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  في ظل التحول الوطني لمرأة السعودیةالفكر القیادي ل
  ١أ.د/ نجاة بنت محمد سعید الصائغ

  ملخص الدراسة:
لى تصور للمرتكزات العلمیة التي یجب أن یتسم أالوصول تهدف الدراسة إلى 

في ضوء نتائج وتوصیات األدبیات والدراسات  الفكر القیادي للمرأة السعودیةبها 
یة لمواكبة التحول الوطني في المملكة العربیة العلمیة العالمیة والعربیة والمحل

السعودیة، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي الذي یعتمد على وصف الظواهر 
دون الوصول لالستنتاجات، وتم التعامل مع هذا المنهج للوصول الى نتائج 
الدراسة، حیث تم اإلجابة عن السؤال األول من خالل وصف لنتائج العدید من 

العالمیة والعربیة والمحلیة للوصول إلى معوقات تولي المرأة للمناصب  الدراسات
القیادیة العلیا، ثم اإلجابة على السؤال الثاني عن طریق عرض التوصیات التي 

، ومن خالل هذ توصلت الیها عدد من الدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة
رات وضع التصور لى: مكتسبات المرأة السعودیة، ومبر إالوصف تم التوصل 

للمرتكزات التي یجب أن یتسم بها الفكر القیادي للمرأة السعودیة لمواكبة مرحلة 
   :التحول الوطني وتمحورت في

ثقافي، والفكر في: (الفكر الدیني، والفكر األدبي وال السمات القیادیة -والً أ
امتالك ومنها: (صیاغة االستراتیجیات،  المهارات اإلداریة -ثانیاً األخالقي). 

المهارات المعرفیة، مهارة اتخاذ القرار، مهارة الذكاء االجتماع والعاطفي، مهارة 
التأثیر في األخرى، مهارة اإلصغاء وٕادارة الحوار، مهارة إدارة المهام المتعددة 
والتوازن بین الحیاة والعمل، المهارة التفاوضیة وحل المشكالت، مهارة التحدث مع 

: تعزیز ) وجاءت من أهم توصیات الدراسةاتخاذ المبادراتالجمهور، القدرة على 
  .مكانة المرٔاة في المجتمع بمشاركتها وتواجدها في مراكز صناعة القرار واتخاذه

 جامعة الملك عبد العزیز –النسائیة  -القیادات : الكلمات المفتاحیة
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 :مقدمة
خاصة (األحداث كل األحداث التاریخیة العظیمة في التاریخ القدیم والحدیث و 

التي أدت إلي التغییر) والفاعلة في التاریخ كانت كان للمرأة دور في حدوث 
بعضها مثل السیدة خدیجة بنت خویلد التي ناصرت الرسول وتعرضت لألذى في 
بدایة الدعوة اإلسالمیة وكانت قدوة لنساء المسلمین، وبلقیس ملكة سبأ، وصناعة 

، وكلما ارتقى الوعي في ذات المرأة كلما زاد هذه األحداث دلیل رقي عقل المرأة
  قلقها على المجتمع وتجاوزت مرحلة الكالم الى مرحلة الفعل.

المرأة إیجابیة وفاعلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، علمت جیدا مسؤولیتها 
اتجاه مجتمعها، وعلمت أنها فرد منتج ولیس زائد. جعلت من اإلتقان شعارا لها في 

تها، أفكارها، مشاریعها رسالتها في ذلك المساهمة في نهضة وطنها عملها، دراس
  .وأمتها

المرأة في مجتمعنا یمكن لها األن أن تكون أحد مقومات الشكل االجتماعي 
  والثقافي والسیاسي واالقتصادي.

اتفاقا مع النظریات السلوكیة التي ترى أن القادة العظام یتم صناعتهم خطوة 
ت متواصلة تدعم إمكانیاتهم وتصقلها، فإن معظم األدبیات بخطوة من خالل عملیا

أكدت على أن السمات الخاصة بالمرأة القیادیة ال تكفي وحدها في تفعیل أدوارها 
بقدر ما یجب أن تساعد البیئات المحیطة على ذلك. فالسیاق االجتماعي یلعب 

سواء إلبداعاتها دورا كبیرا في تدعیم شروط تمكین المرأة وٕاتاحة الشروط الالزمة 
أدوارها العادیة (المؤتمر األول لقمة المرأة العربیة،  ممن خالل أدوارها القیادیة أ

٢٠٠٠.(  
كما حددت أكادیمیات سعودیات في جامعات حكومیة، ثالثة وثالثین تحدیا 
تواجه بنات جنسهن القیادیات في الجامعات، منها ضعف الثقة في قدرات المرأة 

اعة القیادات العلیا الذكوریة في الجامعات بأهمیة التمكین القیادیة، وعدم قن
اإلداري للقیادات النسائیة، وتخوف بعض القیادات الوسطى على مراكزهم الوظیفیة 
وسلطتهم اإلداریة على مركز الطالبات، والجوانب االجتماعیة، وعدم الثقة في 

  المرأة. 
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 أن المتابع للعقل النسائي ورغم كل التحدیات التي تواجه المرأة السعودیة اال
السعودي في أي مجال فكري من مقاالت وكتب وعمل سیتضح له العمق الفكري 

  الهادئ والعبارة القویة والعمل الجاد.
وقد اهتمت المملكة العربیة السعودیة بالمرأة منذ بدایة تأسیس الدولة السعودیة 

 وٕاجراءات قرارات من دیةالسعو  العربیة المملكة في بالمرأة یتعلق ما جمیعفكان 
 تتطلبه وما المملكة، لسكان المجتمعیة البیئة لطبیعة نظراً  السیاسیة باإلرادة مرهون
 بإرادة سیاسیة السعودیة المرأة تعلیم بدء لذا مفصلیة قرارات من التغییر عملیة

 .)١٤٣١(الصائغ،
 ٢٠٣٠والزال الوضع مستمرًا مع مرحلة التطور الوطني حیث جاء في رؤیة 

ترسیخ دور المرأة ووجودها الفعلي في سوق العمل ومرافق الدولة وأن تتبوأ مواقع 
قیادیة مهمة خالل السنوات القادمة، وهذا یشیر الى أنه حان وقت إبراز مكانة 

  وقدرة المرأة السعودیة كقیادیة في كافة المجاالت.
  مشكلة الدراسة: -١

یة، ینطلقان من ایمان راسخ إن تعزیز دور المرأة وتعظیم مساهمتها في التنم
بأن االرتقاء بأوضاع المرأة العاملة العربیة یشكل ركیزة اساسیة من ركائز التطویر 

(التقریر السنوي لمنظمة المرأة العربیة ومن منطلق ما جاء في  .المجتمعي والتنموي
أن المشاركة السیاسیة  المرأة العربیة: تمكین.. إنجازات.. تحدیات. )٢٠١٦لعام 

  ). ١٩،٩لمرأة السعودیة المتمثلة في تواجدها في مجلس الشورى بلغ (ل
وعلى ضوء التحول الوطني الحالي في المملكة العربیة السعودیة. وبناء  

ات رسمیة سواء من مجلس على القرارات التي تتناقلها وسائل اإلعالم وتصدر بقرار 
عدید من النساء من المؤسسات العلمیة التي تشیر الى تعیین ال مالوزراء أ

السعودیات في مناصب قیادیة متنوعة تؤكد قوة البنیة الثقافیة والفكریة للعقل 
  النسائي السعودي.

لذا ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتستشرف ما یجب أن یكون علیه 
القیادي للمرأة السعودیة في ظل مرحلة التحول الوطني. من هنا تبلورت  الفكر

 ي السؤال الرئیس االتي:مشكلة الدراسة ف
  ما الفكر القیادي للمرأة السعودیة في ظل التحول الوطني؟

  تیة: ویتفرع منه التساؤالت اآل
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/: ما النتائج التي توصلت لها األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة ١
التي تشیر للتحدیات التي تعیق القیادات النسائیة في العالم ومنهم المرأة 

 عودیة؟الس
/: ما التوصیات المقترحة في األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة التي ٢

تم التوصل لها لتجاوز التحدیات لتي تعیق القیادات النسائیة في العالم ومنهم 
 المرأة السعودیة؟

/: ما مرتكزات الفكر القیادي للمرأة السعودیة في ضوء نتائج وتوصیات األدبیات ٣
 اسات العلمیة المحلیة والعالمیة لمواكبة التحول الوطني؟والدر 

  أهداف الدراسة: - ٢
  تهدف الدراسة الى:

/: تحدید النتائج التي توصلت لها األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة ١
التي تشیر للتحدیات التي تعیق القیادات النسائیة في العالم ومنهم المرأة 

  السعودیة.
ید التوصیات المقترحة في األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة /: تحد٢

التي تم التوصل لها لتجاوز التحدیات لتي تعیق القیادات النسائیة في العالم 
  ومنهم المرأة السعودیة.

/: الوصول الى تصور للمرتكزات العلمیة التي یجب أن یتسم بها الفكر القیادي ٣
ضوء نتائج وتوصیات األدبیات والدراسات العلمیة  في للمرأة السعودیة

  العالمیة والعربیة والمحلیة لمواكبة التحول الوطني.
  أهمیة الدراسة: - ٣

على الرغم من النقالت التطویریة السریعة والمتنوعة التي یمر بها الحراك 
ال الحكومي في المملكة العربیة السعودیة من قرارات تسعى لتمكین المرأة إال أنه 

زال هناك عوائق في مفهوم مشاركتها كقیادیة في مختلف مواقع اتخاذ القرار في 
الدولة وهذا ما أكدته نتائج العدید من الدراسات المحلیة والعربیة حیث أكدت نتائج 

أن المرأة  )٢٠١٤ (الصائغ،)، و١٠١٤الفایز،)، و(٢٠١٤(الرویس، دراسة كل من
سي لها فیما یتعلق بتمكینها في العمل القیادي ال زالت بحاجة إلى دعم القرار السیا

 FEMISE( الذي تمارسه. وكما جاء في تقریر تم تمویله من المفوضیة األوربیة
كوتا) للنساء في المؤسسات السیاسیة والجهاز یجب إرساء حد ادنى ( )2006
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(رضوان، و ریفیرز. التشریعي والنقابات، وهذا یمكن أن یدفع للتغیرات المطلوبة 
٢٠٠٦.(  

وما اشارت الیه البرامج التطویریة في المملكة العربیة السعودیة التي تركز على 
تأهیل وتطویر القیادات التربویة منها مشروع الملك عبد اهللا لتطویر التعلیم والذي 

   .هـ)١٤١٣(أنطلق عام 
  ومن خالل ما تقدم تظهر أهمیة هذه الدراسة في االتي:

ارجیة والعوامل الداخلیة في المؤسسات المختلفة /: الوقوف على العوامل الخ١
التي تقف عائقًا أمام تولي المرأة السعودیة للمناصب القیادیة ومعرفة الجوانب 
اإلیجابیة وتعزیزها، والتعرف على المعوقات وبالتالي وضع الخطط الالزمة 

  للتغلب على هذه المعوقات من قبل المؤسسات المعنیة.
ة یجب یتسم بها الفكر القیادي للمرأة السعودیة في ضوء /: وضع مرتكزات علمی٢

نتائج وتوصیات األدبیات والدراسات العلمیة المحلیة والعالمیة لیستفید منها 
  القائمون على مرحلة التحول الوطني في المملكة العربیة السعودیة.

  مصطلحات الدراسة: - ٤
  ي:یمكن تعریف المصطلحات الواردة في هذه الدراسة كما یل

مجموعة العملیات العقلیة التي یجب أن تمتلكها المرأة القیادیة السعودیة  الفكر:  ـ 
التي تمكنها من التعامل مع المقومات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

  واالقتصادیة في مجتمعها حسب خططها وأهدافها المرسومة لها.
یق تقوم بها القیادیة هو عملیة تفكیر وتأمل ومالحظة وتدق الفكر القیادي: ـ 

السعودیة لدراسة التجارب وأراء المفكرین والمهتمین بكل ما له عالقة بقیادة 
المؤسسات بأنواعها وتسخیرها في خدمة مجتمعها في الجوانب االجتماعیة 

  والسیاسیة والثقافیة واالقتصادیة بحسب موقعها القیادي في مؤسسات الدولة.
  حدود الدراسة: - ٥

سوف تقتصر الدراسة على وضع تصور للمرتكزات  عي:الحد الموضو 
  العلمیة التي یجب أن یتسم بها الفكر القیادي للمرأة السعودیة.

  االطار النظري والدراسات السابقة: - ٦
  مفهوم الفكر في الحضارات:

عند النظر الي اإلنجازات في الحضارات القدیمة یالحظ أنها تجاوزت أداء 
ى التفكیر في تحقیق إنجازات واعمال أكثر دقة یرسمون العمل بدوره التقلیدي ال
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بها خطوط عملهم، حیث یالحظ أن الحضارة السوماریة مارست الرقابة اإلداریة، 
وفي الحضارة المصریة اتضح الفكر اإلداري لدیهم في كتاب " بتاح حوتب" الذي 

د استخدام ینصح فیه ابنه كیف یكون قائدًا ناجحًا. وجاءت تشریعات حمورابي لتؤك
الفكر اإلداري في تلك المرحلة، وعرف عن الصین أعلى مستوى من التنظیم، 
وظهر في تاریخ اإلغریق افالطون، وسقراط اللذین تمیز فكرهم والزال یؤخذ 
ببعضه حتي األن، أما الفكر في اإلسالم فقد انفرد القرآن الكریم به فقد جاءت 

ي جمیع أمور الحیاة وصدق اهللا بعض اآلیات منظمة للعالقات والتعامالت ف
َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا ) {٨٩العظیم حین قال في سورة النحل أیة (

 )٩، ٢٠١٢(الربیعي، . للمسلمین} .َوُهًدى َوَرْحَمًة وبشرى َشْيءٍ   لُِّكلِّ 
عبارة عن مجموعة كبیرة من العملیات الذهنیة والعقلیة التي یقوم بها  والفكر

العقل البشري، والتي تجعله قادرًا على تكوین شكًال ممیزًا للعالم الذي یعیش فیه 
اإلنسان، وبناًء على ذلك یصبح عالمًا به، وقادرًا على التعامل معه بفاعلیٍة أكبر، 
وذلك من أجل الوصول إلى األهداف والخطط والرغبات المراد تحقیقها، كما أّنه 

اإلنسان بین المجاالت المختلفة للواقع وكل ما هو الطریقة التي تتحّرك بها نفس 
منطقّي ومعقول للعقل البشري، وذلك من أجل التأمل والكشف عن المعقول، 

) على أنه "مجموعة من األعمال التي یقوم بها العقل في ٢٠١٤وعرفه (نعمان،
   .المعرفة من أجل الكشف عن المجهول"

لفكر إعمال العقل في المعلوم ا“كما عرفه صاحب (المعجم الوسیط) بقوله: 
للوصول إلى معرفة المجهول، ویقال لي في األمر فكر نظر ورؤیة، [و] الفكرة: 

  ..، ومنها: أفكر في األمر، فكر فیه، فهو مفكر”الصورة الذهنیة ألمر ما
بأنه:  )p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1htt( وعرفته الموسوعة الحرة

هو مجموع العملیات العقلیة التي تمكن البشر من نمذجة العالم المحیط  الفكر
بهم، وبالتالي التعامل معه بفعالیة حسب أهدافهم، خططهم، ورغباتهم النهائیة. 

الوعي  ،sentienceمن المصطلحات المتعلقة بالفكر: اإلحساسیة 
consciousness األفكار ،ideas المخیلة ،imagination .  

بمعنى أّنه العملّیة التي یتمّ بها نقل الحقیقة إلى الدماغ من خالل استخدام 
الحواس المختلفة، والعمل على ربطها بالمعلومات السابقة من أجل تفسیره أو 

   دراسة.إصدار حكم علیه وهو الفكر القیادي الذي نسعى الي تحقیقه في هذه ال
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   :الفكر القیادي
نربط مصطلحان نتعامل بهما في اللفظ و  اإلدارةفي بیئة العمل القیادة و 

اإلدارة رغم البون الشاسع الفرق بین القیادة و كثیٌر منا ال یمیز و  في األداء،بینهما 
: فهي اإلدارة: صفة یختص بها بعض األشخاص عن غیرهم، أما فالقیادةبینهما، 

الصائغ، ( ن أن یقوم بها أي فرد على درجة جیدة من التعلیمعملیة تنفیذ یمك
١٤٣٢.(  

القیادة أنها "القدرة على  )kuntz,Odonnel.2015كونتز وأدونال ( وعرف
التأثیر على اآلخرین وتوجیه سلوكهم لتحقیق أهداف مشتركة". فهي إذن مسؤولیة 

  .تجاه المجموعة المقودة للوصول إلى األهداف المرسومة
لسلوك الفردي لتوجیه مجموعة من ا" :بأنها )Chuang,3005,3(رفها فیما ع

فالقیادة اإلداریة تعتبر من أكثر الموضوعات التي  "أجل تحقیق الهدف المشترك
حظیت باهتمام خاص في الفكر اإلداري، والدلیل على ذلك الكم الهائل من 

  ولتها.الدراسات باإلضافة إلى المئات من النماذج والنظریات التي تنا
ویرتبط الفكر بالقیادة نتیجة اتفاق معظم الدراسات حول الصفات التي یجب 
أن تكون في القائد المؤثر قائد المستقبل المبدع الذي یجب أن یتحلى بسمات 

  جدیدة تمنحه جدارة العمل القیادي. 
وجاء اتفاق الغالبیة العظمي من القیادیات العربیات على أن توافر المهارات 

لیة والقدرة على اتخاذ القرارات والذكاء االجتماعي والعاطفي ومهارات التأثیر التحلی
في اآلخرین ومهارات اإلصغاء وٕادارة الخالفات والمهام المتعددة والتوازن بین 
الحیاة والعمل والمهارات التفاوضیة وحل المشكالت والتحدث أمام الجمهور والقدرة 

 .طلوبة من أجل الوصول إلى مناصب قیادیةعلى اتخاذ المبادرات كلها مهارات م
، وهذه السمات ترتبط بالعملیات )٢٠١١-٢٠٠٩تقریر المرأة العربیة والقیادیة (

العقلیة التي نسعى لرسمها للمرأة السعودیة القیادیة في مرحلة التحول الوطني 
والتي تتطلب من القیادة النسائیة مواكبة النقالت السریعة للتطور في المملكة 

 العربیة السعودیة. 
  :الفكر القیادي للمرأة السعودیة في المجتمع المعاصر

لقد شاركت المرأة المسلمة العربیة في القرار السیاسي بكل مستویاته، بل 
بلغت أعلى سقف فیه، فهذا الرسول صلى اهللا علیه وسلم یستشیر السیدة خدیجة 

یة شاركت في نشر الدعوة عندما هبط علیه الوحي، كما أن المرأة المسلمة العرب
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اإلسالمیة منذ انبثاقها في اللحظات األولى، حین شاركت امرأتین في اتفاقیة العقبة 
األولى، وهذا سیدنا عمر رضي اهللا عنه یستشیر ابنته حفصة في الخصوصیات، 
وهو عمر من قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي العصر الحدیث یقول لنا 

  ر له الملك عبد العزیز كان یستشیر أخته نورا.التاریخ أن جاللة المغفو 
إن الفهم الواعي لمهمة المرأة وأولویاتها من منطلق الواجب یجعل عمل المرأة 
منضبطًا لحاجة المرأة وحاجة المجتمع ومشروعیة العمل ومالءمة طبیعته لمقدرات 

االنخراط المرأة ومواهبها التي تمیزها والظروف الخاصة بكل امرأة، التي قد تجعل 
في الحیاة العامة واجبًا علیها وذلك بالطبع على قدر االستطاعة وبما ال یتعارض 
مع أولویاتها في أداء دورها الرئیس في أسرتها ومع أبنائها وزوجها إن كانت زوجة 
وأمًا، ولیس حقًا لها فقط في الوقت الذي تحفظ فیه كرامة ومكانة من اختارت 

(الصائغ. . أو تأجیله لحین توفر الظروف المالئمة طوعیًا التخلي عن هذا الحق
٢٠١٤(  

التي عرفها معجم أوكسفورد: "أنها  وجاء في النظریة النسویة للمرأة
االعتراف بأن للمرأة حقوق وفرص مساویة للرجل" وذلك في مختلف مستویات 

فها الحیاة العلمیة والعملیة على اعتبار اقصاء المرأة منها. أما معجم ویبستر فیعر 
على أنها: " النسویة هي النظریة التي تنادي بمساواة الجنسین سیاسیا واقتصادیا 
واجتماعیا، وتسعى كحركة سیاسیة إلى تحقیق حقوق المرأة واهتماماتها وٕالى إزالة 

  التمییز الجنسي الذي تعاني منه.
لألمم المتحدة للقضاء على جمیع  وجاء في(تقریر التنمیة العربیة اإلنسانیة 

) النص التالي:" أن من حق كل إنسان ٢٠٠٥أشكال التمییز العنصري ضد المرأة،
أن یتمتع بجمیع الحقوق والحریات المقررة في اإلعالن دون أي تمییز ال سیما 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین" كما جاء في اتفاقیة القضاء على 

) تتخذ الدول األطراف ٧تها رقم(أشكال التمییز ضد المرأة في الجزء الثاني في ماد
جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة 

  والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة قدم المساواة مع الرجل والحق في:
أ/: التصویت في جمیع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلیة لجمیع الهیئات  

   أعضاؤها باالقتراع.التي ینتخب 
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ب/: المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة، وفي تنفیذ هذه السیاسة، وفي شغل 
 الوظائف العامة على جمیع المستویات الحكومیة.

ج/: المشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تهتم بالحیاة العامة 
  والسیاسیة للبلد.

من تعلیم وممارسة لبعض وعلى الرغم مما وصلت إلیه المرأة السعودیة 
الوظائف التي تظهر في مسمیاتها صیغة حق صناعة القرار واتخاذه. إال أنها لم 
تحصل على حق ممارسة هذا الدور ال عن طریق المجتمع، وال من خالل 
الوظیفة، وتغییب المرأة السعودیة عن هذا الحق لیس غریب، لكنه امتداد للنظرة 

لعربي عن المرأة، ویثار بین حین وأخر مجموعة من التقلیدیة السائدة في الوطن ا
الصیحات اإلعالمیة التي تنبثق من الواقع االجتماعي للمرأة على نطاق الوطن 
العربي على نحو عام وعلى نطاق محلي مفادها أنها اقل مكانة من الرجل على 

تخاذ اعتبار أن الرجل یتقدم علیها بالواجبات والحقوق وان لیس للمرأة حریة في ا
وٕانجاب األطفال فحسب القرار وٕانها مكلفة لمهام األعمال المنزلیة 

وان هذه الصیحات لم تكن جدیدة فقد نشر العدید من الّكتاب  )٢٠٠٨،٣٥(الحسن،
مجموعة من المقاالت والدراسات واألبحاث عن قضایا  العرب ومنهم السعودیین

وقد انعكس ذلك االتجاه  من وقت بعید )٢٣، ١٩٦٨(الشیخ داود، ومشكالت المرأة 
على طبیعة عمل المرأة في المجتمع السعودي وأضحت محرومة من الحق في 
المناصب القیادیة العلیا في القطاعات الحكومیة المختلفة ومنها التعلیمیة لتشكیك 

، اضافة الى أنه ال توجد )٤-٢، ٢٠٠٣(القدس، الرجل في إمكاناتها وقدراتها 
المرأة السعودیة في رسم السیاسات وتحدید  نصوص نظامیة تنظم اسهام

  .)٩٨، ١٤٣١الجربوع،المحیسن،(المشاركات في قطاعات الدولة المختلفة 
ونتیجة للتحوالت التي تشهدها المملكة العربیة السعودیة، ونتیجة تبدل 
الظروف االجتماعیة أدرجت المرأة ضمن خطط المملكة المستقبلیة لتأخذ مكانها 

  نهضة التنمویة وخدمة الوطن.في المساهمة بال
رفع نسبة مشاركة المرأة في » ٢٠٢٠التحول الوطني «وقد كشفت خطة 

في المائة، مشیرة الرؤیة إلى أن المرأة  ٣٠في المائة، إلى  ٢٢سوق العمل من 
السعودیة تعد عنصرا مهّما من عناصر القوة في البالد، إذ تشكل ما یربو على 

الخریجین الجامعیین. وأعدت القیادة في تنمیة  في المائة من إجمالي عدد ٥٠
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مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكینها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء 
  مستقبلها واإلسهام في تنمیة المجتمع واالقتصاد.

  :التحدیات التي تواجه القیادات النسائیة السعودیة
قضایا المرأة فهناك  یشهد الحراك العالمي واإلقلیمي حراكًا مستمرًا تجاه

المؤتمرات والندوات والملتقیات والدراسات التي تناولت شئون المرأة والتحدیات التي 
تواجهها نستعرض منها ما أكدت نتائجها أن هناك معوقات تقف أمام المرأة 

 Bwamanدراسة ( تشیرالقیادیة منها ما كان على مستوى العالم حیث 
&Other,2102 (ي الهند تنفیذا لسیاسة عامة، ترتبت علیها عن تجربة أجریت ف

زیادة هائلة في التمثیل السیاسي للمرأة على مستوى الحكومات المحلیة من خالل 
حصص مخصصة. وتم التوصل إلى استنتاج موؤداه أنه بمجرد أن تصبح المرأة 
في وضع المسؤولیة، فإنها تحدث تغیرا كبیرا في اتجاهات الجمهور وتدحض 

  ن الفجر ال یطلع إال إذا صاح الدیك.االعتقاد با
الصادر  ٢٠١٧كما جاء في التقریر العالمي عن الفجوة بین الجنسین عام

عن المنتدى االقتصادي العالمي أشار إلى زیادة المساواة بین الجنسین في 
االستثمارات في راس المال البشري والفرص االقتصادیة، وأشار الى أن قصور 

ال یزال  اجرً أیادیة السیاسیة والوظائف األعلى اصب القتمثیل اإلناث في المن
، وأفادت هیئة األمم المتحدة للمرأة )٢٠١٧(المنتدى االقتصادي العالمي،مستمرا. 

أن نسبة البرلمانیات على مستوى العالم اقتصرت  ٢٠١١في تقریر صدر في عام 
یها )، واقتصر عدد البلدان التي تراس المرأة ف%١٩( على ٢٠١١في عام 

) بلدا. وتقل األعداد حتى عن ذلك في كبرى الشركات ٩١( الحكومة على
 ، شغلت النساء ما نسبته٢٠١٢لعام  Fortune 500 ففي قائمة شركات :التجاریة

   ) من مناصب المسؤول التنفیذي األول.%٤.٢(
المالحظ أنه حتى على مستوى العالم یظل شأن المرأة مرتبط بالقرار 

  مییز موضوع قائم في جمیع المجتمعات بأشكال مختلفة. السیاسي، وأن الت
ولم تغفل الدول العربیة االهتمام بوضع المرأة وتغییبها عن مساحة اتخاذ 
القرار من خالل تحجیم دورها القیادي حیث انتهى المؤتمر الثاني لقمة المرأة 

لتنمیة مشاركة المرأة في ا )، لمواجهة التحدیات التي تحـول دون٢٠٠٢العربیة (
بوضع استراتیجیة خاصة بالمرأة أتت استكماالً  وتعزیزاً  الستراتیجیات العدید من 
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الدول العربیة. وكذلك تعزیزاً  لخطط وبرامج التنمیة في الدول العربیـة، والتـي 
ة عملیة التنمیة، فهو محركها  ركزت على أن (اإلنسان) رجال وامرأة هو غایـ

انعها والمستفید منها. وأ تت االستراتیجیة تعزیزاً  للمواثیق والتوصـیات التـي وصـ
صـدرت عـن المنظمات الدولیة، والملتقیات والمنتدیات الفكریة التي عقدت في عدد 
من الدول العربیة. إذ هدفت االستراتیجیة للتوصل إلى مجتمع عربي متطور قادر 

التنسیق العربي على مواجهة تحدیات األلفیـة الثالثة من خالل تعزیز التعاون و 
المشترك للنهوض بالمرأة العربیة، وتنمیة قدراتها، وتمكینها من المشاركة الكاملة 

وفي سلطنة عمان  عائداتها، والفاعلة في عملیة التنمیة الشاملة واالسـتفادة مـن
جاءت من نتائج دراسة أجرتها وزارة الشئون االجتماعیة والعمل والتدریب المهني 

لتحدیات التي تواجه المرأة العمانیة لزیادة تمكینها عدم وعیها أنه من ا )٢٠٠٩(
أنه  في األردن )٢٠١١(الحسین،بحقوقها الشرعیة والقانونیة، وجاء في نتائج دراسة 

سواء من وجهة نظر الرؤساء والقیادیات أن العدد األكبر یعد عدم وجود معوقات 
عوقات التي تواجـه المرأة القیادیة، من الم تواجه المرأة ألنَّها امرأة، في حین نجد أن

الزیارات المیدانیة والدوام لوقت متأخر أحیاناً ، ونظرة المجتمـع لهـا بأنها غیر قادرة 
وظهر في نتائج دراسة  على تبوأ منصب قیادي، وغیر قادرة على اتخاذ القرار،

الرجال  في العراق عدم التكافؤ في احتالل المواقع القیادیة بین )٢٠٠١(الشهابي،
والنساء، بالرغم من أن النساء قد اثبتن جدارتهن وكفاءتهن ونجاحهن في قیادة 
منظماتهن، وهذا ما تشیر إلیه أیضا معظم اإلحصاءات سواء في الدول 

وفي مصر جاءت نتائج دراسة مركز ابن خلدون في الدول النامیة،  المتقدمة
ى عینة عشوائیة من مختلف والتي طبقت دراستها عل )٢٠١٤(للدراسات اإلنمائیة 

٪) من المبحوثین اقروا بأن المرأة ٧٦القطاعات في جمهوریة مصر العربیة أن (
تصلح لنولي المناصب القیادیة بشكل عام، كما توصلت الدراسة الى أن هناك 
مجموعة من الصفات ال یمكن التنازل عنها في المرأة الراغبة في تولي المناصب 

   الكاریزما وقوة الشخصیة).فات (هذه الص القیادیة آههم
وبحسب طبیعة البیئة واألعراف والعادات االجتماعیة نجد نتائج الدراسات 
العربیة المتعلقة بالتحدیات التي تواجه المرأة القیادیة لها ارتباط بالعوامل 
االجتماعیة، رغم تأكید النتائج توفر الصفات القیادیة التي تمیزها عن الرجل في 

  قف.بعض الموا
ولم تكن المملكة العربیة السعودیة بعیدة عن العالم في االهتمام بالمرأة خاصة 
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مع حصول المرأة السعودیة على أعلى الدرجات العلمیة وعملها كمعلمة وطبیبة 
لفترة طویلة وأثبتت جدارتها في العمل فاستحقت المناصب القیادیة وطالبت بفتح 

خذت تحقق إنجازات محلیة وعالمیة مما التخصصات المختلفة للدراسة امامها وأ
دفع الجهات المعنیة بالتعلیم بإقامة الملتقیات والندوات والمؤتمرات التي قدمت فیها 

في دراسات سعودیة تناولت الدراسات التي طبقت على المجتمع السعودي ف
أن  )٢٠١٢ (الغامدي،معوقات تولي المرأة للمناصب القیادیة حددت نتائج دراسة 

قات الثقافیة، واألراء الفقهیة المتشددة ال تعد عائقًا نحو سعي النساء الى المعو 
أن النهوض بالقدرات القیادیة  )٢٠١٣الحمید، ( كما ذكرت المناصب القیادیة.

للمرأة السعودیة وتمكینها من المشاركة في عملیات التنمیة اصبح مطلبًا رئیسًا 
دراسة قدمتها  ٣٣جاءت نتائج  كما ترتكز علیه التوجهات التنمویة للدولة،

سعودیات في مؤتمر القیادات اإلداریة الحكومیة (الواقع والتطلعات) بالریاض 
في  )٢٠١٤ (الرویس،نتناول بعضًا منها على النحو التالي: توصلت  ٢٠١٤

نتائج دراستها إلى أن التحدیات التنظیمیة تكمن في ضعف تمثیل القیادات النسائیة 
لس اإلداریة، ومحدودیة الصالحیات الممنوحة للقیادات النسائیة، في اللجان والمجا

والمركزیة في اتخاذ القرارات في كثیر من الجامعات، وضعف مستوى المشاركة 
النسائیة في رسم الخطط االستراتیجیة، وضعف قنوات االتصال مع القیادات 

یات التنظیمیة أن من بین التحد )٢٠١٤ (الفایز،الرجالیة، وجاء في نتائج دراسة 
التي تواجه التمكین اإلداري للقیادات النسائیة بالجامعات عدم وجود الئحة موحدة 
في تصنیف الوظائف، واعتقاد البعض أن المناصب القیادیة تتطلب سمات ال 
تملكها القیادات النسائیة كالحزم والدافعیة، من التحدیات تخوف بعض القیادات 

وسلطتهم اإلداریة على مركز الطالبات، واألنظمة  الوسطى على مراكزهم الوظیفیة
واإلجراءات اإلداریة ال تمنح فرص المبادرة واالبتكار للقیادات النسائیة، وتداخل 

 (التویجري،االختصاصات بین أقسام الرجال واألقسام النسائیة، وأكدت نتائج دراسة 
المسئولیات عدم وجود مهام تنظیمیة بشكل دقیق ورسمي تحدد المهام و  )٢٠١٤

للقیادات الجامعیة. كذلك عدم توفر الموارد التنظیمیة لتطبیق منهج التمكین، 
المرتبطة بالجانب التنظیمي  )٢٠١٤(الصائغ، وجاءت من نتائج محاور دراسة 

تغییب المرأة عن مواقع اتخاذ القرار یفقدها الخبرة اإلداریة، وأقل درجاته لتؤكد أن 
ب إداري غیر مقبولة، والمرأة ضعیفة الكفایة اإلداریة كانت فكرة تولي المرأة منص
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  في الجامعة.
ي تواجه المرأة على نجد أن جمیع هذه الدراسات اكدت وجود التحدیات الت

المستوى العالمي والعربي والمحلي، وأن هناك فجوة الزالت قائمة بین المنصب 
القیادي ووجود المرأة فیه مما یستدعي االهتمام بهذا الموضوع واالستمرار في 
دراسته. یقابل هذه النتائج توصیات الهدف منها تجاوز التحدیات التي تواجهها 

  المي والمحلي.المرأة علي المستوى الع
  :مقترحات لتجاوز المرأة السعودیة التحدیات التي تواجهها

مجال تحقیق المساوة  ) في٢٠١٨جاء في تقریر منظمة هیئة األمم المتحدة (
: كفالة مراعاة وجهات نظر جمیع النساء ومشاركتهن حسب بین الجنسین

قییم السیاسات االقتضاء بالكامل على قدم المساواة مع غیرهم في وضع وتنفیذ وت
واألنشطة التي تؤثر على موارد حیاتهن، وضمان تمكینهن ومنظماتهن من 

وقد أنشئت األمم  وفعلي في عملیة صنع القرار والسیاسات، المشاركة بشكل تام
في تموز/یولیه  )A/RES/64/289( المتحدة للمرأة، بموجب قرار الجمعیة العامة

، في خطوة تاریخیة للدول األعضاء في األمم المتحدة، لتكون هیئة جامعة ٢٠١٠
في األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. وجاء إنشاء الهیئة كجزء 

ارد والوالیات بما من جدول أعمال األمم المتحدة لإلصالح، من أجل جمع المو 
یكفل أثرا أكبر. ولذا ضمت الهیئة بذلك كل الوالیات والمهام ألربع هیئات سابقة 
مختلفة كان محور عملها بشكل رئیسي یرتكز على المساواة بین الجنسین وتمكین 

 المرأة. 
أهمیة إیضاح استراتیجیة العمل  )Coleman,2001( وأوصت دراسة بریطانیة
تراتیجیات العمل احد عوائق تولي المرأة للمناصب حیث ان عدم وضوح اس

القیادیة، وفي توصیة لتقریر تأثیر فجوة النوع على النمو االقتصادي في بلدان 
) یجب العمل الكثیر لتجاوز ٢٠٠٦البحر األبیض المتوسط (رضوان، ریفیرز، 

ویل العوائق التي تعیق تقدم المرأة ومشاركتها وأحد الخطوات األساسیة تشجیع تح
في التعلیم رأة لدیها القدرة على اإلختیار (الضوابط المؤسسیة إلعتماد فكرة أن الم

في المشاركة في قوة العمل) وبعد العاملیین الرئیسیین اللذان یسمحان بهذا التغییر 
كما جاء وهما: حریة تعبیر المرأة عن طریق المنظمات التي تمثلها والثاني الدولة، 

العمل على تغییر الثقافة مع  )Weidenfeller,N.K, 2012(في توصیات دراسة 
  التركیز على النتائج فیما یتعلق بخبرة المرأة القیادیة.
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هذه التوصیات توضح أن المرأة على مستوى العالم تعاني بین فریقین: معها 
للتمكین وضدها وهذا یتطلب منها جهدًا لتغییر هذه الصورة، وجاءت توصیات 

موجهة للمجتمع ولصاحب القرار في االهتمام بوضع المرأة الدراسات العربیة 
ومنحها فرصة التدریب وتنمیة ذاتها خاصة مع االنفتاح العالمي التي تعیشها 

  الدول لتكون جزء من المنظومة المكملة لتنمیة المجتمع حیث:
أوصت دراسة عراقیة بعد مرحلة التغییر في العراق أنه البد من العمل على 

ید من المسوحات االجتماعیة حول معوقات عمل المرأة في المجتمع إجراء المز 
العراقي وخصوصًا بعد التغیرات التي شهدها العراق مؤخرًا. كم أوصت بعقد دورات 
تدریبیة لتوعیة المرأة بأهمیة دورها في المجتمع باإلضافة إلى توعیة المرأة بحقوقها 

  .)٢٠١٧(هاني،  القانونیة
أة األردنیة المتعلمة في براز دور المر إیة على أهمیة كما أوصت دراسة أردن

ردني. عالم األاهج الدراسیة وفي مختلف وسائل اإلردن الحدیث في المنبناء األ
براز إ ت لعقد لقاءات هادفة مع الطلبة و كما أوصت باستضافة بعض النساء القیادیا

   ).٢٠١٦ت، الشویحا( األردنمختلف جوانب الحیاة في  الجانب القیادي لهن في
في سلطنة عمان جاءت أهم التوصیات على  )٢٠١١(البو علي، وفي دراسة 

النحو التالي: ضرورة االهتمام بالمورد البشریة النسوي من حیث التخطیط، 
والتوظیف، والتدریب، والتنمیة، وتقییم االداء، ومنح الحوافز، وتحدیث انظمة 

ن البحوث إلغناء موضوع ادارة االستقطاب من خارج السلطنة، واجراء المزید م
   .الموارد البشریة النسویة

بعنوان الكفایات الجوهریة  )٢٠١٢الخرشة، (وجاءت التوصیات في دراسة 
دراسة حالة في إدارة الشرطة النسائیة  –للقیادة النسائیة وأثرها في األداء المؤسسي 

ر االحتیاجات تعزز دور التدریب وأهمیته حیث أوصت الدراسة توفی -في األردن 
والمستلزمات التدریبیة واالهتمام بالعمال الجماعي اكثر وتوفیر الخبراء والمدربین 
وذلك لتمكین القیادات في الشرطة النسائیة األردنیة وجعله احد استراتیجیاتها 

  الفاعلة لتأهیلها للعمل القیادي.
ظل التغیي وفي المملكة العربیة السعودیة أخذ االهتمام بالمرأة یتزاید في 

المرحلي التي تسیر فیه البالد خاصة وأن كل قرار یخص المرأة في المملكة هو 
إرادة سیاسیة الختالف قناعات بعض أطیاف المجتمع بخروج المرأة للعمل فكانت 
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هناك العدید من التوصیات المنبثقة من الدراسات العلمیة في المؤتمرات والملتقیات 
، یة فرصة المساهمة في تنمیة الوطنلمرأة السعودالي توصي بما یمكن أن یحقق ل

  فجاءت التوصیات على النحو التالي. 
فــي منتــدى المــرأة الخلیجیــة  )٢٠١٣(الصــائغ، جــاء فــي توصــیة ورقــة عمــل  

ادة التغییــر أن هنــاك حاجــة لتشــجیع المــرأة الســعودیة علــى ممارســة حقوقهــا فــي  وقیــ
هـــوم مشـــاركة المـــرأة الفعلیـــة فـــي المشـــاركة الفعلیـــة فـــي تنمیـــة الـــوطن. وتوســـیع مف

المجــــاالت الثقافیــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة. وتعزیــــز مكانــــة المــــرأة فــــي المجتمــــع 
بمشاركتها وتواجـدها فـي مراكـز صـناعة القـرار واتخـاذه، واسـتخدام اإلعـالم كوسـیلة 

 ضغط لتغییر ذهنیة المجتمع عن المرأة.
یة استمراریة الدور التركیز على أهم )٢٠١٥الكسر، (كما أوصت دراسة  

الذي تؤدیه القیادات السیاسیة العلیا في المملكة العربیة السعودیة في دعم حصول 
المرأة على حقوقها لما لها من أثر على التغییر المجتمعي، حیث أن هذه القیادات 
تمثل قوة دافعة باتجاه تطور المرأة وتحسین ظروفها وتعزیز مكانتها ودورها في 

  المجتمع.
إضافة وتعدیل وتنقیح وتطویر  )٢٠١٦(الرشیدي،في توصیة لدراسة  وجاء

بعض اللوائح والقوانین الحالیة في الجامعات السعودیة فیما یخدم مفاهیم وقیم 
ودرجة المتطلبات األكادیمیة وقیادة المرأة للمراكز اإلداریة في الجامعات سعیًا 

  لممارستها في البیئة األكادیمیة والجامعیة.
بعدد من التوصیات التي تصب في  )٢٠١٦(الدلیمي، ءت دراسة كما جا

توجه الدراسة الحالیة منها: ضرورة االهتمام برأس المال النفسي بشكل أكبر، وذلك 
یعود ألهمیته وتأثیره على نفسیة وعمل الفرد في المنظمة ولما یعود للمنظمة من 

ي خصائص القیادة فوائد ومیزة تنافسیة لها، كما أوصت االستمرار بالبحث ف
النسویة رغم توفرها، ولكن لم یكتب عنها الكثیر، وقوة الخبرة والحث على 
االستثمار برأس المال النفسي. وأوصت الدراسة بضرورة عدم تحجیم المرأة لكونها 
امرأة فقط ومغادرة هذه الثقافة السلبیة، إلن المرأة وحسب ما توصلت الیه الدارسة، 

  عالیة تفوقت بها وارتقت بمجال عملها.تمتلك مهارات قیادیة 
  :منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها - ٧

والذي تعتمد الدراسة المنهج الوصفي في مساره الكیفي  منهجیة الدراسة:
یركز على وصف الظواهر والفهم واألعمق لها، فالسؤال المطروح في البحث 
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هتمامه بالسبب النوعي سؤال مفتوح النهایة ویهتم بالعملیة والمعنى أكثر من ا
  ).١٠، ٢٠١١(العبد الكریم،  والنتیجة

  حیث سیتم اإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل:
تتبع الدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة لحصر المعوقات التي تعیق تولي  ـ 

  المرأة للمناصب القیادیة من خالل نتائج هذه الدراسات.
المیة والعربیة والمحلیة التي تساهم حصر التوصیات في عدد من الدراسات الع  ـ

  في دعم تولي المرأة للمناصب القیادیة في جمیع قطاعات الدولة. 
  اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها: - ٨

  اإلجابة على السؤال األول:
ما النتائج التي توصلت لها األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة التي 

  تعیق القیادات النسائیة في العالم ومنهم المرأة السعودیة؟ تشیر للتحدیات التي
هذا السؤال تم حصر بعض نتائج الدراسات العلمیة في المجالت  نلإلجابة ع

والمؤتمرات والندوات العالمیة والعربیة والمحلیة التي تناولت معوقات المرأة القیادیة 
العالمیة  دراساتفي اإلطار النظري للدراسة ویتضح من خالل تتبع بعض ال

  والعربیة والمحلیة النتائج التالیة:
  أن اغلب الدراسات تتفق على:

  هناك عوائق تنظیمیة قد تقف في سبیل وصول المرأة للمناصب القیادیة. §
 أن المرأة مؤهلة لتولي المناصب القیادیة في المجاالت المختلفة االقتصادیة §

  ، واالجتماعیة.والسیاسیة، والتعلیمیة
 جة إلعادة الهیكلة التنظیمیة في القطاعات المختلفة لتتمكن المرأة منهناك حا §

  ممارسات صالحیات المنصب القیادي الذي ستتواله على كافة المستویات.
لم یكن الجانب الثقافي أو التشریعي عامل من عوامل إعاقة المرأة من التقدم  §

  لتولي المناصب القیادیة. الثقافي
المرأة في الدول العربیة لالنتقال بها الى مرحلة  هناك حاجة لإلهتمام بوضع §

الثالثة بكل معطیاتها للمشاركة في القیادة االجتماعیة واالقتصادیة  األلفیة
 والسیاسیة والثقافیة.

 القانونیة في المجتمع لتكون ة أن تلم بجمیع حقوقها الشرعیة و یجب على المرأ §
  لیه.إمح الذي تط قادرة على التعامل مع المنصب القیادي
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  السؤال الثاني:  ناإلجابة ع
ما التوصیات المقترحة في األدبیات والدراسات العالمیة والعربیة والمحلیة التي 
تم التوصل لها لتجاوز التحدیات لتي تعیق القیادات النسائیة في العالم ومنهم 

  المرأة السعودیة؟
لعربیة والمحلیة هذا السؤال تم تتبع بعض الدراسات العالمیة وا نولإلجابة ع

في اإلطار النظري للدراسة وتم حصر بعض التوصیات وجاءت النتائج على 
  النحو التالي:

  تعزیز ثقة المرأة في نفسها. §
تسلیط الضوء على التجارب الناجحة للقیادات النسائیة الموجودة عالمیًا  §

  ومحلیًا في المواقع المختلفة وبرازها في المجتمع.
مي واضح ومحدد للدور القیادي الذي ستقوم به ضرورة وضع إطار مفاهی §

  المرأة.
البد من التدخل اإلیجابي من صانعي القرار لصالح المرأة في تولي  §

  المناصب القیادیة العلیا بمختلف مستویاتها وأنواعها.
إضافة وتعدیل وتنقیح بعض اللوائح والقوانین فیما یخدم دخول المرأة كقیادیة  §

  ، والسیاسیة، والثقافیة، واالجتماعیة.في المجاالت االقتصادیة
تحدید المتطلبات التدریبیة التي تحتاجها المرأة عند تولي المناصب القیادیة  §

 العلیا.
مرتكزات الفكر القیادي للمرأة السعودیة في ضوء نتائج وتوصیات  - ٩

  األدبیات والدراسات العلمیة المحلیة والعالمیة لمواكبة التحول الوطني.
مرتكزات التي یجب أن یتصف بها الفكر القیادي للمرأة السعودیة للوصول لل
  البد من معرفة:

  : المكتسبات التي حققتها المرأة السعودیة:٩/١
  .العلمیة الدرجات أعلى على حصولها §
  .واقتدار كفاءة بكل لها الوظیفي العمل ممارسة §
 في والمشاركة الحرة األعمال وممارسة االقتصادیة الحیاة دخولها §

  .الكبیرة االقتصادیة المشاریع بعض ودراسة نفیذت
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 غیر كمستشارة اإلداریة والمجالس العلمیة اللجان في المشاركة §
 الهامة االستراتیجیة الخطط وتضع وتحلل وتناظر تحاور رسمیة

  .األعمال تطویر في للمساهمة
 .شخصیة بصورة الدولیة المحافل في الفعالة المشاركة §
  افل الدولیة بتكلیف من والة األمر.تمثیل المملكة في المح §
  .بنجاح وٕادارتها الثقافیة واألنشطة الخیریة الجمعیات انشاء §
 لألحداث محللة والعربیة المحلیة الصحافیة الكتابة في المساهمة §

  .واالجتماعیة والفكریة واالقتصادیة السیاسیة
  :مثل واالقتصادیة والفكریة الثقافیة الوطنیة الفعالیات في شاركت §
 السعودیون المثقفون ملتقى -المنتدیات االقتصادیة – الوطني الحوار §

 األول.
٪) ٢٠) امرأة سعودیة في مجلس الشورى ما یمثل (٣٠تتواجد األن ( §

من أعضاء المجلس وهي تمارس الصالحیات المخولة لها مثل 
 )./https://www.shura.gov.sa(الرجل في المجاالت المحددة لها 

 فیعة المستوى في المنظمات العالمیة.حصلت على وظائف ر  §
تشغل وظائف دقیقة وحساسة في وكالة ناسا للفضاء في الوالیات  §

 المتحدة األمریكیة.
 عالمة ومخترعة أصبح اسمها یعلوا في المحافل العالمیة. §
حصلت على جوائز عالمیة وبراءات اختراع وأدرج اسمها ضمن  §

  النساء المؤثرات في العالم.
 لها كفلته الذي التعلیم بمستوى السعودیة المرأة خاضتها تسباتالمك هذه جمیع

  .منها ذاتیة وبجهود السعودیة، الحكومة
  : مبررات وضع مرتكزات الفكر القیادي للمرأة السعودیة:٩/٢

  :إلى أدى وهذا والثقافة التعلیم بسبب عالي ثقافي مستوى النساء حققت
  .يالسیاسالعمل و  االجتماعي للعمل كامل إدراك §
 .األهداف تحقیق في القوة واستخدام للمزاحمة، رفض §

https://www.shura.gov.sa/
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 وفق معه والتعامل واالقتصادي والسیاسي االجتماعي الحدث تحلیل §
 وتفهم بواقعیة االجتماعي الموروث مع المرحلة والتعامل معطیات

  .ورقي
 بالعامل: ترتبط السعودي النسائي للعقل والفكریة الثقافیة التحتیة البنیة §

  .األخالقي والعامل األدبي، املوالع الدیني،
  .والثقافیة الفكریة المبادئ على ثبات السعودیة المرأة لدى §
  .ومجتمعها وطنها تجاه بالمسئولیة اإلحساس في شمولیة تمتلك §
  ة.المستورد األفكار وراء تندفع لم §
  .والتجدید للتطور قابلیة وتمتلك والثقافي، الفكري التعصب ترفض §
 العالم. علماء ضمن متمیزة میةعل مكانة لنفسها أوجدت §

  :مرتكزات الفكر القیادي للمرأة السعودیة لمواكبة التحول الوطني -١٠
تمثل المرأة السعودیة نصف المجتمع السعودي وتمثل ما نسبته 

 ٢٠٣٠في رؤیة  ٪) من عدد السكان، لذا تم وضع فصل كامل٤٢.٥٢(
)http://vision2030.gov.sa/ar/node/81( ودیة عن للمملكة العربیة السع

المرأة عنصر قوة في المنهج السعودي الجدید فوضعت المرأة حیث جاء فیها أن(
، ٪))٣٠ - ٪٢٢ة في سوق العمل من (ضمن أهدافها" رفع نسبة المشاركة للمرأ

ال زالت محدودة حتى األن،  وقد تبوأت المرأة السعودیة مناصب قیادیة علیا لكنها
وترى المثقفات السعودیات أن الرؤیة ستسمح للمرأة بتولي مناصب قیادیة علیا في 
الدولة وعلى ضوء نتائج الدراسات التي تم التطرق لها وتوصیاتها. یمكن تحدید 

  مرتكزات الفكر القیادي للمرأة السعودیة لمواكبة التحول الوطني وهي:
وهي نمط السلوك المستمر الذي یمارسه الفرد في  یة:: السمات القیاد١٠/١

المؤسسة أو المنظمة اإلداریة ویستدل علیها من خالل الخصائص التي 
  تتمیز بها المرأة القیادیة وتنقسم الي:

  أ/: سمات الفكر القیادي الدیني للمرأة السعودیة:
  التمسك بالعقیدة اإلسالمیة كتابًا وسنة. §
  لة.الدعوة إلى الحق والفضی §
  الوسطیة في النقد والكتابة. §
  احترام العادات والتقالید والقیم واألعراف المختلفة. §
  التعامل بالحكمة والمجادلة الحسنة. §

http://vision2030.gov.sa/ar/node/81
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 البعد عن التعصب الفكري والثقافي. §
  ب/: سمات الفكر القیادي األدبي والثقافي:

 االنفتاح والجاذبیة مع التحلي بالرزانة الفكریة أثناء المناقشة. §
  ت على المبادئ الفكریة والثقافیة واألدبیة.الثبا §
  االلتزام والكفاءة والبعد عن األسلوب الفلسفي أثناء الطرح. §
  الحزم والتصمیم وتجنب الصوت السلطوي أثناء الحدیث. §
المثابرة والصدق واالستقامة والبعد عن استخدام التقلید أثناء  §

  عملیة التطویر.
ت االستدالل واالستنباط اإلبداع والذكاء مع االهتمام بعملیا §

  لتفسیر األمور بطریقة علمیة. 
التحلي بروح المشاركة والبعد عن سیطرة النزعة الفردیة أثناء  §

 الحدیث.
 وعیها لكل ما هو في مصلحة المواطن والوطن. §
 عدم االندفاع وراء األفكار المستوردة. §
  سمات الفكر القیادي األخالقي للمرأة السعودیة:ج/: 
  ة في الباطل.عدم المجادل §
  البعد عن الشكوك في كل أمر. §
  التحلي بالمحاسن وقیمها. §
  الدعوة إلى إلصالح الشامل. §
  الدعوة إلى التنویر الفكري. §
  عدم الطعن في األخالق واألعراض. §
  عدم االفتراء على الخصوم. §
  الحیادیة وعدم اتباع األهواء أثناء الطرح. §
  احترام الرأي اآلخر والرأي المخالف. §

الُقدرة القیادیة على فهم طبیعة العمل، وتنفیذ  وهي لمهارات اإلداریة:: ا١٠/٢
النشاطات المالئمة لعملیة تحقیق األهداف التنظیمّیة، والمتطلبات 
والحاجات الخاصة والتي یجب أن تتوفر في الفكر القیادي للمرأة 

    السعودیة وتتمثل في:
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 ومنها: صیاغة االستراتیجیات §
 التنبؤ والنظر لألفق. - 
 استخدام الفكر االستراتیجي. - 
 التخطیط االستراتیجي.   - 
  اإلدارة االستراتیجیة.  - 
  امتالك المهارات المعرفیة مثل: §

 القدرة على جمع المعلومات.  - 
 تحلیل البیانات.  - 
 استخدام المعلومات في مواقفها المناسبة.  - 
 التعبیر عن األفكار بالكتابة. - 
 عالمي.مواكبة التطورات على المستوى المحلي وال - 
  التكیف مع الظروف المختلفة. - 
 مهارة اتخاذ القرار الرشید عن طریق: §

 تشكیل فریق لصناعة القرار باألسالیب العلمیة. 
 امتالك مهارة الذكاء االجتماعي والعاطفي وممارسته من خالل: §

 صیاغة ثقافة وقیم مشتركة مع المرؤوسین. - 
 مساعدة اآلخرین في التطور.  - 
 جز مع المرؤوسین. تقلیص الحدود والحوا  - 
 االعتماد على قوة الشخصیة.   - 
  التعامل كمدرب ومسئول وقائد للمرؤوسین.  - 
 مهارات التأثیر في اآلخرین عن طریق:  §

 القدرة على االقناع. - 
 تقدیر احتیاجات اآلخرین.   - 
القدرة على التعامل مع العقلیات المختلفة لفهم ردود أفعال   - 

 المرؤوسین.
 الخالفات من خالل:  مهارات اإلصغاء وٕادارة §

 التفكیر التأملي مع النفس. - 
 التوقف عن الكالم اثناء االستماع لآلخر.  - 
 التحلي بالصبر وضبط النفس. - 
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 تحدید نقاط الخالف.  - 
 التعامل بعقالنیة مع الموضوع.  - 
 سرعة البدیهة. - 
  عدم التسرع في الحكم. - 
 :مهارة إدارة المهام المتعددة والتوازن بین الحیاة والعمل §

ءة إدارة العالقات من خالل بناء الشبكات االجتماعیة كفا - 
 واإلنسانیة.

 قیادة مجموعات العمل. - 
 الفصل بین الحیاة الشخصیة والعمل.  - 
  تحویل دوافع النجاح الشخصیة الى تحقیق أهداف المنظمة.  - 
  المهارات التفاوضیة وحل المشكالت: §

 امتالك الشخصیة الثابتة والقویة. - 
 عمیقة.الثقافة الواسعة وال  - 
 الحكمة والرزانة. - 
 االعتراف بالخطأ. - 
  التجاوب مع اآلخر بكل احترام وتقدیر.  - 
 من خالل: مهارة التحدث أمام الجمهور §

 التمكن من الموضوع المراد طرحه. - 
   -التركیز على نقاط الموضوع الرئیسة  - 
 استخدام لغة الجسد.  - 
شيء یهدف درة هي القدرة على فعل المبا: القدرة على اتخاذ المبادرات §

 لى التغییر. لذا على الفكر القیادي النسائي السعودي أن یمتلك القدرة:إ
 على إعادة هندسة اإلجراءات.  - 
 إدراك مسئولیة العمل.  - 
 الخروج من نمطیة العمل بالتفكیر اإلیجابي. - 
 امتالك القدرة على المبادأة والمبادرة.  - 
 القدرة التوجیه واإلدارة الذاتیة.  - 
  بالتدریب ورفع سقف الثقافة المعرفیة.  التطویر الذاتي  - 
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  التوصیات: -١١
/: تشجیع المرأة السعودیة على ممارسة حقوقها في المشاركة الفعلیة في ١

  تنمیة الوطن.
/: توسیع مفهوم مشاركة المرأة الفعلیة في المجاالت الثقافیة واالقتصادیة ٢

 والسیاسیة.
ا وتواجدها في مراكز /: تعزیز مكانة المرأة في المجتمع بمشاركته٣

 صناعة القرار واتخاذه.
  /: استخدام اإلعالم كوسیلة ضغط لتغییر ذهنیة المجتمع عن المرأة.٤
/: المقارنة والمقاربة والمراجعة مع األمم المتقدمة في وضع المرأة حتى ٥

حولنا وننعت بالتخلف وتعطیل كامل  ال نكون بعیدین عما یدور
  نصف المجتمع.

  
 
  
 

  
  
 
.  
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  



  في ظل التحول الوطني الفكر القیادي للمرأة السعودیة
  

  

١٧٦

  المراجع
  المراجع العربیة: - أوالً 
-٢ط –، مجمع اللغة العربیة ١إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الفلسفي   ١

  .مصر 
. تجارب عالمیة وعربیة في مساهمة المرأة في التنمیة )٢٠١١(البوعلي، آ.   ٢

تجربة سلطنة عمان نموذجا، منتدى دور المرأة العربیة في التنمیة  :اإلداریة
 :سلطنة عمان، مسقط -المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة -اریة اإلد

   .٣١١ -  ٣٣١المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 
، نساء في وضع المسئولیة، )٣٠١٣(توبالوفا، بیتا باندي، روهیني، و   ٣

  .٢٠١٣التمویل والتنمیة،
  ).٢٠١٧تقریر المنتدى االقتصادي العالمي (  ٤
عربیة: تمكین.. ، (المرأة ال٢٠١٦نظمة المرأة العربیة لعام التقریر السنوي لم  ٥

 )، یعمل في اطار جامعة الدول العربیة، القاهرة.إنجازات.. تحدیات
)٢٠١٦.(  

لألمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال  تقریر التنمیة العربیة اإلنسانیة  ٦
  ).٢٠٠٥ التمییز العنصري ضد المرأة،

  6927.htm-http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t  
-/http://www.unwomen.org)٢٠١٨تقریر منظمة هیئة األمم المتحدة (   ٧

/media/headquarters/attachments/sections/csw/62/csw-conclusions-62-

ar.pdf?la=en&vs=4806  ٢٠١٨ /٧/١٠تاریخ الدخول 
)، التمكین الوظیفیة للقیادات ٢٠١٤التویجري، فاطمة عبدالعزیز (  ٨

عمل مقدمة: مؤتمر األكادیمیة النسائیة في الجامعات السعودیة، ورقة 
القیادات اإلداریة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة المنعقد في الفترة 

  ، معهد اإلدارة العامة: الریاض.٢٠١٤دیسمبر  ٤- ٢من 
، السمات والمهارات التي تتمیز بها ٢٠١١الحسین، ایمان بشیر محمد،   ٩

، جامعة دمشقلة المرأة القیادیة األردنیة والمعوقات التي تواجهها، مج
  .٢٠١١الرابع، +المجلد الثالث

http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t
http://www.unwomen.org/
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)، الذكاء الوجدانیة وعالقته بالمهارات القیادیة ٢٠١٣الحمید، نجالء (  ١٠
النسائیة في المملكة العربیة السعودیة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "المرأة في 

  .٢٠١٣ مراكز القیادة في البلدان العربیة": تونس مارس،
)، خصائص القیادة النسویة وأثرها ٢٠١٦مان عباس (الدلیمي، مریم سل  ١١

على رأس المال النفس: اختبار الدور المعدل لقوة الخبرة" دراسة میدانیة من 
وجهة نظر المرؤوسین في مدارس التعلیم الخاصة في عمان". رسالة 

  ماجستیر، بحث غیر منشور، كلیة إدارة األعمال: جامعة الشرق.
)، المتطلبات األكادیمیة المصاحبة ٢٠١٦النفیعي (الرشیدي، شیخة ثاري   ١٢

للتمكین النسائي في الوظائف القیادیة في جامعة حائل، مجلة دراسات 
  .٢٠١٦)، ینایر ٦٩)، العدد (ASEPعربیة في التربیة وعلم النفس (

)، التحدیات التي تواجه القیادات اإلداریة ٢٠١٤الرویس، عزیزة سعد (  ١٣
ت السعودیة، ورقة عمل مقدمة: لمؤتمر القیادات النسائیة في الجامعا

 ٤-٢اإلداریة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة المنعقد في الفترة من 
  ، معهد اإلدارة العامة: الریاض.٢٠١٤دیسمبر 

مشكالت تبؤ المرأة للموقع القیادي ، (٢٠٠١الشهابي، أنعام ومحمد موفق   ١٤
ورقة عمل مقدمة  (التجربة العراقیة)، من وجهة نظر القیادات النسائیة

لمؤتمر القیادة اإلبداعیة في مواجهة التحدیات المعاصرة لإلدارة العربیة، 
 .المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة

العقل النسائي السعودي وٕاشكالیة )، ٢٠١٠الصائغ، نجاة محمد سعید(  ١٥
بحث مقدم إلى: مؤتمر نفیذ بین استراتیجیات التطویر وآلیات الت العالقة

مستقبل تعلیم المرأة السعودیة، المنعقد في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
  هـ١٤٣١/ ٧/١-٦في الفترة من 

)، معیقات تولي المرأة السعودیة ٢٠١٤الصائغ، نجاة محمد سعید الصائغ (  ١٦
ر لمؤتم المناصب القیادیة العلیا في الجامعات السعودیة، ورقة عمل مقدمة:

القیادات اإلداریة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة المنعقد في الفترة 
   ، معهد اإلدارة العامة: الریاض.٢٠١٤دیسمبر  ٤- ٢من 

واقع مشاركة المرٔاة السعودیة في  )،٢٠١٣الصائغ، نجاة محمد سعید (  ١٧
المنعقد في  صناعة القرار، منتدى المرأة الخلیجیة وقیادة التغییر،

  .البحرین مملكة في ـھ١٤٣٤/٤/٢٤م الموافق٢٠١٣/مارس/٦
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)، القیادات المكلفة بالعمل ٢٠١١الصائغ، نجاة محمد سعید الصائغ (  ١٨
 للملتقى مقدمةومعوقات األداء، ورقة عمل  اإلداري بالجامعات السعودیة

  هـ.١٤٣٢لإلدارة،  السعودیة للجمعیة األول اإلداري
المعوقات االجتماعیة والثقافیة التي تحول )، ٢٠١٧الشویحات، صفاء (  ١٩

دون تولي المرأة المتعلمة مناصب قیادیة من وجهة نظر طلبة الجامعة 
)، العدد ١٠األلمانیة األردنیة، المجلة األردنیة للعلوم اإلنسانیة،المجلد (
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