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 الدراسة: ملخص 
عددألر ددكلن اددرألدر ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحللهددت الدرتسد ددحلدرة رلددحلكردد لدر  دد 

ودر كوندددحلدرليل لدددحل دددألنئردددل للرةدؤيددد ل دددأللدددلةلسلسدددحلدر  ا دددحلدرمك لدددحلدرلدددملة حل
،لو ألرجللنةئرقلهذهلدألهتدفلد تختملدرب حثلنللدر دهي لدرلفد,أتلن دلنل2030

 جت علدرتسد حل ألج لعلدرهل ةلدرم  التل ألج  محلدأل ركل ط ملبألعبتلدرمزسزل
(،لوندددد لدرتلدددد سلعرهددددحلمكلدددلحل ددددأل جت ددددعلدرتسد ددددحلب  ددددال482رغلعددددتةهأل لدربددد 
(لع   حلن لنلزسعلرةودتلدرتسد دحلع دريأولومد ملدربد حثلنلببهد ةلرةودتلدرتسد دحل250 

در ت ث حلب قل سلن ارألدر كري،لو قل سلدر كونحلدرليل لحلود تب نحلنئرل لدألةدةولوند ل
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درهت ؤ لو ه م تي ولرش ستلنتد ؤ لدرتسد دحلنطبرقلدألةودتلع  لعرهحلدرتسد حلونة رلل
كرددد لرنل لدددتلس تلن ادددرألدر دددكريلدرلدددملة حلرادددللوربمددد ةهلدر,ك لدددحلجددد ةتلج لميددد ل

(ولر د لرشد ستل087و1(لو  نةكدفل علد س ل 01و2 هخ,ضحلب تل طلحل بألب غل 
درهتدد ؤ لكرددد لرنل لدددتلس تلدر كوندددحلدرليل لدددحلر  ددكريلدرلدددملة حلدرم   دددحلرادددللوربمددد ةهل

(لو ددددد نةكدفل15و2حلجددددد ةتلج لميددددد ل هخ,ضدددددحلب لتل دددددطلحلددددد بألب دددددغل در,ك لددددد
(ولورييددكتلدرهتدد ؤ لوجددلةلعالمددحلدسنب ةلددحل لجبددحلةدرددحلكح دد ؤل  ل015و1 علدد س ل 

(لبدددرألد دددتج ب تلدرمددد  التلدرلدددملة  تلع ددد ل قلددد سلن ادددرأل01و0عهدددتل لدددتل ل 
 لزدةلن ادددرألدر دددكريلبابمددد ةهلدر,ك لدددحلود دددتج ب ني لع ددد لد دددتب نحلدألةدة،لر لرنددد لر  ددد

در كريلدرلملة حلدرم   حلزدةلرةدؤي ل ألدرم ل،لور  د لدنخ,دتلن ادرألدر دكريلدرلدملة حل
درم   ددددحلدنخ,ددددتلرةدؤيدددد ل ددددألدرم ددددلولورددددذربلوجددددلةلعالمددددحلدسنب ةلددددحل لجبددددحلةدرددددحل

(لبددرألد ددتج ب تلدرمدد  التلدرلددملة  تلع دد ل قلدد سل01و0كح دد ؤل  لعهددتل لددتل ل 
 لدددحلود دددتج ب ني لع ددد لد دددتب نحلدألةدة،لر لرنددد لر  ددد لدر كوندددحلدرليل لدددحلبابمددد ةهلدر,كل

زدةتلدر كوندددددحلدرليل لدددددحلر  دددددكريلدرلدددددملة حلدرم   دددددحلزدةلرةدؤيددددد ل دددددألدرم دددددل،لور  ددددد ل
لدنخ,ضالدر كونحلدرليل لحلر  كريلدرلملة حلدرم   حلدنخ,تلرةدؤي ل ألدرم لو

لأو:لن ارألدر كري،لدر كونحلدرليل لح،لدألةدةلدرليل,الكلمات المفتاحية
Abstract: 

   The present study aimed to reveal the impact of empowering of 

Saudi women employees and job flexibility in evaluating their 

performance in the light of the vision of Saudi Arabia 2030.To 

achieve these goals, the researchers used the social survey method. 

The study population consisted of all working women at Prince 

Sattam bin Abdul Aziz University (482) employees were selected 

for the purpose of the study population. The researchers used  

Women's Empowerment Scale, the Functional Flexibility Scale and 

the Performance Assessment Questionnaire. The tools were applied 

to the study sample and the results were analyzed and discussed. 

The results of the study indicated that the levels of empowerment 
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of Saudi women as a whole and its sub-dimensions were all low 

with a mean of (2.01) with a standard deviation of (1.087). The 

results also indicated that the functional flexibility levels of  

employees of  Saudi women as a whole and its sub-dimensions 

were all low with a mean of (2.15) with a standard deviation of 

(1.015). The results showed that there is a positive correlation 

statistically significant at the level (0.01) between the responses of 

employees of Saudi women on the scale of women's empowerment 

with its sub-dimensions and their responses to the performance 

questionnaire, that is, the higher the empowerment of employees of 

Saudi women, the higher their performance in work, and the lower 

the empowerment of Saudi women employees at work. Also, there 

is a positive correlation statistically significant at the level (0.01) 

between the responses of Saudi women employees on the scale of 

functional flexibility in its sub-dimensions and their responses to 

the performance questionnaire, that is, the higher the functional 

flexibility of the Saudi women employees, the higher her 

performance at work, and the lower the functional flexibility of the 

working Saudi woman at work. 

Keywords: women's empowerment, job flexibility, job 

performance. 

 

 مقدمة الدراسة:
جت   لدددددحلكنلمضدددددلحلن ادددددرألدر دددددكريلودرلدددددمألكرددددد ل  ددددد سرتي ل دددددألدرةلددددد يلدا

ودامت ددد ة حلودرلل  دددلحلبددد ر جت علدرلدددملة ،ل مدددتل  دددا حلبةثلدددحلنلدددتةقلدرتسد دددح،ل
ذرددبلر دد لر  جت ددعلدرلددملة ل ددأل للددرلرلجل لر فددح،لورنلهددذهلدرئضددلحل ددألدر,تددكيل
درة رلددحلنارددذل لدد ححلدهت دد ملربرددكيلوودلددةحل ددأليددللدرهتددكيلدرتئ رت ددحلدرتددألنة ددكل

ر هددز ولونيددتفلدرتسد ددحلدرة رلددحلكردد ل مك ددحلةوسلدر ددكريل ددألدبنجدد ا،لوشةدسيلشدد ونلد
ر ددكلن اددرألدر ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحلودر كونددحلدرليل لددحل ددألنئرددل لرةدؤيدد ل ددأللددلةل

 ددألرجددللرت ددحلونه لددحل جت ميدد ولوس دداللل2030سلسددحلدر  ا ددحلدرمك لددحلدرلددملة حل
رألدرةتيثلعألن ارألدر كريلنئطحلنئ ةعل  لبرأل ئ  دحلدرمدز لودرتي دلالودرت رردزلو د
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 ئ  دددحلدرهدددلشلودر  ددد سرحتل  رثئ  دددحلدرلددد ؤتيلنئدددلملع ددد لنةدددل لدر دددكريلكرددد لرددد ؤأل ةدددبطل
 ي دددال  مدددتلألبلدددطلحئدددلالدبنلددد نلحلب  ددد لدر دددكفلنددد سيلو   ددد لدرة,ددد  لع ددد ل دددل ل
دأل ددكيلندد سيلررددك لمرددكلرنلع  لددحلن اددرألدر ددكريلن,ددتجلريدد لنلد ددذلوعددألجتيددتلبددذدني تل

رةودسهددد ،لر ددد لرنلكندددت  فلدر دددكريل دددألونيردددللدر جت دددعلرخ دددقلن دددلسدتلجتيدددتيلعدددأل
دألن دطحلدامت دد ة حلودزة دد ةلةوسهدد لو  دد سرتي ل ددألر ددلدالدرم ددلل ةئددقلدر ثرددكل ددأل
در ا  بلدامت  ة حلع  ل برللدر ث  لالدرة كل كفحلدرة ل لع  لدرتليلد ل

ولردذربل(Account & Glower, 2017)درتدألندل كلريد ل  دتسد ل لدت كد لر دترلل
درب دددكسحلدر تدددل كيلب ددداللر ثدددللع ددد لج لدددعلدر لدددتلس تلور فدددحلد دددت ال لدر دددلدسةل

در لددتل لدرئددل أل  دد ل لدد عتلع دد لنةئرددقل مددتاتلدره ددللدامت دد ة لدر لددتيت ح،ل
وزسدددد ةيلدرئددددتسدتلدرته  لددددلحلر  ددددكريل ددددأل ددددلالدرم ددددلل ددددأليددددللدمت دددد ة  تلدرلددددلال
و تط بددد تلدرخ خ دددحلودرملر دددحلونخ دددلتل مدددتاتلدربط ردددحولر ددد ل متبدددكلدشدددتكد ل

 دددكريل دددألدرهدددلدحألدامت ددد ة حلسرردددزيلةدع دددحلرتةئردددقلدرته لدددحلدر لدددتتد حولور ضددد  لدر
 لددد عتل  ددد سرحلدر دددكريل دددألدره دددللدامت ددد ة لع ددد لة دددعلعج دددحلدره دددللنةدددللدرتئدددتمل
دامت دد ة ،لوذرددبلكنلدر ددكريلرللددالر ؤهدد  ل لددم لر جددكةلدربئدد ة،لوشنل  دد سرحلدر ددكريل

لدد ه لو  ددالل مدد  لور جدد بأل ددأل ددألدر  دد سسعل ددلدةلفدد ركيلرمل تل ددطحلدرةجدد لن
لنمزسزلدامت  ة  تلدرلةهلحو

 متكني املرأة:
رطدحل دت ركلوجيدحلدر    دحلل2030ولمالسلسحلدر  ا حلدرمك لدحلدرلدملة حل

رددال لدرخ لددحلع ددكلع  دد لدر ئب ددح،لحرددثلسرددزتلرالريدد لع دد لن اددرألوةعدد لدر ددكريل
 دداللدر ددكريلنلددبحلدرلددملة حلرلنيدد ل ددألدرمه فددكلدري  ددحلربهدد ةلونئددتملدرددلةأ،لحرددثلن

 دددألكج دددد رألدر خكجددد تلدرج  علددددح،لرددددذربل دددمالدركلسددددحلكرددد لنئددددت  لدرددددتع لل50%
در   للر  كريل ألرال لنه لحل لدهبي لود تث  سلة م ني لون ارهي ل دألدرتلدجدتلدردتدؤ ل
 ألج لعلدرئط ع تلونل ركلدرة ل لع  لدر,كصلدر ه  بحل أل لالدرم ل،لور  ل

درتئددددتيكلدر   ددددللر قلدددد ةيلدرةال ددددحلل2030درلددددملة حلنمادددديلسلسددددحلدر  ا ددددحلدرمك لددددحل
لك ددكريلومددلسهلوع دد  لحلب  تلدد ز،لوجدد ةتلهددذهل ودركشددرتيلر  ددكريلدرلددملة ح،لدرتددألنمددتو
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دركلسحلرتللجلون رتلونمززلدرهتكيلدب ج بلحلر  كريلدرلدملة حلدرتدألرلد  الوحئئدال
لب  تي لدر ت رزيل ألدرمتيتل ألدر ج اتول

درت اددرألع دد لرندد ل درددتع لدر   ددللر  ددكريلومددتسني ل(ل2010ك دد لعددكفلدرلددرتل 
ع  لدرتا ركل ألحل ني لو ألج لعلدر   لد تلدامت د ة حلودرلل  دحلوداجت   لدح ،ل
وحتةلربم ةلدرت ارألباس محلربم ةلوهأ:لدربمتلدألو :لدر ي حلبةرثل ئلملدر,كةلباةدؤد ل

م  دددالبللدددمي لر ي  ددد لبةكسدددحلن  دددح،لودرم دددللب  دددتئالرلحلونةئردددقلدألهدددتدفلدرتدددأل
در هت دددح،لودربمدددتلدرثددد نأ:لدرئدددليلونت ثدددلل دددألد دددتال لدأل دددكدةلر دددالحل تلوش ا نددد تل
نلدددد عته لع دددد لدنخدددد ذلدرئددددكدسدتلدر ه  ددددبح،لودربمددددتلدرث رددددث:لدارتددددزدملوسددددكنبطلدرتددددزدمل
در لي لبك عل مهلس ن لعألةكسقلزس ةيلنة,رزهلألةدةلع   لوذربلبتل ركلدحتل ج تل

ه,ي،لودربمددتلدركدبددع:لدرثئ  ددحلوسئ ددتلبيدد لدأل دد لالدرددذ لنتبمدد لدر,ددكةلوزسدد ةيلدرثئددحلبدد ر
در هت حلرته,رذلع  لحلدرت ادرألودا دتكدنلجلحلدرتدألنلدم لدر هت دحلرتةقلئيد ل رح دت،ل

(ول دددددددد رت ارألدرددددددددليل,ألهددددددددل لكعطدددددددد ةلدر ددددددددتيكسألدر ددددددددالحلح،لودرلدددددددد طح،ل2008
حل تلدرت دكفلودا تئالرلحلبةرثليتل كلرتيي لدرئتسيلع  لكفدتدسلدألحاد م،لوفدال

ودرتم  لل علدرئض   لدرتألندلدجيي ل دألردال لدر لد ه حلدر,م ردحل دألدنخد ذلدرئدكدسدتل
،لوهه رددبلعددتيل تط بدد تلرتةئرددقل(Potterfield, 1999)درتددألدر تم ئددحلباع دد ري  ل

در كريلرهج ح ني ل هي لرني لابتلرنلنهتكلكر لمتسدني لدرذدنلحلوشر ل ئتضل تلدرليل,دحل
ذردددبل ةتددد فل هيددد لدرثئدددحل دددألك ا ن نيددد لومدددتسدني ،لورنلن دددلنلمددد ةسيلدرتدددألنئدددلملبيددد ،لول

وجكسئددددحلع دددد ل لدجيددددحلدرمتيددددتل ددددألدر  دددداالتلودر ددددكدع تلدر خت ,ددددحل ددددألدرم ددددلل
ل(ول1999ودرتم  لل مي لبةكفلحلر لفل لكر لر ضللدرهت ؤ ل هلج ن،ل

 معوقات متكني املرأة:
هصلع دد لرنلكنلدربةددثلعددأل ملمدد تلن اددرألدر ددكريل جم هدد لنضددعل كلددلحلندد

ههدد  ل ج لعددحل ددألدرملد ددللداجت   لددحلودرلل  ددلحلودامت دد ة حلودر خ ددلحلدرتددأل
(،ل2014؛لسلدددلدن،ل2016وم,دددالع ؤئددد  ل دددألن ادددرألدر دددكريلدرلدددملة حل دركشدددرت ،ل

و ددألن ددبلدرملد ددل:لدرملد ددللداجت   لددح:لدرتددألنت ثددلل ددألنتددكيلدر جت ددعلدرضددلقلحل
 دددحلدرتدددألح دددكتلةوسلدر دددكريل دددألدر جت مددد تلودرخ  لدددحلدرثئ فلدددحلوداجت   لدددحلدرتئ رت

درمك لحل ألدر هز لو ألبمتلدألع   لدربللطح،لوعدتملوجدلةلحكسدحلو لد ححلر فلدحل
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ر  ددددكريلرالرتلدددد سلرولر تخطددددلطلرةل نيدددد لو لددددتئب ي لةونلدرددددتةا ل ريدددد ،لوو ددددقل ئ  ددددحل
و ددلسالدر جت مدد تلدرمك لددحلدرتددألنئددلملع دد ل  ئ  ددحلدرمرددبلودرةددكدمل ددألجيددح لوع دد ل

بدد سلدر ددكريلر دد  لوزوجددحل ددألدر ئدد ملدألو ،ل ئددتلندد لح ددكلةوسهدد لدألهدد ل ددألر ددكني لدعت
 ئددط،لونةجددل لرةودسهدد لدألرددك ل ددألنددلدحألدرته لددحلدر خت ,ددحلداجت   لددحلرولدبةدسسددحل
رولدرلل  ددلحلرولدرثئ فلددحلكلدد  حلكردد لكنلدر ددلسوالداجت دد عألدرلدد بألنددهمايلر دد سهل

سهد ل دألبهد ةلدر جت دعلودر  د سرحل دألع  لدحلع  لدر دكريل  د ل  هميد ل دأل   س دحلةول
درته لدددحلدرتدددألالندددت لكالبت   دددللدألةودسلبدددرألردددلل دددألدر دددكريلودركجدددل،لو ددد لزد لهدددذدل
در ددددلسواليتددددك لر ددددكد ل ةتدددد فلكردددد لع ددددللجدددد ةلرت ددددةلجلدر ,دددد هل لدر   لةددددحلريددددذهل
در متئددتدتلودر لس دد تلو ددأل دد لدرة,دد  لع دد ل دد لهددللرفدد أل هيدد لونهئرتيدد ل  دد لهددلل

؛ل2010؛لدرلددددرت،ل2014حلنكدك دددد تلالر دددد سلريدددد ل ددددألدر ددددةحل سلددددلدن،لنتلجدددد
(،لر  لدرم  للدآلركل يللدرملد للدامت د ة حلودرلل  دلح:لوههد ل ئدعل2014   مأ،ل

ع ددد لعددد نقلدرةال ددد تلره لدددحلكمدددكدسلدرلل  ددد تلدر تم ئدددحلبددد ر كري،لودر  ددد سرحلدرتدددأل
رهلدد ة،لودرم ددللع دد لنلدد عتلع دد لنةئرددقلدرتئددتمل ددألرددال لدرتمدد ونلبددرألدركجدد  لود

نئ لصلدرمقب تلدرئ نلنلحللتلدر دكري،لودرم دللع د لة دعلدر دكريلكرد ل كدكدزلدرقلد ةدت،ل
رذربلي ة للم لدرلعألباه لدحلن ادرألدر دكريلولدم لع  لدحلبهد ةلوناهردللمدتسدتل
در هت  تلدرهل ؤلحلونةلس ي لكر ل   ل تل  ع حلذدتل ل ةدتل  ه حلو تس حلع  دلل

 لة م نيد لونةئردقلدألهدتدفلدر كجدليولوررردكد لندانألدرملد دللجلهك ل ألعتملد دت ال
در خ لح:لع  لدركم ل ألدن, الدرب حثرألع  لرنلهه  ل ملمد تلر   د سرحلدر,م ردحل
ر  ددددكريل ددددألرن ددددطحلدر جت ددددعلدر خت ,ددددح،لورنلن ددددبلدر ملمدددد تلةدؤ دددد لنددددكنبطلبملد ددددلل

لحلرددت لدر ددكريلدجت   لددحلو ئ فلددحلودمت دد ة حلو ل  ددلح،لكالرنلههدد  ل ملمدد تلشخ دد
ون ددددلسدني لحددددل لمددددتسدني لورةودسهدددد ،لوهددددلل دددد ل ةددددل لةونلرنلنلددددت,رتل ددددألدر,ددددكصل
در ت حددحلر   يدد لر   دد سرحلدرك دد لحلودكتلدد الدألةودسلودر ا ندد تلدرقل ة ددحلرللددال ئددطل
درتطل لددح،لوشن دد لدرك دد لحلألندد لع دد لدرددكم ل ددأل دد لرن حتدد لدرئددلدنرألودرت ددكسم تل ددأل

ريلر لنلت,تل هي لع  لمدتسلنل كهد ،لوهدللي ردتلع د ل  دكيل كصلدر   سرحلكالرنلدر كل
ل(و2008درت ارألودر ل عتيلدرذدنلحلر ة ل لع  لن بلدر,كصل رح ت،ل
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 املرونة الوظيفية:
دكتلدددبالدر كوندددحلدرليل,دددحلدهت   ددد  لربردددكد ل دددألرةبلددد تلكةدسيلدر دددلدسةلدرب دددكسحل

ليل لددحلن ثدللدر,ددكوالب عتب سهد لرحدتلرهدد ل للدلع تلدرلدد ل لدرتهتل دأ،ل  ر كوندحلدر
در,كة حلدرتألن,لدكلرلد ليدتيكلدر لي,دلنلدبجيد ةلدر يهدألودألز د تلودرت رردك،ل يدأل
متسيلدر,كةلع د لداسندتدةلودرمدلةيل دألدرتجد سالدرلد بلحل دألدرةلد يلكرد لولدعلر ضدلل

(Sharifi & Zhang, 1999)وللوس دركل(Shimizu et al, 2004)كرد لرنلل
 دد لدرتطددلسكلودركجددلشل ددألرحددتدال دد بلحلرولك ج بلددحلدر كونددحلدرليل لددحلهددألدرئددتسيلع

ودرتئدددتملوزسددد ةيلدر لددد ورلحولورنلدر كوندددحلدرليل لدددحلن دددركلكرددد لدرئدددتسيلدر,كة دددحلع ددد ل
در ددد لةلدره,لدددألودرئدددتسيلع ددد لداسندددتدةل دددألدرة ردددحلدر ددد ة حلدر ةت  دددحل ضددداللعدددأل

 ,Reed & Blunsdon)درت رل لب الل ه  بل دعلدر ت ردكدتلدرط سؤدح،لورولدجل
كنل  ؤتيلنطبرقل ,يدلملدر كوندحلن  دألب رئدتسيلع د لدرت لد لبطكسئدحل دكسمحلل(1998

و م رحل علدر ت ركدتلمركلدر تلممحلودر خ ةكلدرتألالنلتطلعلدر   لحلدرتهب لبي ول
رنلدر كونحلهألدرتطبرقلدرهد ججلرئلدعدتلدر ه  لدحلل(Yusuf et al, 1999)ورولجل

ر ت ركلودببتدشلودرجلةيل ألردال لدرت   دلل ثللدرلكعحلودابت  سلو كعحلدا تج بحل
بددرألكعدد ةيلن ددهلعلدر ددلدةلور ضددللدر   س دد تل ددألبرئددحل مكفلددحلمهلددحلرتئددت  لر ضددلل
  محلورت حلر  لتي بلرولر ز لنل ألبرئحل كسمحلدرت ركلع د لدردكم ل دألداردتالفل
 ددددألنمكسدددد لدر كونددددحلكالرنيدددد لر يدددد لرشدددد ستلكردددد لره لددددحلدا ددددتج بحلبطكسئددددحل م رددددحل

 Gunasekaran, 1999 Sharifi)  ت ركدتلودرل  تلدركؤلللحلر هت حل كنحل؛ر 
& Zhang, 1999 Yusuf et al, 1999)لل

رنلره لدحلنطبردقلدر كوندحلدرليل لدحلل(Sharifi & Zhang, 1999)ورولدجل
نزسددتل ددألمددتسيلدر   لددحلع دد لدا ددتج بحلر  ت رددكدتلبطكسئددحل م رددحلور,دد يلودا ددت, ةيل

رثلنمتل ألره لعلد للدر كونحولونتدكد لأله لدحل ,يدلملدر كوندحل أل زد  لدرت ركدتلح
يهب ددألع دد لدر هت دد تلررددذلدر ,يددلمل هةدد لدرتطبرددق،ل مهددت  ليلدجدد لدر,ددكةلدألحددتدال
رولدرتددكوفلدرلددرئح؛ل  كونددحلدر,ددكةلرللددال ئددطل ددألدرة,دد  لع دد لد ددتئكدسلنلددبأل ددأل

سلبهضددددد ل لدددددتلس تلدألةدةلدرجلدددددت لودره,لدددددأ،لور هيددددد لن تدددددتلر ضددددد لكرددددد لدر دددددملل
در خ لحلونجتةلدألهتدف،ل  ر كوندحلدرليل لدحل دلسةلك جد بأل يد لجدتدلر لمدعلع دلل
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يت دددددد لب الددددددطكدالودرت رددددددكدتلودر ة  تددددددحلع دددددد لدا ددددددتئكدسلودرثبدددددد تلدره,لددددددأل
،ل(Marquardt, 2009)درضدددكوس لعهدددتل لدجيدددحلدر  ددد كللودرتدددكوفلدر دددعبحل

در   كللودرمقب ت،لوهدذدل  ر كونحلنمهألعتملدا تلالملودرلمألدرتدؤ لر ت  بلع  ل
  ثدددللسفدددرتد ل دددألنةئردددقلدرهتددد ؤ لدر كمدددلال ريددد لبدددتال دددألدرتكدجدددعلعدددأل لدجيدددحل
در لدم لودرئض   لدر دعبحلدر تم ئدحلب رم دل،لوهدألرللدال د حل  بتد ،لور هيد لع  لدحل
ن,لددددلحلةيه  لالددددح؛لورددددذربل  اددددألر ئيدددد لونه رتيدددد ل ددددألرجددددلل لدددد عتيلدر,ددددكةلع دددد ل

 ,Samineni & Krishna)ب دددلسيلفددةلةحلدا ددتج بحلرةددد اتلدر ددت حل
رنلر ددب الدر  دداالتلدرتددألندد  كلل(Tsourveloudis, 2002)ووسللددجل(2013

 ددألدر   لدد تلرددليلنئ دد  ل ددألعددتةلدرم دد  لرولعددتملنددل كلدر ,دد ةيلرددتيي لوشن دد لهددأل
بلددببلدأل دد رربلدبةدسسددحلدرخ ةئددحلدرتددألن,تئددكلكردد لدر كونددحلدرليل لددحلودرئددتسيلع دد ل

(لرنلههد  لSharifi & Zhang, 1999بحلر  ت ردكدتولوسضدل ل درت ل لودا دتج 
دهت     لركبدكل دألمبدللدر هت د تلودرئدكدسدتلدر كنبطدحلبد ر لدسةلدر  ة دحلةونلداهت د مل

 ,Scnchez & Nagi)درتدألند  كل دألنطبلئيد ،لورولدجللبم  للدر كوندحلودرملد دل
ل ددددد تلرنل  دددددا حلدرم دددددكلدرةددددد رألن  دددددأل دددددألدرةجددددد لدري ؤدددددلل دددددألدر م ل(2001

ودر مك ددحلدر تددل كيل ددألع ددكن لدرةدد رألودرددذ لروجددتلنددتدرالتلربرددكيلن  ددأل ددألعددتمل
 مك ددددحلرل لددددحلنليلدددد لن ددددبلدر م ل دددد تلودر مك ددددحلرددددذربلييددددكل  ددددط جلدر كونددددحل
درليل لدددحلر لددد عتيلدر   لددد تلع ددد لدبةدسيلونليلددد لردددلل ددد لهدددللجتيدددتلرتطدددلسكل

ر كونددحلودرتةددل ل ددألدر   لددح،لرددذربلردد نلههدد  لح جددحل  ةددحلرتطبرددقل دد ل لدد  لب 
 ألةسد ت لدرتألل(Boehm, 2002)در هت حلدرتئ رت حلكر لدر هت حلدر كنحولواحظل

ةبئيدد لع دد ل هت دد تلدرئطدد شلدرمدد ملرنلدر   لدد تلالنددتس ل مهدد ل ,يددلملدر هت ددحل
در كنحل أل ج اتلدرم للدر خت ,حلوهدذدلبدتوسهل ةدل لةونلمدتسني لع د لدرت لد ل دعل

ةدرددلللحددتوالع  لددحلدا ددتتد حلالندد ة لكردد لاني لرندر هددت لودرتددأل ددألشددلنطددلسك
لدر هت حو

 مراجعة األدب الرتبوي املتعلق مبتغريات الدراسة:
(ل2005وفل دد ليتم ددقلب رتسد دد تلدرتددألنه ورددالن اددرألدر ددكريلرجددك لدأل دد كل 

ةسد ددحلهددت الدر  دد لعدددأل ددت ل   س ددحلعضدددلدتلهرئددحلدرتددتسسيلر ,  ددد تلدألةدةل
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حلودرتتسسلددددلحلوشةدسيلدر دددد لودرتئددددلس ل ددددألوجيددددحلنتددددكلب ة وسهدددد لدألس مددددحلدر خ ددددل
ة ربدددد تل كح ددددحلدربادددد رلسسلسلبج  مددددحلرملدرئددددك ،لرج بددددالعرهددددحلدرتسد ددددحلوعددددتةه ل

(لة ربحلع  لرةدني ،لورش ستلدرهت ؤ لكر لرنلعضلدتلهرئحلدرتدتسسيلبج  مدحل735 
لرملدرئدددك ل   س دددألر,  ددد تلدألةدةلدألس مدددحلبتسجدددحل تل دددطحلورنلهه ردددبل دددكوالةدردددح
كح ددد ؤل لبدددرألد دددتج ب تلر دددكدةلعرهدددحلدرتسد دددحلحلددد  لودمدددعل   س دددحلعضدددلدتلهرئدددحل

(ل2011درتددتسسيلر ةدد وسلر,  دد تلدألةدةلو مضددي لدرددبمت،لوهددت الةسد ددحلدر,دد يزل 
ر مك ددحلدر دددلدسةلدرب دددكسحلدرهلدد ؤلحلدرلدددملة حلنةدددللكةدد سلد دددتكدنلجألركلسدددحل لدددتئب لحل

نلن ارهيددد ل دددأل دددلالدرم دددل،لر ت ادددرأل دددألردددال لكبدددكدزلدر ملمددد تلدرتدددألنةدددل لةول
(لة ربدددحلب ر لدددتل لدركدبدددعلبج  مدددحلدأل ردددكيلندددلسي،ل269ون لندددالعرهدددحلدرتسد دددحل دددأل 

و ددألرهدد لنتدد ؤ لدرتسد ددحلدنخ,دد ول  ع لددحلةوسلدرمه ددكلدرب ددك لدرهلدد ؤألدرلددملة ل
 دددأل دددلالدرم دددللبلدددببلدرته دددئحلدرلددد بلحلريددد ل دددأل لةطيددد لدأل دددك ،لوندددتنألوعريددد ل

تيكلدر جت دعلرددتوسه لدرته دل لوفددمل حلح دل لدر ددكريلع دد لبدتوسه لدرته ددل لوعدتملنئدد
 ه فبل ل ة دحلو ةتوة دحلدر,دكصلدرليل لدحلريد ،لو يدتفل مك دحلر دكلدر كوندحلع د ل

ن لنددال ةسد ددحل(Oyedijo, 2012)رةدةلشددكر تلدان دد اتل ددألنلجركسدد لرجددك ل
ندحلشكر تلدن  اتولرش ستلنت ؤ لدرتسد حلكر لدأل كلدب جد بألر  كولل9عرهتي ل أل

درليل لددحلع دد لرةدةلشددكر تلدان دد اتل ددألنلجركسدد لورنلهه رددبلر ددكلر  كونددحلع دد ل
دألةدةلدرته  لددألر ددكر تلدان دد  لدرلدد  لحلودرال دد  لحلرلدد لكردد للرنلهه رددبلر ددكل
ا دددتختدملدر كوندددحل دددألشدددكر تلدان ددد اتلع ددد لدألس ددد ولوع ؤدددتلدر بلمددد تلودرئدددليل

ل كرحلب ركم ل ألدر ت ركدتلدر تل سعحولدرت  ر لحلور, ةيلدألةدةلود تئكدسلرةدةلدر
و يدددتفلدر  ددد لعدددألدر ,ددد ةدتلدرقل ة دددحلدركؤللدددلحلر  دددتيكدتلدرمددد  التل دددألل

ةسد دحلل(Samineni & Krishna, 2013)مطد شلن هلرلجلد لدر م ل د تولرجدك ل
(لك دددكريل دددأل دددتيك لشدددكر تلبك جلددد تل دددألحردددتسلربددد ةول100ن لندددالعرهتيددد ل دددأل 

ر كلر م دكلودرخبدكيلر  دكريل دألنبد يألربردكل دعلدر ,د ةدتلرش ستلدرهت ؤ لكر لرنلهه  ل
(لةسد دددحلهدددت الكرددد لدرتمدددكفلع ددد ل2014درقل ة دددحول دددألحدددرألرجدددك لعبدددتدركحل ل ل

دنج هلدرط ربحلدرج  علحلدرلملة حلنةللن ادرألدر دكريل دألدر  د سرحل دألفدهعلودنخد ذل
رهدددحلدرئدددكدسلدرلل  دددألودامت ددد ة لوداجت ددد عأل دددألدر جت دددعلدرلدددملة لون لندددالع
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(،لورشدد ستلنتدد ؤ ل455درتسد ددحل ددألج لددعلة ربدد تلج  مددحلدر  ددبل ددملةلوعددتةه ل 
درتسد دددحلكرددد لرنلدرللدددعلدردددكدهألر  ددد سرحلدر دددكيلدرلدددملة حل دددألفدددهعلودنخددد ذلدرئدددكدسل
 ةددتوة،لورشدد ستلدرهتدد ؤ لكردد ل للددل لحلدرمالمددحلبددرألدر ت رددكدتلدر  دد سلكرريدد ل ددأل

رئددددحل ئ فلددددحلنخت دددد لعددددألدرط ربدددد تلدرتسد ددددحل ط ربدددد تلدألةالدانج رددددز ليهت ددددرألرب
دألركس تلوة رب تلدرلهلدتلدر تئت حلهألركثكلسغبحل ألن ارألدر كريل ألدر   سرحل

(لكردد ل مك ددحلدر تط بدد تل2016 ددألفددهعلودنخدد ذلدرئددكدسولوهددت الةسد ددحلدركشددرت ل 
داك ة  لحلدر   حبحلر ت ارألدرهل ؤألر لي ؤ لدرقل ة حل ألج  محلح ؤل،لون لندال

(لعضددلد ل ددألدريرئددحلدرتتسسلددلحلدرهلدد ؤلحل ددألج  مددحلح ؤددل،ل56سد ددحل ددألل عرهددحلدرت
د تخت الدرتسد حلدا دتبل نلرداةديلسؤللدلحلرج دعلدر م ل د تلونلفد الدرتسد دحلكرد ل
رنلةسجحلره لحلدر تط ب تلدألك ة  لحلرت لدريرئحلدرتتسسللحل دألج  مدحلح ؤدلليت ثدلل

در جت علح،لورشد ستلكرد لوجدلةل دكال ألدر تط ب تلدر خ لحلودبةدسسحلودرتهتل لحلول
ةد لكح  ؤل  ل مز لر ت رك لدرتخ دصلودرجهلدلحلو دهلدتلدرخبدكيولورجدك لدر د ك ل

(لةسد حلهت الر مك حلودمعلع دللدر دكريلدبةدس لدرتك دل ل دألج  مدحلح ؤدل،ل2014 
(لك كريلكةدسسدحلنك لسدحولومدتلنلفد الدرتسد دحلكرد لرنل40ون لنل جت علدرتسد حل أل 

در ه فددبلدبةدسسددحلدرتددألن دد  ي لدر ددكريلدرلددملة ح،لدر ددمل  تلدربرئلددحللددم ل مددت ل
نتلجددحلدرثئ  ددحلداجت   لددحلوور مك ددحلر ددكلمددكدسدتلن اددرألدر ددكريل ددألدر    ددحلدرمك لددحل

(ل2018،لرجدكتل   درأل 2030درلملة حلع د لر دلدالدر د  لودألع د  لو دقلسلسدحل
 تيهدحلربيد ولحردثلن م دالةسد حلنطبلقلحلع  لدرمد  التل دألدر   لد تلدرلدملة حلب

درتسد حلر كلن بلدرئكدسدتلو  لهألدرهتكلدر لتئب لحلرتوسلدر دكريلدرلدملة حل دألرت دحل
للدر جت عو

و ألدرمكولدرل بقلدن,ئالدرتسد  تلدرل بئحلع  لهتفل  تك لوهلللبةثل
؛لعبددتدركحل ،ل2011؛لدر,دد يز،ل2005ن اددرألدر ددكريلدرم   ددحلرتسد ددحللللل لدأل دد ك،ل

 ,Samineni & Krishna ؛2016؛لدركشدرت ،لOyedijo, 2012؛ل2014
(،لر د لدن,ئدالدرتسد د تلدرلد بئحل دألعرهتيد لحردثلةبئدال2014 ؛لدر د ك ،2013

(ل2011؛لدر,دد يز،ل2014ع د لعرهدد تل دأللدرمدد  التلب  ددتثه ةلةسد دحل عبددتدركحل ،ل
و دألردال لد دتمكدولروجد ل ودرتدألةبئدالع د لع د لعرهدحل دألة ربد تلدرج  مدحول
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ودارددددتالفلبددددرألدرتسد دددد تلدرلدددد بئحلن ددددركلرنلدرتسد ددددحلدرة رلددددحلنت,ددددقل ددددعللدان,دددد ا
درتسد  تلدرل بئحل أل لللعي لدركؤليلوهت ي لدرم ملكالرني لنخت  لعهي ل ألعدتيل
جلدنددددبلن ثددددللدر,جددددليلدرم  لددددحلدرتددددألنةدددد و لدرتسد ددددحلدرة رلددددحل م رجتيدددد ل ددددألحرددددثل

ر كوندحلدرليل لدحل دأليدللج  دحلدر لللشلوهللر كلن ارألدر كريلدرلملة حلدرم   حلود
 ددألنئرددل لل2030در ت رددكدتلوحز ددحلدرئددلدنرألدرجتيددتيلدر تضدد هحل ددألسلسددحلدر    ددحل

رةدؤي ولونمتةتلرةودتلدرتسد دحلحردثلشد  ال قلد سلن ادرألدر دكريلو قلد سلدر كوندحل
 درليل لحلود تب نحلدألةدةلدرليل,أ،لوذربل ألرجللج علدربل ن تلبتمحلركبكولل

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة
نمتبكلمضلحلن ارألدر كريلدرلملة حل دألرهد لدرئضد   لدرتدألنلدجد لدر خططدرأل
ب ر    دددحلنتلجدددحلدرزسددد ةيلدر بردددكيل دددألرعدددتدةلدرهلددد ةلدرب حثددد تلعدددألع دددللو  ر ئ بدددلل
لددكوسيل مك ددحلدر ,  دد تلدرالز ددحلد تالكيدد لحتدد لنلددتطلعلرةدةلع  يدد لبهجدد وولو ددأل

(،لوةسد دددحلسلدددلدنل2016ةسد دددحلدركشددرت ل لرددال لنتددد ؤ لدرتسد دد تلدرلددد بئحلو هيدد 
(لرشدد ستلكردد لرنلربددكزلدر ,  دد تلدرج  علددحلدرتددألن اددألدر ددكريلويل لدد لب ددالل2014 

 ت دللم ر ددحلجدتد ولونيددت لدر    ددحلدرمك لدحلدرلددملة حلبتطددلسكلمدتسدتلدر ددكريلدرلددملة حل
 ددألرجددللنةئرددقلركبددكل  ؤددتيل ددألرددال ل  دد سرتي ل ددألدرته لددحلوشفددالولدر جت ددعول

؛لعدالويلع د لن ارهيد ل2030ضجلذربلج ل  ل ألردال ل د وسةل دألسلسدحلدر    دحلوست
 دددألدر يددد ملدرتدددألنضدددط علبيددد ل دددلدةل دددألدرم دددللرول دددأل لمدددعلذدلعالمدددحولر ددد لورنل
ةبلمدددحلع دددللدر دددكريلدرلدددملة حل دددألدرلمدددالدرة لدددكليلدجددد ل  لددد حل دددألدرت رردددكدتل

سردالدر   لد تل دألودرتطلسدتلدرتدألند  كل دأل خت د ل جد اتلحل نيد ،لردذدل ئدتلرة
در    دددحلدرمك لدددحلدرلدددملة حلح جتيددد لررددد لنتدددكيلك دددتكدنلجلحللنه  دددبلدألةودسلدرجتيدددتيل
ر  كري،لو ألهه ل ئتلر نلرزد   لع  لن بلدر   ل تلرنلنئلملبتطلسكل ,يلملدر كوندحل
ك  تكدنلجلحلنل عتلدر كريلع  لدرم لول   نلابتل ألكبدكدزل  دا حلدرتسد دحلدر تم ئدحل

در ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحلودر كونددحلدرليل لددحل ددألنئرددل لرةدؤيدد ل ددأللددلةللبددا كلن اددرأ
،للرددذدلجدد ةتل  ددا حلدرتسد ددحلر ج بددحلعددأل2030سلسددحلدر    ددحلدرمك لددحلدرلددملة حل

لدأل ئ حلدرت رلح:
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لدر    حل -1 لسلسح لللة ل أ لدرم   ح لدرلملة ح لدر كري لن ارأ ل لتل    
 ؟2030درمك لحلدرلملة حل

لدرلل -2 ل لتل لدر كونح ل ألللةلسلسحل   لدرم   ح لر  كريلدرلملة ح يل لح
ل؟ل2030در    حلدرمك لحلدرلملة حل

لدرلملة حل -3 لدر كري لبرألن ارأ لكح  ؤل   لةدرح لدسنب ةلح لعالمح هللنلجت
لدرم   حلورةدؤي ؟

لر  كريل -4 لبرألدر كونحلدرليل لح هللنلجتلعالمحلدسنب ةلحلةدرحلكح  ؤل  
 درلملة حلدرم   حلورةدؤي ؟

 ظرية للدراسة:األهمية الن
نبددكزلدأله لددحلدرهتكسددحلر تسد ددحلدرة رلددحل ددألنه وريدد لمضددلحلذدتلدهت دد ملود ددعل
ع ددد لدر لدددتل لدر ة دددألودرمددد ر ألنمالددد لدألةبلددد تلدبجت   لدددحلدر كنبطدددحلبت ادددرأل
در كريل ألدر جت عول ت ارألدر كريلدرلملة حل ألدرئض   لدرتأل  زدرالنخضعلر بةثل

كريلرنلنارذل كفدتي لوحئيد ل دأل جت ميد ،لا دل  ل دألودر ه م ح،لوذربلر ل عتيلدر 
يدددللدر ت ردددكدتلدرةتيثدددحلدرتدددألنطدددكرلع ددد لدربهددد ةلداجت ددد عألر  جت دددعلدرلدددملة ول
ونل طلدرتسد حلدرة رلحلدرضلةلع د لدردتوسلدر جت مدألدرلد دعلدردذ لي مدبلةوسد لربردكد ل

 لدحلدرتسد دحل دألك ج ب  لرول  ب  ل ألن ارألدر كريل دألدر جت دعلدرلدملة ولولنهبدعللره
نمدددتيللدرهتدددكيلدرتئ رت دددحلر  دددكري،لورنيددد لمددد ةسيلع ددد لندددلر لرةودسلدجت   لدددحل ي دددحل دددأل

 ع دل  دكص ندل رك بضدكوسي نهد ة ل درتدأ درته لدح رطط  ع در جت عولر  لنت  ش 
 ألللةلسلسحل ذرب ةونل نةل  درتأ درمقب ت وشزدرح ود ع نط ا  أ درلملة ح ر  كريل

 ولون  ددألره لددحلدرتسد ددحلدرة رلددحل ددألرنيدد لن ددال2030لدر    ددحلدرمك لددحلدرلددملة ح
 درهللسح ر قل ةدت درهل لح درهئ ح وشحتدا درهلل ل درتليل   كص سد تد لع  ل  لرتةئرق

 درئدل ل نخطدلط ع د  ر ئد ؤ رأ مهلدح  دأل م ل د ت ندل كه ر د  ودرت ردز، دببدتدش نةدل
د دحلدرة رلدحل دألدره حلدحلب ر    دحولو دألدر تلمدعلرنلن,ردتلنتد ؤ لدرتسل درهلد ؤلح درم   دح

درم  لحل ألدرتمكفلع  لر كلن ادرألدر دكريلدرلدملة حلدرم   دحلودر كوندحلدرليل لدحل دأل
،لونئددددت  ي لكردددد ل2030نئرددددل لرةدؤيدددد ل ددددأللددددلةلسلسددددحلدر    ددددحلدرمك لددددحلدرلددددملة حل

درجيدد تلدر مهلددحلرتئددت  لدرة ددل لدر ه  ددبحلريدد ،ل  دد لمددتل لددي ل ددألن ررددكلولددعلدر ددكريل
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دأل ضددللةدرددلل جت ميدد ولو ددألدر  اددألرنلنلددي لنتدد ؤ لدرتسد ددحل ددأللدرلددملة حلنةددل
 لددددد عتدتلدبةدسدتلدرم لددددد لع ددددد لولدددددعلد دددددتكدنلجل تلارتلددددد سللدر دددددكريلدرم   دددددح،ل
ود ددتث  سلدرج نددبلدره,لددألر مدد  التلوزسدد ةيل ددكونتيألدرليل لددحل ددأل لدجيددحلر بدد ةل

لدرليل,حلونةلرألرةدؤيألونطلسكلدألةدةلرتييأو
 للمجتمع:أهمية الدراسة 

ونتضجلدرتسد حلدرة رلحلر  جت عل ألره لحلةوسلدر كريل ألدر جت علب عتب سهد ل
ن ددد لدر جت دددعلوذردددبلعدددألةكسدددقلد دددتةتدال ج ددديلن ث ددد لدرجيددد تلدرةال لدددحلرول
درخ فدحلدرتددألنيدت لب دد ونلدر دكري،لحرددثل ئدلملدر ج دديلب اهت د ملب دد ونلدر دكريل ددأل

 د هالتلدرم  لدحلب رهلدبحلر ب حثد تلرال لدرتتسسبلونل ركل كصلع للنته  بل دعلدر
عألع ل،لو أل  لن اردهيأل دألدرم دلل دألردال لةوسدتلنتسسبلدحل لدت كيلوحضدلسل
درهتودتلودر  ن كدتلدرتألنته  بل علةبلمحلدرم ل،لر  لب رهلبحلر ب حث تلعألع لل
مركلدر  هالتلع  ل  ل اه لحلدر ج يلن  دأل دألندل ركل دكصلع دللريدذهلدر,ئدحلعدأل

 دد سسعلفدد ركيل  لرددحل ددألدرةال ددحل ددألرددال لدرتمدد ونل ددعلدرئطدد شلةكسددقلنا ددليل 
درخ صلرم لل   سسعلف ركيلر فحلبيألودرم للع  لنل ركلوي ؤ لرردك لندترلل
 ددأللدد ألهددذهلدر  دد سسعلألكبددكلمددتسل  اددأل ددألدرب حثدد تلعددألع ددللردده,يلدر,ئددح،ل
لو ددأل دد لدرم ددللع دد لن ارددهيأل ددألرددال لةوسدتلنتسسبلددحلن لددبيألدر يدد سدتلدر,هلددح
لوداةدسسحلبةدسيلهذهلدر   سسعلونطلسكه لب  ت كدسلبةرثلنته  بل علةبلمحلدرم لو

 أهدف الدراسة:   
لنتةتةلرهتفلدرتسد حلدرة رلحلب آلنأ:ل

لسلسحل -1 ل ألللة لدرم   ح لدرلملة ح لدر كري لن ارأ ل لتل  در   لعأ
 ول2030در    حل

لدرم    -2 لدرلملة ح لر  كري لدرليل لح لدر كونح ل لتل  لعأ ل ألدر    ح
 ول2030للةلسلسحلدر    حل

لويل ل ل -3 لن ارهي  ل ألللة لدرم   ح  ل سل لتل لرةديلدر كريلدرلملة ح
 ول2030 ألللةلسلسحلدر    حل
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لع  لرةدؤي ل -4 لويل ل  لدرم   ح درتمكفلع  لر كلن ارألدر كريلدرلملة ح
 ول2030 ألللةلسلسحلدر    حل

درم   حلع  لرةدؤي لدرتمكفلع  لر كلدر كونحلدرليل لحلر  كريلدرلملة حل -5
 ول2030 ألللةلسلسحلدر    حل

 منهجية الدراسة:
نلددتختملدرتسد ددحلدرة رلددحلدر ددهي لدرلفدد,أ،ل ددألرجددللنةئرددقلرهددتدفلدرتسد ددح،ل
حرثلند لداعت د ةلع د لدر  د ةسلدألورلدحلودرث نلسدح،لربهد ةلدبةد سلدرهتدك لر تسد دح،ل

تسد ددح،لر دد لدرج نددبلور لمددلفلع دد لرهدد لدرتسد دد تلدرلدد بئحلذدتلدر دد حلب للددلشلدر
درتطبلئددأل ئددتلندد لن دد ل لونطددلسكلرةودتلدرتسد ددحلووزعددالع دد لر ددكدةلعرهددحلدرتسد ددح،ل

لب كولدبج بحلعألنل لاتلدرتسد حو
 الطريقة واإلجراءات:

 جمتمع الدراسة وعينتها 
ن ددلنل جت ددعلدرتسد ددحل ددألج لددعلدرهلدد ةلدرمدد  التل ددألج  مددحلدأل رددكل ددط مل

رخدددكفل دددألدر هطئدددحلدرل دددط ل دددألدر    دددحلدرمك لدددحلبدددألعبدددتلدرمزسدددزل دددأل ة  تدددحلد
(،لوندد لدرتلدد سلعرهددحلمكلددلحل482،لودربدد رغلعددتةهأل 2019درلددملة حلرددال لعدد مل

ل(لع   حلن لنلزسعلرةودتلدرتسد حلع ريأول250 أل جت علدرتسد حلب  ال 
 أدوات الدراسة: 

 أوالً: مقياس متكني املرأة
 اعت ددد ةلع ددد ل ج لعدددحل دددألمددد ملدربددد حثلنلبتطدددلسكل قلددد سلن ادددرألدر دددكريلب

درتسد دد تلدرتك لسددحلدرمك لددحلودألجهبلددحلذدتلدرمالمددحلبيددذدلدر للددلشلودا ددت, ةيل هيدد ،ل
(،لن ددددلنلدر قلدددد سلب ددددلسن لل2011(لوةسد ددددحلدر,دددد يز 2007وهددددألدرهدددد يكلولةسيل 

(ل ئددكيل لزعددحل ةددلسسأله دد :لدر ةددلسلدألو لول ضدد لدر,ئددكدتلدرتددأل41درهي ؤلددحل ددأل 
(ل ئددددكي،لودر ةددددلسل35 ددددألنه لددددحلدر ,  دددد تلدر يهلددددحلوشدددد لل لنقددددليلةوسلدر   لددددحل

(ل16درثدد نألوسضدد لدر,ئددكدتلدرتددألنقددليلةددكالو ددبللن اددرألدر ددكريلويل لدد لوشدد لل 
ل ئكيولل
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لو  لسن لل:صدق املقياس  لر  قل س لدر تا لةارح لب  تخكدف لدرب حثلن م م
سيلبطكسئحلدر تالدر هطئأولكذلوزوعالدرئ ؤ حلدرتألنتض أل   ئكيلع  ل(ل41در طلو

لدرج  م تل ل أ لدرتك ل  لدره,ي لع   ل أ لدر خت رأ لدر ةا رأ ل أ  ج لعح
درلملة حوومتلُة بل هي لبل نل ت لدنت  ةلدر,ئكسدتلر  قل سلو ت لوللولدر,ئكيل

لو ت ل ال حلدر ل محلدر  لسحلر ,ئكيلور ل الحت تلررك ليكوني ل ه  بحول
نحل ألم ملدرب حثلنلبتطبرقلدر قل سلع  لل:ثبات املقياس عرهحلد تطال لحل الو

ل50  لبطكسئحل( لدنتئ ؤيأ لن  لدرمزسز، لعبت ليأ ل ط م لدأل رك لج  مح ل أ  لي,ح
درثب تلبطكسئترأ:لدألور ل  م  للع لدؤلح،لو ألر سفلعرهحلدرتسد حولون لحل ال

(ول86و0درثب تلب  تختدملرر, لر كونب خ(،لحرثلب  ال ل ل م  للدرثب تلر  قل سل 
(ل لي,حلب, سال50 ةيلنطبرقلدر قل سلع  لدرمرهحلدرل بئحل ودرث نلحلعألةكسقلكع

لحل ال م  للدسنب طلبرألنت ؤجي ل ألدر كيلدألور ل ن لر بلع ن،لحرثلن و ز هأل تو
ل  لدر ةللا لدرثب ت ل م  ل لب غ لحرث لرال لر  قل س لن ل89و0ودرث نلح لر ض   (و

رثب تل ه  بحلد تخكدفل م  التلدرثب تلرألبم ةلدر,ك لحلومتلج ةتل ل ل م  التلد
ل(ول1وستضجلذربل ألجتو ل لألمكدولدرتسد ح،

ل م  التلدرثب تلر قل سلن ارألدر كريلدر  ألودألبم ةلدر,ك لحلر  قل سل(1جتو ل 

 عدد الفقرات احملاور
 معامل الثبات قيمة 

ابستخدام ألفا 
 كرونباخ ل

قيمة معمل الثبات 
 ابستخدام إعادة التطبيق

كفاايت دور املؤسسة  يف تنمية ال
 0.92 0.90 35 املهنية

 0.90 0.88 16 طرق وسبل متكني املرأة وظيفيا

 0.89 0.86 41 الكلي

    :العاملة املرأة السعوديةتصحيح مقياس متكني 
نل قلدد سلن اددرألدر ددكريل ددألفدلسن لدرهي ؤلددحل ددأل  (ل ئددكيل لزعددحلع دد ل41ن دلو

،ل ضعلدر لتجربلكش سيلر  ملرلل ئدكيلربلد نل دت لنطد بقلدر,ئدكيل دعلمه عتد ل ةلسسأ
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در خ لحلدرذدنلحلع  لُ  و ل ألرس علةسج تلهأل رود قلبتسجحلربردكي،لرود دقلبتسجدحل
(ولوسددددت لن ددددةلجلدر قلدددد سلب عطدددد ةلرود ددددقلربددددتد ل تل ددددطح،لرود ددددقلبتسجددددحلم ر ددددح،لال

رتكنرددددبلحددددرأل اددددلنلدنجدددد هلدر,ئددددكيل(لر ددددتسج تلدر ددددذرلسيل دددد بئ  لب 1،2،3،4دألوزدنل 
ك ج بلدد  ،لونمادديلدألوزدنلحددرأل اددلنلدنجدد هلدر,ئددكيل دد رب  ،لرددذربلنتددكودولدرتسجددحلع دد ل

(ل41كددلل ئددكيلبددرألودحددتلورس ددعلةسجدد ت،لونتددكدوولدرتسجددحلع دد لدر قلدد سلراددللبددرأل 
ون لن هل لدر تل دط تلدرةلد بلحلدرخ فدحلب قلد سلن ادرألدر دكريلل(لةسجحو164و 

ل–ل33و2(ل،ل تل دددطحل لركثدددكل دددأل66و3آلندددأ:ل كن,مدددحل ركثدددكل دددألع ددد لدرهةدددللد
ل(ول33و2،ل هخ,ضحل رملل أل )66و3

 املرونة الوظيفيةثانيًا: مقياس 
م ملدرب حثلنلبتطلسكل قل سلدر كوندحلدرليل لدحلب اعت د ةلع د ل ج لعدحل دأل

هيدد ،لدرتسد دد تلدرتك لسددحلدرمك لددحلودألجهبلددحلذدتلدرمالمددحلبيددذدلدر للددلشلودا ددت, ةيل 
(ل ئدددكي،ل57ن دددلنلدر قلددد سلب دددلسن لدرهي ؤلدددحل دددأل (،لOyedijo, 2012وهدددأل 

 لزعحلع  ل بمحلربم ة:لدربمتلدألو لوسض لدر,ئكدتلدرتألنقليلدرة جحلكر لنطبردقل
(ل ئكدت،لدربمدتلدرثد نألوسضد لدر,ئدكدتل9 ,يلملدر هت حلدر كنحل ألدر   لحلوش لل 

(ل7در م ل د تلودر مك دحلوشد لل لع د لداعت  ةلب اللركبدكلدرتألنقليلدرة جحلكر 
در دددلدسةللةوسل ئدددكدت،لدربمدددتلدرث ردددثلوسضددد لدر,ئدددكدتلدرتدددألنقدددليلدرة جدددحلكرددد لزسددد ةي

(ل ئددكدت،لدربمددتلدركدبددعلوسضدد لدر,ئددكدتلدرتددألنقددليل9درب ددكسحل ددألدر   لددحلوشدد لل 
(ل ئدددكدت،لدربمدددتل9درة جدددحلكرددد لدرتلجددد لدا دددتكدنلجأل دددألرطدددطلدر   لدددحلوشددد لل 

در  ددد سرحل سووللكرددد لداعت ددد ةلع ددد لر,ئدددكدتلدرتدددألنقدددليلدرة جدددحدرخددد  يلوسضددد لد
(ل ئدكدت،لدربمدتلدرلد ةسلوسضد لدر,ئدكدتلدرتدألنقدليل9در,كسق(ل ألدر   لحلوشد لل 
(ل9دركم بددحلدرذدنلددحل ددألدرم ددللةدرددللدر   لددحلوشدد لل لدرة جددحلكردد لداعت دد ةلع دد 

رددزلع دد لرت ددحل ئددكدت،لدربمددتلدرلدد بعلوسضدد لدر,ئددكدتلدرتددألنقددليلدرة جددحلكردد لدرتكر
ل(ل ئكدتو5در لت,رتيأل ألدرخت  تلدرم  حلوش لل 

مد ملدربد حثلنلب  دتخكدفلةاردحلدر دتالر  قلد سلو  دلسن ل:لصدق املقيااس
سيلبطكسئحلدر تالدر هطئدأولكذلوزوعدالدرئ ؤ دحلدرتدألنتضد أل  (ل ئدكيلع د ل57در طلو
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لسدحلورفدل لودبةدسيلدرتك ل ج لعحل ألدر ةا رألدر خت رأل ألع  لدره,يلدرتك ل ل
لر  قلد سلسدت ألدرج  م تلدرلملة حوومتلُة بل هي لبل نل دت لدنت د ةلدر,ئدكلدرتك لحل

و ددت لولددلولدر,ئددكيلو ددت ل ددال حلدر ددل محلدر  لسددحلر ,ئددكيلور ل الحتدد تلررددك ل
ليكوني ل ه  بحو
نحل أل ثبات املقياس: م ملدرب حثلنلبتطبرقلدر قل سلع  لعرهحلد تطال لحل الو

ل50  ل لي,ح لج ( لدرمزسز أ لعبت ليأ ل ط م لدأل رك لدنتئ  مح لن  بطكسئحللأيؤ،
  م  لللون لحل الدرثب تلبطكسئترأ:لدألور لوع لدؤلح،لو ألر سفلعرهحلدرتسد ح

(ول83و0درثب تلب  تختدملرر, لر كونب خ(،لحرثلب  ال ل ل م  للدرثب تلر  قل سل 
ب, سالل لي,حل(50ودرث نلحلعألةكسقلكع ةيلنطبرقلدر قل سلع  لدرمرهحلدرل بئحل 

لحل ال م  للدسنب طلبرألنت ؤجي ل ألدر كيلدألور ل ن لر بلع ن،لحرثلن و ز هأل تو
ل  لدر ةللا لدرثب ت ل م  ل لب غ لحرث لرال لر  قل س لن ل85و0ودرث نلح لر ض   (و

ومتلج ةتل ل ل م  التلدرثب تل ه  بحللد تخكدفل م  التلدرثب تلرألبم ةلدر,ك لح
ل(ول2جتو ل ،وستضجلذربل ألدرتسد حألمكدول

ل(2 لجتو 
لدر  ألودألبم ةلدر,ك لحلر  قل سلدر كونحلدرليل لح م  التلدرثب تلر قل سل

 عدد الفقرات األبعاد
 قيمة معامل الثبات

باستخدام ألفا 
 لكرونباخ

قيمة معمل الثبات 
باستخدام إعادة 

 التطبيق

الحاجة إلى تطبيق مفهوم المنظمة 
 المرنة في المؤسسة

9 0.80 0.83 

االعتماد بشكل أكبر  حاجة إلىال
 0.84 0.82 7 المعلومات والمعرفة على
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الموارد البشرية  دور الحاجة إلى زيادة
 0.80 0.79 9 في المؤسسة

الحاجة إلى التوجه االستراتيجي في 
 خطط المؤسسة

9 0.80 0.83 

المشاركة  إلى االعتماد على الحاجة
 )روح الفريق( في المؤسسة

9 0.78 0.82 

الرقابة  اجة إلى االعتماد علىالح
 الذاتية في العمل داخل المؤسسة

9 0.80 0.81 

الحاجة إلى التركيز على خدمة 
 0.82 0.81 5 المستفيدين من الخدمات العامة

 0.85 0.83 57 الكلي

 

    املرونة الوظيفية:تصحيح مقياس 
نل قلدد سلدر كونددحلدرليل لددحل ددألفددلسن لدرهي ؤلددحل ددأل   لزعددحل(ل ئددكيل57ن ددلو

ع  ل بمحلربم ة،ل ضعلدر لتجربلكش سيلر  ملرلل ئكيلربل نل ت لنط بقلدر,ئدكيل دعل
مه عتدد لدر خ ددلحلدرذدنلددحلع دد لُ دد و ل ددألر دديلةسجدد تلهددأل  كن,ددعلجددتد ،ل كن,ددع،ل

،ل5 تل ددط،ل ددهخ,ت،ل ددهخ,تلجددتد ل(ولوسددت لن ددةلجلدر قلدد سلب عطدد ةلدألوزدنل 
نرددبلحددرأل اددلنلدنجدد هلدر,ئددكيلك ج بلدد  ،ل(لر ددتسج تلدر ددذرلسيل دد بئ  لب رتكل1،ل2،ل3،ل4

ونمادديلدألوزدنلحددرأل اددلنلدنجدد هلدر,ئددكيل دد رب  ،لرددذربلنتددكودولدرتسجددحلع دد لرددلل ئددكيل
(ل285(لو 57برألودحتلور يلةسج ت،لونتكدوولدرتسجدحلع د لدر قلد سلرادللبدرأل 

ةسجحولون لن هل لدر تل ط تلدرةل بلحلدرخ فدحلب قلد سلدر كوندحلدرليل لدحلع د ل
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،ل )66و3ل–ل33و2(ل،ل تل طحل لركثكل دأل66و3آلنأ:ل كن,محل ركثكل ألدرهةللد
ل(و33و2 هخ,ضحل رملل أل

 
 األداء الوظيفي: استبانة: ثالثاً 

دألةديلدرددليل,ألب اعت دد ةلع دد ل ج لعددحل ددأللد ددتب نحمدد ملدربدد حثلنلبتطددلسكل
ك ،ل در دد لذدتلدرمالمددحلبيددذدلدر للددلشلودا ددت, ةيل هيدد لدرتسد دد تلدرتك لسددحلدرمك لددح

ن ددلنلدر قلدد سلب ددلسن لدرهي ؤلددحل(،ل2016؛لدركشددرت ،ل2014؛لعبددتدركحل ،ل2014
(ل9 لن,ددلستلدرلدد طحلوشدد للهددأ:لدربمددتلدألو لبمدد ةر(ل ئددكيل لزعددحلر لددحل51 ددأل 
درث ردث:لدرتدتسسبللودربمدت ئدكدت،ل(ل10 لودربمتلدرث نأ:لدرم للدرج  عألوش لل ئكدت،

(ل10 لتلدركدبدعل:لندا ركلدرتة,ردزلوشد ل ئكي،لودربم(ل11 ع  لدألةدةلدرليل,ألوش لل
لو ئكي(ل11 لدان   لدر,م  لوش للودربمتلدرخ  ي:ل ئكدت،

و  دلسن للرال تب نحم ملدرب حثلنلب  تخكدفلةارحلدر تال االستبانة:صدق 
سيلبطكسئحلدر تالدر هطئأولكذلوزوعالدرئ ؤ حلدرتدألنتضد أل  (ل ئدكيلع د ل51در طلو

ودبةدسيلدرتك لسددددحلل ددددألع دددد لدردددده,يلدرتك ددددل ل ج لعددددحل ددددألدر ةا ددددرألدر خت ددددرأل
لسدت ألدرج  م تلدرلملة حوومتلُة بل هي لبلد نل دت لدنت د ةلدر,ئدكلورفل لدرتك لحل

و ت لوللولدر,ئكيلو ت ل ال حلدر ل محلدر  لسدحلر ,ئدكيلور ل الحتد تللر  قل س
لررك ليكوني ل ه  بحو

 ددتطال لحلمدد ملدربدد حثلنلبتطبرددقلدر قلدد سلع دد لعرهددحلد ثبااات املقياااس:
نددحل ددأل  لأيؤ،لندد لدنتئدد  ددألج  مددحلدأل رددكل ددط مليددألعبددتلدرمزسددز(ل لي,ددحل50 الو

لوندد لحلدد الدرثبدد تلبطددكسئترأ:لدألوردد لوبطكسئددحلع ددلدؤلح،لو ددألردد سفلعرهددحلدرتسد ددح
  م  ددللدرثبدد تلب  ددتختدملرر,دد لر كونبدد خ(،لحرددثلب  ددال ددل ل م  ددللدرثبدد تلر  قلدد سل

(ل50بردددقلدر قلددد سلع ددد لدرمرهدددحلدرلددد بئحل (ولودرث نلدددحلعدددألةكسدددقلكعددد ةيلنط88و0 
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ن لر بلع ن،لحرثلن ولحل ال م  للدسنب طلبرألنت ؤجي ل ألل لي,ح ب, سالز هأل تو
(ول89و0در ددكيلدألوردد لودرث نلددحلر  قلدد سلراددللحرددثلب ددغل م  ددللدرثبدد تلدر ةلددلال 

ومتلج ةتل ل ل م  التلدرثبد تللر ض  لن لد تخكدفل م  التلدرثب تلرألبم ةلدر,ك لح
ل(ول3وستضجلذربل ألجتو ل ل،درتسد ح ه  بحلألمكدول

ل(3 لجتو 
 در  ألودألبم ةلدر,ك لحلر  قل سلا تب نحلدألةدةلدرليل,أ م  التلدرثب تل

 عدد الفقرات األبعاد
 قيمة معامل الثبات

باستخدام ألفا 
 لكرونباخ

قيمة معمل الثبات 
باستخدام إعادة 

 التطبيق

 0.88 0.86 9 تفويض السلطة
 0.86 0.87 10 عمل الجماعيال

 0.85 0.85 11 التدريب على األداء الوظيفي
 0.86 0.83 10 تأثير التحفيز
 0.87 0.87 11 االتصال الفعال

 0.89 0.88 51 الكلي
 

 :األداة الوظيفي استبانةتصحيح 
نددالد ددتب نحلدألةديلدرددليل,أل ددألفددلسن لدرهي ؤلددحل ددأل  (ل ئددكيل لزعددحل51ن لو

،ل ضددعلدر لددتجربلكشدد سيلر دد ملرددلل ئددكيلربلدد نل ددت لنطدد بقلدر,ئددكيلع دد لر لددحلربمدد ة
 ددعلمه عتدد لدر خ ددلحلدرذدنلددحلع دد لُ دد و ل ددألرس ددعلةسجدد تلهددأل رود ددقلبتسجددحلربرددكيل
ورود قلبتسجحل تل طحلورود قلبتسجحلم ر حلوالرود قلربتد ل(ولوسدت لن دةلجلدا دتب نحل

ب رتكنرددبلحددرأل اددلنلدنجدد هلل(لر ددتسج تلدر ددذرلسيل دد بئ  ل1،2،3،4ب عطدد ةلدألوزدنل 
در,ئددكيلك ج بلدد  ،لونمادديلدألوزدنلحددرأل اددلنلدنجدد هلدر,ئددكيل دد رب  ،لرددذربلنتددكودولدرتسجددحل
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ع ددد لردددلل ئدددكيلبدددرألودحدددتلورس دددعلةسجددد ت،لونتدددكودولدرتسجدددحلع ددد لدا دددتب نحلرادددلل
وندد لن ددهل لدر تل ددط تلدرةلدد بلحلدرخ فددحلب  ددتب نحل (لةسجددح،204(لو 51بددرأ 

(ل،ل تل ددطحل لركثددكل66و3درهةددللدآلنددأل:ل كن,مددحل ركثددكل ددأللدألةديلدرددليل,ألع دد 
ل(و33و2،ل هخ,ضحل رملل أل )66و3ل–ل33و2 أل

    نتائج الدراسة:
ودرددذ ليددهصلع دد ل  دد ل لددتل لن اددرألدر ددكريلدرلددملة حل نتااائج الساااال األول:

؟ ،لور ج بدددحلعدددألهدددذدل2030درم   دددحل دددأللدددلةلسلسدددحلدر    دددحلدرمك لدددحلدرلدددملة حل
 ؤل  لندد لحلدد الدر تل ددط تلدرةلدد بلحلودانةكد دد تلدر عل سسددحلر لددتل لدرلدد د لكح دد

ول2030ن اددرألدر ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحل ددأللددلةلسلسددحلدر    ددحلدرمك لددحلدرلددملة حل
ل(و4وستضجلذربل ألجتو ل 

ل(4جتو ل 

در تل ط تلدرةل بلحلودانةكد  تلدر عل سسحلرت ارألدر كريلدرلملة حلدرم   حل أل
ل2030 حلللةلسلسحلدر   

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

دور المؤسسة في تنمية 
 منخفض 1 1.131 2.04 الكفايات المهنية

طرق وسبل تمكين المرأة 
 منخفض 2 1.043 1.98 وظيفيا
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 منخفض 1.087 2.01 المقياس ككل

للوربمددد ةهل(لرنل لدددتلس تلن ادددرألدر دددكريلدرلدددملة حلراددد4يتضدددجل دددألجدددتو ل 
در,ك لحلج ةتلج لمي ل هخ,ضدحلحردثلجد ةلبمدتلةوسلدر   لدحل دألنه لدحلدر ,  د تل
در يهلحل ألدر كنبحلدألور ،لو دألدر كنبدحلدرث نلدحلجد ةلبمدتلةدكالو دبللن ادرألدر دكريل
ويل لددد ،لوجددد ةل لدددتل لن ادددرألدر دددكريلدرلدددملة حلدرم   دددحل دددأللدددلةلسلسدددحلدر    دددحل

(لو ددد نةكدفل علددد س ل01و2 دددهخ,تلب دددغل لكادددللب لدددتل ل2030درمك لدددحلدرلدددملة حل
ل(و087و1 

وس  ددد لرددد نلدرهتددد ملدأُل دددك ل دددألدر جت دددعلدرلدددملة لهدددلل دددألرهددد لدألنت دددحل
درم   دددحلع ددد لنةتيدددتلنلجيددد تلودنج هددد تل ددد ل لدأل دددكدةلةدردددللدرهلدددقلداجت ددد عأل
 در جت ددع(لوذرددبل ددألرددال ل دد  ئلملبدد لدرهتدد ملدأُل ددك ل ددألنةتيددتلرددألةودسلدر خت ,ددحل

ودر ئبلردحلر ,تد يلدرلدملة حلةدردللدرهلدقلداجت د عأ،لور د لرد نلع دللدر دكريلدر تلممحل
لسةوةل مدللدر جت ددعل رد سفلدر هدز ليدد هكيلحتيثدحل ددألدر جت دعلدرمك ددألدرلدملة ل دد نم
كزدةلهددذهلدرتدد هكيلمددتلررددذتلفددلسد لورشددا ا ل خت ,ددحل ئددتلردد نل هيدد لدرددكد تلو هيدد ل

تتل ئدددلملع ددد لنلجلددد ل ددد لرل تلدر  سدددتلو هيددد لدر دددتة,ظ،لور هيددد ل دددألدرهي  دددحلروجددد
در,تلددد تلدرلدددملة  تلنةدددلل جددد اتلع دددلل مرهدددحلب ددد لايتمددد سول دددعلدرلددد ل لدردددذ ل

 و(Samineni & Krishna, 2013)يتلمم لدر جت علوسط ب ل

وس اددددألن,لددددركلدرهتلجددددحلدرة رلددددحلكردددد لةبلمددددحلدر جت ددددعلدرلددددملة لودرمدددد ةدتل
درم دددللكال دددألحددد اتلداجت   لدددحلدرتدددألنةتدددكلع ددد لدر دددكريلدرخدددكوفل دددألدر هدددز لول

د دددتثه ؤلحولولدددم لدردددلعألداجت ددد عألباه لدددحلةوسلدر دددكريل دددألدرته لدددحولر ددد لنةدددتل
(ول2014درمددددد ةدتلودرتئ رردددددتل دددددألدرتةددددد الدر دددددكريلبددددد ر ثركل دددددألدر يدددددأل در ددددد ك ،ل

ب بل  حلكر لعتملدمته شلدر جت علب نخكدطلدر كريل ألدألع   لدرتأليزدوريد لدركجد  ول
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در لد وديلبددرألدركجدللودر ددكريلازدردالم ربلددحلدردتو ل ددألدرمدد ر للو د ركم ل ددألوجدلةل بددتر
درمك ألو هي لدر    حلدرمك لحلدرلملة حلبة جدحلرالهت د ملب للدلشلن ادرألدر دكريل دأل

  ادددألدم,ددد  لةوسلدر    دددحلدرمك لدددحللع  لدددحلدرته لدددحلب ددداللر  دددلولو دددألدرةقلئدددحلا
 ددألمددلدنرألرت اددرألرنلههدد  لجيددلةلود لددحل ددألرددال لل2030درلددملة حل ددألسلستيدد ل

در ددددكريلدرلددددملة حلكالرنلوجددددلةل   س دددد تلوعدددد ةدتلونئ ررددددتلن ددددكسلني ددددلالدر ددددكريل
(لونتلجدددحلردددذربلبدددكزتلدرمتيدددتل دددألدر بددد ةسدتلدر لدددتجربحلر ئضددد   ل2018    دددرأ،ل

در تم ئددحلبةئددلالدر ددكريولورددللهددذهلدرجيددلةل لجيددحلنةددللن اددرألدر ددكريلبيددتفلر ددقل
سدني وك  لال  ادددألدرة دددل لع ددد لنه لدددحل دددكصلريددد لرتدددت األ دددألنةئردددقلر  دددللمدددت

حقلئحلعهت  لن لنلدر كريل لتبمتيل ألدرل طحلواليدت لن ثردللدحتل ج نيد لو تط ب نيد ل
(؛ل2014با,دد ةيلوالنتخددذلدرئددكدسدتلدرتددألنارددذلبمددرألداعتبدد سل  دد ةتي ل  دد  مأ،ل

 رهب دددألع ددد لدر دددكريلرنلنلدددت كل دددأل دددمري لرت  دددبلع ددد لدرتةدددت  تلدرجتيدددتيلرتمزسدددزل
 طتي لو ا نتيدد لحتدد لورددللر نددالدر,كفددحلدرلل  ددلحلدر ت حددحلر   يدد للددئر حولو ددأل دد

ذدتلدرلمددال دد نل جددكةلحضددلسه لا ضدد ألدرت ررددكلر دد رجلدر ددكريل ةلددب،لبددلليتددلجل
ريدد لد ددتمكدول ل ةنيدد لدرلل  ددحلدرلدد ل حلوشةسدكيدد لبة جددحلدر ددكريلوره لددحلدر لدد وديلبددرأل

دالر دد ملدألجلدد  لدرجتيددتيل ددألدرقلدد ةدتلدرهددلشلداجت دد عألودرتددألب ج  يدد لن,ددتجلدألبددلل
ل(و2014درهل ؤلحل سللدن،ل

 د ل لدتل لدر كوندحلدرليل لدحلر  دكريلودردذ ليدهصلع د ل :لنتائج السااال الثااني
؟ل ،لور ج بددحلل2030درلددملة حلدرم   ددحل ددأللددلةلسلسددحلدر    ددحلدرمك لددحلدرلددملة حل

نةكد دد تلدر عل سسددحلعددألهددذدلدرلدد د لكح دد ؤل  لندد لحلدد الدر تل ددط تلدرةلدد بلحلودا
ر لددتل لدر كونددحلدرليل لددحلر  ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحل ددأللددلةلسلسددحلدر    ددحلدرمك لددحل

ل(ول5ولوستضجلذربل ألجتو ل ل2030درلملة حل

در تل ط تلدرةل بلحلودانةكد  تلدر عل سسحلر  كونحلدرليل لحلر  كريلل(5جتو ل 
ل2030درلملة حلدرم   حل ألللةلسلسحلدر    حل
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المتوسط  داألبعا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

الحاجة إلى تطبيق مفهوم المنظمة المرنة في 
 منخفض 3 1.003 2.19 المؤسسات الحكومية

الحاجة إلى االعتماد بشكل أكبر على المعلومات 
 منخفض 7 1.067 2.01 والمعرفة

الحاجة إلى زيادة دور الموارد البشرية في 
 منخفض 6 1.037 2.09 المؤسسة

الحاجة إلى التوجه االستراتيجي في خطط 
 منخفض 1 0.943 2.29 المؤسسة

الحاجة إلى االعتماد على المشاركة )روح الفريق( 
 في المؤسسة

 منخفض 2 0.983 2.25

الحاجة إلى االعتماد على الرقابة الذاتية في 
 العمل داخل المؤسسة

 منخفض 5 1.052 2.11

كيز على خدمة المستفيدين من الحاجة إلى التر 
 منخفض 4 1.021 2.14 الخدمات العامة

 منخفض 1.015 2.15 المقياس ككل

(لرنل لددددتلس تلدر كونددددحلدرليل لددددحلر  ددددكريلدرلددددملة حل5يتضددددجل ددددألجددددتو ل 
درم   حلراللوربم ةهلدر,ك لحلج ةتلج لميد ل هخ,ضدح،لحردثلجد ةلبمدتلدرة جدحلكرد ل

حل ددألدر كنبددحلدألوردد ،لو ددألدر كنبددحلدرث نلددحلدرتلجدد لدا ددتكدنلجأل ددألرطددطلدر   لدد
جدد ةلبمددتلدرة جددحلكردد لداعت دد ةلع دد لدر  دد سرحل سوولدر,كسددق(ل ددألدر   لددح،لو ددأل
در كنبددحلدرث رثددحلجدد ةلبمددتلدرة جددحلكردد لنطبرددقل ,يددلملدر هت ددحلدر كنددحل ددألدر   لددح،ل
و دددألدر كنبدددحلدركدبمدددحلجددد ةلبمدددتلدرة جدددحلكرددد لدرتكرردددزلع ددد لرت دددحلدر لدددت,رتيأل دددأل
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رخت  تلدرم  ح،لو ألدر كنبحلدرخ  لحلج ةلبمتلدرة جدحلكرد لداعت د ةلع د لدركم بدحلد
درذدنلدددحل دددألدرم دددللةدردددللدر   لددد تلدرةال لدددح،للو دددألدر كنبدددحلدرل ة دددحلجددد ةلبمدددتل
درة جدددحلكرددد لزسددد ةيلةوسلدر دددلدسةلدرب دددكسحل دددألدر   لددد تلدرةال لدددح،لو دددألدر كنبدددحل

ركبكلع  لدر م ل د تلودر مك دح،لوجد ةللدألرركيلج ةلبمتلدرة جحلكر لداعت  ةلب ال
 لددتل لدر كونددحلدرليل لددحلر  ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحل ددأللددلةلسلسددحلدر    ددحلدرمك لددحل

(لو ددددددد نةكدفل علددددددد س ل15و2كادددددددللب لدددددددتل ل دددددددهخ,تلب دددددددغل 2030درلدددددددملة حل
ل(و015و1 

 ودر لهبدح درتد ع ن ت ب وس األدرئل لكنلدر كريل ألدر  ا حلدرمك لحلدرلملة حل
  دأ دألع د ،لونكمدب در لدتلس تلدرليل لدح كر  ودرلفل  درهج و رتةئرق رأدرالز ت

 درضدخ ح رحدتلدر دلدسة در دكريل نمتبدك درةقلئدح ذردبولو دأ رتةئردق درم دل  أ داجتي ة
 نةدل  كبردكي نلجدتل ملمد ت ور دأ ودر دكر ت، در   لد ت مبدل  دأ در لدت  ح مردك
دبةدسسدحلودألنت دحلعهدتللونمئردتلدبجدكدةدت در لدهدبو ريدذه درتد م دا دت ال  ةونل

دربةددددثلعدددددألع ددددللب بلددددد  حلرال تئددددد سلر سشدددد ةلدر يهدددددألدر ه  ددددبولوعدددددتملندددددل كل
 رسةندد  در م ل دد تلبلدديلرحلو تسجددحلر فلددحلب رهلددبحلاحتل جدد تل ددلالدرم ددلولوشذد

 درالندأ در لي,د ت ونكعد  ندتع  رن ع  لدرتورح ،ليتمرأ”درليل,أ درتلكا“ م رجحل
 وش ج بلدحو  لد وديل ركثدك ع دل نك د ل ئ  دح ورن ح،ع رلد ور,د ةدت بئدتسدت يت دتمأ
 درجتيدتي در لدهدبلودرط مد ت  دأ كبردك   دتس ر د م در جد   بدتوسه هذد  ,تج و لف
 ودر رزيلدرته  للح ودرك ةلح درهج و نةئرق ع    لل عت     در لتئبل، نةل ودرتط ع

ل(و2010ودرتو ل درلرت،ل در كر ت  لتل ل ع  

 درتلزدن لحلدرلملة حلج هتيل ألسلستي لرنلنةلأوع ل لح ورالدر  ا حلدرمك 
هذدل نةئرق  أ ر   ل  ل سره  ل در كنل درم ل در خ لحلحرثل متبك ودرةل ي درم ل برأ

  أ مض له يت  درذ  درلما  أ بتا ل دبنج زدت ع   به ة ل دألةدة نئرل   ع درتلدزنل
 ةكسق عأ حرل ل ةوس رمب دركل  ة  تلدزنحبةرثل لتطلع  ئ  ح در اتبلولنك ل 
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 عبلس ل  ن هل ذرب نةئرق  أ دأله  ودرجزة درم لو  أ ودلج در كريلب ال ةع 
ل درم ل ، در ه فب كر  وفلا ل در تل طح دبةدسي  لتلس ت درهل ةلعبك  أ در زست

 نئت   ع     ئت ك رن يهب أ ا درليل لح در ل سدت به ة  أ ك  لرنلدا تث  س
لدرتع  در زست  نتسسب زس ةي ر ض  ل يهب أ بل درهل ؤلح، بر  لده ودرتلجل   أ

،ل(Shimizu et al, 2004)درجهلرأل برأ ب رتهلش در تم ئح ع  لدأل لس در لي,رأ
  ةل  أ در ل وديل نةئرق نض أ درتأ درب كسح در لدسة  ل   ت ب بل  حلكر لنبهأ

 دتدرلرت عتة رهتدف ونةتيت ودرتك لح ودألجلس درتمررأ ذربل ل   ت  أ ب   درم ل،
 دألكبكلر  لو در جت ع  أ ودر ه فك درتدع  بتوس كةدس ولودرقل م  لتل ل كل  أ

 نهلع  ل ركثك ع ل  ا ن ر ق بقل ح درلعأ زس ةي  أ ن,لذه  د تختدم ر كل  ة   اأ
لدرهل ؤلحو در لدهب نئت ي  رن درتأل  اأ ودب ي   ت

لدسنب ةل نتائج الساال الثالث: لعالمح لنلجت لهل ل  ليهصلع   لةدرحلودرذ  ح
كح  ؤل  لبرألن ارألدر كريلدرلملة حلدرم   حلورةدؤي ل؟ ،لور ج بحلعألهذدلدرل د ل
كح  ؤل  لن لحل ال م  التلدسنب طلبرك لنلبرألد تج ب تلدرم  التلع  ل قل سل
لوستضجلذربل أل لدألةدةو لع  لد تب نح لدر,ك لحلود تج ب ني  لبابم ةه ن ارألدر كريل

ل(و6جتو ل 

 م  التلداسنب طلبرألد تج ب تلدرم  التلع  ل قل سلن ارألنت ؤ لل(6جتو ل 
لبابم ةهلدر,ك لحلود تج ب ني لع  لد تب نحلدألةدةلدر كريل

 األداء األبعاد
 **0.643 دور المؤسسة في تنمية الكفايات المهنية

 **0.594 طرق وسبل تمكين المرأة وظيفيا
 **0.659 المقياس ككل

 (0.01عند مستوى ) ** دالة                  
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(لوجدددلةلعالمدددحلدسنب ةلدددحل لجبدددحلةدردددحلكح ددد ؤل  لعهدددتل6يتضدددجل دددألجدددتو ل 
(لبددرألد ددتج ب تلدرمدد  التلدرلددملة  تلع دد ل قلدد سلن اددرألدر ددكريل01و0 لددتل ل 

بابمددد ةهلدر,ك لدددحلود دددتج ب ني لع ددد لد دددتب نحلدألةدة،لر لرنددد لر  ددد لزدةلن ادددرألدر دددكريل
رم دددل،لور  ددد لدنخ,دددتلن ادددرألدر دددكريلدرلدددملة حلدرلدددملة حلدرم   دددحلزدةلرةدؤيددد ل دددألد
لدرم   حلدنخ,تلرةدؤي ل ألدرم لو

وسمددزودلدربدد حثلنلدرهتلجددحلدرة رلددحلكردد لرندد لر  دد لدهت ددالدر   لدد تل ددألدرقلدد مل
باةودسه لدرةقلقلحل ألنه لحلدر ,  د تلدر يهلدحلر  د لدسن,دعلن ادرألدر دكريلويل لد لحردثل

 مكفلددحلر قلدد ملبا بدد ةلدرليل,ددحلوزدةل ددأل ئتيدد لرنلذرددبليزوةهدد لب ر يدد سدتلدبةدسسددحلودر
به,لي لوشزدرحلح جزلدرخلفل ألدر تط ب تلدرليل لحلر د لرنلدهت د ملدر   لد تل دأل
نه لحلدر ,   تلدر يهلدحل ة,دزلدر دكريلع د لدر  د سرحل دألدنخد ذلدرئدكدسدتلوشج د ا ل د نل

وس،لسم لوجدلةلودمعلدر كريلدرلملة حل ألحرثل  لن رت ل ألحئلالول  نئلملب ل ألة
ك ج بل تلرثركيلنت لبلللولع  لجيدلةلسجد  لولنلد ةلرك,د ةلول دلدةهرأل خ  درأل

(،لكالرنل2014ررددذودلع دد لعدد نئي لدرلددمألرك ددعل ا نددحلدر ددكريلدرلددملة حل درمهددز ،ل
درلدمعلدر  يلةليت لع  لرنلدر كريلدرلملة حل  زدرالنةت فلكر لةع ل ألذدني لو دأل

 لةوسهددد ل دددألنك لدددحلدألجلددد  لولرت دددحلدر جت دددعلو دددقلدركجدددللو دددألوايلدأل دددكلرتددد ة
لدددلدبطلنة,دددظلع ريددد لةيهيددد لوع,تيددد لوركد تيددد لور لفدددرتي لردددانث ولولكنل ط ربدددحل
در ددددكريلدرلددددملة حلبةئلميدددد لدرتددددألر, يدددد لريدددد لدر ددددكشلهددددللجددددزةل ددددألحئيدددد لدر ددددكعأ،ل
ودر ة  تددددحلع دددد لدألفددددل لودرثلدبددددالدرت ددددكسعلحلورنلنمطدددد لهددددذهلدرةئددددلاللدددد أل

ل لحلونة,ظلر  جت علور كدةهلر ه لود تئكدسهلوةي سن لوع,ت ودرضلدبطلدر كل

لةدرحلنتائج الساال الرابع لدسنب ةلح لعالمح لنلجت لهل ل  لع   ليهص لودرذ  :
لعأل لور ج بح ل؟ ، لورةدؤي  لدرم   ح لر  كريلدرلملة ح لدرليل لح لبرألدر كونح كح  ؤل  

ج ب تلدرم  التلهذدلدرل د لكح  ؤل  لن لحل ال م  التلدسنب طلبرك لنلبرألد ت
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لوستضجل لدألةدةو لع  لد تب نح لود تج ب ني  لدر,ك لح لبابم ةه لدرليل لح ع  لدر كونح
ل(و7ذربل ألجتو ل 

ل
ل(7جتو ل 

نت ؤ ل م  التلداسنب طلبرألد تج ب تلدرم  التلع  ل قل سلدر كونحلدرليل لحل
لبابم ةهلدر,ك لحلود تج ب ني لع  لد تب نحلدألةدة

لدألةدةلدألبم ة

ل**593و0 جحلكر لنطبرقل ,يلملدر هت حلدر كنحل ألدر   لحدرة 

ل**531و0 درة جحلكر لداعت  ةلب اللركبكلع  لدر م ل  تلودر مك ح

ل**557و0 درة جحلكر لزس ةيلةوسلدر لدسةلدرب كسحل ألدر   لح

ل**623و0 درة جحلكر لدرتلج لدا تكدنلجأل ألرططلدر   لح

ل**619و0 سرحل سوولدر,كسق(ل ألدر   لحدرة جحلكر لداعت  ةلع  لدر   

ل**570و0 درة جحلكر لداعت  ةلع  لدركم بحلدرذدنلحل ألدرم للةدرللدر   لحل

ل**582و0 درة جحلكر لدرتكررزلع  لرت حلدر لت,رتيأل ألدرخت  تلدرم  ح

ل**676و0لدر قل سلرال

ل(01و0**لةدرحلعهتل لتل ل للللللللللل

مدددحلدسنب ةلدددحل لجبدددحلةدردددحلكح ددد ؤل  لعهدددتل(لوجدددلةلعال7يتضدددجل دددألجدددتو ل 
(لبدددددرألد دددددتج ب تلدرمددددد  التلدرلدددددملة  تلع ددددد ل قلددددد سلدر كوندددددحل01و0 لدددددتل ل 

درليل لددددحلبابمدددد ةهلدر,ك لددددحلود ددددتج ب ني لع دددد لد ددددتب نحلدألةدة،لر لرندددد لر  دددد لزدةتل
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در كونددحلدرليل لددحلر  ددكريلدرلددملة حلدرم   ددحلزدةلرةدؤيدد ل ددألدرم ددل،لور  دد لدنخ,ضددال
لدرليل لحلر  كريلدرلملة حلدرم   حلدنخ,تلرةدؤي ل ألدرم لوللدر كونح

 كرد  در  ة دح ون ركلدرهتلجحلدرة رلحلكرد للدكوسيلداهت د ملبتمزسدزلدرلل  د ت
 ونةتيدت داجد زدت نتد م  كوندح  ثدل ودرخ فدح درةلد يلدرم  لدح بدرأ در لدزندح نةئردق
 عالمدح ههد   رن كرد لوابدتل دألدبشد سي ومتسدتلدر كريلدرم   دح، رره  ب درم ل عبل
 ، درم دل كةد س رد سف ودردتع  در  دكفلدر ب شدك وةعد  درتهتل أ درتع   أ كل برأ

 ب ر كونحلةدرل نتل   كسةح ويل لح حل ي بتل رك در   ل ت دهت  م دزةدة ك    حرث
 بتدل رك درمد م درئطد ش ك هت د ت دألردك ل درجيد ت ةعد  زدة ور  د  ، درم دل  اد ن

؛لدأل دكلدردذ ليدهمايلع د ل(Account & Glower, 2017) بلديلرح درخدت  ت
 درم  لدح درةلد ي بدرأ در لدزندح ع د  مدتسنيأ حلد يلدر دكريلدرم   دحلب رك  هلدحلودزةدت

(ولوسمزودلدربد حثلنلدرهتلجدحلدرة رلدحلكرد ل د لنعل د لدر دكريل2014ودرخ فحل درمهز ،ل
رنللدرم   ددحل ددألدر جت ددعلدرلددملة لودرددذ لمددتليدد ة لبددتوسهلكردد للددم لرةدؤيدد لحرددث

ن رلد ل عدتم كرد  در  ردب  دببي ل دأ يكجدع كثردكي نهتل لدح دأل دكليتم دقلب  داالت
 دعل رو بيد  ندكنبط درتدأ درتهتل لدح دأل  ررب  ع و در   لح  ةلط  ع درم   ح در كريل
 در كريل  ع نت    ا درتأ درطلس ح درم ل   ع ت كذرب در   لح  أ درل ؤتي درثئ  ح
 نلدجيد  ادألعدزولدرهتلجدحلدرة رلدحلكرد ل د و دألدر  لك ندال تزوجدح، رن و ر فدح
 ع  لرةدة ن  ك نهتل لح   االت هذه كل درم ل  أ درجهلرأ برأ ن ررز  أ در كريل
 هدأ و ع د لدألةدة ن  ك درتأ در  االت  أ ر ض  هه   و  ة   ا درم   ح در كريل

 ب دال و ند  ك درتأ درمقب ت كحت  دألرك ل هأ نمتبك درتأ در  االتلداجت   لح
 دألةدة ع   ب رل ب  ملة مت هذد   ن ع  ي ،لو  رت رأ  أ در كريل  كةوة ح ع   رككب

ودن,ئدالدرهتلجدحلدرة رلدحل دعلنتلجدحلةسد دحل    درأ،لول ةد   ا ر  كريلدرم   ح درليل,أ
(لودرتددأل2014(لونتلجددحلةسد ددحل در دد ك ،ل2011(لونتلجددحلةسد ددحل در,دد يز،ل2018
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ودبش سيلكر لرنلره لدر ملمد تلهدلللدم لرش ستلنت ؤجي لكر للم لن ارألدر كريل
لدر كونحلدرليل لحو

 
 توصيات الدراسة:

 نلفددألدرتسد ددحلدرة رلددحلبهدد ةلع دد لدرهتدد ؤ لدرتددألنلفدد الكرريدد لكردد لكعددتدة
در لدتجتدتلع د ل كرد لنل لدحلدر دكريلدرم   دحلر لدجيدح نيدتف كسشد ة ح بدكد   ونطبردق

 در مهلدحلب د ونلدر دكريلبهتد ؤ درلد ححلدرلدملة حولودا دتم نحلب ريرئد تلودر   لد تل
س دعلن ادرألدر دكريلب داللعد ملودر دكريل كر  ع  لحلن ة  رطط ولع  أ درتسد ح هذه

لدرم   حلب اللر صول
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مددام عضدداء هيئددة التدددريس يف جامعددة اإلأعددداد وتنميددة (. املمارسددات املهنيددة إل2014مشددعل ) العنددزي،

جملاااة جامعاااة طيباااة للعلاااوم حممدددد بدددن سدددعود االسددد مية. 
 .286-265. 2. العدد 9اجمللد  .الرتبوية

رتاتيجي لرؤيددة مسددتقبلية  ددو إطددار اسدد املددوارد البشددرية النسددائية السددعودية (. 2011الفددايز، ميسددون ) 
جملة دراساات يف اددماة االجتماعياة والعلاوم  للتمكدني.

 .616 – 558. 2زء.اة31ددعال،مصر-االنسانية
عضداء هيئدة التددريس منوذج لتنمية الكفاايت املهنية ألأتطوير  (.2007عبدالباري ) ودرة، ملك، الناظر
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) دراسدة تطبيقيدة علد  العدام ت يف املؤسسدات السدعودية  2030وفق رؤيدة

جملااة يليااة الدراسااات اإلسااالمية والعربيااة مبدينددة أ(ددا(. 
 .4اجمللد 3. العدد للبنات بدمنهور
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