفقت    اإلطاروفي هذا  
إلى المعوقات المتوقعة   التغيير وأهدافه، باإلضافة، وأيضا التطرق إلى أنماط ومتطلبات  بمؤسسات التعليم العاليإلى مفهوم التغيير  

قيادة التغيير ببعض المتغيرات، كما أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التي تناولت موضوع وأخيرًا عالقة    ،ؤسساتللتغيير بالم
القيادية، وتتفق الدراسة مع   عوقات التي تحد من تقلدها المناصبوالوقوف على الصعوبات والم  رهاااالرتقاء بأدو المرأة ومحاوالت  

الدراسة    تختلفي لتحقيق أهدافها واستخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها، و الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليل
 عن الدراسات السابقة في أنها:  الحالية

 .مؤسسات التعليم العاليفي  تركز الدراسة الحالية على قيادة التغيير -
  .متغيرات مختلفة، بخالف معظم الدراسات التي ركزت على لالرتقاء بالمرأة  ركزت الدراسات الحالية على الممارسات القيادية -
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 زمة لالقيادة التغيير ال تعتبر مستقلة عن بعضها البعض، وإنما تتضافر معًا لتتشكل الكفايات امجاالت  أن    تؤكد الدراسة الحالية -
 . هداف الدراسة في تحسين سبل االرتقاء بالمرأة من أجل تحقيق أ  لقيادة التغيير

 المرأة الفلسطينية نظر وجهة من  قيادات لالرتقاء بأداء المرأة ال ممارسات التغيير لدى  تناول   هو الحالية الدراسة ميزي ما أن إال
 تساهم التي االحتياجاتأهم   على الوقوف  القرار صناع من وتحتاج تحتاج إلى البحث والتقصي،  في مؤسسات التعليم العالي والتي 

 تمكينها. لتحقيق توفيرها على والعمل القيادات لالرتقاء بالمرأة مستوى ممارسات  زيادة في
  

 منهج الدراسة وإجراءاتها
م ا؛ حيث استخدالمنحى الكمي  اعتمداالمنهج الوصفي التحليلي لتطبيق الدراسة وتحقيق أهدافها،    انالباحث  استخدممنهج الدراسة:   -

 أسئلة الدراسة. االستبانة )المنحى الكمي( لجمع البيانات الخاصة باإلجابة عن 
النساء العامالت في مؤسسات التعليم العالي في الوقت الحاضر    كافةتألف مجتمع الدراسة وعينتها من    مجتمع الدراسة وعينتها: -

،  عشوائيةالطريقة  الب  وتم تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( على كل مجتمع الدراسة، أكاديمي، إداري(،  داري إأكاديمي    ئيس قسم،ر )  بصفة
( 24بأخذ عينة استطالعية تكونت من)  انوقام الباحث  ،( امرأة 94( استبانة، وقد استجاب ) 125عدد )  حيث تم توزيع االستبانة على

، وتم دمجهم  ل الصدق والثبات بالطرق المناسبمن خال  حيتها للتطبيق على العينةوالتحقق من صال  الدراسة  اة تقنين أد  ؛ بغرضامرأة 
العينة األصل التالي  ة نظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة وعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.ي في  يبين توزيع عينة   والجدول 

  .سنوات الخبرة( المؤهل العلمي، ،الرتبة الوظيفية) الدراسة على متغيرات الدراسة
-  

 (: توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسة 1جدول )
 النسبة المئوية  العدد  البيان 

 الرتبة الوظيفية
 

 6.3% 6 رئيس قسم
 12.7% 12 أكاديمي وإداري 

 51.0% 48 أكاديمي
 29.7% 28 إداري 

 المؤهل العلمي
 14.8% 14 دكتوراه 

 43.6% 41 ماجستير 
 41.4% 39 بكالوريوس فأدني 

 سنوات الخبرة

 27.6% 26 سنوات  5أقل من  
أقل من  - سنوات  5من 

 سنوات 10
47 %50.0 

 22.3% 21 سنوات فأكثر 10
 100.0% 94 المجموع

 : أداة الدراسة
ممارسات التغيير لدى درجة  تمثلت األداة األساسية لجمع البيانات باالستبانة، وقم تم استخدام االستبانة؛ بهدف التعرف على  

العالي لالرتقاء بأداء المرأة  التعليم  الدراسات  بعد مراجعة األدب التربوي و ،  قيادات مؤسسات   الصلة ذات السابقة واالطالع على 
( فقرة، 43االستبانة في صورتها األولية تتكون من )  تكون فقراتها، لت وصياغة االستبانة، بناء في واإلفادة منها ،الدراسة بموضوع

 اآلتية: ( فقرة تتوزع إلى المجاالت 40وبعد التعديل أصبحت )
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 فقرات(.  7: يتضمن )الجيدةالعالقات اإلنسانية المجال األول:   -
 فقرات(. 7يتضمن ):  العملفرق  ءبناالمجال الثاني:  -
 فقرات(.  8: يتضمن )الفّعالاالتصال  قتحقيالمجال الثالث:  -
 فقرات(.  6المجال الرابع: إدارة تنفيذ التغيير: يتضمن ) -
 فقرات(. 6يتضمن ) :الشراكة في التغيير مبدأ قالمجال الخامس: تحقي -
 فقرات(. 6يتضمن ) :التحفيز نحو تحقيق أهداف التغييرالمجال السادس:  -

 - اآلتي: وجرى التحقق من صدق االستبانة وثبات نتائجها على النحو 
 

 طريق: التأكد من صدق االستبانة عن  تماالستبانة: صدق 
دق المنطقي، وذلك بعرض االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص،   أ. صدق المحكِّمين: وهو ما ُيعرف بالصِّّ

 تمت وذلك بهدف التَّأكد من مناسبة االستبانة لما أُعدَّت من أجله، وانتماء الفقرات لمجاالت االستبانة، وسالمة صياغة الفقرات، وقد
وبذلك تم التأكد من صدق المحكمين. وفي ضوء ما ورد من   وفقًا لمالحظاتهم، األسئلة بعض صياغة وإعادة مالحظتهم، من اإلفادة

مالحظات تم إضافة بعض البنود، ودمج البعض اآلخر، وحذف بعضها، وتعديل البعض اآلخر، وقد تكونت فقرات االستبانة بعد 
 ( فقرة موزعة على مجاالت الدراسة. 40إجراء التعديالت من )

 تنتمي الذي  المجال مع  االستبانة راتفق من فقرة  كل اتساق مدىخلي  الدا االتساق بصدق يقصد  ساق الداخلي:ب. صدق االت
 والدرجة قراتهاف من فقرة كل بين االرتباط معامالت  حساب خالل من  وذلك لالستبانة، الداخلي االتساق حساب تم وقد الفقرة، هذه إليه

 ( معامل االرتباط للدرجة الكلية لكل مجال والدرجة الكلية لكل فقرات مجاالت االستبانة. 2. ويوضح جدول رقم ) نفسه للمجال  الكلية
 الكلية والدرجة مجال كل بين االرتباط قيم معامالت (2جدول )

 معامل بيرسون  البيان  المجال 
 لالرتباط 

القيمة االحتمالية  
)Sig.( 

ال األول جالم الجيدة العالقات اإلنسانية    0.832 *0.000 
العمل فرق  ءبنا المجال الثاني   0.911 *0.000 
الفّعال االتصال  قتحقي المجال الثالث   0.860 *0.000 
 0.000* 0.939 إدارة تنفيذ التغيير  المجال الرابع 

الشراكة في التغيير مبدأ قتحقي المجال الخامس  0.863 *0.000 
السادس المجال   0.000* 0.821 التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير 

   0.000* 0.871 الدرجة الكلية
 .α ≤0.05داللة   مستوى  عند إحصائياً  دال االرتباط*            

 وبذلك  ،(α  ≤0.05)   داللة  مستوى   عند  دالة االستبانة مجاالت جميع في االرتباط معامالت جميع أن ( 2جدول ) من يتضح
 .لقياسه وضعت لما صادقة االستبانة مجاالت جميع تعد

-  
 طريق:االستبانة عن  ثباتتم التأكد من  االستبانة:ثبات 
والتي تعتمد على االتساق في أداء الفرد من فقرة إلى أخرى،    :  Cronbach's Alpha Coefficient  ألفا كرونباخ  ملمعا  أ.

 وتستند إلى االنحراف المعياري لالختبار واالنحرافات المعيارية للفقرات مفردة، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:  
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 قيم معامالت الثبات للمجاالت االستبانة (3جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات  البيان  المجال 

 0.885 7 العالقات اإلنسانية الجيدة  لمجال األول ا
 0.874 7 بناء فرق العمل  المجال الثاني 
 0.852 8 تحقيق االتصال الفّعال  المجال الثالث 
 0.861 6 إدارة تنفيذ التغيير  المجال الرابع 

 0.940 6 تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير المجال الخامس

 المجال السادس 
تحقيق أهداف التحفيز نحو 

 0.892 6 التغيير 

  0.884 40 الدرجة الكلية
  (، 0.940-0.852المجاالت حيث تتراوح بين )  من  قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال  أن  (3)  الجدول  من  يتضح

 .الثباتعالية من  بدرجة تتمتع االستبانة وهذا يعني أن مرتفعة، كانت  جميعها لالستبانة الكلية  والدرجة 
خماسي التدريج كمحك للدراسة، والذي يتضمن االستجابات من  الاعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت  المحك المعتمد في الدراسة:  

  يلي:كما  ،جدًا( قليلة، قليلة، متوسطة، كبيرةجدًا،  كبيرةخمسة اختيارات هي: )
 المحك المعتمد في الدراسة : (4جدول )

 قليلة جداً  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً  الدرجة
 1.8-1 2.6- 1.8 3.4- 2.6 4.2- 3.4 5- 4.2 طول الخلية 

 % 36- %20 % 52- %36 % 68- %52 % 84- %68 % 100- %84 الوزن النسبي
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

التعليم العالي لالرتقاء بأداء  ما درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات    : ونصه  األول  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال
 المرأة في تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة من وجهة نظرها؟

 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبية لفقرات مجال "تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة" 5جدول ) 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

1 . 
المؤسسة  باالحترام والتقدير المرأة   مع تتعامل قيادة 

 اإليجابية والتوقعات المتبادل
 جداً  كبيرة 92.2 0.77 4.61

2 . 
  بمودةضيوف المرأة  مع تتعامل قيادة المؤسسة

 وتقدير 
 كبيرة جداً  91.6 0.82 4.58

3 . 
بالتغيير   مرأة رغبات ال قيادة المؤسسةتقدر 

 ا واهتماماته
 كبيرة جداً  90.4 0.72 4.52

4 . 
المؤسسة  تتفاعل  هامناسبات فيمرأة  ال مع  قيادة 

   االجتماعية
 كبيرة جداً  89.0 0.75 4.45

5 . 
على إقامة األنشطة واللقاءات  قيادة المؤسسة  حرصت

 االجتماعية 
 كبيرة جداً  86.0 0.62 4.30
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 كبيرة  83.4 0.74 4.17 ا احتياجاته قدرتو  المرأة ظروف  تقدر قيادة المؤسسة . 6
 كبيرة  78.0 0.79 3.90 المرأة     مشكالت على معالجة قيادة المؤسسةتعمل  . 7

 كبيرة  87.2 0.71 4.36 الدرجة الكلية
 

       
ح من نتائج الجدول )  ( أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء  5يتضِّّ

 . %(87.2(، بوزن نسبي )4.36) درجة كبيرة بمتوسط  حصلت على كما تراها تنمية العالقات اإلنسانية الجيدةالمرأة في 
على"   - تنص  التي  الفقرة  نصيب  من  المتوسطات  أعلى  المتبادل  كانت  والتقدير  باالحترام  المرأة  مع  المؤسسة  قيادة  تتعامل 

قيادة مؤسسات التعليم صفات   ويعزى ذلك إلى  جدًا.  كبيرة%( بدرجة  92.2(، بوزن نسبي )4.61" بمتوسط )والتوقعات اإليجابية
   م.بأدائه واالرتقاء ،عاملينال وتقدير ثقة كسب أجل من والتواضع  ،رامحتواال الحسنة، المعاملة خالل من العالي

(،  4.58بمتوسط )  في المرتبة الثانية  "تتعامل قيادة المؤسسة مع ضيوف المرأة بمودة وتقديروجاءت الفقرة التي تنص على"   -
مجتمع   مع وثيقة عالقة إقامة على التعليم العاليقيادة مؤسسات حرص   إلى ذلك ويعزى  جدًا. كبيرة%( بدرجة 91.6بوزن نسبي )

مجتمعها ينعكس ايجابًا على انتماءها للمؤسسة وتطوير أداء مع  اشعارها بالثقة وتشبيك عالقتها    أجل من المرأة، وتعزيز مكانتها
  .عملها واالرتقاء به

"، بمتوسط  المؤسسة ظروف المرأة وتقدر احتياجاتها تقدر قيادة  تي تنص على"  الفقرة ال  كما وجاءت في المرتبة قبل األخيرة -
 هاحاجات ومراعاة  مرأة ال لظروف قيادة مؤسسات التعليم العالي اهتمام إلى ذلك ويعزى   .كبيرة%( بدرجة  83.4(، بوزن نسبي )4.17)

المؤسسة   رؤية وأهداف   يرتقي بتحقيق في عملها وتطويره والتي من شأنه   الجهد   من زيد م لبذل االستعداد يزيد لديهامما   اومشاعره
 . التعليمية المنشودة

(، بوزن  3.90"، بمتوسط )المرأة  مشكالت على معالجة تعمل قيادة المؤسسةوفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على "  -
العاملين من    بين المرأة وكافة  الودية العالقة راراستم على القيادة    حرص  إلى  ذلك ويعزى   .كبيرةبدرجة  وهي أيضًا  %(  78.0نسبي )
 وليس والتسامح أن ممارسات قيادة مؤسسات التعليم العالي تتحلى بالمحبةمن ناحية أخرى، باإلضافة إلى    العمل وانتظام ناحية

  تصعيدًا للمشاكل.
درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء ما    النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه:

  المرأة في بناء فرق العمل من وجهة نظرها؟
 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبية لفقرات مجال "بناء فرق العمل"6جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

 جداً  كبيرة 87.0 0.68 4.35 مرأة ال لدى وااللتزام المسؤولية روح تنمي قيادة المؤسسة . 1

2 . 
المؤسسة  عززت في  ائبرؤس  المرأة   ثقة   قيادة  إحداث  ها 

   التغيير
  جداً  كبيرة 85.2 0.63 4.26

3 . 
المؤسسة المرأة يعلى تنس  تحرص قيادة  وفق   ق عمل 

   الكفايات الالزمة لتحقيق أهداف التغيير
   كبيرة 83.3 0.73 4.16

   كبيرة 81.4 0.74 4.07 لدى المرأة تغيير ال صناعة مهارة قيادة المؤسسة تنمي . 4

5 . 
المؤسسة  نميت المرأة   واالنسجام التعاون   قيادة  بين 

 والعاملين 
 كبيرة  79.6 0.68 3.98
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6 . 
المؤسسة قيادة  ال  تقدر   واستثمارها  اوأفكاره مرأة أراء 

   إلحداث التغيير
 كبيرة  78.8 0.64 3.94

7 . 
  م ذي يدعقيادة المؤسسة بدمج المرأة في العمل ال  تهتم

 كبيرة  77.6 0.65 3.88 عملية التغيير

 كبيرة  81.8 0.69 4.09 الدرجة الكلية
  

ح من نتائج الجدول )  أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء  (  6يتضِّّ
 . %(81.8(، بوزن نسبي )4.09) درجة كبيرة بمتوسط حصلت على كما تراها بناء فرق العملالمرأة في 

" بمتوسط  مرأةال لدى وااللتزام المسؤولية روح تنمي قيادة المؤسسةكانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة التي تنص على"   -
 وإعداد تدريب على   قيادة مؤسسات التعليم العالي حرص  ذلك إلىويعزى    جدًا.  كبيرة%( بدرجة  87.0(، بوزن نسبي )4.35)
 مهام لممارسة اوإعداده عليهم االعتماد أجل من جديدة راتخب ا وإكسابه ،الديه المهني  النمو وتعزيز المسؤولية، لتحمل مرأة ال

 .   يفوضونها جديدة
الفقرة التي تنص على"   - الثانية  " ازمالئهها في العمل و ائبرؤس  المرأة   ثقة  قيادة المؤسسة  عززتوجاءت  بمتوسط    في المرتبة 

 ؤسسةالم أن باعتبار العمل عالقات  في للمرأة   الثقة أهمية إلى ذلك ويعزى   جدًا.  كبيرة%( بدرجة  85.2(، بوزن نسبي )4.26)
هذا  و  مًعا، ويتعلمون  بعضهم، مع ويتعاونون  ومشاعرهم، أفكارهم عن   اإلفصاح  فيها العاملون  يستطيع الثقة من جو  يسودها التي

    .العاملينو  ة وتنسيق العمل بين المرأ  التواصل يرفع مستوى من شأنه 
"، تقدر قيادة المؤسسة أراء المرأة وأفكارها واستثمارها إلحداث التغييرتي تنص على"  الفقرة ال  كما وجاءت في المرتبة قبل األخيرة -

 مجموع على يعتمد النجاح تحقيق راك القيادة بأنإد إلى ذلك ويعزى   كبيرة،%( بدرجة  78.8(، بوزن نسبي )3.94بمتوسط )
 وتعزيز الجانب، هذا  في ها  راتمها وتنمية ،تتيح لها فرصة تقديم األفكار والرقي بعملهاو  ،وال تهمش بذلك دور المرأة   نعامليال
 .   ابتكار األفكار وصنع القرار في اراتهقد

"، عملية التغيير  متهتم قيادة المؤسسة بدمج المرأة في العمل الذي يدع  وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على "  -
( الجماعي وأهميته لموضوعالقيادة   فهم إلى ذلك ويعزى   .كبيرة  %( بدرجة77.6(، بوزن نسبي )3.88بمتوسط  في    العمل 

 المناسبة األفكار  تقديم في الفرصة يعطيفهو    استثمارها يمكن إيجابية جوانب  له  دمج المرأة في العمل الجماعي   وأن  ؛العمل
 وتطوير العمل.  المشكالت حلواالرتقاء بمساهمتها في 

 
لالرتقاء   ما درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي  ونصه:  لثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثا

 من وجهة نظرها؟  الفّعالاالتصال  قتحقيفي  بأداء المرأة 
 " الفّعالاالتصال  قتحقيواالنحراف المعياري واألوزان النسبية لفقرات مجال "(: المتوسطات الحسابية 7جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

1 . 
فاعلية اتصال المرأة مع   تشجع قيادة المؤسسات على

 المعنيين بالتغيير
 جداً  كبيرة 90.2 0.60 4.51

2 . 
قيادة المؤسسة على تحقيق اندماج بين المرأة تحرص  

 وبين قنوات اتصالها بين العاملين 
 جداً  كبيرة 89.9 0.70 4.49
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3 . 
على تكوين عالقات جيدة   المرأة  تشجع قيادة المؤسسة

 مع زمالء العمل 
 جداً  كبيرة 89.1 0.69 4.45

 جداً  كبيرة 86.3 0.70 4.31 في إنجازات عمل المرأة توفر قيادة المؤسسة مرونة  . 4

تأخذ قيادة المؤسسات في االعتبار المرأة كشريكة في  . 5
 العمل

 كبيرة  84.2 0.68 4.21

6 . 
البناءة في  المناقشات  الجامعة أساليب  تحسن قيادة 

 العمل بين المرأة وكافة العاملين
 كبيرة  77.4 0.66 3.87

7 . 
المؤسسة قيادة  المرأة    المقصرين تحاسب   بعدتجاه 

 لهم  القصور جوانب توضيح
 كبيرة  76.0 0.65 3.80

8 . 
المؤسسة   قيادة  في  أداء معتتواصل  عملية   المرأة 

 كبيرة  75.8 0.71 3.79 التغيير بكفاءة وفاعلية

 كبيرة  83.4 0.61 4.17 الدرجة الكلية
  

ح من نتائج الجدول )  أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء  (  7يتضِّّ
 . %(83.4(، بوزن نسبي )4.17) درجة كبيرة بمتوسط حصلت على كما تراهاالفّعال  االتصال  قتحقيالمرأة في 

تشجع قيادة المؤسسات على فاعلية اتصال المرأة مع المعنيين كانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة التي تنص على"   -
 من إال  يتم أن  يمكن ال ويعزى ذلك ألن استقرار العمل جدًا. كبيرة%( بدرجة 90.2(، بوزن نسبي )4.51" بمتوسط )بالتغيير

بين    خالل االتصال  عملية  التي تخدم  المتنوعة  الوسائل  توفر  العالي  التعليم  قيادة مؤسسات  أن  كما  فعال،  اتصال  تحقيق 
 .   بما يخدم عملها العاملين، وخاصة المرأة 

  " تحرص قيادة المؤسسة على تحقيق اندماج بين المرأة وبين قنوات اتصالها بين العاملينوجاءت الفقرة التي تنص على"   -
ى الدور المتكامل الذي يفترض  إل ذلك ويعزى   جدًا.  كبيرة%( بدرجة  89.9(، بوزن نسبي )4.49بمتوسط )  لمرتبة الثانيةفي ا
وم به المرأة داخل المؤسسة على كافة المستويات اإلدارية كمصدر لإلبداع والتطوير في عملها لنجاح اإلدارات في تحقيق أن تق

 أهدافها خاصة، وبالتالي تسهيل قنوات اتصال المرأة على أنها استثمار في تطوير نجاحات المؤسسة في العمل.   
 جوانب توضيح بعدتجاه المرأة    المقصرين تحاسب قيادة المؤسسةتنص على"  تي  الفقرة ال  كما وجاءت في المرتبة قبل األخيرة -

 من والعقاب بالثوابالقيادة   اهتمام  إلى ذلك ويعزى   .كبيرة%( بدرجة  76.0(، بوزن نسبي ) 3.80"، بمتوسط )لهم القصور
 بعد يتم ذلك ولكن  ؛ بحق زميل العمل وخاصة المرأة   القوانين تجاوز حال في المسار  وتعديل زة المتمي األعمال تعزيز أجل

 . ثانية رةم فيها الوقوع وعدم  األخطاء، من التعلم أجل  من  التجاوز مواطن أو القصور جوانب توضيح
أداء المرأة في عملية التغيير بكفاءة    معتتواصل قيادة المؤسسة    وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على "  -

عمل المرأة وإنجاز   علىادة  القي حرص إلى  ذلك ويعزى   . كبيرة%( بدرجة  75.8(، بوزن نسبي )3.79"، بمتوسط )وفاعلية  
واالرتقاء بقدرتها  القيادة تتيح فرص تساعد على تفعيل مكانة المرأة  أن  كما التطويرية، األعمالودعمها في  بكفاءةأعمالها 

 على اإلبداع الوظيفي. 
لالرتقاء بأداء    ما درجة ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي   ونصه:  رابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال

 من وجهة نظرها؟ تحقيق مبدأ الشراكة في التغييرفي  المرأة 
 "تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير لفقرات مجال " واألوزان النسبية المعياري  واالنحراف الحسابية : المتوسطات(8جدول )
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

1 . 
آليات   تحديد  في  المرأة  المؤسسة  قيادة  تشرك 

 جداً  كبيرة 89.9 0.65 4.49 العمل المناسبة.

2 . 
القرارات  تشرك   اتخاذ  في  المرأة  المؤسسة  قيادة 

   الالزمة لعملية التغيير.
 جداً كبيرة  87.7 0.64 4.38

3 . 
على المبادرة في طرح    قيادة المؤسسة المرأة تشجع  

 األفكار والمقترحات اإليجابية. 
 كبيرة  82.6 0.66 4.13

4 . 
المرأة في وضع األهداف   المؤسسة  تشرك قيادة 

 المناسبة للتغيير. 
 كبيرة  79.0 0.74 3.95

5 . 
بالتغيير   المرأة  آراء  المؤسسة  قيادة  تستطلع 
بعملية  المرتبطة  المعلومات  على  للحصول 

 التغيير. 
 كبيرة  76.4 0.68 3.82

6 . 
ومقترحاتها   المرأة  أفكار  المؤسسة  قيادة  تتقبل 

تكون   عملية  عندما  مصلحة  في  وتصب  بناءة 
 التغيير. 

 كبيرة  75.2 0.65 3.76

 كبيرة  81.7 0.64 4.08 الدرجة الكلية
 

ح من نتائج الجدول )  أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء  (  8يتضِّّ
 .  %(81.7(، بوزن نسبي )4.08) درجة كبيرة بمتوسط حصلت على  كما تراها تحقيق مبدأ الشراكة في التغييرالمرأة في 

"  تشرك قيادة المؤسسة المرأة في تحديد آليات العمل المناسبةكانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة التي تنص على"   -
في بيئة إحدى الركائز األساسية  المرأة  ويعزى ذلك إلى اعتبار    جدًا.  كبيرة%( بدرجة  89.9(، بوزن نسبي )4.49بمتوسط )

 .العمل
الفقرة التي تنص على"   - الثانية  "تشرك قيادة المؤسسة المرأة في اتخاذ القرارات الالزمة لعملية التغيير وجاءت    في المرتبة 

المرأة   بأن  العالي  قناعة قيادة مؤسسات التعليم  ويعزى ذلك إلى  جدًا.  كبيرة%( بدرجة  87.7(، بوزن نسبي ) 4.38بمتوسط )
    مكن أن تسهم إيجابيًا في اتخاذ القرارات.وم تنول الثقة تهاابمؤهالتها وخبر 

األخيرة - قبل  المرتبة  في  ال  كما وجاءت  على"  الفقرة  تنص  للحصول على  تي  بالتغيير  المرأة  آراء  المؤسسة  قيادة  تستطلع 
قيادات    قناعة إلى ذلك ويعزى   .كبيرة%( بدرجة  76.4(، بوزن نسبي )3.82"، بمتوسط )المعلومات المرتبطة بعملية التغيير

 التغيير ولديها المعلومات التي تفيد بإحداث التغيير المطلوب.   مصلحة في يصب بأن رأي المرأة  المؤسسات التعليمية
تتقبل قيادة المؤسسة أفكار المرأة ومقترحاتها عندما تكون بناءة وتصب    وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على " -

 في سهممرأة تال أن يدركون القيادة   ألن .كبيرة%( بدرجة 75.2(، بوزن نسبي )3.76بمتوسط )"، في مصلحة عملية التغيير 
 .يؤدي حتمًا على إحداث التغيير مناخ تنظيمي مناسب توفير إلى تؤدي من كافة العاملينرة شاواالست العمل، راراستق

لالرتقاء   ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي ما درجة    ونصه:  خامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال
   من وجهة نظرها؟ التحفيز نحو تحقيق أهداف التغييرفي  بأداء المرأة 

 " التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير لفقرات مجال " النسبي والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابية : المتوسطات(9جدول )
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 الرتبة النسبي

درجة  
 الموافقة

1 . 
في عملية مرأة  بإنجازات وجهود القيادة المؤسسة  تشيد  

 كبيرة جداً  1 90.2 0.60 4.51 التغيير. 

2 . 
قوم  مرأة بأهمية الدور الذي تال  قيادة المؤسسة  تشعر

 به في عملية التغيير.
 كبيرة  2 83.2  0.70 4.16

3 . 
المؤسسة  تعلن   تقيادة  ما  كل  عن  توصل  باستمرار 
 .في التغيير من نتائج إيجابيةالمرأة إليه 

 كبيرة  3 80.4 0.68 4.02

4 . 
المؤسسة  تقدم قيمة   مرأة لل  قيادة  ذات  مادية  حوافز 

 وجدوى في عملية التغيير.
 كبيرة  4 77.4 0.66 3.87

5 . 
التقديرات العالية في    مرأة ذاتال  قيادة المؤسسة  تكافئ

 عملية التغيير.
 كبيرة  5 76.0 0.65 3.80

6 . 
المؤسسة  تمنح ذات  قيادة  اإلدارية    المرأة  القدرات 

المتميزة في عملية التغيير على فرص حقيقية لتطوير 
 الوظيفي.  امستقبله

 كبيرة  6 75.8 0.71 3.79

 كبيرة   80.5 0.66 4.02 المتوسط الكلي
  

ح من   أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء  (  9نتائج الجدول ) يتضِّّ
    . %(80.2(، بوزن نسبي )4.02) درجة كبيرة بمتوسط حصلت على كما تراها التحفيز نحو تحقيق أهداف التغييرالمرأة في 

" تشيد قيادة المؤسسة بإنجازات وجهود المرأة في عملية التغييركانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة التي تنص على"   -
( اعتبار  جدًا.  كبيرة%( بدرجة  90.2(، بوزن نسبي )4.51بمتوسط  إلى  ذلك  تبادل   ويعزى  في  فكري وإداري مهم  المرأة مركز 

 الخبرات، ولها ارتباط بعملية التغيير بمستوى إدراكها التي يضمن أن يستفيد منها األخرين.
  في المرتبة الثانية  "تشعر قيادة المؤسسة المرأة بأهمية الدور الذي تقوم به في عملية التغييروجاءت الفقرة التي تنص على"   -

ويعزى ذلك إلى قناعة قيادة مؤسسات التعليم العالي بأن المرأة بمؤهالتها    .كبيرة%( بدرجة  83.2زن نسبي ) (، بو 4.16)  بمتوسط
       قادرة على اإلسهام الكبير والمشجع لكافة العاملين على تحقيق أدوارًا أكثر إيجابية في عملية التغيير.تها اوخبر 
تكافئ قيادة المؤسسة المرأة ذات التقديرات العالية في عملية ص على"  تي تنالفقرة ال  كما وجاءت في المرتبة قبل األخيرة -

تستدعي الحاجة إلى أن التغيير يتطلب قناعة   ذلك إلى  ويعزى   كبيرة.%( بدرجة  76.0(، بوزن نسبي )3.80"، بمتوسط )التغيير
 الجهود في خبراتها لتحقيق التغيير المنشود.عاملين وخاصة المرأة لزيادة حماسها والتشجيع على بذل مزيد من التشجيع والتحفيز لل

تمنح قيادة المؤسسة المرأة ذات القدرات اإلدارية المتميزة في عملية    وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على " -
الوظيفي مستقبلها  لتطوير  حقيقية  فرص  على  )التغيير  بمتوسط   ،"3.79( نسبي  بوزن  بدرجة  75.8(،  قيادة    ألن  .كبيرة%( 

من العاملين وخاصة المرأة المبدعة في العمل ومشاركتها في النهوض بمقدرات المؤسسة،   ن المؤسسات تحرص على تبني المتميزو 
 وهي بذلك تؤكد حرصها على تطوير مستقبلها وتعزيز المهارات الالزمة لها بكافة الوسائل التي تدعم مكانتها في عملية التغيير.

 
 المجاالت معًا:

 لكل مجاالت الدراسة  لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة ممارسة التغييرنتائج : (10) جدول
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 المجال 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة  
 الموافقة

 كبيرة  1 87.2 0.71 4.36 تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة
 كبيرة  3 83.4 0.61 4.17 االتصال الفّعال تحقيق 

 كبيرة  2 81.8 0.69 4.09 بناء فرق العمل
 كبيرة  4 81.7 0.64 4.08 تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير 

 كبيرة  5 80.5 0.66 4.02 التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير
 كبيرة  82.8 0.62 4.14 الدرجة الكلية

ح من نتائج الجدول )   أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء (  10يتضِّّ
    . %(82.8(، بوزن نسبي )4.14)جاءت كبيرة بمتوسط المرأة 

وجاء  ،  كبيرة%(، بدرجة  87.2(، بوزن نسبي )4.36بمتوسط )  "تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة"واحتل الترتيب األول مجال  
 " ، وقد حصل مجال  كبيرة%(، بدرجة  83.4(، بوزن نسبي )4.17بمتوسط )  "الفّعالاالتصال    قتحقي   في الترتيب الثاني مجال "

األخيرة حصل قبل  ، وفي المرتبة  كبيرة%(، بدرجة  81.8(، بوزن نسبي )4.09على الترتيب الثالث بمتوسط )  "بناء فرق العمل
وفي المرتبة األخيرة حصل  .  كبيرة%(، بدرجة  81.7(، بوزن نسبي )4.08على متوسط )  "الشراكة في التغييرتحقيق مبدأ   "  مجال
 أن  على  وهذا يدلكبيرة،  %(، بدرجة  80.5(، بوزن نسبي ) 4.02على متوسط )  "التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير  "  مجال

 نسبية ، وبأوزانكبيرة كان مجاالتال من مجال لكلممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة   مستوى 
   .ممارسة التغييرمجاالت  يخص فيماقيادات مؤسسات التعليم العالي  أداء في التوازن  على يدل مما متقاربة،

الكبير لدى ق  الباحثان  يعزووبشكل عام   النتيجة على االقتناع  العالي  هذه  التعليم   للمرأة   بأهمية إتاحة الفرصةيادة مؤسسات 
والمزايا والفوائد التي    االرتقاء بها من ناحية أخرى، وعيهم بأهمية  من ناحية، و   للمشاركة في كل خطوة من خطوات عملية التغيير

مختلف األنشطة والمجاالت بالسرعة والدقة، واالقتصاد بالجهد والوقت والتميز في إنجاز مهامها داخل المؤسسة في  المرأة    تحققها
ويتوافق ذلك مع ما  ،  لألفضل  مجال التغيير  تطوير أدائها واالرتقاء بها واالستفادة منها في  القيادة الناجحة فيمما يساعد    بأعمالها،

 . أظهرته النتائج على كافة فقرات مجاالت االستبانة
إلى تطوير أدوار المؤسسة    هدفت بإجراء تغييرات جوهرية  تامة لدى قيادة مؤسسات التعليم العالي  قناعة  توافر    انالباحث يرى    كما

االهتمام   إلىوالنتائج تشير  .  لمتطلبات مواكبة المستجدات والتطورات العلمية والمعرفية والتقنيةوفقًا  مستقبليًا وتعزز التطوير داخلها  
 . عتبر مطلبًا مهمًا يجب توفره لضمان نجاح التغييروالتي تالمرأة تمتلكها لمهارات التي خبرات وااستثمار الب

  
( بين متوسطات α≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ونصه:    سادسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال

تقديرات عينة الدراسة لواقع ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة في تعزى إلى متغيرات )الرتبة 
 الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟   

 الفرعية التالية:  لفرضيات لباالختبارات اإلحصائية  انولإلجابة عن التساؤل السابق قام الباحث    
( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية )رئيس قسم، أكاديمي وإداري،  
 أكاديمي، إداري(.

 (: نتائج اختبار" التباين األحادي وفقًا لمتغير الرتبة الوظيفية11جدول )
 المتوسطات المجاالت
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 رئيس قسم
أكاديمي 

 اداري  أكاديمي اداري 
قيمة  
 االختبار 

القيمة االحتمالية  
(Sig) 

 0.885 0.428 4.04 4.05 4.07 4.06 تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة
 0.336 1.142 3.99 3.97 4.02 4.24 تحقيق االتصال الفّعال 

 0.591 0.796 3.87 3.86 3.96 4.13 بناء فرق العمل
 0.783 0.567 3.99 3.99 3.91 4.19 تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير 

أهداف  تحقيق  نحو  التحفيز 
 التغيير 

4.01 3.57 3.82 3.91 0.641 0.572 

0.57 3.96 3.93 3.90 4.12 الدرجة الكلية
9 

0.773 

 .α ≤  0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  
النتائج الموضحة في جدول )  التباين األحادي من  ( تبين أن قيمة احتمالية  11للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

(Sig  الداللة أكبر من مستوى  األحادي(  )التباين  المقابلة الختبار  لكل من 0.05(  المستقلة  للعينات  أنه  استنتاج  ، وبذلك يمكن 
بدرجة    المجاالت الصلة  المرأة  ذات  بأداء  لالرتقاء  العالي  التعليم  مؤسسات  قيادات  لدى  التغيير  داللة ممارسة  مستوى  من  أكبر 

 .  متغير الرتبة الوظيفيةتعزى إلى  العينةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات (، مما يدل على عدم وجود 0.05)
، والضرورة التي تشكلها الحاجة للتغييرذلك أن جميع أفراد العينة يرتبطون بسياسات الجامعة ورؤيتها، وأهدافها    الباحثان  ويعزو 

، بغض النظر مؤسسةال  قيادةيخضعون للقوانين والتعليمات الصادرة من  تقارب آراء العينة حول موافقتها لممارسات التغيير ألنهم  و 
 تشاركو المناصب تدعم عملية التغيير    كافة في    ول التغيير، والمرأة ح واضحة    مؤسسة عن الرتبة الوظيفية، باإلضافة إلى أن سياسة ال

ممارسة التغيير   درجةنحو    تختلف وجهة نظر المرأة ، وبالتالي ال  تحقيق الدور المستقبلي والمتميز في    المؤسسة في رؤيتها ورسالتها
  .التي تكون بها بغض النظر عن الرتبة الوظيفية لالرتقاء بعملها لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي

( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  α≤ 0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تو ال    -
 فأدنى(.  س)دكتوراه، ماجستير، بكالوريو   المؤهل العلمي   تعزى لمتغير  التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 

 استخدام اختبار " التباين األحادي"، والجدول التالي يوضح ذلك. الختبار هذه الفرضية تم 
 (: نتائج اختبار" التباين األحادي وفقًا لمتغير المؤهل العلمي12جدول )

 المجاالت
قيمة   المتوسطات

 االختبار 
القيمة االحتمالية  

(Sig)  دكتوراه ماجستير  بكالوريوس 
 0.434 0.836 4.08 4.01 4.07 تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة

 0.643 0.442 4.00 3.97 4.02 تحقيق االتصال الفّعال 
 0.350 1.051 3.82 3.92 3.91 بناء فرق العمل

 0.680 0.386 3.96 4.01 4.02 تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير 
 0.358 0.548 4.01 3.94 3.97 التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير

 0.705 0.161 3.84 3.97 3.99 الدرجة الكلية
 .α ≤  0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

النتائج الموضحة في جدول )  التباين األحادي من  ( تبين أن قيمة احتمالية  12للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
(Sig  لكل من المستقلة  للعينات  األحادي(  )التباين  المقابلة الختبار  قيادات (  لدى  التغيير  بدرجة ممارسة  الصلة  ذات  المجاالت 
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(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.05مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة أكبر من مستوى داللة )
 تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.  بين متوسطات استجابات العينة 

إدراك المرأة للتغيير، ومتابعة إدارة المؤسسة لكل ما هو مستحدث في ميدان التعليم ومشاركتها مع   ذلك إلى  الباحثان  ويعزو
؛ وهو ما يدل على ينتج عنه عمل موحد وقناعة مشتركة  وهذا  الخاصة بالتغيير  في تنفيذ األعمال والخطط والتنفيذيةجميع العاملين  

مؤسسات التعليم في  المرأة  تنفيذ ما خطط له. كما أن    المرأة في  ق بممارسات نجاحيتعل  فيمااستقاللية الشهادات والمؤهالت العلمية  
المرأة ، كما أن  واالستعداد للتغيير بغض النظر عن المؤهل العلميعلى درجة عالية من الديناميكية والحيوية والمرونة المتسمة    العالي

 . بغض النظر عن المؤهل العلمي كفاءتهاإبراز إلى  عمومًا تتطلع
( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة  α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال   -

  10-5سنوات، من  5)أقل من    سنوات الخبرة  تعزى لمتغير  التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة 
     سنوات فأكثر(. 10سنوات، 

 الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي"، والجدول التالي يوضح ذلك. 
 (: نتائج اختبار" التباين األحادي وفقًا لمتغير سنوات الخدمة13جدول )

 المجاالت
 المتوسطات

قيمة  
 االختبار 

القيمة  
االحتمالية 

(Sig) 
  5أقل من 
 سنوات

-5من
 سنوات10

  10أكثر من 
 سنوات

 0.412 5.412 4.27 4.00 4.02 تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة
 0.261 4.533 4.15 4.04 3.88 تحقيق االتصال الفّعال 

 0.396 0.994 4.00 3.87 3.86 بناء فرق العمل
 0.351 5.960 4.22 4.00 3.95 تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير 

 0.241 2.581 4.01 3.91 3.98 التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير
 0.334 4.718 4.13 3.96 3.93 الدرجة الكلية

 .α ≤  0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  
التباين األحادي من   ( تبين أن قيمة احتمالية  13النتائج الموضحة في جدول ) للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

(Sig  لكل من المستقلة  للعينات  األحادي(  )التباين  المقابلة الختبار  قيادات   المجاالت(  لدى  التغيير  بدرجة ممارسة  الصلة  ذات 
جود فروق ذات داللة إحصائية (، مما يدل على عدم و 0.05مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة أكبر من مستوى داللة )

 تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.   العينةبين متوسطات استجابات 
نفس النظرة حول   ا، ولديهتمتلك رؤية تؤمن بأهمية التغيير بصفة عامة  اوباختالف سنوات خدمته  المرأة ذلك بأن    الباحثانويعزو    

الوظيفي والهيكل   هامسار في    فهي تعرف جيدًا حساسية عملها الالفت للنظر واهتمامها بالنجاح  ية الفاعلية والكفاءة في العمل.أهم
 أفضل للممارسات يعود ذلك لرغبتها بتقديم، و نحو التغيرنظرة أكثر وضوحًا ومشاركة أكثر فاعلية    ابالتالي يكون لديه  مؤسسي،ال

وأهمية األخذ بسياسة التحفيز اإلداري، وبناء العالقات اإلنسانية،  ،الخدمةبغض النظر عن سنوات    اإلدارية على مجاالت قيادة التغيير
 .وتبنيها تحقيق التميز والريادة في عملها

 الدراسة: توصيات
 بما يأتي: انفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يوصي الباحث

احتياجات  في ضوء    التغيير  مجاالتل  اتممارسأفضل النحو   مهارات قيادة مؤسسات التعليم العالي تنميةل  عقد برامج دورية .1
 ، مع التركيز على التدريب لمواجهة التحديات المتعلقة بذلك.متغيرات العصرالمؤسسة و 
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 األهداف وتحقيقلتتمكن من تطوير ممارساتها    التغيير إحداث مجال  مة على تحديث أدوراها فيئ للمرأة قا تدريبية برامج طويرت .2
 . مع استخدام مهارات التحفيز، وبناء فرق العمل التغيير عمليات من المنشودة

المرأة   واالرتقاء بمهارات  ،في مؤسسات التعليم العالي  للعمل وحقيقي جوهري  تغيير إلحداث ومحددة واضحة منهجية وضع .3
 . الالزمة لقيادة التغيير

 التي تفرضها متغيرات العصر.  والمستجدات التغيير متطلبات لتناسبتنظيمية  تغييرات أي دعم العمل على  .4
 األقسام رؤساء لألقسام، ومنح تطويرية ومبادرات مشروعات  لتنفيذ للهيئة اإلدارية واألكاديمية مناسبة سنوية ميزانية تخصيص .5

 التغيير.  متطلبات مع يتناسب بما التنظيمية وتطوير الهياكل واللوائح  األنظمة تحديث من تمكنهم التي الصالحيات من المزبد
 الحد من  القدرة على زيادة  أجل وتحفيزها وتسهيل كافة قنوات االتصال الالزمة من التغيير، عمليةدعم مشاركة المرأة في   .6

 التغيير.    مقاومة
العمل  تشكيل فرق  خالل   من بالتغيير، المرتبطة الوحداتالتشجيع على التعان بين كافة الدوائر واألقسام اإلدارية في المؤسسة و  .7

 التغيير.  بعمليةوالخاصة  الوحدات واألقسام داخل  المجمعة من
    كافة الفرص. الالرتقاء بها وإعطائه عملها؛  في أوسعلمرأة ومنحها صالحيات اقيادة مؤسسات التعليم العالي   دعم  ضرورة .8
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