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  شكر وتقدير
ّالحمــد هللا الكــريم الــذي مــن علــي بنعمــة العلــم، ويــسر لــي ســبله، ويــسر لــي مــن يعيننــي علــى  ّ ّ

  .ّتحصيله، ثم الشكر لمن سخرهم اهللا لخدمة العلم وأهله
أتقـــدم بالـــشكر والعرفـــان إلـــى القـــائمين علـــى جامعتنـــا اإلســـالمية الغـــراء منـــارة العلـــم والعلمـــاء، 

صص اإلدارة ـــــــــــة تخـــــــاء الهيئـــة التدريـــسية الكـــرام بقـــسم أصـــول التربيوأخـــص بالـــشكر كافـــة أعـــض
ل ـي بكــــــــــــــكمــا يتنــازع فــي نفــسي تقــدير وشــكر خــاص لمــن جعلهــم اهللا أعوانــا لــي فغمرونالتربويــة، 

هم ــــوهم، فـال أدري بأيــــــيل نحـوري بالجمــــــديري لهـم وشعـمعاني العـون، وعلـى رأسـهم ثالثـة يتنـازع تقـ
  :أبدأ وهم

ــؤاد . د.أأســتاذي  -  ــد البحــث العلمــي الع��اجزف التي، وشــملني ــــــــأشــرف علــى رسالــذي  نائــب عمي
ى بمجهـــوده الفكـــري بـــذور أفكـــاري عـــن البحـــث، حتـــى أثمـــرت عنـــبعنايتـــه ورعايتـــه، و  هـــذه هّـــنم

 .الرسالة
 أبـو دقـةسـناء . ود -ان يـونسـعميد مركز الجنوب بالجامعة اإلسالمية بخـ- محمد األغا .د - 

ّ اللــذان غمرانــي بعلمهمــا الزاخــر، ولــم يــبخال علــي -رئــيس الجــودة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة-
  .بنصحهما السديد، وتوجيهما الرشيد منذ أن كانت هذه الرسالة مجرد فكرة

اني ـــــــــل معــــــــــأســأل اهللا أن يبــارك فــي جهــودهم وأن يجــزيهم عنــي خيــر الجــزاء، ولهــم منــي ك
  . وأن أحفظ لهم حق األستاذ على تلميذه ما حييت،تقديرالشكر وال

الل��ذين  هيفــاء األغــا.  ودمحمــد األغــا. د ينفاضــلال تاذينوشــكر وتقــدير أتقــدم بهمــا إلــى األســ

ـــغمرونــي بإحــسانهم حــين تفــضلوا مــشكورين بقبــول مناقــشة الرســالة وبــذل الوقــت والجهــد مــن أج ل ـــــــــ
  .إثراء الرسالة

ٕسادة المحكمـين علـى تعـاونهم المثمـر لتحكـيم االسـتبانة، والـى كـل مـن أسـدى وأتقدم بالشكر للـ
  .لي مشورة أو قدم لي نصيحة، أو ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد لهم مني خالص التقدير

ّكما أتقدم بالشكر إلى والدي الغاليين، اللذين لم يـبخال علـي بالـدعاء والعطـاء، وجميـع أخـوتي 
ـــ وزوجــي الــذي جعلــه اهللا ســببا فــي إكمــال مــشواري العلمــي، وأهلــه الــذين لٕوأخــص أحمــد وايمــان، م ـــــــ

ي وزارة ـــــــــــــي فـــــــــيبخلـــوا علـــي بالـــدعاء، وأخـــواتي فـــي الحركـــة النـــسائية اإلســـالمية، وزميالتـــي وزمالئ
  . شؤون المرأة، وفي الدراسة

ه ســـميع ــــــــــــلمثوبـــة والعطـــاء، إنجـــزى اهللا تعـــالى هـــؤالء جميعـــا خيـــر الجـــزاء، وأجـــزل اهللا لهـــم ا
  .      مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

                                                                        الباحثة
                                                             مؤمنة صالح الرقب
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  ملخص الرسالة
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي 

  بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها
  

التــي تحــول دون ممارســة شــيوعا و المعوقــات هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى أكثــر
، من خالل اإلجابة عن أسئلة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة

  ـــــ:الدراسة التالية
التـــي تحـــول دون ممارســـة المـــرأة للـــسلوك و  شـــيوعا المعوقـــاتكثـــرمـــا أ: الـــسؤال األول •

  ؟ من وجهة نظر العاملينفظات غزةالقيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحا
ما درجة اختالف تقدير العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات : السؤال الثاني •

غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة في تلـك المؤسـسات تبعـا لمتغيـر الجامعـة 
، ياديمأكـ(، التصنيف الـوظيفي )ذكور، إناث(،  الجنس )اإلسالمية، األقصى، األزهر(

  أكثـر مـن،سـنوات10 -5 ، سـنوات5أقل من (سنوات الخدمة ، )أكاديمي إداري، إداري
  ). سنوات10

ما سبل التغلب علـى المعوقـات التـي تحـول دون ممارسـة المـرأة للـسلوك : السؤال الثالث •
  القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة؟ 

ة المـــنهج الوصـــفي لمالءمتـــه لموضـــوع ولإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة اســـتخدمت الباحثـــ
ّالدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع العـاملين فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي بمحافظـات 

 ةالجامعــة اإلســالمية بغــزة، جامعــ(، فــي ثــالث جامعــات ) م2009/2010(غــزة للعــام الدراســي 
، والبـالغ )يمي إداري، إدارياألكـاديمي، األكـاد( على الكادر نوالمفرغي ) األقصىةاألزهر، جامع

اسـتجاب مـنهم  ،عامـل وعاملـة) 301(عامل وعاملة، وقد بلغـت عينـة الدراسـة ) 1148(عددهم 
  .من عينة الدراسة الفعلية% 94.4، أي ما نسبته  فردا)284(

ـــرة موزعفقــ) 50(ولتحقيــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة بتــصميم اســتبانة مكونــة مــن  -1 ة ــــ
، )ات االجتماعيـة، المعوقـات الــسياسية، المعوقـات الشخــصيةقــالمعو (:مجـاالت) 3(علـى 

محكما، وتم التحقق من صدق االستبانة، وثباتها مـن ) 17(وقد تم عرض االستبانة على 
فردا، وذلك قبل تطبيقها على عينة ) 30(خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من 
لــــرزم اإلحـــــصائية للدراســــات االجتماعيـــــة الدراســــة، وقامــــت الباحثـــــة باســــتخدام برنـــــامج ا

(SPSS) لتحليــل اســتجابات أفــراد العينــة، فقــد اســتخدمت معامــل ارتبــاط بيرســون إليجــاد 
 ــــــــــــ:تبانة وذلك باستخدام الطريقتينصدق االتساق الداخلي لالستبانة، وتحديد الثبات لالس



ل  

 وذلـك T-testخدمت اختبـار  طريقة ألفا كرونبـاخ، واسـت-ب.  طريقة التجزئة النصفية-أ
ــر  ــة إحــصائية تعــزى إلــى متغي ــى مــدى وجــود فــروق ذات دالل ، كمــا )الجــنس(للتعــرف عل

للتعـرف علـى مـدى )  one-way Anova(اسـتخدمت أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير عدد الـسنوات، متغيـر الجامعـة، متغيـر 

 .التصنيف الوظيفي
 

  ـ:ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
إذ ) المعوقـات االجتماعيـة(أكثر المعوقـات التـي عبـر عنهـا أفـراد عينـة الدراسـة هـي مجـال  ـــــــــــــــــ:أوال

ــــغ متوســــطه الحــــسابي  ــــسبي ) 3.654(بل ــــوزن ن ــــاله)73.08(وب ــــرة، وت ــــوافر كبي  مجــــال ، وبدرجــــة ت
ـــوبدرجــة تــوافر كبي) 70,38(وبــوزن نــسبي ) 3.519(بمتوســط حــسابي ) المعوقــات الــسياسية( رة، ــــــــــــ

ــــوبدرج) 66.36(وبـــوزن نـــسبي ) 3.318(بمتوســـط حـــسابي ) المعوقـــات الشخـــصية(وتـــاله مجـــال  ة ـ
    .توافر متوسطة

لدرجة تقديرات ) α ≥0,05(لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالـــــــــــــ:ثانيا
العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة 

الجامعة، التصنيف الوظيفي،  سنوات (تبعا لمتغيرات الدراسة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات 
  ).الخدمة

لدرجـة تقـديرات العـاملين ) α ≥0,05(ئية عنـد مـستوى داللـة  توجد فروق ذات داللة إحصاـــــــــــــــــ:ثالثا
فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي بمحافظـــات غـــزة للمعوقـــات التـــي تحـــول دون ممارســـة المـــرأة للـــسلوك 

  .القيادي في تلك المؤسسات تبعا لمتغير الجنس، وذلك لصالح الذكور
  

  ـ :صيات أهمهاوفي ضوء نتائج هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى العديد من التو
عقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير المهارات اإلدارية والقيادية للمـرأة، بهـدف رفـع كفاءتهـا  .1

 .العلمية والمهنية التي تؤهلها إلشغال مواقع قيادية

ـــدور الـــذي تلعبـــه القيـــادات الـــسياسية العليـــا فـــي دعـــم  .2 التركيـــز علـــى أهميـــة اســـتمرارية ال
مـــن أثـــر علـــى التغييـــر المجتمعـــي، حيـــث أن هـــذه حـــصول المـــرأة علـــى حقوقهـــا لمـــا لـــه 

ـــادات تمثـــل قـــوة دافعـــة باتجـــاه تطـــوير المـــرأة وتحـــسين أوضـــاعها وظروفهـــا وتعزيـــز  القي
 .مكانتها ودورها في المجتمع

ضرورة تبني خطة وطنية للمؤسسات الحكومة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي  .3
المدروســة مــن أجــل النهــوض بواقــع المــرأة، لهــا اهتمــام بــشئون المــرأة تقــوم علــى البــرامج 

  .وتذليل الصعوبات التي تواجه عدم إنصافها مجتمعيا، وتشريعيا، ووظيفيا
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An abstract 

 

Impediments Preventing Women form Leading Behavior in 

Higher Education Institutions in Gaza Governorates and 

Means of Overcoming them.  

The study aimed at identifying the most common impediments which 

hinder women from practicing a leading behavior in the higher education 

institutions in the Gaza Strip governorates.  

Through the study, some questions have been raised and answered.  

The first question: what are the most common obstacles Preventing 

women form practicing leading behavior in Higher Education Institutions 

in Gaza Governorates according to standpoint of  employers working 

there?  

The second question: what is the assessment difference degree of 

employers working in Higher Education Institutions in Gaza for the  

obstacles Preventing Women form leading behavior in these institutions 

according to the variable of institution (the Islamic university, Alazhar 

university and Alaqsa University, sex: males and females; job 
classification: academic, administrative academic, administrative and 

seniority: less than 5 years, 5-10 years, more than 10 years ?  

The third question: what are the means of overcoming the obstacles which 

hinder women form practicing a leading behavior in the higher education 

institutions in Gaza governorates? 

   In order to answer the study questions , the researcher has applied the 

descriptive approach in order to be suitable for the study subject. The study 

society has included all working people in the higher education  institutions 

of the Gaza Strip governorates, (2009-2010) in three universities, ( the 

Islamic University, Alazhar University, and Alaqsa university), and those 

working in( the academic, the administrative academic and administrative). 

They have reached ( 1148 employees, both males and females).  The study 

sample has reached( 301) male and female employers, and (284) ones  have 

responded. This equals % 94.4 of the virtual study sample. 

       



ن  

1- In order to achieve of the study goals, the researcher has designed a 

questionnaire including (50) articles  distributed to (3) domains: (the social, 

political and personal impediments). the questionnaire has been shown to 

(17) arbitrators and its validity and reliability has been checked throughout 

being administered to a pilot sample of 30 people before being applied on 

the study sample. The researcher has used  statistical program packages for 

Social Studies (SPSS). To analyze the responses of the sample, she used 

the Pearson correlation coefficient to find the internal consistency validity 

of the questionnaire. While the reliability  has been checked by two 

methods.  

a- 'Method of Split- half .  

b- Method of Alpha Kronbach. the researcher used T.test in order to 

identify the extent of having Statistically significant differences attributable 

to the sex variable . she  also used One Way analysis of variance approach 

(One-Way ANOVA) to identify whether there were statistically significant 

differences attributable to the variables: number of years, the university, 

and job classification. 

By analyzing the responses of study sample, the study revealed the 

following results: 

 First: The most prevailing field of constraints expressed by the members of 

the study sample is the field of (social constraints), with an average 

arithmetic (3.654) and relative weight (73.08), and by the availability of 

large degree, followed by  ( political constraints) with arithmetic average 

(3.519) and relative weight (70.38) and by the availability of a large degree, 

followed by (personal constraints)with arithmetic average (3,318) and 

relative weight (66.36) and by the availability of medium degree. 

  

Second: There was no statistically significant differences at the level of 

significance (0,05 ≥ α) , in the average degree of personnel working in 

institutions of higher education in  the provinces of Gaza for the obstacles 

that prevent women from exercising leadership in these institutions 

according to the variables of the study (university, job classification, years 

of service ). 

Third: There are significant differences at the level of statistical 

significance (0,05 ≥ α) , in the average degree of personnel working in 

institutions of higher education in the provinces of Gaza for the obstacles 

that prevent women from practicing leading posts in these institutions 

according to the variable of sex, and for the benefit of males 

 
 



 س  

In the light of the conclusions of this study, the researcher has reached 
many of the recommendations including: 
1- Training programs for the development of managerial and leadership 

skills for women, in order to raise the scientific and professional efficiency, 

which qualifies them to occupy leadership positions. 

2. Focusing on the importance of continuity of the role played by the 

highest political leadership in support of women's rights because of its 

impact on social change, as these leaders are a driving force towards the 

development of women and improve their conditions and status and role in 

society. 

3- The need to adopt a national plan for the participation of government 

institutions and civil society institutions with an interest in women's affairs 

based on the programs studied for the advancement of women, to overcome 

the difficulties facing them socially, legislatively and functionally. 
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  صل األول الف
  خلفية الدراسة

  
  : الدراسةمقدمة

لقــد احتلــت المــرأة مكانــة مرموقــة وهامــة فــي المجتمــع اإلســالمي، بعــد أن كانــت قبــل اإلســالم 
،  واعتنـى بهـا خيـر عنايـةمهانة ال قيمة لها وال وزن فـي كثيـر مـن المجتمعـات، فقـد كرمهـا اإلسـالم،

وأعلــن كامــل مــسئوليتها، وقــرر أهليتهــا، وأصــلح حالهــا مــن خــالل عــدة مبــادئ، حفــظ إنــسانيتها، 
كحـق التعلـيم : وحررها من مظالم الجاهلية، وكرمها بنتا وزوجة وأما، ومنحها العديـد مـن الحقـوق

  .بل أوجبه عليها، وحق العمل، وحق المشاركة في اتخاذ القرار
 فقـــد أعلـــن اإلســـالم كامـــل مـــسئوليتها إلـــى مـــسئولية الرجـــل فيمـــا عهـــد بـــه اإلنـــسان مـــن شـــرف

ة﴿:لقولــــه ســــبحانهالخالفــــة فــــي األرض  ي اَألرض خليف ل ف ً إنــــي جاع َــــ ِ ِــــ ــــ َِ ِ ْ ٌ َ ، )30:ســــورة البقــــرة(  ﴾ِ
تعمركم ﴿وطالبهمــا علــى الــسواء بعمــارة األرض حيــث قــال ســبحانه ْهــو َأنــشَأكم مــن اَألرض واس َُ َُ ْ ــ َْ َ َِ ْ َ  َ ُ

َفيها َومـا  ﴿ قـال جـل وعـال، وطالبهما أيضا على السواء بعبـادة اهللا فيهـا حيـث)61:سورة هود(﴾ ِ َ
دون ِخلقت الجن واإلنـس إال ليعب ُ ُـُ َْ ِ  ِ َ َِ ِ ْ ْ َ  وهكـذا فقـد شـارك الجنـسان فيمـا عهـد ،)56:الـذارياتسـورة (﴾ َ

  ).19-17: 1989الدواليبي، (إليهما به من قبل اهللا سبحانه وتعالى ليقوما به من غير استثناء 
شاركة فعالــة مــن قبــل كافــة المــوارد وبمــا أن عمليــة التنميــة الــشاملة فــي أي بلــد تتطلــب مــ

البشرية، ولما كانت المرأة تشكل نصف المجتمع كان عليها أن تشارك الرجل في عملية التنمية، 
إن المرأة نـصف المجتمـع، وهـذا صـحيح المـرأة : يقولون"ذالك بقوله ) 2000(إذ يؤكد القرضاوي 

ًد النــساء يكــاد يكــون متــساويا، نــصف المجتمــع بحكــم العــدد، جــرت ســنة اهللا أن عــدد الرجــال وعــد
فالمرأة نصف المجتمع من حيث الكـم والعـدد ، )%49% 51 ،%48% 52 ،%50% 50(هناك 

ًألن للمـرأة تــأثيرا فـي زوجهــا وتـأثيرا فــي أبنائهــا، ولكنهـا فــي الواقـع وفــي التـأثير أكثــر مـن النــصف،  ً
وبـذلك إذا ، بمـا عليهـا مـن مـسئولياتوحتى تستطيع أن تقوم ، "ًواجباًلهذا كانت العناية بالمرأة أمرا 

ّواذا فسدت فـسد المجتمـع، وصـدق الـشيخ محمـد إسـماعيل المقـدم عنـدما صلحت صلح المجتمع،  ٕ
  ".أنت نصف األمة، ثم إنك تلدين لنا النصف اآلخر، فأنت أمة بأسرها: "قال

دوار القياديــة، إن الرجــال يعتقــدون أن المــرأة ال تتــوافر فيهــا الــسمات القياديــة الالزمــة ألداء األ
للمـــرأة طبيعتهـــا الخاصـــة والتـــي ميزهـــا اهللا تعـــالى بهـــا عـــن الرجـــل، وتـــشير الدراســـات الحديثـــة إلـــى "

والتي تستطيع المـرأة االسـتفادة منهـا لتمـارس القيـادة فـي األجـواء المناسـبة مجموعة من الصفات، 
ٕساء، التفـويض واعطـاء المـشاركة، التعـاطف، اإلبـداع، تفهـم حاجـات النـ:لها ومن بين هذه الصفات
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: 2003الــسويدان وباشــراحيل، (الــصالحيات، بعــد النظــر، االتــصال، تكــوين عالقــات مــع اآلخــرين 
212.(  

وبالتــالي تــستطيع المــرأة أن تــشارك الرجــل فــي تنميــة المجتمــع علــى قــدر اســتطاعتها مــستفيدة 
ـــدراتـمـــ ـــة، وكتـــ. ما منحهـــا اهللا مـــن ميـــزات وق ــــة باألمثل التـــاريخ مليئـــبوالـــسيرة النبوي ف ــــــــة والمواقــــ

 فــي مجــاالت مختلفــة كــالتعليم والطــب وخدمــة بــشكل فاعــل ومــؤثر لمــشاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة
ـــاء بـــه وتطـــويره ــــ فالـــسيدة عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا كانـــت شـــاعرة أديب،المجتمـــع واالرتق ــــة وعالمـــــــــ ة ــــ

ـــن، وشــاركت فــي روايــة الــسنة وتعليمهبالطــب، وفقيهــة مجتهــدة يؤخــذ عنهــا الــدين والقــرآ ـــا للنــــــــ اس ــــــ
ات، وفــي ــــاديث، واشــتركت معهــا العديــد مــن الــصحابيـ وعــشرة أحــنحيــث بلــغ مــسندها ألفــين ومــائتي

 الــصغرى فــي علــوم الــدين، وكتــب التــاريخ حافلــة ءأتبــاع الــصحابيات نبغــت بنــت ســيرين، وأم الــدردا
هــذه أســماء بنــت و).41: 2005عاشــور، ( ظــل حــضارة اإلســالم بالنــساء الالتــي نهــضن بــالعلم فــي

فتهــا لخدمــة ّرضــي اهللا عنهــا تنقــل بعــض األفكــار مــن بيئــة الحبــشة إلــى بيئــة الحجــاز ووظ عمــيس
 وهــذه زبيــدة بنــت جعفــر تتفاعــل مــع الحجــيج حينمــا قــل المــاء فــي مكــة وانتــشر ،المجتمــع اإلســالمي

  .)2007: السويدان (تملك لتوفر الماء للحجيجالعطش والظمأ فتقسم صادقة أن تبذل كل ما 
ويعتبـر التعلـيم جـزءا مهمــا فـي عمليـة التنميــة الـشاملة، فـالتعليم عامــة، والتعلـيم العـالي خاصــة 
يلعـــــب دورا أساســـــيا فـــــي إعـــــداد القيـــــادات الفكريـــــة والعلميـــــة والفنيـــــة الالزمـــــة للتنميـــــة االقتـــــصادية، 

ـــ عــصر المعلومــات، عــصر تتحــول فيــه المعرفواالجتماعيــة الــشاملة، خاصــة وأننــا نعــيش فــي ة إلــى ــ
ـــا اجتماعيـــا واقتـــصاديا وعـــسكريا، وبالتـــالي تبـــرز وتتأكـــد األهمي ـــم توظيف ــــقـــوة، ويوظـــف فيـــه العل ة ــــــ

، وقـــد حظيـــت المـــرأة فـــي العقـــد األخيـــر بـــالتعليم األساســـي )50: 1994حمـــود، (المتزايـــدة للتعلـــيم 
ــانوي ودخلــت مــضمار التعلــيم الجــام عي فــي فلــسطين، فقــد حظيــت اإلنــاث اهتمامــا بــالتعليم مــع والث

  .الذكور على حد سواء
دارس ــــــــــدد مــــــــــ فقـــد بلـــغ ع2008 -2007ًواســـتنادا إلحـــصاءات وزارة التربيـــة والتعلـــيم لعـــام 

وصــــل عــــدد اإلنــــاث مدرســــة بنــــات، و) 839(التعلــــيم العــــام فــــي الــــضفة الغربيــــة ومحافظــــات غــــزة 
ذكور ـــــــلـطالبـة وهـو مـساو تقريبـا لعـدد ا) 551276( العـام فـي تلـك المـدارس إلـى الملتحقات بالتعليم
ـــعـــالي حـــسب إح الم وصـــل عـــدد اإلنـــاث الملتحقـــات بـــالتعليفـــي التعلـــيم، كمـــا صاءات وزارة التربيـــة ـــــ

مـــن مجمـــوع % 53.8طالبـــة أي مـــا نـــسبته ) 91020( إلـــى 2008 - 2007والتعلـــيم العـــالي لعـــام 
ــيم العــالي فــي الــضفة الغربيــة ومحافظــات غــزة المــسجلين فــي مؤ وزارة التربيــة والتعلــيم (ســسات التعل

  ).1: 2008الفلسطينية، 
أيــضا شــاركت المــرأة كعاملــة فــي مؤســسات التعلــيم ســواء فــي التــدريس أو فــي إدارة مؤســسات 

ـــــ فق2008 - 2007ًالتعلــــيم، وبنــــاءا علــــى إحــــصاءات وزارة التربيــــة والتعلــــيم لعــــام  ــــــد بلـــــ غ عــــدد ــــــــ
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مــن مجمــوع المعلمــين فــي % 53.7معلمــة أي مــا نــسبته ) 28148(المعلمــات فــي التعلــيم العــام إلــى 
  .إدارية في الضفة الغربية ومحافظات غزة) 2667(مؤسسات التعليم العام، و

الي سـواء فـي المجـال األكـاديمي ـ لكننا نالحظ ضـآلة مـشاركة المـرأة فـي مؤسـسات التعلـيم العـ
 فــي مؤســسات التعلــيم العــالي نمــن مجمــوع األكــاديميي% 16.7ال اإلداري، حيــث بلــغ نــسبة أو المجــ

ن ـــــــــــم% 9ال اإلداري، وــــــمـــن العـــاملين فـــي المج% 15فـــي الـــضفة الغربيـــة ومحافظـــات غـــزة، و 
وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، (مجمــوع العــاملين فــي المجــال األكــاديمي إداري فــي تلــك المؤســسات 

2007 :27-31.(  
ومن خـالل لقـاء الباحثـة بعـدد مـن العـامالت فـي تلـك المؤسـسات ومالحظـة اتـسامهن بـسمات 
قياديــة، وشــكواهن مــن مواجهــة صــعوبات أثنــاء أداء أعمــالهن تحــول دون تقــدمهن وقيــامهن بــدورهن 

اء أداء مهـــامهن ــــــــالقيـــادي، ممـــا حظـــي اهتمـــام الباحثـــة فـــي دراســـة المعوقـــات التـــي تعترضـــهن أثن
ٕالوظيفيــة وبالتــالي تحــد مــن فــرص تقــدمهن مهنيــا واداريــا، ومحاولــة اقتــراح الــسبل الكفيلــة فــي تفعيــل 
دورهـــن القيـــادي، ولـــصعوبة التواصـــل بـــين أرجـــاء الـــوطن اكتفـــت الباحثـــة فـــي مجـــال دراســـتها علـــى 

  .مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة
  

  : مشكلة الدراسة
  : التالية األسئلةعلى الدراسةتتركز مشكلة 

دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي مؤســسات التــي تحــول و ً شــيوعا المعوقــاتكثــر مــا أ-1
  التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين؟

 مـا درجــة اخــتالف تقـدير العــاملين فــي مؤسـسات التعلــيم العــالي بمحافظـات غــزة للمعوقــات التــي -2
ا لمتغيــر الجامعــة تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك  ــادي فــي تلــك المؤســسات تبع ــالقي اإلســالمية، (ً

، )، أكــاديمي إداري، إدارييأكــاديم(، التــصنيف الــوظيفي )ذكــور، إنــاث(، الجــنس )األقــصى،األزهر
  ؟) سنوات10  أكثر من،سنوات10 -5 ، سنوات5أقل من (سنوات الخدمة 

مــرأة للــسلوك القيــادي فــي مؤســسات  مــا ســبل التغلــب علــى المعوقــات التــي تحــول دون ممارســة ال-3
  التعليم العالي بمحافظات غزة؟ 
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   : الدراسةفرضيات
فـــي مؤســـسات التعلـــيم  وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي متوســـط تقـــديرات العـــاملينتال  - 

العــالي بمحافظــات غــزة للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي تلــك 
 ). اإلسالمية، األقصى،األزهر(الجامعة  المؤسسات تبعا لمتغير

فـــي مؤســـسات التعلـــيم  وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي متوســـط تقـــديرات العـــاملينتال  - 
العــالي بمحافظــات غــزة للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي تلــك 

 ).ذكور، إناث(المؤسسات تبعا لمتغير الجنس 

فـــي مؤســـسات التعلـــيم  حـــصائية فـــي متوســـط تقـــديرات العـــاملينوجـــد فـــروق ذات داللـــة إتال  - 
العــالي بمحافظــات غــزة للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي تــل 

 ).، إداري، أكاديمي إدارييأكاديم(المؤسسات تبعا لمتغير التصنيف الوظيفي 

فــي مؤســسات التعلــيم  وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســط تقــديرات العــاملينت ال  - 
العــالي بمحافظــات غــزة للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي تلــك 

 10سـنوات، أكثـر مـن 10 -5 سـنوات، 5أقـل مـن (المؤسسات تبعا لمتغير سـنوات الخدمـة 
  ).سنوات

  
  :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى
تحــول دون ممارســة المــرأة للــسلوك القيــادي فــي التــي ًشــيوعا و المعوقــات التعــرف إلــى أكثــر .1

  .مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة
متوســـطات تقـــديرات العـــاملين فـــي   يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــينالتعـــرف إذا كـــان .2

رأة ــــــــــة المــــــــمؤســـسات التعلـــيم العـــالي بمحافظـــات غـــزة للمعوقـــات التـــي تحـــول دون ممارس
، )اإلســالمية، األقــصى، األزهــر(ًك المؤســسات تبعــا لمتغيــر الجامعــة للــسلوك القيــادي فــي تلــ

، ســـنوات )، إداري، أكـــاديمي إدارييأكـــاديم(، التـــصنيف الـــوظيفي )ذكـــور، إنـــاث(الجـــنس 
   ). سنوات10سنوات، أكثر من10 -5 سنوات، 5أقل من (الخدمة 

رســة المــرأة تقــديم بعــض المقترحــات والتوصــيات التــي تــساهم فــي التغلــب علــى معوقــات مما .3
 .لدورها القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة
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  :أهمية الدراسة
رأة العاملـة فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي ــــــقد تفيـد هـذه الدراسـة فـي إلقـاء الـضوء علـى واقـع الم .1

 .في محافظات غزة

ـــ للقيــادة، وتنميقــد تفيــد نتــائج هــذه الدراســة فــي المــساعدة فــي عمليــة انتقــاء المــرأة المؤهلــة .2 ة ــــــــ
 .المرأة الغير مؤهلة للقيادة

دور المـرأة القيــادي  تحــسين ي فـ،قـد تفيـد التوصــيات التـي ســيتم رفعهـا إلــى الجهـات المختــصة .3
 .في مؤسسات التعليم العالي

 

  :حدود الدراسة
للمعوقــات التـــي تحــول دون ممارســـة المــرأة فـــي مؤســـسات شـــمل وصــفا تحليليـــا : الحــد الموضـــوعي

ادي مــن ــــــلتعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة للــسلوك القيــادي، والــسبل الكفيلــة لتحــسين دور المــرأة القيا
  .خالل تقديم المقترحات والتي يمكن أن تساهم في تحسين دورها

ًتقتصر الدراسة على محافظات غزة من بيت حانون شماال حتى رفح جنوبا :الحد المكاني ً.  
ــــالجامعـــة اإلســـالمية غـــزة، جامع :هـــيســـة علـــى الجامعـــات واقتـــصرت الدرا: الحـــد المؤســـساتي ة ـــــــــ

 .األزهر غزة، جامعة األقصى

 إداري، يأكــاديم أكــاديمي،(علــى الكــادر   المفــرغينعــاملينال اقتــصرت الدراســة علــى :الحــد البــشري
ـــــــــــالجامعــة اإلســالمية غــزة، جامعــة األزه: (فــي ثــالث جامعــات فــي محافظــات غــزة هــي) إداري ر ـــــــ

  .غزة، جامعة األقصى
ــــ الع تـــم تطبيـــق أداة الدراســـة وهـــي االســـتبانة فـــي الفـــصل الدراســـي األول مـــن:الحـــد الزمـــاني ام ــــــــــــــ

  .م2010-م 2009الدراسي 
 

  :مصطلحات الدراسة
عـن وعاقـه ، منعه عنـه وشـغله عنـه فهـو عـائق: اً عوق-عن الشيء) عاق: (اًتعرف لغوي: المعوقات
ُفــالعوق الحــبس والــصرف والتثبــيط  كــالتعويق واالعتيــاق، وذلــك إذا أراد أمـــرا  :ًيعوقــه عوقــاالــشيء  ْ َ

  ).270: 1983الفيروزأبادي، (فصرفه عنه صارف 
ـــادي ـــسلوك القي ـــات ال ـــين المـــرأةن تلـــك األمـــور التـــي يمكـــن أ": معوق ـــة فـــي – تقـــف حـــائال ب  العامل

ـــيم العـــالي ـــدورها ال،-مؤســـسات التعل ـــى المـــستوى الشخـــصي وبـــين ممارســـتها ل ـــادي ســـواء عل  و أ،قي
  ."أو المستوى المجتمعي، المستوى التنظيمي
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   :السلوك القيادي
الـسلوك الـذي يـسلكه القائـد فـي أي موقـف أثنـاء "السلوك القيادي بأنه ) 36: 1988(عرفت رفاعي 

  ." اإلتباع به في سلوكياتهمى ويحتذ،تحقيق هدف الجماعة
هـو ذاك التـصرف الـذي يـسلكه المـدير للتـأثير "وك القيـادي بأنـه الـسل) 42: 2004(وعرف الـساعد

  ."على سلوك المرؤوسين من أجل جعلهم ينجزون األهداف
مجموعـــة النـــشاطات "الـــسلوك القيـــادي لمـــدير التربيـــة بأنـــه ) 15: 2004(كمــا عـــرف العظامـــات 

المــوظفين العــاملين فــي والممارســات التــي يؤديهــا مــدير التربيــة والتعلــيم للتــأثير فــي رؤســاء األقــسام و
  ."المديرية لتحقيق أهداف المديرية 

 لمـــرأة القياديـــة سلكها اوعـــة مـــن الممارســـات التـــي تـــهـــو مجم: "التعريـــف اإلجرائـــي للـــسلوك القيـــادي
 التحقيـق أهـداف الجماعـة مـن خـالل تأثيرهـالعاملة فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي فـي محافظـات غـزة 

   ".على اآلخرين
  :العاليمؤسسات التعليم 

دة ـــــــــــتعنــي بتقــديم تعلــيم متخــصص للطلبــة بعــد إنهــائهم الثانويــة العامــة، ومهــي المؤســسات التــي "
  ". سنوات5-4الدراسة فيها 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي
  

  المرأة عبر التاريخ البشري -
   في فلسطينالمرأة والتعليم العالي -                       
  المرأة والقيادة -                       

  
  
  
  
  
  
  



 9

  الفصل الثاني
  معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي

  المرأة عبر التاريخ البشري
  

عنـد دراسـة حـال المـرأة عبـر التـاريخ نالحـظ أنهـا كانـت تعـاني معانـاة كبيـرة لمـا تعرضـت مـن 
 المجتمعات لها، حتى جـاء اإلسـالم وأنقـذها مـن ظلـم البـشرية، فمـنهم مـن اعتبرهـا شـجرة إهانة وظلم

  .يس لها روح، ومنهم من شك أنها إنسانأنها لمسمومة، ومنهم من اعتبر 
ــــة فــــي هــــذا الفــــصل المــــرأة فــــي الحــــضارات القديمــــة، المــــرأة فــــي الحــــضارة  وســــتتناول الباحث

ـــسطين، المـــرأة والتعلاإلســـالمية، المـــرأة فـــي العـــصر الحـــديث، ال ــــمـــرأة فـــي فل ــــيم العـــــ ــــالي، والمـــــــــ رأة ـ
  .والقيادة

  :المرأة في الحضارات القديمة
  :المرأة في المجتمع اليوناني

ـــشترى فـــي األســـواق وهـــي م ة ــــــــــــسلوبة الحريــــــــــأول عهـــده بالحـــضارة كـــسقط المتـــاع تبـــاع وت
ذا ـــــــــــــ وأبقوهـا طيلـة حياتهـا خاضـعة لـسلطة رجـل ه،لمدنيـةوالمكانة في كل فيما يرجـع إلـى حقوقهـا ا

تركــون  وي، أمــا فــي إســبارطة لوضــع المدينــة الحربــي فكــان الرجــال يــشتغلون بــالحرب دائمــا،فــي أثينــا
ي ــــــــالتـصرف فــي حــال غيبــتهم للنـساء، ومــن هنــا كانــت المـرأة فــي إســبارطة أكثــر حريـة مــن أختهــا ف

  ).13،14: 1962السباعي، (أثينا 
  :المرأة في المجتمع الروماني

ــأن تكــون أمــا ألســرة، ومنحــت المــرأة جميــع حقــوق اإلرث  ًمــا كانــت تتبــوأ العــز والكرامــة إال ب
ات ـوالملــــك، وجعلهــــا القــــانون حــــرة طليقــــة ال ســــلطة عليهــــا لــــألب وال للــــزوج، ولــــم تــــصبح الرومانيــــ

انهن جــزء عظــيم مــن الثــراء مــستقالت بــشؤون معايــشهن فحــسب، بــل دخــل فــي حــوزة ملكهــن وســلط
  ).50: 2000البرازي، ( القومي على مسيرة األيام 

  :عند قدماء المصريينالمرأة 
ًبموقــع متقــدم نــسبيا فــي تمتــع ة فــي األســرة والمجتمــع حيــث كانــت ت كانــت لهــا مكانتهــا الممتــاز

ــــحيمجتمعهـــا عـــن المـــرأة عنـــد غيـــر المـــصريين، حيـــث كانـــت البيئـــة زراعيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، وال اة ــ
مــستقرة، فكــان لهــا فــي هــذه البيئــة مكــان القداســة لمــا بينهــا وبــين األرض مــن عالقــة اإلنتــاج والــوالدة 

  ).12: 2005عاشور، (
ًوكـــان الرجـــل يجلـــسها بجـــواره فـــي أي مكـــان متباهيـــا بهـــا، تـــشاركه فـــي كثيـــ ــــر مـــن أعمـُ اله ـــــــــ

ــة، تراقــب العمــال أثنــاء عملهــم، وتــشرف علــى عمليــات ت ــــــ الحــصاد، أو رعــي الماشــية، وكاناليومي
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ـــالمــرأة تمــارس كــل األعمــال دون تمييــز للرجــل عليهــا فــي أي عمــل مــا عــدا وظــائف الح ـــرب ومـــــــ ا ـ
ـــ، ومختلــف الوظــائف، ول"الــوزير"، ووظيفــة "الكــاهن"، ووظيفــة "الملــك"يتعلــق بــه، وتولــت وظيفــة  م ــــــ

ٕان كانـت الالتـي شـغلن مثـل هـذه المناصـب عـددهن يثبت عدم كفايتها فـي أي مـن تلـك الوظـائف، و
ـــاحترام المـــرأة وتقـــديرها  ـــة تقـــضي ب ـــت القواعـــد الديني ـــة بالرجـــال، وكان ـــيال بالمقارن ــــعب(قل ــــد البـ اقي، ــــــ

1981 :72.(  
  :المرأة عند الهنود

كـن ، ولـم يقالل عـن أبيهـا أو أخيهـا أو زوجهـاحـق فـي االسـت" مـانو"لم يكن للمـرأة فـي شـريعة    
ـــ، بــل يجــب أن تمــوت يــوم موتــه وأن تحــرق معــه وهــي حيا حــق الحيــاة بعــد وفــاة زوجهــالهــ ة علــى ـــــــــ

لــيس [  :احتقــارهم لهــا فقــد جــاء فــي شــرائعهم، ولكثــرة ة لترضــىً، وكانــت تقــدم قربانــا لآللهــاحــدموقــد و
    2002حــسن، ـــم (]رأة ـالــصبر المقــدر والــريح والمــوت والجحــيم والــسم واألفــاعي والنــار أســوأ مــن المــ

 :6(.  
  :المرأة عند اليهود

ـــإن أول مــا تلحظــه وتخــرج بــه عــين القــارئ للتــوراة وألدبي  ةرأـن المــــــــــات اليهــود التــي تكلمــت عــ
ابهم علـى فهي عندهم سـبب كـل الـشرور التـي يفعلهـا الرجـل !!!! أنها ملعونة ّـعلـى األرض وتفـنن كت ُ

ــــس التـــي تنـــشر الفاحـــشة بـــين النـــاس، ولـــيس لهـــا حتـــصويرها دائمـــا علـــى أنهـــا الغانيـــة أو المـــوم ق ــــ
بب ــــــا ســـــهـالميــراث لــو كــان لهــا أخ، وهــذه المهانــة والدونيــة فــي معاملــة المــرأة منبعهــا أنهــم يحملون

  ه بسببها خرجت البشرية من الجنةخطيئة آدم، وأن
  ).http://islamegy.wordpress.com/articles/woman_in_islam/ :6 ،عمر (
  :مرأة عند النصارىال

لقـــد هـــال رجـــال المـــسيحية األوائـــل مـــا رأوا فـــي المجتمـــع الرومـــاني مـــن انتـــشار الفـــواحش 
 ، فـاعتبروا المـرأة مـسئولة عـن هـذا كلـه، ومـا آل إليـه المجتمـع مـن انحـالل أخالقـي شـنيع،والمنكرات

مـن الرجـال كمـا  وتخـتلط بمـن تـشاء ، وتتمتع ما تـشاء مـن اللهـو،إلى المجتمعات|ألنها كانت تخرج 
 ،زوجــــــــــن المتـــــــــرم مـــــــــــ وأن العـــزب عنـــد اهللا أك، فقـــرروا أن الـــزواج دنـــس يجـــب االبتعـــاد عنـــه،تـــشاء

  .وأعلنوا أنها باب الشيطان
إنهــا مــدخل الــشيطان إلــى نفــس اإلنــسان، ناقــضة لنــواميس اهللا، " : ترنوليــان"قــال القــسيس 

  ).20: 1962 السباعي،(مشوهة لصورة اهللا أي الرجل 
  :الجاهلي  العصرالمرأة عند العرب في

 فقــد احتقرهــا الجــاهلي واعتبرهــا دونــه فــي القيمــة اإلنــسانية، فكلمــة أنثــى عنــده تــدل علــى معــان     
مختلفـة متفاوتـة فـي اعتبــارات التقـويم، فمـرة تطلـق علــى كـل مـا اتـضع فــي المنزلـة وانحـط فـي القــدر 

ه ـــــــا علـى مـا يعبـد مـن اآللهـة ويتوجـه إليـه بالتقـديس ويلتجـئ إليوساء في التقدير، ومـرة ثانيـة يطلقهـ
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ــارة يطلقونهــا علــى المالئكــة، هــذا االضــطرا  نتيجــة الضــطراب وخلــط فــي بفــي قــضاء حاجاتــه، وت
  ).24: 1993كركر، ( التعامل مع المرأة 

زوج ــــألكبـر للكانت المـرأة عنـد كثيـر مـن القبائـل كـسقط المتـاع، فقـد كانـت تـورث، وكـان االبـن ا    
ْمن غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح َ.  

ــــوكـــانوا ال يورثـــون البنـــات وال النـــساء وال الـــصبيان، وال يورثـــون إال مـــن حـــاز الغنيمـــة وقاتـــل عل ى ـــــــ
  .ظهور الخيل، وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث

دين ـــــن البنـــت ال تخـــرج فـــي الغـــزو، وال تحمـــي البيـــضة مـــن المعتّوكـــان العـــرب يعيـــرون بالبنـــات، أل
ُعليها، وال تعمل فتأتي بالمال شأن الرجال، واذا ما سبيت اتخذت للوطء تتداولها األيدي لذلك ٕ.   

وقــد حــدثنا القــرآن الكــريم عــن ، وقــد كــان هــذا يــورث الهــم والحــزن والخجــل لــألب عنــدما تولــد لــه بنــت
ل وجهــه مــسودا وهــو كظي ﴿: قــال تعــالىحالــة مــن تولــد لــه بنــت  اُألنثى ظ دهم ب ِواذا بــشر َأح َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ ُ ُُ ْ  ــ َ َ ــ ِ ْ ــَ َ ُ َ ـــِٕ ٌم ـــ

ا  اء م ون َأم يدســه فــي التــراب َأال س ه َأيمــسكه علــى ه شر ب ا ب وارى مــن القــوم مــن ســوء م ــيت َ ــ ََ ــ َ ُ ََ ِْ َِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ُ ــ ُ ٍَ ــ ُ ْ َْ َُ ْ ــ ِ ِ ْ َــ
َيحكمون ُــ ُ ْ ا حيــة، وال ذنــب ـــــكـانوا يختــارون دســها فــي التـراب، ووأده  مــاًوكثيــرا، )59-58: النحـل( ﴾َ

  .لها إال أنها أنثى
د ـــــزيـوكانت بعض القبائل ال تئـد البنـات، كمـا كـان فـيهم مـن يـستقبحون هـذه الفعلـة الـشنعاء ك      

ة رأـــــوكانــت بعــض القبائــل تحتــرم المــرأة، وتأخــذ رأيهــا فــي الــزواج، وكانــت الم، بــن عمــرو بــن نفيــل
العربيــــة الحــــرة تــــأنف أن تفتــــرش لغيــــر زوجهــــا وحليلهــــا وكانــــت تتــــسم بالــــشجاعة وتتبــــع المحــــاربين 

شارك ـــــــــــة تــــــــــــة العربيــــــــــوتــشجعهم، وقـــد تـــشارك فـــي القتــال إذا دعـــت الـــضرورة وكانـــت المــرأة البدوي
ة، ـــــــــسيـــــ والبـرود، واألكوف، وتنـسج الثيـاب،ــــزوجها فـي رعـي الماشـية، وسـقيها، وتغـزل الـوبر والـص

  .)24: 2000الصالبي،  (مع التصون والتعفف
  :ويمكن تلخيص واقع المرأة في العصور السابقة بما يلي

  .انعدام إنسانيتها، فلم يكن لها قيمة لدى الرجل، ولم يكن لها دور في هذه الحياة - 1
ا ـــــــــة، كمــــد، وكذلك بين الزوج والزوجانعدام المساواة بين الذكر واألنثى، بالنسبة لألوال -  2

  .عند العرب والهنود
ه ــــــــٕخضوع النساء لالحتقار والمهانة، واجبارهن على األعمال الحقيرة، كالبغاء، والترفي -  3

  .-  التي ذكرنا - عن الرجال، كما عند أكثر األمم 
ًفهما وتطبيقا- لم يكن لها أي عالقة بالدين  - 4 نعت من ذلك، كما عند اليهود ، فقد م- ً

  .والنصارى وغيرهم
  .حرمانها من حقوقها الشخصية واالقتصادية، كما هو حاصل عند أكثر األمم - 5
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  :المرأة في الحضارة اإلسالمية
  

ا ــــــــ يــا أيه"اإلنــسانية  وأعــاد لهــا اعتبارهــا فــي ،بعــد أن جــاء اإلســالم رفــع المظــالم عــن المــرأة
ُن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا أتقاكُالناس إنا خلقنـاكم مـ َ ً ، إن مـــــــٍ

ه ــــــــــــــيم بـــل أوجبـكحـــق التعلـــ: ومنحهـــا العديـــد مـــن الحقـــوق ،)13 :ســـورة الحجـــرات( "ٌاهللا علـــيم خبيـــر
إلرث أو  وجعلهــا تتمتــع بجميــع حقوقهــا فــي ا، وحــق المــشاركة فــي اتخــاذ القــرار، وحــق العمــل،عليهــا

ِ وجعلهــا تعبــر عــن رأيهــا بكــل صــدق ، واســتمع إليهــا،واحتــرم اإلســالم رأي المــرأة التــصرف بأمالكهــا ُ 
  .ٕوصراحة وأعطاها حرية الكالم وابداء الرأي
 فقـد ، وكلفهـا بتكـاليف كمـا كلـف الرجـل، ومنحهـا حريـات،ورفع مـن مكانتهـا وأعلـى مـن شـأنها

ية الرجــل فيمــا عهــد بــه اإلنــسان مــن شــرف الخالفــة فــي أعلــن اإلســالم كامــل مــسئوليتها إلــى مــسئول
ة﴿:األرض لقولـــه ســـبحانه ل فـــي اَألرض خليف ً إنـــي جاع َـــ ِ ِ َِـــ ٌِ ْ َ ِ ﴾ )ــــا علــــــــ وطالبهم،)30:ســـورة البقـــرة ى ـــ

و َأنـــشَأكم مـــن اَألرض واســـتعمركم فيهـــا﴿الـــسواء بعمـــارة األرض حيـــث قـــال ســـبحانه َه ِ ْ َُ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ  َ ســـورة (﴾ ُـــ
ِومــا خلقــت الجــن  ﴿طالبهمــا أيــضا علــى الــسواء بعبــادة اهللا فيهــا حيــث قــال جــل وعــال و،)61:هــود ْ ُْ َ َ َ َ

ِواإلنس إال ليعبـدون ُ ُ َْ ِ  ِ َ  وهكـذا فقـد شـارك الجنـسان فيمـا عهـد إليهمـا بـه مـن قبـل اهللا ،)56:الـذاريات(﴾ َِ
  .سبحانه وتعالى ليقوما به من غير استثناء

 دطهاـــــــرة واضـــــ فقاســت مــا قاســى الرجــال مــن عــذاب وهج، نــصيب فــي نــشر اإلســالمللمــرأة وكــان 
ي إذا ج ﴿ ، فكــان للنــساء بيعــة فــي القــرآن كمـــا للرجــال بيعــة،وأذى َيــا َأيهـــا النب ََ ِ  ــ ِ َ ات ـــــــ ُاءك المؤمن َـــ ِ ْ ُ ْ َ َ

زنين وال ي ه شيئا وال يسرقن وال ي ك علـى َأن ال يشركن بالل َيبايعن َـ َـ ُـ َ ََُ َ ََ َ َِ ِْ َْـ ِ ِْ ًْ ْ َـ َِ ــ ِ ْ ْ ّ ان َ ٍقــتلن َأوالدهـن وال يـأتين ببهت َــ ُْ ُ َِ َ َِْ َ ُ َ ْ ْ ْ
ايعهن واســتغفر له ين َأيــديهن وَأرجلهــن وال يعــصينك فــي معــروف فب ه ب ُيفترين َُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ َــ َ ُ َــ ََ ُ َ َ َ َِــ ِ ِْ َْ ُ ه إن اللَـــــّن اللــــْ ِ ـــَ َه ـــ

ٌغفور رحيم ِ  ٌ ُ   ).12سورة الممتحنة، (﴾ َ
  

 مــــــــــعــن الفهدة ــــــــإلســالم والــسيرة النبويــة المطهــرة قــراءة علميــة واعيــة بعييقــرأ تــاريخ ا مــنو
ــبعض المــسلمين الحــاليين، يجــد أن للمــرأة فــي ادي ــــاإلســالم الــدور الرائــد والقي الخــاطئ والمغلــوط ل

ــدور الرجــل فــي حمايــة الــدعوة،  ، ســبيل اهللا، والفدائيــة، والمــشورة، والطبابــةي  فــواالستــشهادالــسابق ل
  .األجيال والجهاد والمناقشة وتحصيل العلم وتربية
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  : المرأة في العصر الحديث
  

ا جاءت ــــة وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى وعندمأاستمر احتقار الغربيين للمر
ا من ـــ الثمن غاليأةها ودفعت المرـسرة وفك روابطناعية كانت السبب في تحطيم األــلصالثورة ا
ن أها ــرض عليـــالتها وفــــــــــعإ حيث امتنع الرجل عن ةسية والماديوكرامتها وحاجاتها النفجهدها 

  .ماأو أنفسها حتى لو كانت زوجة تعمل لتعول 
عطتها أ استغالل فجعلتها تعمل ساعات طويلة وأسوأ استغلتها المصانع أخرىومن ناحية 

ن تقبل لتعيل أرة ــا مضطـلمصنع نفسه ولكنهنها تقوم بالعمل نفسه واأقل من الرجل مع أجرا أ
ان تحت ـنسوق اإلـــنت حقـعلأوأسفر هذا النظام المستبد عن ثورة فرنسا المشهورة حيث ، نفسها

ـــمما هم و 1789  نهاية القرن الثامن عشر سنةفيخاء الحرية والمساواة واإلشعار  ــليإدفت ـ ه ــــــــ
  .)28: 2005عاشور،  (قهاة حقوأعطاء المرإالثورة الفرنسية 
اب ــــــين من الشبيمالاللثانية وقتل وائل القرن العشرين جاءت الحرب العالمية اأومع 

ة أرــــــــــــلت المــء بال عائل وبال زوج فتحملى وجود ماليين من النساإدى أمريكي مما ربي واألواأل
، طفال والعجائز ومن تعول من األا هيًال هلكت جوعٕان تعمل وأقسوة المحنة فكان يجب عليها 

ل مع ـــــــجر الرجأقل من أا ًرأج لها حيث كانت تمنحها واستمرت المصانع في معاملتها الظالمة
ا وحرمت من نوثتهأ لقد بذلت نفسها وكبرياءها وشيء؛ا نتاج والجهد المبذول فلم يبق لهاتحاد اإل

  .م دون مقابلوالد تحس بكيانها معهأسرة وأحاجتها الطبيعية الى 
لذا كان ال بد من ثورة نسائية تحطم هذا الظلم الواقع على المرأة منذ قرون طويلة، 
ًفاستخدمت المرأة أسلحة عديدة دفاعا عن حقوقها المهضومة، استخدمت اإلضراب والتظاهر، 

ل ـثيـاب والتمــق االنتخـالب بحــوالخطابة في المجتمعات، واستخدمت الصحافة، وأخذت تط
ٕلبرلمان، وانشاء حركات نسائية التي بذلت أقصى جهدها من خالل جمعياتها، وجمعيات حقوق با

اإلنسان، من نقل افكارها وتصوراتها من حيز الكالم والتنظير إلى حيز التطبيق العملي، وذلك 
ا ـــمن خالل هيئة األمم المتحدة، بعضهواستصدار الصكوك والوثائق بإقامة مؤتمرات وندوات 

كريم، ــــــد الـــعب( ومن ذلكالمرأة وبعضها اآلخر تكون المرأة جزءا مهما من قضاياه، خاص ب
2002 :4(:  

  ).م1974-هـ1394(، عام )رومانيا/بوخارست( المؤتمر العالمي األول للسكان، المنعقد في -
  .)م1975هـ 1395( المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، المنعقد في مكسيكو عام -
-هــــ1400(اجن عـــام ــــــــي كوبنهـــــــــلمـــؤتمر العـــالمي عـــن عقـــد األمـــم المتحـــدة للمـــرأة، المنعقـــد ف ا-

  ).م1980
  ).م1984-هـ1404( المؤتمر الدولي المعني بالسكان، المنعقد في مكسيكو عام -
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-هــــ1404( دورة اللجنــة المعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد المــرأة، المنعقـــدة فـــي نيويـــورك عـــام -
  ). م1984

ـــــيم عقـــــد األمـــــم المتحـــــدة للمـــــرأة، المنعقـــــد بنيروب- ـــــ المـــــؤتمر العـــــالمي الســـــتعراض وتقي ــــــي عــــ ام ــــــــ
  ). م1985-ـــــــه1405(
 ــــــــــــــــهـ1412(انيرو عـــام ـــــــــودي جــــــــــ مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة عـــن البيئـــة والتنميـــة، المنعقـــد فـــي ري-
  ).م1992–
  ). م1993-هـ1413(ن حقوق اإلنسان، المنعقد في فيينا عام  مؤتمر األمم المتحدة ع-
  ).م1994-هـ1415( المؤتمر األمم الدولي عن السكان والتنمية، المنعقد بالقاهرة عام -
  ).م1995-هـ1415( مؤتمر األمم المتحدة عن التنمية االجتماعية، المنعقد في كوبنهاجن عام -
  ).م1995-هـ1416(ة، المنعقد في بكين عام  المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأ-
، عــام )تركيــا/، المنعقــد فــي إســطنبول)الموئــل الثــاني( مــؤتمر األمــم المتحــدة للمــستوطنات البــشرية -
  ).م1996–هـ 1417(
   ".5+بيجين " م2000 مؤتمر االمم المتحدة عام -

لمــــسألة هــــذا باإلضــــافة إلــــى صــــدور عــــدد مــــن الــــصكوك والمواثيــــق الدوليــــة ذات الــــصلة با
  :االجتماعية، مثل 

  .م1945-هـ1364ميثاق األمم المتحدة، الصادر بتاريخ  - 
  .  م1948-هـ1367اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر بتاريخ  - 
  .م1952-هـ1372االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، عام  - 
  .م1966 -هـ1386، عام  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-
  .م1966-هـ1386العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عام  - 
  .م1967-هـ1387اإلعالن الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام  - 
  .  م1968 -هـ1388إعالن طهران عام  - 
  .م1979-هـ1399اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، عام  - 
  . م1985-هـ1405يجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، عام  إسترات-
  

ًرغم تلك المؤتمرات والمواثيق الدولية إال أنه مع ذلك ال زالت كثيرا من دول العالم حتى 
اليوم تضطهد المرأة وتسلبها حقوقها بغض النظر عن مدى تقدم هذه الدول، أو حتى األفراد 

، أو الثقافي، أو االجتماعي، أو المهني، أو االقتصادي، وبغض النظر عن المستوى التكنولوجي
  .أو السياسي، أو العرفي، أو الديني
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ارس ضدها في بعض ـــرأة والعنف الممــــــلى مدى اضطهاد المتشير إتية ولعل اإلحصائيات اآل
  :الدول المتقدمة وغير المتقدمة

  .من ضحايا العنف من النساء% 95 :فرنسا •
   يتعرض للضرب من أزواجهن أو أصدقائهن من النساء% 51   
  .من الرجال يمارسون العنف ضد النساء% 60 :كندا •

  .ض العائلة بأسرها للعنفتتعر% 66   
ري أو ــــف األسـنف واالضطهاد سواء العن نساء ضحايا للع10نساء من كل  8 :الهند •

  .القتل
للضرب من قبل من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن %70: البيرو •

  . أزواجهن
 يعتبر الضرب والعنف الجسدي المسبب الرئيسي في اإلصابات البليغة للنساء: أمريكا •

  .)32: 1998الغول، (
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  :المرأة في فلسطين
  

م أن تعــيش حيــاة مختلفــة 1948فـرض االحــتالل اإلســرائيلي علــى المــرأة الفلـسطينية منــذ عــام 
لعـالم، ولـيس مـن المبالغـة القـول إن التـأثيرات الـسلبية لالحـتالل طالـت كـل عن بقية النساء في هذا ا

ـــالمــرأة الفلــسطينية، الشخــصية واالجتماعيــة واالقتــصادية والــسياسية، ممجوانــب حيــاة  ـــا جعــل حيـ اة ــــــ
ـــر ق ـــا عـــن ســـواه، نموذجـــا أشـــد صـــعوبة وأكث ـــدا مختلف ـــهـــذه المـــرأة أنموذجـــا فري ك ـــــــــــساوة، إال أن تلـــ

، ولــم تــتمكن مــن النيــل مــن صــمودها، بــل علــى لــم تكــسر عزيمــة المــرأة الفلــسطينيةالظــروف كلهــا 
ــة النــساء، امــرأة ســطرت بمواقفهــا المــشرقة  العكــس؛ فقــد خرجــت مــن رحــم تلــك اآلالم امــرأة غيــر بقي
وصــبرها الجميــل أعظــم العبــر والبطــوالت؛ ليفــوق دور المــرأة بــذلك نــسبة النــصف التــي تــشكلها فــي 

  .مع الفلسطيني، ولتكون مسئولة عن بناء مجتمع بأكمله برجاله ونسائهالمجت
ــــأمـــا عـــن تطـــور نظـــرة المجتمـــع الفلـــسطيني اتجـــاه المـــرأة فقـــد مـــر بعـــدة مراحـــل حي ــــث فــــ ي ـــــ

فقـد  ،ضـعف الـوازع الـديني اإلسـالمي لـدى المجتمعـات اإلسـالميةفبسبب  الماضي تأثر بعدة عوامل
 فــنالحظ مــن خــالل تتبــع  حركــة التفكيــر ،مجتمعــات العــادات والتقاليــد الأصــبح المــسيطر علــى فكــر

الفلسطيني في الماضي من خالل إبداعاته الشعبية المتمثلة في أمثلته الـشعبية أو أغانيـه أو عاداتـه 
دة وتقاليـــده نـــدرك أن هنـــاك حـــدة فـــي التمييـــز بـــين الرجـــل والمـــرأة وتـــأتي هـــذه الحـــدة ألســـباب متعـــد

  ):24-23: 1998البردويل، (
ل ــــواعد الرجـــــِطبيعــة المجتمــع الفلــسطيني فــي معظمــه كــان زراعيــا يحتــاج إلــى اســتثمار س .1

بــل إن هــذا  الــذكور هــم األقــوى واألثبــت للعمــل،  واألبنــاء،القويــة فــي العمــل أكثــر مــن المــرأة
الــضعف المعهــود عــن المــرأة انعكــس أيــضا علــى نفــسية المجتمــع الفلــسطيني بــشكل ســلبي 

  .لمجتمع ثقته بأن بمقدور المرأة أن تساهم حتى في صنع القوة في المجتمعحتى فقد هذا ا
طبيعــة المجتمــع الفلــسطيني مجتمــع محــافظ أخالقيــا وهــو يعتبــر الــشرف أهــم قــضية يحــافظ  .2

ِ ولديــه شــعور دائـم بــأن المــرأة هــي نقطـة ضــعفه فــي هــذا المجـال منــذ أن تولــد وحتــى ،عليهـا
 .تموت

ـــث فـــي هـــذه النظـــرة ا .3 ـــسبب الثال ـــسطيني ال ــــ عـــدم ثقـــة ه،تجـــاه المـــرأةالحـــادة للمجتمـــع الفل ذا ـ
 مــن النظــرة العامــة  وقــد اســتمدوا هــذه الــصورة الــسلبية،المجتمــع فــي عقليــة ونفــسية النــساء

 .لطبيعة المرأة

ـــويــزداد عــدم الثقــة فــي المــرأة فــي المجتمــع الفلــسطيني مــن لحظــة زواجهــا وكونهــا زوج  ،ةــــــــ
ي قـضايا ال يحـتم أن تخالفـه فيـه امـرأة وال يعتبـر لهـا الحـق فـي وذلك ألنهـا تخـالف الرجـل فـ

  . ض الرجل الفلسطيني مشاورة المرأةمخالفته وبسبب عدم الثقة يرف
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  :ونتيجة األسباب السابقة نتجت عادات وتقاليد توارثت، ومنها ما هو باقي ليومنا هذا

ـــذكر علـــى األنثـــى وهـــذه النظـــرة مـــن العـــصور الج .1 ـــود ال ــــاهليـــة حيتفـــضيل المول ــــث كـــــــ انوا ــــ
ــود احــدهم أنث ـــينظــرون للمــرأة نظــرة احتقــار، بــل وكــانوا يتــشاءمون كلمــا كــان مول ـــى قــــــ ال ــــــ

ًواذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم" تعالى  ُُ َ  ُ  ).58: سورة النحل" (ٕ

يم األبنــاء الــذكور  علــى تعلــيم التفرقــة بــين األبنــاء والبنــات فــي التربيــة، فمــثال تفــضيل تعلــ .2
 .البنات

تــزويج البنــت بــدون علمهــا وأخــذ رأيهــا، وأحيانــا يتعــدى الرجــل علــى خطبــة أخيــه، فيمــا يقــال  .3
إذا كـان مـن أقاربهـا، وهنـاك مـن يقـوم بحجـز بنـت الـصديق أو الجـار منـذ صـغرها ) التبدي(

 .البنه، فإذا كبرت وجدت نفسها مخطوبة

ـــي اتخـــاذ القـــرارات التـــي تخإهانـــة الزوجـــة وعـــدم احترامهـــ .4 ص الحيـــاة ــــــــا وعـــدم مـــشاركتها ف
 .األسرية

 .عدم إعطاء اإلناث حقهن في الميراث .5

 .ٕتفضيل الرجل على المرأة، وان كانت أكفأ في إتاحة فرص العمل .6

  .عدم مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار، أو االستماع إلى رأيها، وحتى إبداؤه .7
، ولمـا مية فـي مجتمعنـا الفلـسطيني والتطـور العلمـي والتكنولـوجيولكن مع الصحوة اإلسال  

  .كانت المرأة تشكل نصف المجتمع كان عليها أن تشارك الرجل في عملية التنمية
  : ونظرة المجتمع إليها الفلسطينيةأهم المجاالت التي تهم المرأة

  :تعليم المرأة الفلسطينية/ أوال
ـــ والتعلــيم الع، فــالتعليم العــام،لتنميــة الــشاملةيعتبــر التعلــيم جــزءا مهمــا فــي عمليــة ا ـــالي يلعـــ ب ــــ

 واالجتماعيــة ،دورا أساســيا فــي إعــداد القيــادات الفكريــة والعلميــة والفنيــة الالزمــة للتنميــة االقتــصادية
وظف ـ ويـ،وةـ عـصر تتحـول فيـه المعرفـة إلـى قـ،اتـــ خاصـة وأننـا نعـيش فـي عـصر المعلوم،الشاملة

 ،يمــــــــــــــ وبالتــالي تبــرز وتتأكــد األهميــة المتزايــدة للتعل،ا اجتماعيــا واقتــصاديا وعــسكريافيــه العلــم توظيفــ
امعي ـــــــــــوقـد حظيـت المـرأة فـي العقـد األخيـر بــالتعليم األساسـي والثـانوي ودخلـت مـضمار التعلـيم الج

  . فقد حظيت اإلناث اهتماما بالتعليم مع الذكور على حد سواء،في فلسطين
  :ليم العامالتع .1

ففــي الــسبعينات نالحــظ أن عــدد الطالبــات يــساوي عــدد الطــالب الــذكور تقريبــا فــي المراحــل 
ـــة وقطـــاع غـــزة ـــضفة الغربي ـــة نالح،األساســـية فـــي ال ـــة الثانوي ــــ بينمـــا فـــي المرحل ــــظ انخفـــــ اض عـــدد ــ
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 لعــدة ةــــ وذلــك يرجــع إلــى تــسرب الطالبــات فــي المرحلــة الثانوي،الطالبــات إلــى نــصف عــدد الــذكور
  :عوامل منها

 .االعتقاد بعدم فائدة التعليم العالي للفتيات •

 . تفضيل الذكر على األنثى في التعليم •

 .االعتقاد أن التعليم يؤثر سلبا على فرص الزواج •

  . وجود المدارس في أماكن بعيدة •
 ،و ُأمت فتـــاة أـــــــتعلـــيم المـــرأة ســـواء كانومـــع الـــوعي الكامـــل ألفـــراد المجتمـــع الفلـــسطيني بأهميـــة 

ـــسبة اإلنـــاث الملتحقـــات  م1997-1996 عـــام فـــي نالحـــظ فـــي المـــرحلتين األساســـية ارتفعـــت ن
ــــالتعليم العــــام والثانويــــة ــــات ب ــــاث الملتحق ــــسبة اإلن ــــغ ن ــــث بل ـــــدائ% (48.82، حي ــــرة اإلحـ صاء ــــــ

  .)22: 1997المركزية، 
 اإلنـاث نـسبة توصـل، 2009 -2008 لعـام الجهـاز المركـزي لإلحـصاءواستنادا إلحـصاءات 

 العـام مـساو تقريبـا  اإلنـاث الملتحقـات بـالتعليمنـسبة ت وصـل، بينمـا%54 الثـانوي الملتحقات بالتعليم
  .لعدد الذكور في التعليم العام

 :التعليم العالي .2

 )%45.11( 1997 -1996ي الجامعات الفلـسطينية لعـام بلغت نسبة اإلناث المسجالت ف
مــن مجمــوع  % 38.92 و،ينية فــي الــضفة الغربيــةمــن مجمــوع المــسجلين فــي الجامعــات الفلــسط

: 1998دائـــرة اإلحـــصاء المركزيـــة،  (المـــسجلين فـــي الجامعـــات الفلـــسطينية فـــي محافظـــات غـــزة
68(. 

عــالي حــسب إحــصاءات وزارة التربيــة والتعلــيم  الم اإلنــاث الملتحقــات بــالتعلينــسبة وصــل كمــا
 فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي مـن مجمـوع المـسجلين% 53.8إلـى  2008 – 2007العالي لعـام 

  ).1: 2008 ،وزارة التربية والتعليم(في الضفة الغربية ومحافظات غزة 
  :التدريس .3

ـــكعاملــة فــي مؤســسات التعلــيم ســواء فــي التالفلــسطينية أيــضا شــاركت المــرأة  ـــدريس أو فــــ ي ــــــــ
  م1996/1997لعـام نويـة  فبلـغ نـسبة المعلمـات فـي المـدارس األساسـية والثا،إدارة مؤسسات التعليم

  .)75: 1998دائرة اإلحصاء المركزية،  ( %46.9حوالي 
فقــــد بلغـــــت نـــــسبة م  2009 - 2008وبنــــاءا علـــــى إحـــــصاءات وزارة التربيــــة والتعلـــــيم لعـــــام 

الجهـاز ( مـن مجمـوع المعلمـين فـي مؤسـسات التعلـيم العـام% 54.8المعلمات فـي التعلـيم العـام إلـى 
   ).1: 2010 المركزي لإلحصاء،
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  :مشاركة المرأة في مجال العمل/ ثانيا
 وتفـوقهن فـي ،لعـشر أوائـل فـي الثانويـة العامـةا نالحـظ حـصول الطالبـات علـى أكثـر ارغم أنن

ــللوظــائف المختلفــة علــى المتقــدمين ا وبــرغم أننــا نالحــظ تفــوق المتقــدمات للقبــول ،الجامعــات ذكور ـل
شاركة فـي القــوى العاملـة فقـد بلغــت نـسبة اإلنــاث لكننـا نجـد هنــاك فجـوة بـين الــذكور واإلنـاث فــي المـ

ــــمـــن إجمـــالي المـــشاركين فـــي القـــوى العامل% 15.2المـــشاركات فـــي القـــوى العاملـــة حـــوالي  ــــة فــــــ ي ـــــ
 :2009الجهـــــــــاز المركـــــــــزي لإلحـــــــــصاء الفلـــــــــسطيني،  (الـــــــــضفة الغربيـــــــــة وقطـــــــــاع غـــــــــزة

http://www.pcbs.gov.ps.(  
لمــرأة، ممــا أدى إلــى عــدم انخراطهــا فــي ســوق العمــل بمــا وهــذا نتيجــة نظــرة المجتمــع لعمــل ا

  .يتناسب مع مستواها العلمي ودورها في العملية التنموية
  :مشاركة المرأة في العمل المجتمعي والمؤسسات األهلية/ ثالثا

ِالنشاط االجتماعي للمرأة الفلسطينية وتوحدها مـع قـضايا مجتمعهـا واضـحة فهـي تحـاول بكـل  َ
  .اتها العمل على تطوير وتنمية ذلك المجتمعٕطاقاتها وامكان

 ، والثقــــافي،صحيـــــــ وال،اثيــــــــال اإلغـــــــــ وفــــي المج والعمــــل النقـــابي،فـــشاركت فــــي العمـــل التطــــوعي
 وهنالـك الكثيـر مـن الجمعيـات األهليـة التـي ،والتنموي فهناك العديـد مـن المؤسـسات األهليـة النـسائية

العديــد مــن الجمعيــات األهليــة تخــصص فيهــا ف ،بجانــب الرجــلتــشارك المــرأة فــي إدارتهــا وعــضويتها 
  .قسما نسائيا

  :المرأة والمشاركة السياسية /رابعا
  : )47-41: 2007الملتقى التنموي الفلسطيني،  (مشاركة المرأة في االنتخابات المحلية •

  .ينمن مجموع المقترع%" 47.8"ابية قد سجلت نسبة التصويت النساء في جميع المراحل االنتخ
  : مشاركة المرأة في االنتخابات التشريعية الثانية •

  : مشاركة المرأة كمرشحة . أ.
ٕممـا ال شــك فيــه أن تعـديل القــانون واقــرار الكوتــا النـسائية ســاهم فــي زيـادة عــدد المرشــحات كمتطلــب 

قائمــة انتخابيــة فــي حــين " 11"مرشــحة موزعــة علــى " 70" قــانوني فــي القــوائم حيــث بلــغ عــددهن مــن
ــــمرش" 437"مرشـــحة فـــي مقابـــل " 15"سبة المرشـــحات علـــى الـــدوائر وكـــان عـــددهن قلـــت نـــ ًحا مـــن ــــ

  .فقط% 3.3الرجال أي بنسبة 
د ـــــــــن المقاعـــــوســجلت نتــائج االنتخابــات فــشل جميــع المرشــحات علــى الــدوائر وعــدم فــوزهن بــأي م

 علـى مـستوى القـوائم بالرغم من أن عـدد مـنهن حـصله علـى نـسبة مرتفعـة مـن أصـوات النـاخبين أمـا
وائم وبنـــسبة ــــــــــد القـــــــــمـــن مقاع%" 25.75"مقعـــد بنـــسبة " 66"امـــرأة مـــن مجمـــوع " 17"فقـــد فـــازت 

د مقعــدا وبهــذه النــسبة تعتبــر المــرأة قــ" 132"مــن مقاعــد المجلــس التــشريعي البــالغ عــددها % 12.8
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نــساء فــي مقاعــد المجلــس مراكــز صــنع القــرار حيــث كانــت نــسبة الًحققــت تقــدما علــى صــعيد توليهــا 
  .فقط% 5.7التشريعي السابق 

  : مشاركة المرأة كناخبة . ب
ــــلـــم تقتـــصر مـــشاركة المـــرأة فـــي االنتخابـــات التـــشريعية علـــى الترشـــيح بـــل كان ـــمــت الــ شاركة ــــ

اء ـســـــــــــــــًاألوســــع للنــــساء  كناخبــــات حيــــث تطــــور الــــوعي لــــدى النــــساء عمومــــا بــــضرورة إشــــتراك الن
  . في تقرير انتخاب القيادة الوطنية للمساهمة

ــــسبة النــــساء المقترعــــات  ــــد بلغــــت ن ــــل %" 45.75"وق ــــسبة %" 54.25"مقاب ذكــــور موزعــــة بن
ذكــور، أمــا فــي الــضفة الغربيــة نــسبة المقترعــات %" 54.9"نــساء فــي قطــاع غــزة مقابــل %" 45.08"
   . ذكور%" 53.80"مقابل %"  46.19"

  

  25/1/2006االنتخابات التشريعية الثانية مشاركة المرأة في : )2.1(جدول رقم 

  مجموع المقترعين  الذكور  اإلناث
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد

  المنطقة

  غزة   54.9%  229613  45.80%  188495  418108
  الضفة  53.80%  335910  46.19%  288406  624316
  المجموع  54.25%  565523  45.75%  476901  1042424

  )43: 2007قى التنموي الفلسطيني، الملت(

  :مشاركة المرأة في المقاومة /خامسا
لــم تكــن قــضية إشــراك المــرأة الفلــسطينية فــي العمــل الجهــادي المقــاوم بأشــكاله وأســاليبه وأطــواره 
َكافة؛ مثار جدل أو إشكال حاد في تـاريخ الـشعب الفلـسطيني وقـضيته؛ فالمعانـاة الفلـسطينية الهائلـة 

ًالحتالل، ونالت أوجه الحياة كافة؛ جعلت منهـا جحيمـا ال يطـاق ولـم تتـرك مـساحة ألي ّالتي ولدها ا
ً رجـاال ونـساء، شـيبا وشـبانا وأطفـاال –ًجدل ولم تدع خيـارا ألحـد  ً ً ة ـاولــاومة ومحـاق بالمقــــــــ إال اللح–ًً

ة، وعانـــت ّ تـــشربت األلـــم، وتـــذوقت المعانـــا– كمـــا هـــو الرجـــل –رد العـــدوان وكـــف األذى؛ فـــالمرأة 
المــصائب، ولــم يــراع االحــتالل لهــا أي حرمــة، ولــم يــوقر لهــا أمومــة، ولــذلك فهــي باتــت علــى خــط  ِ

ـــالمواجهــة الــساخن مــع قــوات االحــتالل تبادلــه النــار بالنــار، والــدم بالــدم، والقتــل بالقتــل، دون ت ّردد ، ــ
  . ٕعبر العمليات االستشهادية، والتصدي لالجتياحات، وايواء المقاومين
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 :2008الـــــشنطي، ( المظـــــاهر الجهاديـــــة وصـــــور الممانعـــــة المقاومـــــة للمـــــرأة الفلـــــسطينية

www.salmajed.com( :  
  : المظهر األول

  . م1967ّتعرض أكثر من عشرة آالف فلسطينية لالعتقال منذ عام   -1
اعتقــال زوجــات المجاهــدين وأمهــاتهم وبنــاتهم وأخــواتهم والتحقيــق معهــن إليجــاد حالــة مــن   -2

  . نفسي على المجاهدين ليضطروا إلى االعترافالضغط ال
م مــن ذلــك ــــصــبر زوجــات األســرى اللــواتي لــم يمــر علــى زواجهــن إال أشــهر قليلــة ، وبالرغ  -3

ــــى المــــصابرة والوق ـــــفهــــن يرفــــضن االنفــــصال بــــل يؤكــــدن إصــــرارهن عل ــــى جـــ ـــــوف إل انب ـ
   .أزواجهن

تنقــل فــي الــشهر الواحــد ألكثــر ً أحيانــا للائالتهمجــات المجاهــدين المطــاردين وعــاضــطرار زو  -4
ًمن مسكن خوفا من المالحقة والمطاردة، وأعتقد أن هذه قمة المعاناة ، ومـع ذلـك فالـصبر 

  . منهن في أعلى درجاته
  : وهي المشاركة الفعلية في الجهاد: المظهر الثاني

ــهًفــالمرأة تقــوم بتجهيــز ابنهــا وأخيهــا وهــو خــارج للربــاط، وتودعــه وتدعمــه بالثبــات، قائلــة -1 :  ل
  ). ًأريدك مقبال غير مدبر(
المـــرأة تحتـــضن المقاومـــة، فـــالمرابطون يحتمـــون فـــي بيتهـــا، وهـــي التـــي تـــسهر علـــى أكلهـــم  -2

  . وشربهم، وتساعدهم إن أرادوا التنقل في حمل أمتعتهم
ا ــــــك القــوة والــشجاعة كملــالمــرأة علــى اســتعداد ألن تخــرج إلــى أي عمــل جهــادي؛ فهــي تمت -3

  . يات الحصار في بيت حانونحدث في ملحمة فدائ
ُالمــرأة تبقــى فــي بيتهــا ويهــدم علــى رأســها وال تتركــه، بــل تنــصب خيمــة علــى أنقاضــه وترفــع  -4

  ). لن أرحل: (شعار التحدي والصمود
   . المرأة الفلسطينية شاركت في العمليات االستشهادية -5
و زوجهـــا أو  تجيــد اســـتعمال الـــسالح، فقــد تعلمـــت علـــى يــد ابنهـــا أهنــاك نـــساء فلـــسطينيات -6

اء فــي ــــــــــــأخيهــا؛ ألنــه يجــب أن تــتعلم وتتــدرب، ولهــا قــدوة فــي تاريخهــا وحــضارتها كمــا ج
حــديث الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم، فقــد تقــضي الــضرورة أن تــشتبك مــع العــدو بحيــث ال 

 . تقع في يده لقمة سائغة
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  المرأة والتعليم العالي في فلسطين
  :طينواقع التعليم العالي في فلس

لقــد أصــبح مــن المــسلمات أن التعلــيم أســاس لنهــضة الدولــة واألمــة ويحمــل علــى عاتقــه مهمــة 
ــة االقت الء ـــــــصادية واإلعـــــــــمتميــزة فــي مجــاالت إعــداد الكفــاءات ودفــع االختــراع التكنولــوجي والتنمي

ًبــروح األمــة، ويلعــب دورا رياديــا وشــامال فــي عمليــة بنــاء الدولــة، كمــا أنــه مــشروع ً  اســتراتيجي يهــم ً
ـــة للدولـــة إال مـــن خ ـــدرة الكامل ـــا أن نرفـــع الق ـــدول الناميـــة، فـــال يمكنن ــــالمـــصير فـــي ال ــــالل االرتقـــــ اء ـــ

  . بالتعليم، ورفع مستوى األهلية لجميع أفراد األمة
ــــ وأصـــبح الـــربط ب،فـــاليوم تـــدخل البـــشرية عـــصر المعلومـــات بخطـــوات متـــسارعة       ــــين التعلـــــ يم ـــــ

  .ًتقنية أوثق يوما بعد يوم، وقد قدمت التقنية الحديثة وسائل جديدة لرفع مستوى التعليموال
ــة فــي فلــسطين يجــب االهتمــام بــالموارد البــشرية وال يتــأتى ذلــك إال مــن خــالل  ولقلــة المــوارد الطبيعي

  .التعليم
جتمــــع ا يهــــدف إلــــى تلبيــــة حاجــــات المً اقتــــصادي–ا ًا اجتماعيــــًويعتبــــر التعلــــيم العــــالي نــــشاط

ـــويتجــاوب مــع رغبــات الفــرد فــالنمو االقتــصادي والتقــدم الثقــافي يتحققــان مــن خــالل الكفــاءات الت ي ــ
ستقبلي فــي ــــــــ ويمكــن النظــر إلــى التعلــيم العــالي كاســتثمار آنــي يتمثــل مــردوده الم،يتــزود بهــا األفــراد

  . زيادة الدخل القومي عن طريق ارتفاع إنتاجية المتعلم
عبــر تــاريخهم الطويــل علــى المــوارد البــشرية، وخاصــة العقــل البــشري  طينيوناعتمــد الفلــسفقــد 

 تحــت  وقــد حــافظ الفلــسطينيونكــشعب حيــويوالمهــارات البــشرية، للمحافظــة علــى بقــائهم وتطــورهم 
التعليم باعتبـــاره ـــــــــــيـــق وراســـخ باالحـــتالل اإلســـرائيلي وفـــي الـــشتات علـــى حـــد ســـواء، علـــى التـــزام عم

  . ًإلحساس بالقيمة الذاتية ومصدرا لألمن الفردي والجماعيً رئيسيا لاًمصدر
فقــد أقيمــت غالبيــة مؤســسات التعلــيم العــالي المتواجــدة فــي فلــسطين فــي ظــل ظــروف صــعبة 

ــــمؤســـسات التعلوقـــد ســـعت . كتعبيـــر عـــن اإلرادة وااللتـــزام وبمبـــادرات مـــن قبـــل أفـــراد وجماعـــات يم ــــــــ
لي عـن طريـق تلبيـة طلـب األجيـال الـشابة المتزايـد علـى التعلـيم  االحتالوالظلملمواجهة القمع العالي 

ـــتزويــدهم بفرصــة الدراســة فــي فلــسطين بعــد أن حرمــوا عنــوة مــن فــرص الدراسو ـــة فـــــــــ ـــالخي ــــــــــ  ارجـــــ
  .)3: 2003وزارة التربية والتعليم،(

إنــشاء الجامعــات خــالل فت قطــاع التعلــيم العــالي الفلــسطيني، مـن الــصعب االســتهانة بإنجــازاف
ذلك ـــــــــفتــرة االحــتالل بحــد ذاتــه أثبــت مقــدرة الفلــسطينيين علــى النجــاح حتــى فــي أصــعب الظــروف وب

ـــذاتهم ـــى رفـــع احتـــرامهم ل ـــادات اجتماعأدى إل ـــة سياســـية وقي ــــي وأســـهم فـــي إعـــداد نخب ة واقتـــصادية، ـــ
و ــــــــاز هــــــــــــوكــان أكبــر إنج،يــة إلــى الــضفة الغربيــة وقطــاع غزةواجتــذب كفــاءات بــشرية ومــوارد مال

  ).78: 2002برنامج دراسات التنمية، ( تخريج الجامعيين بأعداد فاقت التصور
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  عنــدما بــدأتم العــالي الفلــسطيني إلــى ســنوات األربعينــاوتعــود الجــذور التاريخيــة لنظــام التعلــي
ج حيـث لـم يكــن هنـاك أيــة ا مـن الطلبـة يلتحقــون بمؤسـسات التعلــيم العـالي فـي الخــارًعـدد كبيـر نــسبي

ـــــ وقــــد كــــان التوجــــه الرئيــــسي للطلبــــة عندئــــذ هــــو للجامع.مؤســــسات داخــــل فلــــسطين ات المــــصرية ــــ
ـــة ـــة والبريطاني ـــذ مرتفعـــ،واألمريكي ـــد كانـــت تكـــاليف الدراســـة عندئ ـــالطبع فق  نـــسبيا كمـــا إن إجـــراء ة وب

ـــاول الج ـــى القبـــول كانـــت صـــعبة وليـــست فـــي متن ـــد االتـــصاالت الالزمـــة للحـــصول عل ـــذلك فق ـــع ل مي
اقتــــصرت الدراســــة العليــــا إلــــى حــــد بعيــــد علــــى أبنــــاء العــــائالت الميــــسورة ذات المكانــــة االجتماعيــــة 

  .والسياسية
 

ـــلــم يكــن هنــاك مؤســسات تعلــيم جــامعي فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلم 1967قبــل عــام  ة ــ
ا ـــمعلمـين بـرز منها كـان عبـارة عـن كليـات مجتمـع تـدعى فـي ذلـك الوقـت بـدور الًوكل مـا كـان قائمـ

ـــي،)أنـــروا( دور المعلمـــين التابعـــة لوكالـــة الغـــوث الدوليـــة ـــات الت ــــتها الحكومشأــــــــ أن وبعـــض الكلي ة ـــــ
األردنيــة إضــافة إلــى بعــض الكليــات الخاصــة مثــل كليــة بيرزيــت وكليــة النجــاح فــي نــابلس والكليــة 

  .العربية في القدس
 1967عـــام ) الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة(لـــسطينية ث االحـــتالل اإلســـرائيلي  فـــي األراضـــي الفدأحـــ

 فــي األراضــي المحتلــة إلــى االعتمــاد علــى يتغييــرات اجتماعيــة واقتــصادية ودفــع بــالمجتمع الفلــسطين
وفــي هــذا المجــال فــان عــدم وجــود مؤســسات . نفــسه فــي التخطــيط والتفكيــر حتــى فــي مجــال التعلــيم

ـــنفـــوذ االجتمـــاعي أو االقتشـــخاص ذوي الً دورا أكبـــر لألقياديـــة تعليميـــة أعطـــى ــــصادي أو العلمــــ ي ـــ
  .لألخذ بزمام المبادرة في هاذ المجال

ــــــ التـــــي أعلن1972وقـــــد كانـــــت أولـــــى المبـــــادرات فـــــي كليـــــة بيرزيـــــت عـــــام  ت عـــــن تطـــــوير ــ
علنـــت مـــدارس الفريـــر فـــي  أ1973ى درجـــة البكـــالوريوس، وفـــى عـــام التخصـــصات التـــي تدرســـها إلـــ
 افتتحـت كليـة أخـرى 1980 وفـى عـام ،ة أطلق عليها جامعة بيت لحمالقدس عن تحويلها إلى جامع

وتطـورت .  لتـشكال جامعـة الخليـل1971في الخليل إلى جانب كلية الشريعة التي تأسـست منـذ عـام 
 1978 بعـــد إن كانـــت كليـــة متوســـطة وفـــى عـــام 1977كليـــة النجـــاح فـــي نـــابلس إلـــى جامعـــة عـــام 

هايـة الـسبعينيات وبدايـة الثمانينيـات انطلقـت أربـع كليـات  وفى ن،تأسست الجامعة اإلسالمية في غزة
ــــ ومـــع بدايـــة العقـــد األخي،يعـــرف باســـم جامعـــة القـــدس جامعيـــة فـــي القـــدس شـــكلت مـــا ر مـــن القـــرن ــ

ـــسطين وهمـــا جامعـــة األزهـــر وجالماضـــي تأســـست احـــدث جـــامعتين ــــالمفتوحعـــة القـــدس ما فـــي فل ة ــ
، وأخيــــرا الجامعــــة األمريكيــــة فــــي جنــــين، )30-29: 2005المركــــز الفلــــسطيني لحقــــوق اإلنــــسان، (

     .وجامعة فلسطين،  وجامعة األمة في غزة
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  :تصنيف مؤسسات التعليم العالي في فلسطين
تـصنيف مؤسـسات التعلـيم ) 10المـادة ( بـشأن التعلـيم العـالي 1998لـسنة ) 11(يحدد قانون رقـم    

ــــالتعليميـــة التـــي تدرسمـــن حيـــث التأســـيس ومـــن حيـــث البـــرامج : العـــالي علـــى مـــستويين الـــسلطة  (هاـ
  .)1998الوطنية الفلسطينية، 
  :تصنف المؤسسات في ثالث فئاتفمن حيث التأسيس 

  :مؤسسات التعليم العالي الحكومية .1
ا ًـــا وماليــــــــً   تتبـــع مؤســـسات التعلـــيم العـــالي الحكوميـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي مباشـــرة إداري

ـــة ويعـــين رئـــيس ا،اًوقانونيـــ ـــسلطة الوطني ـــ وكـــذا مجلـــسها االست،لمؤســـسة بقـــرار مـــن رئـــيس ال شاري ــــــ
  .بتنسيب من الوزير

 :مؤسسات التعليم العالي العامة .2

يتــولى مــسؤولية كــل مؤســسة مــن مؤســسات التعلــيم العــالي العامــة مجلــس أمنــاء ويــديرها مجلــس   
  .تربية والتعليم العاليال  وتنظم شؤونها وأسلوب عملها بأنظمة تصادق عليها وزارة،المؤسسة

  :مؤسسات التعليم العالي الخاصة .3
ـــس المؤســـسة طبق  ا للنظـــام ًـــيتـــولى إدارة كـــل مؤســـسة مـــن مؤســـسات التعلـــيم العـــالي الخاصـــة مجل

ذه ــــــــرن هــــــــ وتـــنظم شـــؤونها وأســـلوب عملهـــا بأنظمـــة داخليـــة، ويـــشترط أن تقت،األساســـي للمؤســـسة
  .ليم العالياألنظمة بمصادقة وزارة التربية والتع

  : يحدد القانون أربعة مستويات من المؤسساتحيث البرامج التعليميةأما من 
 :الجامعات •

وتقــدم بــرامج  التــي تــضم كــل منهــا مــا ال يقــل عــن ثــالث كليــات جامعيــة" وهــي مؤســسات     
ـــوللجامعــة أن تقــدم بــرامج للدراســات العليــا تنته... تعليميــة تنتهــي بمــنح درجــة البكــالوريوس   يـــ

  ...".بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه 
 :الكليات الجامعية •

ــــــبـــــرامج تعليميـــــة أكاديميـــــة أو مهنيـــــة تنتهـــــي بم" وهـــــي المؤســـــسات التـــــي تقـــــدم     نح درجـــــة ـــ
أو تقنيـــة لمـــدة ســـنتين أو /أو مهنيـــة و/البكــالوريوس وللكليـــة الجامعيـــة أن تقـــدم بـــرامج تعليميــة و

  ...".نح شهادة الدبلوم ثالث تنتهي بم
 :البوليتكنيك •

ــــــأو تقنيـــــة تنته/بـــــرامج مهنيـــــة و" وهـــــي المؤســـــسات التـــــي تقـــــدم  ... ي بمـــــنح شـــــهادة الـــــدبلوم ــ
ـــــرامج تقنيـــــة و ـــــة وتنته/وللبوليتكنيـــــك أن تقـــــدم ب ــــــأو مهني أو /ي بمـــــنح درجـــــة البكـــــالوريوس وـــــــــ

  ."نيةأو التق/الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المهنية و
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 :كليات المجتمع •

ـــة و" وهـــي المؤســـسات التـــي تقـــدم  ـــة أكاديمي ــــأو تقني/أو مهنيـــة و/بـــرامج تعليمي ة ال تقـــل مـــدة ـــــــ
ــــالدراســـة فيهـــا عـــن ســـنة دراســـية واحـــدة تنتهـــي بمـــنح شـــهادة ال دبلوم األكـــاديمي أو المهنـــي أو ـــ

  ."التقني
 

 :أهداف التعليم العالي

  ):1998السلطة الوطنية الفلسطينية، (ا يلي يهدف التعليم العالي لتحقيق م
  

فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحـاق بـالتعليم العـالي ومتابعـة الكفـاءات العلميـة  .1
 .في الداخل والخارج وتنميتها

 

تــشجيع حركــة التــأليف والترجمــة والبحــث العلمــي ودعــم بــرامج التعلــيم المــستمر التــي تقــدمها  .2
 .عالي الفلسطينيةمؤسسات التعليم ال

تمكــين المجتمــع الفلــسطيني مــن التعامــل مــع المــستجدات العلميــة والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة  .3
 .واستثمارها وتطويرها

 

اإلســهام فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع الفلــسطيني مــن الكــوادر البــشرية المؤهلــة فــي مختلــف  .4
 .المجاالت العلمية الثقافية

 

 الهيئــات العلميــة والدوليــة ودعــم وتطــوير مؤســسات التعلــيم توثيــق أطــر التعــاون العلمــي مــع .5
 .العالي ومراكز البحث العلمي

 

ـــــٕالعنايــــة بدراســــة الحــــضارة العربيــــة واإلســــالمية واكــــساب الطلبــــة مه .6 ارات التفكيــــر الناقــــد ـــــــــــ
 .وتشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي

 

روبتهم وتعزيـــز روح ـوطنهم وعــــــــــــــــــــــــميـــة القـــيم العلميـــة والروحيـــة وتنـــشئة أفـــراد منتمـــين لتن .7
 .التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة

 

اإلســهام فــي تقــدم العلــم وصــون الحريــات ونزاهــة البحــث العلمــي وبنــاء الدولــة علــى أســس  .8
 .تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة

ًالتعلــيم العــالي قــادرا علــى تحقيــق األهــداف وبالنوعيــة القــادرة علــى بنــاء الفــرد المــتعلم ي يكــون ولكــ
ـــ كحقيق التنميــة وفــق التطــورات والتغيــرات العلميــة والتكنولوجيــة المتــسارعةـوالمجتمــع ومــن ثــم تــ ان ـ

  .)التدريس، خدمة المجتمع، البحث العلمي(هناك وظائف للتعليم العالي تتمثل في 



 26

  :مؤسسات التعليم العالي في فلسطين
  مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية): 2.2(جدول رقم 

  الموقع  سنة التأسيس  جهة اإلشراف  االسم  الرقم
   الجامعات التقليدية- أوال

  الخليل  1971  عامة  الخليل   .1
   زيتربي  1972  عامة  بير زيت   .2
  بيت لحم  1973  عامة  بيت لحم   .3
  سنابل  1977  عامة  النجاح   .4
  نابلس  1977  خاصة  العربية األمريكية   .5
  الخليل  1978  عامة  بوليتكنك فلسطين   .6
  غزة  1978  عامة  اإلسالمية   .7
  القدس  1984  عامة  القدس   .8
  غزة  1991  عامة  األزهر   .9

  غزة  2000  حكومية  األقصى.10
  غزة  2005  خاصة  فلسطين  .11
  غزة    2009  حكومية  األمة.12

  التعليم المفتوح_ :ثانيا
  القدس  1991  حكومية  توحةالقدس المف   .1

  الكليات الجامعية_ :ثالثا

  طولكرم  1930  حكومية  طولكرم_فلسطين التقنية    .1
  خان يونس  1976  حكومية  سخان يون_فلسطين للتمريض   .2
  ونسخان ي  1983  حكومية  سخان يون_ العلوم التكنولوجيا   .3
  رام اهللا  1992  وكالة الغوث  مجتمع المرأة_العلوم التربوية   .4
  رام اهللا  1992  وكالة الغوث  مجتمع رام اهللا_م التربويةالعلو   .5
  الخليل  1995  حكومية  العروب_فلسطين التقنية   .6
  رام اهللا  1996  حكومية  رام اهللا للبنات_فلسطين التقنية   .7
  دير البلح  1996  حكومية  دير البلح_ فلسطين التقنية   .8
  رام اهللا  1997  وزارة الصحة  ابن سينا للتمريض   .9

  قلقيلية  1999  وزارة األوقاف  غزة_سالميةالدعوة اإل.10
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  غزة  1999  وزارة األوقاف  غزة_الدعوة اإلسالمية  .11
  بيت لحم  2000  خاصة  كلية بيت لحم للكتاب المقدس.12
معهد وجدي أبو غربية .13

  التكنولوجي
  خاصة

2004  
  القدس

  الكليات المتوسطة_ :رابعا
  القدس  1952  حكومية  األمة   .1
  القدس  1952  حكومية  اإلبراهيمية   .2
  غزة  1953  وكالة الغوث  تدريب   .3
  نابلس  1970  عامة  الحاجة عندليب العمد للتمريض   .4
  الخليل  1970  خاصة  الخليل للتمريض   .5
  غزة  1978  عامة  األزهر_الدراسات المتوسطة   .6
العلوم المهنية    .7

  اإلسالمية_والتطبيقية
  عامة

1979  
  غزة

  رام اهللا  1982  خاصة  الروضة   .8
  نابلس  1982  خاصة  النجاح   .9

  القدس  1983  خاصة  العصرية.10
  نابلس  1990  عامة  هشام حجاوي التكنولوجية  .11
  غزة  1990  خاصة  رفح_المجتمع العربية.12
  رام اهللا  1992  عامة  صحة المجتمع.13
بوليتكنك _ المهن التطبيقية.14

  فلسطين
  عامة

1992  
  الخليل

جمعية إنعاش _كلية التمريض .15
  األسرة

  عامة
1999  

  رام اهللا

مستشفى _التمريضكلية .16
  الكاريتاس

  عامة
2000  

  بيت لحم

  القدس  2000  عامة  المقاصدمستشفى _كلية التمريض.17
  بيت لحم  2000  خاصة  كلية مجتمع طاليتا قومي.18
  غزة  2004  خاصة  غزة السياحية.19
  )2006ين ثاني، ٕوزارة التربية والتعليم العالي، واقع التعليم العالي في فلسطين أرقام واحصاءات، تشر:(المصدر      
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  :الجامعات في محافظات غزة
  :الجامعة اإلسالمية .1

ً انبثاقا عن معهد فلسطين الديني، الذي أنشئ عام 1978نشأت الجامعة اإلسالمية بغزة عام 
م الجامعة الوحيدة التي تخدم قطاع غزة الذي يقطن فيه 1991، وظلت الجامعة إلى عام 1954

 . مةاآلن قرابة مليون ونصف المليون نس

ًكلية الشريعة التي أصبحت الحقا كلية الشريعة : بدأت الجامعة اإلسالمية بثالث كليات هي 
ًقا كلية اآلداب، ونظرا ـحت الحـربية التي أصبـــــــــــوالقانون، وكلية أصول الدين، وكلية اللغة الع ً

م افتتاح ثالث 1980لحاجة لمجتمع الفلسطيني الماسة إلى التخصصات األخرى فقد تم في عام 
م، وكلية 1992لوم، ثم افتتحت كلية الهندسة عام ـجارة، والعـالتربية، والت: كليات أخرى هي

ــم، وكلية الطب مطلع الع1993-1992التمريض مطلع العام الدراسي  - 2006ام الدراسي ـ
  . م2007

داد ـــية واإلدارية، وأعًدت الجامعة تطورا في هيئتيها األكاديمــوات شهـــلك السنــــــوعلى مدار ت
الي البحث ــــاتها في مجــها، ووحداتها، ومختبراتها، وخدمـطلبتها وخريجيها، إلى جانب مرافق

الجامعة (المية ــالعلمي والتنمية المجتمعية، عالوة على عالقاتها الوطنية واإلقليمية والع
 ).aspx.ltDefau/AboutIUG/ar/ps.edu.iugaza.www://http 2009اإلسالمية، 

  :  اإلسالميةداف الجامعةأه
 .عامة توفير خدمة التعليم العالي ألبناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني .1

 .مواكبة التقدم العلمي في مختلف مناحي الحياة .2

 .تقوية العالقات العلمية والثقافية مع الجامعات .3

  .المجتمع الفلسطيني خدمة .4

: جامعة القدس المفتوحة. 2   

الفلـسطيني للتعلـيم ب  مـن احتياجـات الـشعانطالقـا 1975ر في إنـشاء الجامعـة عـام بدأ التفكي
تحــت االحــتالل اإلســرائيلي وبطلــب مــن  العـالي فــي ظــل ظروفــه الــسكانية واالجتماعيــة واالقتــصادية

ـــح. قرهــا المــؤتمر العــام لليونــسكوأو 1980منظمــة التحريــر الفلــسطينية والتــي اســتكملت عــام   يثــ

شريف ـــالقـدس ال متخـذة مـن مدينـة 1991التعليميـة فـي فلـسطين فـي عـام   خـدماتهاباشـرت الجامعـة
ضـمت فـي  الفلـسطينية الكبـرى، دراسـية فـي المـدن زمنـاطق تعليميـة ومراكـ رئيـسا لهـا وأنـشأت مقـرا
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 فـي العـام  60000حـوالي  سـنويا إلـى أن أصـبح وبـدأ العـدد باالزديـاد المئـات مـن الدارسـين البدايـة
  جامعة القدس المفتوحة،   (. 1997من طلبتها عام  الكوكبة األولى جت الجامعةرم وقد خ 2008

http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=7  :  

  :أهداف جامعة القدس المفتوحة

تــشجيع الحريــة األكاديميــة وحريــة التفكيــر والتعبيــر بعامــة ضــمن إطــار مــن المحافظــة علــى  .1
  .يفة واحترام اآلخرين والحرص على الوحدة الوطنيةاألخالق الحميدة والشر

الدارس وجعل نشاطات الجامعـة كافـة موجهـة لخدمتـه ودعـم تعلمـه /تعميق االهتمام بالمتعلم .2
  .وتخريجه بمستوى عال من النوعية

 .تعميق االهتمام بنوعية األداء على جميع الصعد ضمن خطة للجودة الشاملة .3

 يملــك المعــارف والمهــارات الكافيــة لالســتمرار فــي الــتعلم ًإعــداد الــدارس لكــي يتخــرج إنــسانا .4
ــــة والتنظــــيم والق ــــادرة والفاعلي ــــروح المب ــــسم ب ــــى نفــــسه، ويت ـــــًمعتمــــدا عل ــــى مواجهــــة ــــــــــ درة عل

 .التحديات

 .بية، قوية االنتماء للوطن واألمةعر في إكساب المتعلم شخصية محلية واإلسهام .5

ًاقـة مجتمعيـا أو ماليـا أو جغرافيـا للحـصول علـى زيادة االهتمام بشرائح المجتمـع المع .6 ً التعلـيم ً
  .العالي، والعمل على تحسين وزيادة فرص إلحاقها بالتعليم العالي والنجاح فيه

  :جامعة األزهر. 3
 كمؤسـسة للتعلـيم العـالي تلبـي طموحـات الـشعب 1991أنشئت جامعـة األزهـر بغـزة فـي العـام 

الـشعب علـى البـذل والعطـاء وقـد كـان قـرار األخ القائـد العـام أبـو ًالفلسطيني وتكون عنوانا لقـدرة هـذا 
ـــــ فــــي إنــــشاء هــــذه الجامعــــة هادف-رحمــــه اهللا–عمــــار رئــــيس دولــــة فلــــسطين  ًا إلــــى غــــرس الــــشباب ــــ

ًالفلـسطيني فــي بلــده وتــدعيم جــذوره فيهـا، وقــد نمــت هــذه الجامعــة نمـوا ســريعا يــستحق كــل اإلعجــاب  ً
  .والتقدير

، وكليــة )الحقــوق اآلن(كليــة الــشريعة والقــانون : زهــر بكليتــين فقــط همــافقــد بــدأت جامعــة األ
واآلداب -العلـــوم-الزراعـــة-الـــصيدلة: تـــم إنـــشاء أربـــع كليـــات أخـــرى هـــي 1992 التربيـــة وفـــي العـــام

  . كلية سابعة وهي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية1993اإلنسانية، ثم أضيفت لها في العام
 إنــشاء كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة تلبيــة الحتياجــات المجتمــع  فقــد تــم1997أمــا فــي العــام 

ة ـــــــــــــــــــــ تمت الموافق1999وفي العام .الفلسطيني القادر على الخوض في مجال التخصصات الدقيقة
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ة كليــــة الطــــب دراســــتهم ــــــعلــــى إنــــشاء كليــــة طــــب فلــــسطين فــــرع جامعــــة األزهــــر، حيــــث باشــــر طلب
  .األكاديمية

 ونتيجــة للتطــور الهائــل فــي علــوم الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات كــان 2001لعــام  وفــي ا
لجامعــة األزهـــر القـــرار الحكـــيم فـــي إنـــشاء الكليـــة العاشـــرة بالجامعـــة وهـــي كليـــة الهندســـة وتكنولوجيـــا 
ــة الحديثــة  المعلومــات وذلــك لمواكبــة التقــدم العلمــي والتطــور الــسريع فــي مجــال التخصــصات العلمي

    .) / arabic/ps.edu.alazhar.www://http:2009زهر، جامعة األ(
  
  :األقصىجامعة . 4

 :نشأة الجامعة

ة الحكوميـــة ـــــــكامتــداد لتطـــوير كليــة التربيم، 2001- م2000 عـــام تأســست جامعـــة األقــصى
 كليـه ،نـسانيةكلية اآلداب والعلـوم اإل: ليات هيم وتضم الجامعة اآلن ست ك1991التي نشأت عام 

  . كلية العلوم اإلدارية، كليه الفنون الجميلة،كليه اإلعالم،  كليه التربية والتطبيقية،طبيعيةالعلوم ال
  :رسالة الجامعة

ــــ وتتواكـــب مـــع التغيي تخطيطهـــا لتلبـــي احتياجـــات المجتمـــع،إن بـــرامج الجامعـــة تـــم رات التـــي ــ
ـــلعامتحــدث فــي المجتمــع حيــث تقــوم بتعلــيم الطالــب علــوم المعرفــة إلــى جانــب المعرفــة ا  وتعمــل ،ةــــــ

 أخــذه فــي االعتبــار ، علــى أســاس تقــدير واحتــرام اإلنــسان الفــرد وســماته الخلقيــة والدينيــة،علــى تنميــة
  .يير التكامل بين الفرد والمجتمعمعا

  :المجتمع في دولة فلسطين من خالل كما تعمل الجامعة جاهدة على خدمة 
ــــــــ حــــــضور النــــــدوات، والمحاضإتاحــــــة ات  والمـــــــؤتمرة، والــــــدورات التدريبيــــــة،ــــــــت العامراــــــــــــــــ

  .المتخصصة لحل مشكالت المجتمع
  :سية هيوتحمل الجامعة على عاتقها ثالث وظائف أسا 

  التدريس •
  البحث العلمي •
  خدمة المجتمع  •

جامعــة (لتــسهم الجامعــة فــي بنــاء المجتمــع الفلــسطيني خاصــة، والمجتمــع العربــي بوجــه عــام 
  ).6: 2007األقصى، 
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  :المرأة الفلسطينية والتعليم العالي/ انياث
  :التعليم العالي للمرأة. 1

ــــ فـــالتعليم الع،يعتبـــر التعلـــيم جـــزءا مهمـــا فـــي عمليـــة التنميـــة الـــشاملة  يلعـــب دورا  خاصـــةاليــــــ
 واالجتماعيـــة ،ة االقتـــصاديةــــــــأساســـيا فـــي إعـــداد القيـــادات الفكريـــة والعلميـــة والفنيـــة الالزمـــة للتنمي

وظف ـ ويـ،وةــــ عـصر تتحـول فيـه المعرفـة إلـى ق، خاصـة وأننـا نعـيش فـي عـصر المعلومـات،ةالشامل
  .تعليم وبالتالي تبرز وتتأكد األهمية المتزايدة لل،فيه العلم توظيفا اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا

، فقــد اتــسم الوضــع الفلــسطيني بخــصوصية مميــزة عــن بــاقي ةأمــا عــن تعلــيم المــرأة الفلــسطيني
اة المــــرأة ــــــــالعربيــــة، هــــذه الخــــصوصية أثــــرت بــــدورها علــــى وضــــع المــــرأة ومكانتهــــا، فمعانالــــدول 

الفلــسطينية، مــن ظلــم االحــتالل تتقــدم علــى معاناتهــا مــن الوضــع االجتمــاعي العــام، وعلــى ذلــك فــإن 
التشتت والـضياع وخـضوع المجتمـع الفلـسطيني ألكثـر مـن نظـام تعليمـي، وتـدخل سـلطات االحـتالل 

رأة التعليميـــة زمـــن ــــــسيرة المــــــــــــــعمليـــة التعليميـــة، كـــل هـــذه األمـــور أثـــرت ســـلبا علـــى مفـــي ســـيرة ال
  .  االحتالل

فقد اتبعت سلطة االحتالل نظام التجهيل في األراضي المحتلة، ومنـع الـشعب الفلـسطيني مـن 
 الجامعــات ممارســة حقوقــه اإلنــسانية، وال ســيما فــي النــواحي التعليميــة، حيــث كثيــرا مــا كانــت تغلــق

لـشهور، بــل لــسنوات بقــرار عـسكري، ممــا أثــر ســلبيا علــى النـواحي التعليميــة، فقــد أدى اإلغــالق إلــى 
ارج، ــــانقطاع الكثير من الطلبـة عـن الدراسـة، ودفـع إلـى هجـرة الكثيـر مـن الكفـاءات العلميـة إلـى الخ

الجامعــــة بـــل أكثــــر مــــن ذلــــك عمــــدت ســــلطة االحــــتالل إلــــى عــــدم االعتــــراف بــــبعض الجامعــــات، ك
ٕاإلســالمية بغــزة، واثــر هــذه اإلجــراءات التعــسفية التــي كانــت تنتهجهــا ســلطة العــدو كــان معــدل قيــد 
اإلنــاث ضــئيال فــي الجامعــات، ألنــه ســرعان مــا كــان األهــل فــي فتــرة إغــالق الجامعــة يوافقــون علــى 

  ).92: 2003شتات، (تزويج بناتهم 
ـــس ـــاث تـــشكل نـــصف المجتمـــع الفل ـــالرغم مـــن أن اإلن ــــطيني وهنـــاك إقبهـــذا وب ال واســـع فـــي ــــــــ

ـــالمراحــل األولــى للتعلــيم، نجــد هنــاك انخفاضــا فــي تواجــدهن فــي الجامعــات، والج ) 2.3(دول رقــم ـــــــــ
  .يبين معدل التحاق اإلناث بالجامعات

  )2.3(جدول رقم 
   معدل التحاق اإلناث في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لسنوات مختلفة

85 - 1986  90 -1991  91 - 1992  92 -1993  93 -1994  
38%  32%  30%  28%  37%  

  195: 1995دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، : المصدر
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ام ــــامعات الفلسطينية في العـاث في الجـ أن معدل تواجد اإلنالجدول السابقيتبين من 
 االنخفاض  ما لبث في1987، ثم مع تفجر االنتفاضة عام %38 كان 1986- 1985الدراسي 

 حيث 1994مع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عام ، ثم ارتفع المعدل  %28حتى وصل إلى 
  %.37وصل إلى 

سطينية مــــسيرة تحررهــــا ــــــــــولكــــن مــــع مجــــيء الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية، بــــدأت المــــرأة الفل
ـــوالترغيــب علالتعليميــة، ففتحــت أبــواب الجامعــات أمامهــا علــى مــصراعيها، والقــت مــن التــشجيع  ى ـــ

ـــة، ـــة التنموي ـــم  كافـــة األصـــعدة لالنخـــراط فـــي العملي ـــاث ) 2.4(والجـــدول رق ـــين معـــدل التحـــاق اإلن يب
  .بالجامعات

  )2.4(جدول رقم 
  2007/2008- 1994/1995حسب الجنس عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 

   في مؤسسات التعليم العالي الطلبة المسجلين
  السنة الدراسية

  ثإنا
النسبة 
  المئوية

  ذكور
  النسبة
  المئوية

  مجموعال

1994/1995 14572 43.5 18918 56.5% 33490  
1995/1996 17884 43.7 23032 56.3% 40916  
1996/1997 21988 43.3 28787 56.7  50775  
1997/1998 25231 44.5 31495 56.5  56726  
1998/1999 30201 45.6 36081 54.4  66282  
1999/2000 33123 46.5 38084 53.4  71207  
2000/2001 38194 47.4 42349 52.6  80543  
2001/2002 42478 47.9 46243 52.1  88721  
2002/2003 51443 49.3 52888 51.7  104331  
2003/2004 60337 49.5 61591 50.5  121928  
2004/2005 71590 51.8 66549 48.2  138139  
2005/2006 79172 52.7 71101 47.3  150273  
2006/2007 91020 53.7 78353 46.3  169373  
2007/2008 97580 53.9 83376 46.1  180956  

    2009-8 -1الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني،: (المصدر
ed/educatio/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http  
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لــسطينية ـ الفالجــدول الــسابق أن معــدل التحــاق اإلنــاث فــي مؤســسات التعلــيم العــالييتبــين مــن 
تواجـد اإلنـاث ، وبـدأ فـي الزيـادة حتـى وصـل معـدل  %43.5 كـان 1994/1995في العام الدراسـي 

 مــساو تقريبـا لمعــدل تواجــد الـذكور فــي تلـك المؤســسات فـي العــام الدراســي ةفـي الجامعــات الفلـسطيني
ـــ، إلـــى أن زاد معـــدل تواجـــد اإلنـــاث فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي الفل2004/ 2003  عـــن ةسطينيــــ

ــ لي2007/2008معــدل تواجــد الــذكور فــي تلــك الجامعــات فــي العــام الدراســي  ، %53.9إلــى صل ــــــ
  .وهذا يدل على اإلقبال الشديد للفتيات على التعليم الجامعي
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  :عمل المرأة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. 2
، إال أننـــا نجـــد أن هنـــاك  العـــاليالتعلـــيممؤســـسات فـــي الملتحقـــات  ارتفـــاع نـــسبة اإلنـــاث رغـــم

) 2.5(لعـالي، والجـدول رقـم ليميـة فـي مؤسـسات التعلـيم ا فـي نـسبة اإلنـاث فـي الهيئـات التعانخفاض
 وحتـى العـام 1995-1994ونسبة اإلناث في مؤسسات التعليم العـالي مـن العـام الدراسـي يبين عدد 
  .2008-2007الدراسي 

  )2.5(جدول رقم 
  2007/2008-1994/1995حسب الجنس ن في مؤسسات التعليم العالي العاملو

   في مؤسسات التعليم العاليالعاملين
  السنة الدراسية  ذكور  إناث

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد
  مجموعال

1994/1995 195 12.4 1 376 87.6 1 571 

1995/1996 203 12.3 1 441 87.7 1 644 

1996/1997 240 12.1 1 743 87.9 1 983 

1997/1998 288 13 1 925 87 2 213 

1998/1999 298 10.7 2 493 89.3 2 791 

1999/2000 329 11.3 2 575 88.7 2 904 

2000/2001 426 11.7 3 212 88.3 3 638 

2001/2002 403 11.6 3 071 88.4 3 474 

2002/2003 425 12.6 2 959 87.4 3 384 

2003/2004 519 14 3 169 86 3 688 

2004/2005 489 13 3 242 87 3 731 

2005/2006 689 14.9 3 921 85.1 4 610 

2006/2007 533 16.9 2,614 83.1 3,147 

2007/2008 802 17.7 3,725 82.3 4,527 

      2009-8 - 1الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني،(المصدر

htm.ed/educatio/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http  

  

فـي مؤسـسات التعلـيم يتبين من الجدول السابق أن نسبة اإلناث من العـدد اإلجمـالي للعـاملين 
 الزيــادة حتــى وصــلت ، وبــدأ فــي %12.4 كــان 1994/1995فــي العــام الدراســي   الفلــسطينيةالعــالي

ــالفل فــي مؤســسات التعلــيم العــاليمــن العــدد اإلجمــالي للعــاملين نــسبة اإلنــاث   2007/2008سطينية ـ
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ـــ، وهــذا يــشير إلــى ضــعف مــشاركة اإلنــاث فــي التــدريس فــي مؤســسات التعلــيم الع%17.7إلــى  الي ـــ
  .التي ال تنسجم مع الزيادة في عدد طالبات تلك المؤسسات
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  المرأة والقيادة
  "مفاهيم ونظريات وأنماط"القيادة 
  :المقدمة

ًتلعـــــب القيـــــادة دورا هامـــــا ورئيـــــسيا فـــــي حيـــــاة األفـــــراد واألم ً ــــــً ، فحيـــــاة الـــــشعوب م والـــــشعوبـــــــ
والمؤســسات والمنظمــات ال يــصلح حالهــا إال بوجــود قيــادة صــالحة، فهــي بــدونها كالجــسد بــدون رأس 

  .غير هدى عرضة للذعر، فالقيادة هي العامل المؤثر في مجريات األموروكالقطيع التائه على 
فاألمــة العربيــة قبــل ظهــور اإلســالم لــم تكــن ســوى مجموعــة مــن القبائــل المتفرقــة حيــث تعــددت فيهــا 

ـــت هـــذه المجموع ــــالزعامـــات، وبمجـــيء الرســـول الكـــريم وبظهـــور اإلســـالم تحول ات مـــن القبائـــل ــــــــــــــــ
ـــأمــة قويــة فرضــت ســيطرتها علــى جــزء كبيــر مــن العــالم، ويمكننــا القــول أنــه مالمتفرقــة إلــى  ـــا كـــــــ ان ـ

داء ـــــيمكن إقامـة مثـل هـذه الدولـة اإلسـالمية العظيمـة إال مـن خـالل القيـادات التـي تـواترت عليهـا ابت
، )58 :2006توفيــق،(مــن الرســول الكــريم ونــزوال إلــى الخلفــاء الراشــدين وبــاقي الــصحابة والتــابعين 

  .  وبمرور الزمن وغياب القيادات الحقيقية ضعفت الدولة اإلسالمية وتراجعت وتفككت
ـــادة بالبحـــث والدراســـة ليتعرف ــــلـــذلك تنـــاول المؤرخـــون والفالســـفة والبـــاحثون موضـــوع القي ــــوا علـــــــــــــــ ى ـ

  .ماهيتها وعناصرها واألساليب القيادية األكثر فاعلية
  : القيادة لغة

القود مــن ــــــــمامهــا ويــسوقها مــن خلفهــا فأق، يقــود الدابــة مــن ْالــسو  لغــة مــن الفعــل قــود ونقــيضالقيــادة
ِوالقائــدة مــن اإلبــل ،أمــام والــسوق مــن خلــف ِ ُالتــي تقــدم اإلبــل وتألفهــا: ُ َََْ ََ ِ ِ ُ  ،واالســم مــن ذلــك كلــه القيــادة 

  ).370: 1994 ابن منظور،( خضوعواالنقياد هو ال
ُالقــود ْ نقــيض الــس: َ ِوق،ُ ٍ فهــو مـــن أمــام، وذاك مــن خلــف،ْ ْ َ َ واد وقـــادة ٍ د مــن قــود وق ل قائ ٍكالقيــادة ورج ٍ ـ ِـ ِ َِ َ ـ ُـ ٍُ ٌ ٌ ـــ ُ َ 

  ).330: 1، مج1978 ،ي آبادالفيروز(
ــاد الدابــة قــودا ــادا وقيــادة مــشى أمامهــا آخــذاَق ً وقي َ ر أمــره:  بمقودهــا، قــاد الجــيش قيــادةً ه ودب َأي رَأس َ َْ ــ ُ ــ َ 

  . )765: 2004 ،مجمع اللغة العربية(
  :القيادة اصطالحامفهوم 

  .تعددت مفاهيم القيادة فتحديد تعريفها ليس باألمر السهل
ادي  ــفقــد عرفهــا الحم القــدرة علــى التــأثير فــي اآلخــرين، وتحــريكهم نحــو تحقيــق "بأنهــا ) 6: 2006(ّ

  ".األهداف
 فــي األفــراد ٕعمليــة التــأثير والهــاب الحمــاس"فقــد عرفاهــا بأنهــا ) 78: 2006(أمــا عياصــرة والفاضــل 

للقيام بعملهم بحماس وطواعية دون حاجة إلى اسـتخدام الـسلطة الرسـمية فالقيـادة الحقيقيـة هـي التـي 
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تــستمد ســلطتها الفعليــة مــن شخــصية القائــد وخبرتــه وقدرتــه علــى التعامــل مــع األفــراد بطريقــة تــشكل 
  ".الدافع الداخلي للقيام بالعمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة

ـــدور اجتمــاعي رئــيس يقــوم بــه القائــد أثنــاء تفاعل"فيــرى أن القيــادة ) 21: 2004(أمــا حــسن  ـــه مـــــ ع ــ
يه ـغيــره مــن أفــراد الجماعــة، ومــن يقــوم بــه يكــون لــه القــوة والقــدرة علــى التــأثير فــي اآلخــرين وتوجــ
ى ـــــســلوكهم االجتمــاعي فــي ســبيل بلــوغ هــدف الجماعــة، والقيــادة ســلوك يقــوم بــه القائــد للمــساعدة عل

ـــين  بلـــوغ أهـــداف الجماعـــة وتحريـــك الجماعـــة نحـــو هـــذه األهـــداف، وتحـــسين التفاعـــل االجتمـــاعي ب
األعــضاء والحفــاظ علــى تماســك الجماعــة، وتيــسير المــوارد للجماعــة، والقيــادة توجيــه لــسلوك األفــراد 

يـــة داف بكفـــاءة عالـــــــــــوتنـــسيق جهـــودهم والموازنـــة بـــين دوافعهـــم وحاجـــاتهم، مـــن أجـــل تحقيـــق األه
  . وفاعلية

  .عملية تحريك الناس نحو الهدف"فقد عرفا القيادة بأنها ) 40 :2003(أما السويدان وباشراحيل 
عمليــة تهــدف إلــى التــأثير علــى ســلوك األفــراد وتنــسيق " فقــد عرفهــا بأنهــا ) 3 :2002(ّأمــا العــساف 

  ".جهودهم لتحقيق أهداف معينة
 –عـة الـسلوكيات التـي يمارسـها القائـد فـي الجماعـة القيادة مجمو): " 40 :2000(كما عرفها شوقي 

والتـــي تعـــد محـــصلة للتفاعـــل بـــين خـــصال شخـــصية القائـــد، واألتبـــاع، وخـــصائص المهمـــة، والنـــسق 
 وتــــستهدف حــــث األفــــراد علــــى تحقيــــق األهــــداف المنوطــــة –التنظيمــــي، والــــسياق الثقــــافي المحــــيط 

ـــعاليــة فــي أداء األفــراد، مــع تبالجماعــة بــأكبر قــدر مــن الفاعليــة التــي تتمثــل فــي كفــاءة  وافر درجــة ــــ
  ".كبيرة من الرضا، وقدرا عاليا من تماسك الجماعة

ل الموقــــف ومتطلباتــــه، واألتبــــاع ــــــــــــــفقــــد عرفهــــا علــــى أنهــــا دالــــة تفاع) 251: 2001(أمــــا الطويــــل 
  .وتوقعاتهم، والقائد وخصاله

ـــك"فقـــد عرفهـــا بأنهـــا ) 52: 1998(أمـــا الطالـــب  اس باتجـــاه محـــدد ــــــ مجموعـــة مـــن النعمليـــة تحري
  "ومخطط وذلك بتحفيزهم على العمل باختيارهم

  : من عدة عناصر هيتتكونأن القيادة ب تستخلص الباحثةومن مفهوم القيادة 
  .مجموعة من األفراد .1
  .ُأهداف مشتركة يراد تحقيقها .2
 .قائد ذو تأثير في سلوك أفراد المجموعة .3
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   :ك القياديلومفهوم الس
الـــسلوك يـــشمل جميـــع أوجـــه النـــشاط العقلـــي والحركـــي واالنفعـــالي "ال مـــاذا نقـــصد بالـــسلوك أو

رد ــــــــــ والــسلوك يتمثــل فــي النــشاط المــستمر الــدائم الــذي يقــوم بــه الف،واالجتمــاعي الــذي يقــوم بــه الفــرد
   ).29: 2005،فليه وعبد المجيد(  ويشبع حاجاته ويحل مشكالته،لكي يتوافق ويتكيف مع بيئته

د فـــي أي ــــــيـــسلكه القائـــــالـــسلوك الـــذي "بأنـــه ) 36: 1988(  رفـــاعيهعرفتـــأمــا الـــسلوك القيـــادي فقـــد 
  ". اإلتباع به في سلوكياتهمى ويحتذ،موقف أثناء تحقيق هدف الجماعة

هــو ذاك التــصرف الــذي يــسلكه المــدير للتــأثير "الــسلوك القيــادي بأنــه ) 42: 2004( وعــرف الــساعد
  ".ين من أجل جعلهم ينجزون األهدافعلى سلوك المرؤوس

مجموعــــة النــــشاطات "الــــسلوك القيــــادي لمــــدير التربيــــة بأنــــه ) 15: 2004(كمــــا عــــرف العظامــــات 
والممارســات التــي يؤديهــا مــدير التربيــة والتعلــيم للتــأثير فــي رؤســاء األقــسام والمــوظفين العــاملين فــي 

  ".المديرية لتحقيق أهداف المديرية 
 الباحثــة الــسلوك القيــادي بأنــه ذلــك الــسلوك الــذي يمارســه القائــد فــي د عرفــتومــن خــالل مــا ســبق فقــ

  ." ويستهدف توجيه األفراد نحو تحقيق األهداف المشتركة،الجماعة
  :أنماط السلوك القيادي

 فهنــاك مــن صــنفها مــن البــاحثين علــى الــسلوك القيــادي،تــصنيفات ألنمــاط الهنــاك العديــد مــن 
ت التــي تحكمهــا ومــدى ارتباطهــا بــاألجواء االجتماعيــة التــي تــسودها أســاس طبيعــة القيــادة والعالقــا

االهتمــام اآلخــر  و،البعــد األول االهتمــام بالعمــل:  وهنــاك مــن صــنفها علــى أســاس بعــدين،ّوتــسيرها
ـــ أمــا أبــرز األنمــاط القياديــة التــي أش،ضــاف بعــد ثالــث وهــو درجــة الفاعليــةأ ومــنهم مــن ،بــاألفراد ار ـــــ

 :هيإليها الباحثون ف

 ةالقيادة األوتوقراطي -1

 القيادة الديمقراطية  -2

 القيادة الحرة أو المتسيبة -3

   الشوريةالقيادة  -4

  ةالقيادة األوتوقراطي: أوال 
ـــد مـــستبد ـــه القائ ـــه متعـــصبًيكـــون في ــــ فـــي اتخـــاذ القاًحـــد، وال يـــشرك أا لـــهًا برأي ، ووضـــع راراتــــ

 متوقعــا مــنهم الطاعــة التامــة ، معــه كمــا لديــه نزعــة إلــى الــسيطرة علــى األعــضاء العــاملينالخطــط،
  .وتنفيذ األوامر والتعليمات التي يصدرها

ـــ بــل أن،هــمف المحكــم علــى مرؤوســيه لعــدم ثقتــه بويتبــع القائــد األوتــوقراطي أســلوب اإلشــرا ه ــــــــ
 ،مـهـــم فـي نفوسـق والتـوتر بهــن إثـارة روح القلــى ذلـك مــترتب علــا يــ غيـر مـدرك لمـ،دائـم الـشك فـيهم

 ،عياصـــرة والفاضـــل(ركزه ـلى مــــافظة عــــى المحــــل، وعلـــا أنـــه يركـــز اهتمامـــه علـــى انجـــاز العمــــكمـــ
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ى التحفيـــز ـً، كمـــا أن اتـــصاالته دائمـــا تكـــون إلـــى أســـفل فقـــط كمـــا أنـــه ال يعـــرف معنـــ)113: 2006
ًوشـــعر أن التهديـــدات وحـــدها هـــي المحفـــزات للعمـــل، ولـــذلك فإنـــه ال يحقـــق إشـــباعا دائمـــا لحاجـــات  ً

حـــسن، (ممـــا يترتـــب عليـــه مـــيلهم إلـــى تـــرك العمـــل واالنـــسحاب مـــن التنظـــيم الـــذي يقـــوده مرؤوســـيه 
2004 :72.(  

ويتركــز النفــوذ فــي شــخص القائــد، كمــا يحــدد ويــشكل المهــام والعالقــات، ويــسيطر علــى ألــوان 
ا واألغــزر فكــرا واألصــوب دائم ًاإلثابــة والعقــاب ويــرى نفــسه األوســع أفق ً : 2007صطفى، ـــــــــــم(ا ـــــــــــًــ

48.(  
  :ويندرج تحت هذا النمط القيادي ثالثة أشكال رئيسية على الوجه التالي

ــذي يــستخدم التــأثيرات الــسلبية hard-boiledاألوتــوقراطي المتــسلط أو المتــشدد   - أ  ال
ر ــــــي األوامـــــــــــًبدرجــــة كبيــــرة كالعقــــاب والتخويــــف، ويتخــــذ القــــرارات منفــــردا، ويعط

  .دالصارمة التي يلتزم بها األفرا
ــــر ي األوتــــوقراط  - ب ــــرد باتخــــاذ القــــراراBenevolent الخي ــــذي ينف ــــه يبت ال ـــــ، ولكن دو ـ

ًمتعاونــا ويحـــاول أن يــستخدم كثيـــرا مـــن األســاليب المرتبطـــة بالقيــادة اإليجابيـــة مـــن  ً
 .خالل اإلطراء والثناء، وذلك لكي يضمن والء األفراد في تنفيذ قراراته

ــــــيجعـــــل األف الـــــذي Manipulative األوتـــــوقراطي المنـــــاور   - ت ــــــراد يعتقــــ دون أنهـــــم ــــ
  .اشتركوا في صنع القرار في حين أنه هو الذي اتخذ القرار بنفسه

  :ةزايا القيادة األوتوقراطيم
ع ـل مــــــــمــاط القيـــادة للتعامأثبتــت الدراســات الحديثـــة أن نمــط القيـــادة األوتوقراطيــة هــو أفـــضل أن .1

 ومـن ،خـرى فـي إقنـاعهم واسـتجاباتهم لقيـاداتهمراد الذين فشلت معهـم أنمـاط القيـادة األبعض األف
 ويزيـــد مـــن ، ويـــدفعهم إلـــى الطريـــق الـــسليم،ثـــم فـــإنهم يحتـــاجون إلـــى قائـــد حـــازم يكـــبح جمـــاحهم

ــد،  (كفــاءاتهم فــي العمــل وفــاعليتهم لعــدم إضــاعة وقــت الجماعــة فــي العمــل : 2004عبــد الحمي
385.( 

تـي تمـر بهـا الجماعـة أو المؤسـسة والتـي يتميز هذا األسلوب بصالحيته في الحـاالت الطارئـة ال .2
ًتتطلـــب مـــن القائـــد أن يكـــون حازمـــا وصـــارما بـــدون أي تهـــاون  : 2006رة والفاضـــل، ــــــعياص(ً

117.( 

  :ة القيادة األوتوقراطيمآخذ
  : اعتماد النمط األوتوقراطي في القيادة يؤدي إلىأن) 118: 2006(يرى عياصرة والفاضل 

 .ن أفراد الجماعةانعدام العالقات اإلنسانية بي .1

 .معاملة األفراد على أساس  القانون دون مراعاة للظروف الشخصية .2

 .عدم نقل االقتراحات البناءة الهادفة إلى تطوير العمل في المؤسسة وتحسين نوعيته .3
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 .يحاول بعض أفراد الجماعة الحصول على اهتمام خاص من القائد والتقرب إليه .4

ـــفــراد والعم إلــى تفكــك هــؤالء األ فــي المؤســسة ممــا يــؤديإشــاعة الكراهيــة بــين أفــراد الجماعــة .5 ل ـــــ
 .على خلق أجواء يسودها الخوف والقلق

ـــاالتــصال باتجــاه واحــد أي مــن األعلــى إلــى األســفل يمنــع نقــل آراء وحاجــات ومــشاعر األف .6 راد ـــــــــ
 ممــا يــضطر إلــى القيــادة العليــا وهــذا مــا يــؤدي إلــى عــدم تحقيــق التفــاهم والتعــاون بــين الطــرفين

األفـــراد إلـــى تـــشكيل التجمعـــات غيـــر الرســـمية بوجـــود القائـــد غيـــر الرســـمي للتعبيـــر عـــن آرائهـــم 
 .ومشاعرهم عن طريق االتصاالت غير الرسمية لتنبه القائد بضرورة إشباع حاجاتهم

 : األوتوقراطي في القيادة يؤدي إلىأن اعتماد النمط) 385: 2004(كما يرى عبد الحميد 

 فـــي العمـــل والتعثـــر وعـــدم برهـــون بوجـــود القائـــد وعنـــد غيابـــه يحـــصل االضـــطراســـير العمـــل م .7
 .االهتمام

 ،هـفية أدائـــل وكيـــمـــاليب العـ فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات وتحديــد أســةعــدم مــشاركة أفــراد الجماعــ .8
 .مما يضعف روح البحث والتفكير واالبتكار لديهم

 .يفقد األفراد االستقاللية، واالعتماد على النفس .9

صــعوبة تطبيــق القيــادة األوتوقراطيــة فــي وقتنــا الحاضــر، الــذي ارتفعــت فيــه نــسبة التعلــيم،  .10
 .والوعي الثقافي بين األفراد، وظهور النقابات المهنية، وازدياد قدراتها وفعاليتها

 

  القيادة الديمقراطية: ثانيا
ـــــة مــــن كلمتكلمــــة الديمقراطيــــة أصــــلها يونــــاني وهــــي مكونــــ  ومعناهــــا الــــشعب،وس ـــــــــين ديمـــــــ

وكراتوس ومعناها السلطة ولهذا فهي تعنـي الـسلطة الـشعب أو حكـم الـشعب حيـث أنـه فـي ظـل هـذه 
ا أن المــسؤوليات ــــــــــــــــــــ كم والتقــويم، يــشارك األفــراد فــي وضــع األهــداف والتخطــيط والتنفيــذ،القيــادة 
ـــى األفـــراد تتـــوزع ـــات يتجـــه هـــذا  ،)121: 2006عياصـــرة والفاضـــل،  (عل ـــى تعميـــق العالق ـــنمط إل ال

اإلنسانية واالعتماد عليها، باعتبار أن اإلنسان أغلى قيمـة يجـب احترامهـا وتنميتهـا، ممـا يـؤدي إلـى 
ٕاالهتمـــام بـــاألفراد واالعتـــراف بـــدورهم ومـــساهمتهم بالعمـــل واشـــراكهم عنـــد بحـــث المـــشكالت، واتخـــاذ 

 ).123: 2001البدري،  (تالقرارا

ــــٕي واســــهام أكبــــر فــــي تــــصميم الويكــــون ألفــــراد الجماعــــة رأ ـــــسياسات واإلجـــــ ـــــراءات، ونظـــ ام ـ
ـــه فق ــــًالحـــوافز، وصـــنع القـــرارات، ويـــرى القائـــد الـــديمقراطي أن الـــصواب لـــيس حكـــرا علي ط ويتـــيح ـــــــــــ

ــــــرم الجميــــــع  ــــــاع، ويحت ـــــــ، والقائ)48: 2007مــــــصطفى، (الفرصــــــة لألفــــــراد للمــــــشاركة واالقتن د ــــــــــــــــ
ة تكــــــون األهـــــداف مـــــستوعبة احتياجــــــاتهم ــــــــــــطي عنـــــدما يخطـــــط بمــــــشاركة أفـــــراد الجماعالـــــديمقرا

  . الفسيولوجية، واحتياجات األمان واالنتماء واالحترام المتبادل وتحقيق الذات
  :وترتكز القيادة الديمقراطية على األسس التالية
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 المشاركة .1

 تنمية العالقات اإلنسانية .2

  تفويض السلطة .3
  :ةقراطيالديممزايا القيادة 

ـــ وذلـــك ألن الم،فـــي صـــنع القـــرارات تـــساعد علـــى ترشـــيد عمليـــة اتخـــاذ القـــرار المـــشاركة .1 شاركة ــــــ
ــة القــرار، حيــث يمكــن للقائــد مــن خاللهــا التعــرف علتــساعد  ى كافــة اآلراء ـــــــعلــى تحــسين نوعي

لهـا تقييمهـا القيمة التي يقدمها أصحاب العقول الناضجة والتجـارب الواسـعة التـي يمكنـه مـن خال
واختيار البديل المالئم والمحقـق للهـدف، فـضال عـن أن المـشاركة فـي صـنع القـرار تـساعد علـى 

 ).76: 2004حسن، (قبول األفراد للقرار ووالئهم له وعدم معارضتهم له بعد إصداره 

عنــدما يــشارك األفــراد القائــد فــي صــياغة األهــداف ويتــسق أهــداف الفــرد مــع أهــداف المؤســسة  .2
 .ماس األفراد لتحقيق األهداف، ألن نجاح المؤسسة سيكون نجاح لألفرادسيزيد ح

المــشاركة تعمــل علــى إيجــاد المنــاخ الــصالح والمالئــم ممــا ســيدفع األفــراد إلــى أداء مهــامهم علــى  .3
 .أحسن وجه

ـــسياســة البــاب المفتــوح فــي القيــادة الديمقراطيــة تتــيح الثقــة المتبادلــة بــين القيــادة واألفــراد وتعم .4 ل ــــ
 .ٕعلى إفساح المجال لألفراد في التعبير عن آرائهم وايصال أفكارهم للقيادة بكل وضوح،

تفويض القائـد لـبعض صـالحياته ومـسؤولياته يتـيح لـه الوقـت والجهـد للتفـرغ للمهـام القياديـة بـدال  .5
ة ـــــ الــشكلية اإلجرائيــة، كمــا ترفــع الــروح المعنويــة ألفــراد الجماعتمــن تبديــد جهــده فــي اإلجــراءا

يولــد الثقــة المتبادلــة واإلحــساس بالمــسئولية ويــدفعهم ألداء المهــام المفوضــة إلــيهم علــى أحــسن و
 ).56: 1998دويك، (وجه 

القائـد الـديمقراطي مـن خـالل تعاملـه مـع األفـراد يـستطيع أن يتعـرف علـى االسـتعدادات الخاصــة  .6
ـــستطيع أن يفـــوض الفـــرد ف ـــولهم، فبـــذلك ي ـــدراتهم ومي ـــديهم، ويعـــرف حـــدود ق ـــــــل ي العمـــل الـــذي ــــ

ــيــستطيع اإلنتــاج فيــه، وبــذلك تتحقــق االســتفادة التامــة مــن كافــة الكفــاءات والتخص صات الفنيــة ــ
  .والمهنية واإلدارية داخل المؤسسة

  :ةقراطيمآخذ القيادة الديم
ـــان كثيـــرة إلـــى تخلـــي القائـــد عـــن مهامـــه  .1 إن ممارســـة القائـــد للقيـــادة الديمقراطيـــة يـــؤدي فـــي أحي

ـــــٕيــــث أن تركيــــزه المفــــرط علــــى العــــاملين واعطــــائهم حاألساســــية، ح ق المــــشاركة فــــي اتخــــاذ ــــــــــــــ
د ــــصالحيات قــــــــــــالقــرارات، قــد يــؤدي إلــى إضــعاف مركــزه كقائــد، كمــا أن ممارســته لتفــويض ال

: 2006عياصــرة والفاضــل، (تــؤدي إلــى عــدم علمــه بكــل مــا يــتم إنجــازه بوســاطة أفــراد الجماعــة 
128.( 
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، يــؤدي إلــى صــعوبة تطبيقهــا، فــي الظــروف اإجــراءات إصــدار القيــادة الديمقراطيــة لقراراتهــبــطء  .2
ــــواألحـــداث واألمـــور المـــستعجلة التـــي قـــد تمـــر بهـــا المؤســـسة، وتحتـــاج فيه ــــا لقــــــ رارات ســـريعة ـــــ

 ).421: 2004عبد الحميد، (وحازمة ومتسلطة 

، وتبــادل الــرأي معهــم، يجعــل هــذه القيــادة غيــر  كــذلك اهتمــام القيــادة الديمقراطيــة بــآراء األفــراد .3
 ،كــبح جمــاحهم متــسلطة تةعمليــة، وال تــتالءم مــع األفــراد الــذين هــم بحاجــة إلــى قيــادة أوتوقراطيــ

ـــسليم، وتدفوتـــ ـــى الطريـــق ال ـــاءاتهم فـــي العمـــل وفـــاعليتهم لعـــدم إضـــاعة وقـــت عهم إل ـــد مـــن كف زي
 .الجماعة في العمل

 .باألفراد قد ينعكس بشكل سلبي على اإلنتاجيةاهتمام القائد الديمقراطي البالغ  .4

  
  القيادة الحرة أو المتسيبة: ثالثا

د ـــــــــــ، ويعدون أدنـى تــدخل مــن القائــد تمـنح القيــادة الحــرة الحريــة الكاملـة لألفــراد فــي كــل شــيء
  .ًهذا النمط معاكسا للنمط األوتوقراطي

ٕاد الجماعــة لممارســة نــشاطاتهم واصــدار فتتجــه هــذه القيــادة إلــى إعطــاء أكبــر قــدر مــن الحريــة ألفــر
ٕالقـرارات واتبــاع اإلجــراءات التــي يرونهــا مالئمــة إلنجــاز العمـل، كمــا تتبــع سياســة البــاب المفتــوح فــي 
االتــصاالت مــع أفــراد الجماعــة وذلــك لنقــل آرائهــم وأفكــارهم، كمــا يتجــه القائــد المتــسيب إلــى تفــويض 

لواجبــات إلـيهم بطريقــة عامـة وغيــر محــددة، ألن الـصالحيات علــى أوسـع نطــاق، ويميـل إلــى إسـناد ا
  .التفويض يعطي األفراد المزيد من الحرية

  
  :مزايا القيادة الحرة

تفــويض الــصالحيات علــى نطـــاق واســع يتطلــب مــن القائـــد أن يحــسن اختيــار مــن يفوضـــهم 
ســــتعمال  الًالــــصالحيات ويكــــون ذلــــك مــــن ثقتــــه بقــــدرتهم وخبــــرتهم فــــي العمــــل التــــي تجعلهــــم أهــــال

صالحيات المفوضة إليهم، ومثل هـذا الـنمط القيـادي يمكـن أن يكـون صـالحا لـبعض أوجـه النـشاط ال
اء الـــذين ـًكالمؤســـسات العلميـــة ومراكـــز البحـــث العلمـــي، حيـــث غالبـــا مـــا يكـــون العـــاملون مـــن العلمـــ

  ).80: 2004حسن، (ٕيفترض أن تترك لهم حرية البحث العلمي واجراء التجارب 
  :مآخذ القيادة الحرة

ق ـــــــى خلـــــ إل-ً وفقــا لمـــا أثبتتـــه الدراســـات والتطبيقــات العمليـــة لهـــا–ؤدي تطبيـــق القيـــادة الحـــرة يــ .1
ــة الزائــدة لــدى أفــراد الجماعــة الخاضــعين لهــا، وعــدم خــضوعهم لــضوابط فعليــة، وحازم ة  ـــــــالحري

 ممــا يترتــب عليــه آثــار ســيئة مثــل عــدم تحقيــق الــسرور الــدائم فــي نفوســهم، وزيــادة حــدة الــروح
ـــة العدوانيــة بيـزعــــــالفرديــة بيــنهم، ومحاولــة ســيطرة الــبعض مــنهم علــى زمالئهــم، وظهــور الن نهم، ـ
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رارات ـــــدار القــــــــٕممـــا يـــؤدي إلـــى الفوضـــى وتفكـــك الجماعـــة، وفقـــدان روح التعـــاون بيـــنهم، واص
 .سينعكس على العمل سلبا) 432: 2004عبد الحميد، (الخاطئة 

اط مــن حيــث نتــائج العمــل وال يبعــث علــى احتــرام أفــراد المجموعــة يعــد هــذا الــنمط مــن أقــل األنمــ .2
  ).133: 2006عياصرة والفاضل، (لشخصية القائد 

  القيادة الشورية :رابعا
جدت القيادة الشورية منذ فجر اإلسالم األول، وتمثلت في شخصية الرسول صلى اهللا ُلقد و

م، ــى اهللا عليه وسلـول صلــــد الرسـذ عهـــا منـــذورهـعليه وسلم القائد والمربي لهذه األمة، وتمتد ج
  .، واللين وقت الليندة وقت الشدةوهي منهاج وأسلوب حياة، فهي تعني الش

ـــومن ال ــ ــ ــول صلى اهللا عليه وسلم عــــواضح أن الرســ هم عند ــود أصحابه على التصريح بآرائـ
م على التفكير ــــــــًهم فيما ال نص فيه تعويدا لهمشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيه، فهو إنما يشاور

ــفي األمور العامة ومعالجة مشاكل األمة، فال فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحري ة إبداء الرأي، ـ
ًولم يحدث أن الم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحدا، ألنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه، 

بد أن يطبق الرسول صلى اهللا عليه وسلم التوجيه  ملزم للقائد، فالوكذلك فإن األخذ بالشورى 
ُفبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف ﴿ : القرآني ْ َْ َ ََ ِ ِْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََ  َ َُ َ ْ َُ َ  َ َ ِ

َعنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عز َ ََ َِ ِ ْ ِ ِْ ْ ُْ ْ ِْ َ َ َُ َُ ْْ َ َمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب المتْ َُ ْ  ِ ُِ ََ ِ َ ْ  َ َ َ وكلــــْ  ﴾َينِــَ
  ). 476: 2006الصالبي، (، ليعتاد المسلمون على ممارسة الشورى )159: آل عمران(

ي ــاور أصحابه في كل األمور صغيرها وكبيرها، رغم أن الوحــفقد كان عليه السالم يش
يرشده ويدله، وكان باستطاعة الرسول أن يستغني عن مشورة ًجبريل عليه السالم كان دائما 

ور بشكل ناجح، ـة إدارة األمـــده طريقــاآلخرين حوله، لكنه عليه السالم أراد أن يعلم أمته من بع
، فمشاورة القائد ألفراد مجموعته تزرع الثقة قوقهم حتى يعيشوا بأمن وطمأنينةيكفل للجميع ح

  .المتبادلة في الطرفين
  :ن أمثلة مشاورته عليه السالم ألصحابه وم
ــــ استـــشار رســـول اهللا ص عنـــدما علـــم المـــسلمون بقافلـــة قـــريش،:غـــزوة بـــدر • ــــلى اهللا عليـــه وسلـــــ م ـ

: ثـم قـال. الناس، فقام أبو بكـر الـصديق فقـال وأحـسن، ثـم قـام عمـر بـن الخطـاب، فقـال وأحـسن
وف ــــــــــــــ اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يخٕ وانمـا يريـد األنـصار فكـان رسـول-أشيروا علي أيها النـاس

 فلمــا قــال ذلــك قــال لــه ســعد بــن ليهــا نــصره إال ممــن دهمــه بالمدينــة،أال تكــون األنــصار تــرى ع
وشــهدنا أن مــا . قــد آمنــا بــك وصــدقناك: أجــل فقــال: واهللا لكأنــك تريــدنا يــا رســول اهللا قــال: معــاذ

فـامض يـا . قنـا علـى الـسمع والطاعـة لـكجئت به هو الحـق وأعطينـاك علـى ذلـك عهودنـا ومواثي
ضته، ك بـــالحق، لـــو استعرضـــت بنـــا البحـــر فخـــالـــذي بعثـــفو. ســـول اهللا لمـــا أردت، فـــنحن معـــكر
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ــا عــدونا غــدا إنــا لــصبر فــي . لخــضناه معــك، مــا تخلــف منــا رجــل واحــد، ومــا نكــره أن يلقــى بن
  ...   كة اهللالحرب، صدق عند اللقاء، لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بر

د ــــإن اهللا قــــــــــــشروا فــــــســيروا واب: فــسر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بقــول ســعد ونــشطه ثــم قــال
  ).   2/615: 1997المعافري، (واهللا لكأني أنظر إلى مصارع القوم .  إحدى الطائفتينوعدني

ـــبــن المنحتــى وصــل أدنــى مــاء مــن بــدر فنــزل بــه، فقــال الحبــاب  �ثــم ســار الرســول  • ـــي: ذرــــــ  اــ
تقدمــــه، وال تتــــأخر عنــــه، أم هــــو الــــرأي والحــــرب   الهــــذا منــــزل أنزلكــــه اهللا تعــــالى،! رســــول اهللا

اب بـــن ــــــــه الحبــــــــــــ، فأشـــار علي»بـــل هـــو الـــرأي والحـــرب والمكيـــدة« :�والمكيـــدة؟ فقـــال الرســـول 
مـاء بـدر عـن المـشركين، المنذر أن يسير إلى مكان آخر هو أصلح وأمكن للمـسلمين مـن قطـع 

وأصــحابه حتــى وصــلوا إلــى المكــان الــذي أشــار بــه الحبــاب، فأقــاموا فيــه، ثــم  �فـنهض الرســول 
: 2006 ،الـــسباعي (ًعريـــشا وراء صـــفوف المـــسلمين �أشــار ســـعد بـــن معـــاذ أن يبنـــي للرســول 

111.( 

ل المدينـة ـوقبل غزوة أحد استشار الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه فـي مقابلـة العـدو داخـ •
 .أم خارجها

أرأيـت إن جعلـت لكـم «: أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لقائـدي غطفـان: غزوة الخندق •
ــــتعطين: قـــاال» ثلـــث تمـــر المدينـــة ترجعـــان بمـــن معكـــم وتخـــذالن بـــين األعـــراب؟ ا نـــصف تمـــر ــــ

د الــصلح مــع وقبــل عقــ.المدينــة، فــأبى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يزيــدهما علــى الثلــث 
غطفــان شــاور رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــصحابة فــي هــذا األمــر، فكــان رأيهــم فــي عــدم 

يـا : -، وسـعد بـن عبـادة-سـعد بـن معـاذ–ًإعطاء غطفـان شـيئا مـن ثمـار المدينـة وقـال الـسعدان 
ًرســول اهللا أمــرا تحبــه، فنــصنعه، أم شــيئا أمــرك اهللا بــه ال بــد لنــا مــن العمــل بــه، أم شــيئا تــ صنعه ً

بـل شـيء أصـنعه لكـم، واهللا مـا أصـنع ذلـك إال ألنـي رأيـت العـرب رمـتكم عـن قـوس «: لنا؟ فقال
ال لــه ـــــــــفق» واحــدة، وكــالبوكم مــن كــل جانــب، فــأردت أن أكــسر عــنكم مــن شــوكتهم إلــى أمــر مــا

ال يــا رســول اهللا قــد كنــا وهــؤالء علــى الــشرك بــاهللا وعبــادة األوثــان، ال نعبــد اهللا و: ســعد بــن معــاذ
ا اهللا ـــــــــــــــًنعرفـــه، وهــــم ال يطمعــــون أن يــــأكلوا منهــــا ثمــــرة واحــــدة إال قــــرى أو بيعــــا، أفحــــين أكرمن

باإلسالم وهدانا له وأعزنا بـك وبـه، نعطـيهم أموالنـا؟ مـا لنـا بهـذا مـن حاجـة، واهللا ال نعطـيهم إال 
»  نـــــت وذاكأ«: الـــــسيف، حتـــــى يحكـــــم اهللا بيننـــــا وبيـــــنهم، فقـــــال النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم

   ).4/376: 1993الصالحي الشامي، (

عنــدما خــرج رســول اهللا متجهــا مكــة مــع أصــحابه، بهــدف العمــرة يــوم الحديبيــة، : "غــزوة الحديبيــة •
كــان الرســول يبعــث ســفراء لقــريش ليظهــر لهــم حــسن نوايــاه وأنــه جــاء فقــط للعمــرة، فكــان الــسفير 

ــسفير الثــاني عمــر بــن األول خــراش بــن أميــة، وبعــد أن رجــع خــراش فــأراد الرســول  أن يكــون ال
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الخطـــاب، ولكـــن بـــسط عمـــر عـــذره بـــين يـــدي قائـــده رســـول اهللا، ألن ســـفارته لـــن تحقـــق الهـــدف 
ة ــــــــيـا رسـول اهللا إنـي أخـاف قريـشا علـى نفـسي، ولـيس بمك: المطلوب منها ومـن أجـل ذلـك قـال

ـــيهــا ولكمــن بنــي عــدي بــن كعــب أحــد يمنعنــي وقــد عرفــت قــريش عــداوتي إياهــا وغلظتــي عل ن ـــــ
  ).4/315: 1997المعافري، " (أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان

ــه، لكــن لكــل أم ــيس هــو محــل تهمــة أو ظن ر ــــوقبــل رســول اهللا رأي ابــن الخطــاب دون تــردد، فل
  ).21: 1997الغضبان ،(رجاله وعثمان للسفارة خير من عمر 
  : هي،والقيادة الشورية ترتكز على عدة مبادئ

 :دأ التشاركية واالستفادة من خبرات اآلخرينمب .1

سكري ـــــــــــــــ غـزوة الخنـدق أول حـضور ع- رضـي اهللا عنـه–لقد كان حضور سـلمان الفارسـي 
 وكـــان حـــضوره فـــي الوقـــت المناســـب حيـــث عـــاش المـــشكلة ،لـــه مـــع النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 

فـي مـا كـان يفعلـه فـي الفـرس إذا دهمـوا  ، وقدم خبرتـه بهـذا الـصدد ،الضخمة التي تواجه المسلمين 
ـــ وكــان قب،مان مــن قــادة المــسلمين الكبــار مــن المهــاجرين واألنــصار، ولــم يكــن ســلمــن عــدو ل قليــل ـــ

ـــــ فــــالفرس أم، لكــــن الخبــــرة تؤخــــذ مظانهــــا،مــــولى لرجــــل يهــــودي ـــــة عريقــــــــ ـــــة فــــــــ ي القتــــال والحــــرب ــ
  .ن هذه الطاقات والخبرات فال بد أن يستفيد المسلمون م،والمواجهة

المدينـة  واستفاد النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم، مـن هـذه الخبـرة فطورهـا إلـى أعلـى مـستوياتها، لقـد دار
ـــمــع القيــادات حولــه، واختــار الموقــع المناســب، وتمــت مباشــرة تهيئــة الوســائل الناقــصة مــن حلف ائهم ــــــ

صار، وتحــددت الجزيئــات كلهــا، حتــى فــي بنــي قريظــة، وتــم توزيــع المهمــات علــى المهــاجرين واألنــ
عمق الحفر ومسافته، وابتدأ التنفيـذ علـى الفـور، وهـذه هـي اإليجابيـة الفـذة فـي التعامـل مـع الطاقـات 

  .والخبرات
وشــهد العــدو مباشــرة بالكفــاءة اإلســالمية، وبــالتفوق النــوعي مــع الطاقــات والخبــرات، وبــالتفوق 

ة عتـــاوة ـــــة مـــا كانـــت العـــرب تكيـــدها، وأحبطـــت هـــذه الخطالنـــوعي للمـــسلمين، وقـــالوا إن هـــذه المكيـــد
ـــوهــذا المث، )316: 1997الغــضبان، (الهجــوم الــشرس علــى المــسلمين مــن العــدو اللــدود  ال مثــال ـــــ

  .على استماع القائد ألتباعه بجميع مستوياتهم
  

 :مبدأ القدوة الحسنة .2

، حيـث شـارك  الجنديـة الحقـةا القائـد المثـل فـي لنـ-صلى اهللا عليه وسـلم– وضرب لنا الرسول
، ولـم يميـز نفـسه عـنهم، بـالرغم مـن مقـام النبـوة والقيـادة  الصبر واالحتمال على مـشاق الـسفرالجنود

   .- صلى اهللا علية وسلم–التي يتميز يهما الرسول 
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 ً، حتــى أن عليـا رضــي اهللالـد المــشركين بنفـسه ويتقــدم الـصفوفوكـان الرسـول صــلى عليـة وســلم يجا
 ، ومـا كـانًلما كان يـوم بـدر، وحـضر البـأس اتقينـا برسـول اهللا، وكـان أشـد النـاس بأسـا (:عنه ، قال

  .  )183: 1981خليل،) (منا ألحد أقرب إلى العدو منه
، لـذا يجـب علـى القائـد أن يكـون قـدوة حـسنه حسنه لرسـول اهللا فـي أحلـك المواقـفوقد تجلت القدوة ال

  .  بهاحتى يتأسو) لرعيته ( ألتباعه 
  
 : سياسة الباب المفتوحمبدأ .3

 ور،ـــً يتـرك البـاب مفتوحـا لـصحابته لمراجعتـه فـي األم– صلى اهللا عليـه وسـلم –كان الرسول 
لــم يــصدهم أو يمتنــع عــنهم، حتــى أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم أرســى هــذه القاعــدة لــدى صــحابته مــن 

ا، وباشــر ـــــــبابافــتح لهــم :" خلفــه فهــذا عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه يوصــي أحــد والتــه فيقــول
وقـد سـرى هـذا الـوعي بـين ، "، غيـر أن اهللا جعلـك أثقلهـم حمـالأمورهم بنفسك، فإنما أنت رجـل مـنهم

: 2001ل، ـالطويـــ (جمهـــرة المـــسلمين وكـــانوا ال يتحرجـــون مـــن الـــسير بظالمـــاتهم إلـــى دار الخالفـــة
36(.  

 

 :مبدأ العالقات اإلنسانية .4

مــل مــن حولــه معاملــة إنــسانية تــسودها المحبـــة  يعا– صــلى اهللا عليــه وســلم –كــان الرســول 
والرحمة فقد فتح قلوب من حولـه قبـل أن يفـتح عقـولهم، وقـد تحـدث عـن خلقـه وتعاملـه مـع صـحابته 

و كنـت فظـا غلـيظ القلـب النفضوا مـن ﴿ : القرآن الكريم قال تعالى ْفبما رحمة من اهللا لنت لهـم ول ِ ِ ِ ِ ٍ َـ َ ْ ْ َْ َ َـ َِ َ  َ ََ َُ ْ َ ْ َُ َ  َ َْ ِ
َحولـك ِ ْ  فــاعف عــنهم واســتغفر لهــم وشــاورهم فـي األمــر فــإذا عزمــت فتوكــل علــى اهللا إن اهللا يحــب َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ِ َِ َ ْْ  َ َ ََ َ َُ َ ََ ْ َْ َ ِ ْ ْ ُْ ْ ِْ َ ُ ُْ ْ ْ

َالمتوكلين ِ  ََ ُ   ).159: آل عمران(﴾ ْ
 :مبدأ تفويض الصالحيات .5

ؤون ــــــــ يفـــوض أصـــحابه المهـــام والمـــسئوليات فـــي ش-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–كـــان الرســـول 
ـــــالدولــــة اإلســــالمية، فكــــان قــــدوة للخلفــــاء الراشــــدين مــــن بعــــده فقــــد ترس خ هــــذا المبــــدأ فــــي ــــ

فقد فوض أبو بكـر الـصديق عمـر بـن الخطـاب أمـر القـضاء، وفـوض علـي بـن "ممارستهم، 
ان ـــــــال، وكــــأبـي طالـب اإلشـراف علـى أسـرى الحـرب، وأبـا عبيـدة بـن الجـراح أمانـة بيـت الم

عبـد (رقابته ومتابعته على كل من قوضـه جـزء مـن اختـصاصاته نيابـة عنـه أبو بكر يباشر 
  ).455: 2004الحميد، 
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  : القيادة الشوريةمزايا
يمارس فيها القائد أكبر قدر من التوجيه الذاتي، وهذا يقتضي تحمله المسئولية على خير  .1

  .وجه، مع ممارسة المبادأة وضبط النفس في تحقيق األهداف المرجوة
م القائد في القيادة الشورية تصرفه الذكي، وتفكيره العقالني في حل المشكالت يستخد .2

  .والمواقف التي تواجههم
ار ــد على أخبـيحصل القائد على المعلومات والحقائق من مصادرها األصلية، وال يعتم .3

ِيا َأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس﴿ًون أصل عمال باآلية الكريمة بد َِ ْ ُ َ َ َْ ِ ُ َ َ  َ  ْق بنبأ فتبينوا َأن ٌُ َ َ ََ َ ٍ ِ
َتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ِ ِ ٍ َِ ُْ ُ ُْ ًَ َ ََ َ ََ ُ َ ُِ ِْ َْ   ).6:الحجرات(﴾ َ

  . في اتخاذ القرار طالما أن رأيه صوابالمشاركةيحاول القائد الشوري أن يوسع قاعدة  .4
ي من ـــٕفسه، وانما يزكـــا نـهـيرشح لب لنفسه اإلمارة، وال ــادة الشورية ال يطلــالقائد في القي .5

ٕانة، وانها ــٕ وانها أميا أبا ذر إنك ضعيف"كما قال صلى اهللا عليه وسلم . قبل اآلخرين
: 11/12، 1972 مسلم، ابن" (ّخزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

209.(   
ً على تعلم القيادة فعال همشجعيالقائد في القيادة الشورية يهتم بحقوق وواجبات األفراد و .6

ى ـــل علــم والمعرفة ويعمـعاملهم بكرامة وحرية، ويعمل على تقدم العلــوليس بالقول، ي
 .تحسين فرص المعرفة والفهم
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  مقارنة بين أنماط القيادة: )2.6(جدول رقم 
  

القيادة   أوجه المقارنة
  األوتوقراطية

القيادة 
  الديمقراطية

 الحرة القيادة
  المتسيبة

  القيادة الشورية

   شوري،عقالني  متسيب  إنساني  يحب السيطرة  صفات القائد

يقوم به القائد منفردا   التخطيط
  بشكل محكم

يقـــــــوم بـــــــه القائـــــــد 
  بمشاركة األفراد

ـــــــــة  ـــــــــة الكامل الحري
لألفــــراد فــــي وضـــــع 
الخطــــــــــط واتخــــــــــاذ 

ــــرارات  ومــــشاركة ،الق
ضــــــئيلة مــــــن قبــــــل 

  القائد

يقــــــوم بــــــه القائــــــد 
  كة أهل الخبرةبمشار

رسم السياسات 
وصياغة 
  األهداف

تصاغ من قبل القائد 
وتتعارض مع أهداف 

  األفراد

ــــــل  ــــــن قب ــــــصاغ م ت
ــــــــع وتتــــــــسق  الجمي
أهداف المؤسسة مع 

  أهداف األفراد

الحريـــة للجميـــع فـــي 
ــــــــسياسات  رســــــــم ال

  وصياغة األهداف

يقــــــوم بــــــه القائــــــد 
  بمشاركة أهل الخبرة

ـــ  الرقابة والتقييم ة تعتمـــد علـــى الرقاب
  اإلدارية المحكمة

ـــة إداريـــة  ـــاك رقاب هن
  بجانب اإلدارة الذاتية

ـــون  ـــاد تك ـــة تك الرقاب
  معدومة

تعتمـــد علـــى الرقابـــة 
الذاتيــــة كمــــا تتــــوفر 

  الرقابة اإلدارية

العالقات 
  اإلنسانية

ــــراد  ــــين أف منعدمــــة ب
ــــــد ،الجماعــــــة  فالقائ

  عديم الثقة باألفراد

ــــى  ــــرط عل ــــز مف تركي
  األفراد

تفكــــك وفقــــدان روح 
ــراد التعــاو ــين األف ن ب

ويحـــــــاول الـــــــبعض 
الــــــــــسيطرة علــــــــــى 

  اآلخرين 

هنـــاك تماســــك بــــين 
 وثقـة ،أفراد الجماعـة

ـــد  ـــة بـــين القائ متبادل
  واألفراد

 ىتتجـه مــن أسـفل إلــ  االتصاالت
  أعلى

تتبـــع سياســـة البـــاب 
  المفتوح

تتبـــع سياســـة البـــاب 
  المفتوح

تتبــع سياســـة البـــاب 
  المفتوح

تفويض 
  الصالحيات

اد ال يثق القائد بـاألفر
ويحــتفظ الــصالحيات 

  لنفسه

يقوم القائـد بتفـويض 
  معظم صالحياته

ــد الجميــع  يمــنح القائ
الحريــــــة فــــــي كــــــل 

  األعمال

يفـــوض القائـــد أهـــل 
  الخبرة باألعمال

  إيجابي ومستقر  فوضوي  مريح  َِمتوتر وقلق  مناخ بيئة العمل

  راضيين  غير راضيين  راضيين  غير راضيين  رضا األفراد

  حثةالجدول من إعداد البا
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ورات ــــــــر بكثيـــر مـــن التطــــــوفـــي ضـــوء هـــذا العـــرض يمكـــن القـــول بـــأن ميـــدان القيـــادة قـــد م
 واسـتمر الخـالف بـين البـاحثين حـول أفـضل األنمـاط القياديـة التـي ينبغـي اسـتخدامها مـن ،والتغيرات

ل ولكــن  وتــرى الباحثــة أن إتبــاع ســلوك القائــد األوتــوقراطي لــه نتــائج ايجابيــة علــى العمــ،قبــل القيــادة
  .لذا ال يحبذ إتباعه في جميع المواقفعلى حساب العالقات اإلنسانية 

كما أن إتباع النمط الديمقراطي في القيادة، قد ينعكس بشكل سلبي على اإلنتاجية فـي العمـل بـسبب 
  . من قبل القائد االهتمام البالغ

ـــالقوتــرى الباحثــة أن الــنمط الحــر المتــسيب فــي القيــادة يــدور فــي مجملــه حــول  ــأن دور ـــ ول ب
ـــى نـــشاطاتهم تك ـــد ســـلبي حيـــث يكـــون إشـــرافه وتوجيهـــه ألفـــراد الجماعـــة ورقابتـــه عل ــــالقائ اد تكـــون ـــــ

معدومــة، ممــا يترتــب عليــه نتــائج ســيئة تــنعكس ســلبيا علــى العمــل، فعــدم ضــبط نــشاطات األفــراد، 
دار ــــــــــى إصـــــــٕى والـــــ يـــؤدي إلـــى الفوضٕواطــالق العنـــان لهــم فـــي أداء العمـــل وفــي إصـــدار القــرارات،

  .قرارات خاطئة في أغلب األحيان
أن أفـضل األنمـاط القياديـة هـو الـنمط الـذي يرتكـز علـى مبـدأ الـشورى بحـدود لذا ترى الباحثة 

  .الذي سلكه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من بعدههو النمط  وة،معينة وشروط معين
  :عالةالسمات والمهارات الالزمة للقيادة الف

  :ون قيادة فعالة ومن هذه المهاراتتتطلب القيادة مجموعة من السمات والمهارات لتك
  المهارات الذاتية -1
 المهارات الفنية -2

 المهارات االجتماعية -3

 المهارات اإلدراكية والذهنية -4

  مهارات إدراكية×  مهارات اجتماعية ×مهارات فنية× مهارات ذاتية = فشخصية القائد 
نــت قيمــة واحــدة منهــا تــساوي صــفرا، إذن المحــصلة تعنــي صــفر أي عــدم الكفــاءة معنــى هــذا إذا كا

  ).58: 2006توفيق، (
  المهارات الذاتية: أوال

هـــي المهـــارات التـــي تتعلـــق بشخـــصية القائـــد، وترجـــع إلـــى عوامـــل فطريـــة وعوامـــل مكتـــسبة،  
  :تشملوتعتبر من العناصر األساسية في القيادة لما لها تأثير كبير على األفراد، و

تـــشمل كافـــة االســـتعدادات التـــي تبـــدو أنهـــا تتـــصل بالناحيـــة الجـــسمية : الـــسمات الجـــسدية -1
الــسمات الجــسمية فــي القــوة البدنيــة والعــصبية والقــدرة علــى التحمــل كالقامــة والهيئــة وتتمثــل 

 ).90: 2004 ،حسن( والنشاط والحيوية

ـــــة -2 ة والعـــــادات الذهنيـــــة ـعدادات الفكريـــــــــــــالمقـــــصود بهـــــا مجموعـــــة االست :القـــــدرات العقلي
ــــ، ويعتبـــر الـــذكاء مـــن أهواالعتقـــادات األساســـية لـــدى فـــرد مـــن األفـــراد ـــة ـم القـــــــــ درات العقلي
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الالزمــة لــإلدارة وقــد أثبتــت الدراســات أن هنــاك صــلة بــين ســمة الــذكاء والنجــاح فــي القيــادة 
 .)45: 1983البستان، (

 اابتــداءفع الفــرد إلــى االقتــراح أو العمــل المبــادأة معناهــا الميــل الــذي يــد :المبــادأة واالبتكــار -3
ي إيجـاد ، واالبتكـار تعنـ)91: 2004 ،حـسن (ًوسبقا للغيـر وهـي مـن الـسمات الهامـة للقائـد

 . فهذه السمة تمكن القائد من اتخاذ القرارات الصائبة في مختلف المواقف حلول جديدة

  المهارات الفنية: ثانيا
ـــ وتعكــس المعرفــة المتخصــصة فــي ف،يــذيالتــي تتعلــق بالجانــب التنفهــي المهــارات  ن ــــــرع مــــ

الهـــدف  وتتميـــز بالكفـــاءة فـــي اســـتخدام هـــذه المعرفـــة أفـــضل اســـتخدام بـــشكل يحقـــق ،فـــروع المعرفـــة
  .ويمكن امتالك هذه المهارة بالدراسة والخبرة والتدريببفاعلية، 

   :من أهم السمات المرتبطة بهذه المهارات
ما فــــي ــــــائـــد إيجابيــــا، مباشــــرا، صــــريحا، وضـــحا، محــــددا، حاسهــــذا يعنــــي أن يكــــون الق: الحـــزم - 

اتجاهاتــه وســلوكياته، أي أال يكــون هالميــا، متــرددا، خجــوال، غيــر مباشــر أو محــدد فــي التعبيــر 
 ).38: 2007مصطفى، (عن آرائه 

ـــى االختيـــار الـــواعي القـــائم عل: اتخـــاذ القـــرارات علـــى القـــدرة -  ــــوتعنـــي قـــدرة القائـــد عل ــــى بعـــــ ض ــــ
ام بهـــا ــــلمعــايير واألســس العلميــة لبــديل واحــد مــن بـــين بــديلين أو أكثــر فــي أمــور يــستحق القيا

 ) 224: 2005فليه وعبد المجيد، (ٕوامعان التفكير فيها وبذل الجهود لتحقيقها 

 .على حل المشكالتالقدرة  - 

ــــى تحمــــل المــــسئولية -  ــــذيرها، ف: القــــدرة عل ــــد التحلــــي باألمانــــة وعــــدم تب ــــى القائ ــــيجــــب عل عوره شـــ
ــــبالمـــسئولية اتجـــاه مـــن يقـــود تجعـــل لـــه الهيبـــة والثقـــة بـــه مـــن أتباعـــه، وه ــــدايتهم إلــــــ ى الطريـــق ـ

   ).   35: 2005الوهيبي، (الصحيح 
 الفهم العميق والشامل لألمور - 

 اإليمان بالهدف وبإمكانية تحققه - 

  المهارات االجتماعية: ثالثا
ـــرتبط بمهـــارات التفاعـــل مـــع اآلخـــرين، وبـــالرغم  سابها ـــــــن اكتــــــــمـــن أن هـــذه المهـــارات يمكوت

وتعلمهــا بمزيــد مــن الــتعلم والتــدريب والمثــابرة إال أنهــا تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى درجــة االســتعداد 
توفيـــق، (ويقـــصد بهـــا الـــسلوك الـــذي ينـــتج عنـــه عالقـــات فرديـــة وجماعيـــة فعالـــة . والميـــل الشخـــصي

2006 :39.(  
  :التاليةوترتبط هذه المهارات بالمهارات 

ـــمــن المــسلم بــه أن القائــد يتعامــل مــع كــم متنــوع مف: القــدرة علــى التعامــل مــع األفــراد -  راد ـن األفـــــــــــ
ـــ وهــو فــي كــل الحــاالت مطالــب بــأن يق، والــرئيس، والزميــل،مــنهم المــرءوس ات ذات ــــــيم عالقــــــــ
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ـــ يــشجع ه وتــسهم فــي إقامــة منــاخ إيجــابي،طــابع إنــساني تجعلــه أكثــر قبــوال لــديهم ـــؤالء األفـــــــ راد ــ
، ولتحقيق ذلـك يتطلـب مـن القائـد )77: 2000شوقي، (على بذل أقصى جهد لتحقيق األهداف 

ـــــٕأن يكــــون قــــادرا علــــى بنــــاء عالقــــات طيبــــة مــــع الجميــــع، وادراكــــه الــــواعي لمي ول واتجاهــــات ــــ
ٕاءة، وافـــساح ــــــــــــم البنمرؤوســـيه، وفهمـــه لمـــشاعرهم، وثقتـــه فـــيهم، وتقبلـــه القتراحـــاتهم وانتقـــاداته

المجـــال لهـــم إلظهـــار روحهـــم اإلبتكاريـــة فيمـــا يقومـــون بـــه مـــن أعمـــال، وخلـــق اإلحـــساس لـــديهم 
  ).96: 2004 ،حسن(ٕباالطمئنان في العمل، وتلبية مطالبهم واشباع حاجاتهم 

 يجـب تعد أحد العناصر التي تحفظ للقائـد هويتـه واسـتقالليته، وتعـين الحـدود التـي: توكيد الذات - 
  ).76: 2000شوقي، (على اآلخرين مراعاتها، واإلطار الواجب عليهم التحرك في أرجائه 

ـــى توصـــيل المعلومـــات التـــي يرغ: مهـــارات االتـــصال -  ـــوتعبـــر عـــن قـــدرة القائـــد عل ب فـــي نقلهـــا ــــ
لآلخــــرين لفظيــــا أو غيــــر لفظــــي مــــن خــــالل عمليــــات نوعيــــة كالتحــــدث ، والحــــوار، واإلشــــارات 

ة ـــــــــــ مهارتــه فــي االنتبــاه إلــى تلقــي الرســائل، والهاديــات اللفظيــة وغيــر اللفظياالجتماعيــة، وكــذلك
  ).51: 2003فرج، (ٕمن اآلخرين، وادراكها وفهم مغزاها، والتعامل معهم في ضوئها 

 مهارات العمل الجماعي وروح الفريق - 

  مهارات التوجيه واإلرشاد والتدريب - 
 مهارة اإلقناع - 

  مهارة التفويض - 
  هارات اإلدراكيةالم: رابعا

ـــعلــى رؤيــة مؤســسته ككــل وعلــى إدراكــه شــبكة العالقهــذه المهــارات تتعلــق بقــدرة القائــد  ات ــــــــــ
 علـــى وبقدرتـــه رادــــــــــــــــــالتـــي تـــربط وظائفهـــا ومكوناتهـــا الفرعيـــة المتنوعـــة، وفهـــم العالقـــات بـــين األف

  .  األفراد ووضع تصور ورؤية مستقبلية للعمل، ورؤية لتطويرالتخطيط
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  :لمرأة والقيادةا
ــــتـــشكل المـــرأة نـــصف المجتمـــع، وأمـــست تقـــوم بـــأدوار عديـــدة بجانـــب دورهـــا األساس أم، ـي كــــــ

فعملـت فـي الوظـائف اإلداريـة والتعليميــة، فقـد تكـون مـديرة، أو قائــد أو كليهمـا، فالقيـادة تتـضح أثنــاء 
ددة، ولكــي تــتمكن المــرأة مــن تحقيــق نتــائج ممارســة العمــل مــع اآلخــرين لتحقيــق أهــداف تنظيميــة محــ

ٕإيجابية في المجال القيادي ال بـد أن تنظـر إلـى قـدراتها الذاتيـة والـى متطلبـات العمـل التـي تقـوم بـه، 
ديات التــي ــــــــــوذلــك يتطلــب أن تكــون واثقــة مــن قــدراتها، وذكيــة لتــتمكن مــن مواجهــة الكثيــر مــن التح

  .تقف أمام معارفها ومهاراتها
  : بين قيادة الرجل وقيادة المرأةالفرق

توصـل معظمهـا والكثير من الدراسات األجنبية اهتمـت بـأثر عامـل الجـنس علـى نمـط القيـادة 
ـــإلــى وجــود اخــتالف بــين نمــط قيــادة الــذكور ونمــط قيــادة اإلنــاث، وقــد حــددت بعــض هــذه الدراس ات ـ

نــاث بــأنهن أكثــر ممارســة للقيــادة مــع ا لإلنــاث، فوصــفت اإلًا قياديــًا للــذكور، ونمطــًــا معينًا قياديــًنمطــ
ة للقيـــادة فـــوق ــــــ، بينمـــا الـــذكور أكثـــر ممارس والتـــي توصـــف بالتعـــاون واإلنتـــاج الجمـــاعيالجماعـــة
  ).40: 2007المنقاش، ( والتي توصف بالتحكم والسيطرة االجتماعية الجماعة

الف الثقــافي دور ـالختــكون لـوألن تلــك الدراســات تــشكلت فــي بيئــة مختلفــة عــن بيئتنــا العربيــة، فقــد يــ
ـــٕمهــم فــي التــأثير علــى ســلوك األفــراد وعلــى رؤيــتهم واحــساسهم بظــاهرة القيــادة وم ـــارســـــدى ممـــ تهم ـــــــــ

 بدراسة تكشف فيها عن مدى اختالف الـنمط القيـادي )2007 (لنمط قيادي معين لذا قامت المنقاش
إلنـاث فـي جامعـة الملـك سـعود، ومـدى ميـل الذي يمارسه الذكور عـن الـنمط القيـادي الـذي تمارسـه ا
، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن الغالبيـة العظمـى كل منهما للقيادة مع الجماعـة أو القيـادة فـوق الجماعـة

ٕمــن الــذكور يمارســون نمــط القيــادة مــع الجماعــة، وان اإلنــاث يمارســن نمطــي القيــادة فــوق الجماعــة، 
 يمارسـن نمـط القيـادة فـوق الجماعـة كانـت أكبـر مـن والقيادة مع الجماعة، ولكن نسبة اإلناث الالتـي

  .نسبة الذكور الذين يمارسون هذا النمط
االكتفــاء "تبــين أن الرجــال يتمتعــون بــصفات تــساعدهم علــى القيــادة ) Lynch, 2003(وفــي دراســة 

الــــذاتي، الحــــسم، القــــوة، تأكيــــد الــــذات، الــــسيطرة، الثقــــة بــــالنفس، الدافعيــــة، القــــدرة علــــى المنافــــسة، 
ــــزز التفاعـــــــــنـــضباط، بينمـــا تتـــصف المـــرأة بـــصفات أظهـــرت قـــوة قـــدرتها القياديـــة فهـــي تعاال ل بـــين ـــ

ـــسل الهرم ـــى التسل ـــة أكثـــر مـــن تركيزهـــا عل ـــة، تركـــز علـــى العالقـــات االجتماعي ي، ــــــــــاألفـــراد، تعاوني
  .ديةفأسلوب القيادة الديمقراطية التشاركية هو األسلوب األكثر شيوعا لدى المرأة القيا
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  مقارنة بين قيادة الرجل وقيادة المرأة): 2.7(جدول رقم 
  المرأة القيادية  الرجل القيادي  الرقم
لكـن وتـة مـن الجهـد ويعمل بدرجات متفا   .1

  بدون انقطاع 
ـــــلكنتعمــــل بدرجــــة واحــــدة مــــن الجهــــد و ها ـــــ

  تأخذ فترات راحة قصيرة متباعدة
المقاطعـــــات و الزيـــــارات تربكـــــه وتـــــؤثر    .2

  أدائه نتاجيته وعلى إ
ـــر الزيـــارات والمقاطعـــات فرصـــة لبنـــاء  تعتب

لـــــــتفهم احتياجـــــــات األتبـــــــاع و العالقـــــــات و
  مساعدتهم 

ــــى العمــــل بــــ   .3 ــــر ويحــــرص عل ال شكل كبي
  يتخلل ذلك أمور أخرى في الغالب 

ن ـًتخـــــصص وقتـــــا لألمـــــور األخـــــرى و مــــــ
  أهمها متابعة األمور األسرية 

لــه عالقــات واســعة مــع أشــخاص خــارج    .4
  ظمة المن

لهــــا عالقــــات واســــعة مــــع أشــــخاص خــــارج 
  المنظمة 

يتــــــابع أداء المهمــــــة تلــــــو المهمــــــة دون    .5
تركيز كبيـر علـى تقيـيم األداء أو النظـر 

  في اآلثار المستقبلية 

ة ـص علـــــى دراســـــتقـــــيم كـــــل عمـــــل و تحـــــر
اآلثـــــار المــــــستقبلية واآلثـــــار العامــــــة علــــــى 

  نحوهااألسرة والبيئة والتعلم و
تــرتبط بعملهــا و لكنهــا تــرتبط بــأمور كثيــرة   ميق يرتبط بعمله بشكل ع   .6

  أخرى
  تحب تبادل المعلومات   يحب االحتفاظ بالمعلومات    .7
لــــيس تعمــــل مــــن خــــالل شــــبكة عالقــــات و  يحرص على التسلسل التنظيمي    .8

  تسلسل تنظيمي
  ) 214 :2003السويدان وبارشحيل، : ( المصدر
  : الصفات القيادية التي تميز المرأة

ـــ الحديثالتــي ميزهــا اهللا تعــالى بهــا عــن الرجــل و تــشير الدراســاتعتهــا الخاصــة وللمــرأة طبي ة ـــــــ
ــــالتـــي تـــستطيع المـــرأة االســـتفادة منهـــا لتمـــارس القيإلـــى مجموعـــة مـــن الـــصفات و ــــادة فـــي األجــــ واء ـــــ

   ):211 -210 : 2003السويدان وبارشاحيل، (الصفات المناسبة لها ومن بين هذه 
  المشاركة : ىالصفة األول

ميـــع صف أعــداد المجتمــع و أصــبح للمــرأة دور فــي جفقــد أصــبح النــساء يمــثلن أكثــر مــن نــ
فهــي تحــب : ذ القــرار االستــشارة فــي عمليــة اتخــا:  ومــن أنــواع المــشاركة التغيــرات العقديــة والفكريــة،
لعـــصر اهـــذه صـــفة ممتـــازة ينـــصح بهـــا علمـــاء اإلدارة جميـــع القيـــاديين فـــي االستـــشارة  والمـــشاركة و
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ُأل َأفتـوني فـي َأمـري مـا كنـت قاطعة َأمـرا ﴿: الحديث فهذه ملكـة سـبأ تقـول ًقالـت يـا َأيهـا الم ْ ًْ َـ ِ َِ َُ ُ َ َِـ ِ ُ ْ َ َ  َ ْ حتـى  َ َ
ِتشهدون ُ َ ْ   ).32: سورة النمل (﴾َ
صحيح  ـــــقيــادة اآلخــرين نحــو التشارك فــي اإلصــالح وتــ: المــشاركة فــي النــصح و التوجيــه: ً وأيــضا

ًت عبـد العزيـز بـن مـروان عنـدما مـضى إليهـا الحجـاج فحجبتـه طـويال ثـم أذنـت لـه فهذه أم البنـين بنـ
اهللا لــو ال أن اهللا جعلــك أمــا و....... إيــه يــا حجــاج : قالــتًفأقرتــه قائمــا و لــم تــأذن لــه بــالجلوس ثــم 

ــــول مولـــود فـــي اإلسأ، ذات النطـــاقينال بقتـــل ابـــن ة وأهـــون خلقـــه مـــا ابـــتالك برمـــي الكعبـــ د ـالم بعــــــــ
  .هجرةال

  التعاطف: الصفة الثانية
المــرأة علــى بنــاء هــذه الــصفة تعــين الــشعور بالرحمــة وتقــدير احتياجــات اآلخــرين وظــروفهم و

هـــا نحـــو األهـــداف المـــشتركة يتحركـــون معدقة ممـــا يجعـــل األتبـــاع  يحبونهـــا وصـــاعالقـــات حقيقيـــة و
ي مكــة فكــان العطــش ي قلــة المــاء فــ، فهــذه زييــدة بنــت جعفــر عنــدما تفاعلــت مــع الحجــيج فــبــرغبتهم

ـــتقــسم صــادقة أن تبــذل كــل مــا تملــك لتوفاويــة بــدينار فتأســى لــذلك و تبكــى والظمــأ فيــشترون الرو ر ـــ
  .الماء للحجاج
  اإلبداع: الصفة الثالثة

فـإذا أضـفنا إلـى هـذا أن % 25ًالدراسات تشير إلى أن المـرأة أكثـر إبـداعا مـن الرجـل بحـوالي 
ًت تعتبــر حديثــة نــسبيا فكــل هــذا يعطــي للمــرأة القــدرة علــى إيجــاد مــشاركة النــساء فــي إدارة المؤســسا

ًحلــوال غيــر مــسبوقة والمــساهمة بأفكــار تعــين المؤســسات علــى تغييــر طريقــة عملهــم بمــا يتناســب مــع 
ـــ فهــذه أســماء بنــت عمــيس رضــي اهللا عنهــا الترات الــسريعة التــي تجــري فــي العــالم،التغيــ ي نقلــت ـــــــ

بــشة إلــى بيئــة الحجــاز واســتفادت مــن تجاربهــا ووظفتهــا لخدمــة المجتمــع بعــض األفكــار مــن بيئــة الح
  .اإلسالمي

  تفهم حاجات النساء: الصفة الرابعة
صــبح للنــساء دور أكبــر فــي ولمــا أتفهــم حاجــات النــساء أكثــر مــن الرجــل، المــرأة أقــدر علــى 

بح ــــــــــ وأصالــصحة،لقــة بــالمنزل أو التعلــيم أو  حيــث أنهــا التــي تــصدر معظــم القــرارات المتعاالقتـصاد
ـــً فأضــحى مهمــا لجميات الرئيــسية كــشراء المنــزل وغيرهــالهــا دور أكبــر فــي القــرار سات ــــــــــــــع المؤســــــ

ـــ قــادرة علــى ذلــك أكثةًتقريبــا تفهــم طريقــة المــرأة فــي التفكيــر واتخــاذ القــرار والمــرأ ـــر مـــــ ـــن الرجــ ل ــــــــــــــــ
واء ـــــــــــًب رضـي اهللا عنـه بتعيـين امـرأة لمراقبـة الـسوق واألسـعار فيـه إذا سولذلك قـام عمـر بـن الخطـا

  .في القضايا الشخصية االقتصادية أو في األمور الخاصة بالنساء وهي أقدر من الرجل
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  ٕالتفويض واعطاء الصالحيات: الصفة الخامسة
  لي هيلجسن أثبتت الدراسات التي قامت بها الباحثة جوديث روزنر و الباحثة سا

Judith Rziner sally Helgusenيـزة األنثويـة   فـي كتابتهـا المThe Female Advantage  
هــي أكثــر مــن الرجــل فــي إعطاءهــا ة للقــوة فــي العمــل أرق مــن الرجــل ووغيرهمــا أن اســتعمال المــرأ
ــ، وتخــويلهم حريــة اتخــاذ القــرار ممــا يجعــل الفريــق متحمالــصالحيات للعــاملين معهــا ـــماسًسا ومتــــ ًكا ـــ

ُأل َأفتـوني فـي َأمـري مـا كنـت قاطعة  ﴿ : واضحة في قصة ملكة سـبأهذه المسألةو ًقالت يا َأيها الم َـ ِ َِ َُ ُ َ َِـ ْ ِ ُ ْ َ َ  َ ْ َ
ــشهدون ى ت َِأمــرا حت ُ َ ْ َ ـ ـ َ ً أس شــديد واَألمــر إلي} 32{ْ ــوة وُأولــوا ب ــوا ق الوا نحــن ُأول ْق َْ ُ ُ ُِ ٍُ ْ ْ َ ٍَ ِ َ ٍ ْ ــ َ  ُ َْــ ُ ـــَ ــاذا ـــ انظري م َك ف َ ُِ َــ ِ

َمرينَْتأ ِ   ).33-32: سورة النمل( ﴾ُ
  بعد النظر: الصفة السادسة

 فقد أثبتت  الدراسات أن المرأة البعيد سواء في الدنيا أو اآلخرة،نظرها يتجه إلى المستقبل 
بالتالي فهي صاحبة نظر أبعد منه كذلك فالنظرة ى جمع المعلومات أكثر من الرجل وتحرص عل

خرة، كما فعلت امرأة فرعون، عندما تركت ملذات الدنيا ونعيم   قد تتجاوز من الدنيا لآلالبعيدة
ِ﴿رب ابن لي عندك بيتا في الجنة﴾: القصور وقالت بلغة البعد المستقبلي ِ ِ ِ َ َْ ً ْ َْ َ ْ ِ    ،)11: سورة التحريم (َ

المــشورة ا فعلــت أم ســلمه فــي إبــداء الــرأي و البعيــدة قــد يقــصد اآلثــار المــستقبلية فــي الــدنيا كمــوالنظــرة
رة  والنظــهــا لمــا يترتــب ليــه مــن آثــار للحــدث،لنبــي صــلى اهللا عليــه وســلم و يــدل ذلــك علــى بعــد نظرل

 احتمــال ضــروب المــشقات علــى مئــاتالبعيــدة مــن زبيــدة تجــاه الحجــيج، فبتلــك العــين وفــرت العنــاء و
  . األلوف من حجاج بيت اهللا الحرام

  االتصال : الصفة السابعة
 و الحــوار تعتبــر أن االتــصالن الرجــل فــي نفــس الظــروف، و للحــوار مــًالمــرأة أكثــر اســتعدادا

ـــالحًالمــرأة أكثــر انفتاحــا فــي ا الرجــل يمارســه دون قناعــة حقيقيــة، و بينمــًأساســيا إلدارة العمــل، ديث ــــــــــ
كل فهـذه ملكـة سـبأ لـم تختـر الوصـول إلـى حلـول للمـشاعن مشاعرها وقناعتهـا، واسـتعدادها للحـوار و

ع "مفاوضـــات علـــى شـــكل هديـــة  بـــل بـــدأت بالالحـــرب، م يرج ة فنـــاظرة ب ي مرســـلة إلـــيهم بهدي ُوان ِـــ ْ َْ َ ِـــ ٌِ َ ِ ٍ ِ ََِ ـــ ٌَ ِ ْ َ َِ ُ ـــ ِٕ َ
لون َالمرس ُ ــ َ ْ ُ ـــًأيــضا خلــك علــى إتقانهــا لمهــارات االتــصال، ويــدل ذ، و)35: ســورة النمــل( "ْ ـــوله بنـــ ت ــــــ
وح ـــــــــــــــالـت بكـل وض ثـم قًمجادلتها للنبي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـراراقدرتها على الحديث وثعلبة في 

 اللهـم أنـزل علـى اللهم إني أشـكو إليـك شـدة وجـدي ومـا شـق علـى مـن فراقـه، ":عن مشاعرها الدفينة
يم بنـت  مـا فعلتـه أم سـلن إتقـان المـرأة لمهـارات االتـصالًأيـضا مـو"  نبيك ما يكـون لنـا فيـه فـرجلسان

 بـشكل مباشـر، بـل هيـأت أمـره، وعنـدما رجـع،  تخبـر زوجهـا أبـو طلحـة فلـمملحان عندما توفى ابنهـا
، يـا أبـا طلحـة: مـن آخـر الليـل قالـتفلمـا كـان كانت سيرت له عشاءه، فتعشى ثم أصاب مـن أهلـه، 

مــا أنــصفوا، : ، فقــال، فــشق علــيهم إلــى آل أبــي فــالن اســتعاروا عاريــة، فمنعوهــا وطلبــت مــنهمألــم تــر
   ".ع و حمد اهللا فاسترجن ابنك كان عارية من اهللا فقبضه،فإ: قالت
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  العالقات: صفة الثامنةال
ــــهـــي أدق من فـــي تكـــوين العالقـــات مـــع اآلخـــرين وأعمـــقالمـــرأة أســـرع مـــن الرجـــل و ه فـــي االنتبـــاه ـــــــــ

المـرأة تملـك منهجيـة فـي إقامـة العالقـات بـشكل مـنظم ًالتي قـد تـؤثر سـلبا علـى العالقـات، ولألخطاء 
هــذا يـدل علــى عالقاتهــا ءهــا رزق مـن اهللا تــصدقت بـه وفهـذه عائــشة رضـي اهللا عنهــا كانـت كلمــا جا

 تبعــث إلــى نــسائها فيجــتمعن عنــدها، وكانــت تكــسوهن ًأيــضا أم البنــين كانــتبالــضعفاء والمــساكين، و
  .وتعطيهن الدنانير الثياب الحسنة 

ـــوو ـــوس أنجل ـــدة نـــشرت فـــي ل ـــدى فـــي دراســـة جدي س تأكـــد أن الرجـــال يـــستخدمون نـــصف أدمغـــتهم ل
ى كـل لكم يتكـرر فـي كـل أسـرة عـدم اسـتماع األب إلـتستخدم المرأة الدماغ كله، وفي حين اإلصغاء 

تؤكـد بهـذا أنهـا كانـت تـستمع البنهـا فتعيـد األم كـالم ابنهـا، و : ماذا قـال: ما يقوله أبناؤه فيسأل أمهم
  .هم بشكل واضح في تكوين العالقاتهذه األفعال تساو" بصورة أفضل مما كان يستمع إليه أبوه 

  استعدادها للتضحية: التاسعةة الصف
ادي ــــــــــــيبـرز هـذا االسـتعداد لـدى المـرأة نابعـا مـن قـدرتها علـى تحمـل األلـم والتـي تتجـاور المجـال الم

ـــإلــى المجــال المعنــوي، حيــث نجــدها ال نكتفــي بمجــرد التعــاطف مــع آالم اآلخــرين، بــل تع يش مــن ـــ
  .ستطاعةاآلالم، وتحاول التخفيف منها بقدر االخالل تلك 

أتانــا النبــي صــلى اهللا : فقــد روى أنــس بــن مالــك رضــي اهللا عنــه عــن أم حــرام رضــي اهللا عنهــا قالــت
مــا يــضحكك يــا رســول اهللا؟ بــأبي أنــت : فاســتيقظ وهــو يــضحك، فقلــت. عليــه وســلم يومــا فقــال عنــدنا

هللا أن ادع ا: ، فقلـتُأريـت قومـا مـن أمتـي يركبـون ظهـر البحـر كـالملوك علـى األسـرة: "قال! وأمي
ثــم نــام فاســتيقظ أيــضا وهــو يــضحك، فــسألته فقــال مثــل مقالتــه، ". فإنــك مــنهم:" يجعلنــي مــنهم، فقــال

  ).34: 2/2878، 2003، البخاري" (أنت من األولين: "قال. ادع اهللا أن يجعلني منهم: فقلت
  

  :إحصاءات عالمية وعربية ومحلية للمشاركة النسائية في المراكز القيادية

طة والمؤتمرات واالتفاقيات الدولية لتولي المرأة مناصـب قياديـة إال أننـا نجـد أن رغم كل األنش
ــــفعلا، ـــــــــــــــنـــسبة مـــشاركة المـــرأة فـــي المناصـــب القياديـــة مـــا زالـــت ضـــئيلة فـــي دول العـــالم جميعه ى ـــــــ

ة ـــــــــــــــــــــلمـن مجمـوع القـوى العام  %56.5رغـم أن  المـرأة تـشكل   المتحـدة األمريكيـةمستوى الواليـات
حيـث تحتـل النـساء  ،)(Lynch,2003 من المناصـب القياديـة فـي الدولـة  %5إال  أنها تشغل فقط 

 50مـــن جميـــع المقاعـــد التـــشريعية وتحتـــل تـــسعة مـــن مناصـــب حكـــام الواليـــات مـــن أصـــل % 23.5
% 16.3شيوخ وــــــــــمــن أعــضاء مجلــس ال %16 أمــا علــى المــستوى الفــدرالي، فتمثــل النــساء ،اًمنـصب

 بـين جميـع البلـدان مـن حيـث 61 الواليـات المتحـدة المرتبـة وبذلك تحتـل ،من أعضاء مجلس النواب
 النــــواب فــــي مجلــــس ، كمــــا أنــــه رشــــحت امــــرأة لرئاســــةنــــسبة النــــساء فــــي الهيئــــة التــــشريعية القوميــــة
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   ياألميركــــــب الــــــرئيس أو نائــــــب الــــــرئيس الكــــــونغرس، ولــــــم يــــــسبق أن انتخبــــــت أيــــــة امــــــرأة لمنــــــص
http://www.america.gov/st/washfile)               (lahti,2007:   

أظهــرت إحــصاءات قامــت بهــا أمــا عــن مــشاركة المــرأة الــسعودية فــي مراكــز صــنع القــرار فقــد 
ـــاالئتمانيــة أن معــدل المناصــب اإلداريــة التــي تــشغلها المــرأة الــسعودية ارتف" ماســتر كــارد"شــركة  ع ــــــــــــ

 هــو عـام متميــز 2009العــام الماضـي ليعطـي داللــة علـى أن % 29.3مـن % 39.3ى هـذا العـام إلــ
سعودية قـــد ــــــــــوكانـــت المـــرأة ال، للمـــرأة الـــسعودية فـــي رحلـــة بحثهـــا عـــن مناصـــب قياديـــة فـــي المملكـــة

شـاركت للمـرة األولـى فــي تـشكيل حكـومي هــذا العـام بعـد أن تــم تعيـين نـورة الفــايز فـي منـصب نائبــة 
 وهـــو المنـــصب اإلداري ،جديـــد فـــي التربيـــة والتعلـــيمالداري اإلمنـــصب الوالتعلـــيم، وهـــو وزيـــر التربيـــة 

: 2009شــــــــــــــــبكة ســــــــــــــــعوديون اإلخباريــــــــــــــــة،  (الجديــــــــــــــــد والوحيــــــــــــــــد المؤنــــــــــــــــث هــــــــــــــــذا العــــــــــــــــام
actio-news/com.saudiyoon.www://http.(   

  : إنشاء جامعة الرياض للبنات2006/2007وقد شهدت المملكة العربية السعودية عام 

ال والتصاميم والفنون ــــــــٕ كليات التربية وعلوم الحاسب اآللي وادارة األعم"م كليات جامعيةضت
ً وسكنا للطالبات وسكنا لألعض"واللغات والترجمة والخدمة االجتماعية اء ومستشفى وكليات ــــــــً

 لمملكةًصحية ومراكز أبحاث ومراكز تدريب ومكتبة مركزية للطالبات وللمرأة عموما داخل ا
  . وخارجها

كما تضم المدينة الجامعية الجديدة لجامعة البنات مراكز خدمية وتجارية متكاملة ومدارس للبنين 
  وللبنات من منسوبات ومنسوبي الجامعة

  .) news-a/org.amanjordan.www://http :2006المفلح،  (
  :   إنشاء جامعة عفت للبنات2008/2009لكة العربية السعودية عام كما شهدت المم 
ً عددا من الكليات واألقسام، ومنها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ويندرج تحتها قسم تضم - 

دراسات الطفولة المبكرة، وقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة، وقسم علم النفس، وكلية الهندسة 
هربائية وهندسة الحاسبات وقسم الحاسب اآللي، وقسم نظم المعلومات ومنها قسم الهندسة الك

وقسم العمارة، وكلية األعمال ويتبعها قسم المالية والمحاسبة، وقسم التسويق وقسم الموارد 
ــــــــــــــالبشرية وقسم إدارة العمليات والمعلومات وقسم الريادة في األعمال، كم ــا تتطلع الكلية ـــــــــ

 المدى البعيد إلى طرح تخصصات أخرى نادرة موافقة لخطط التنمية المحلية والعالمية على
 .)http://www.alrroya.com/node/9672: 2009العواجي، ( المستقبلية

 اسـتطاعت المـرأة اإلماراتيـة أن تتبـوأ مكانـة مرموقـة فـي المجتمـع حيـث وصـلت إلـى عـدد كمـا
ـــم الــرأي والمــشورة واتخــاذ القلهــا فــي تقــديمــن المناصــب القياديــة التــي تــسهم مــن خال ـــ تولرار،ــــــــــــ ت ــــــ

دخلــت المــرأة اإلماراتيــة أيــضا فــي الــسلك الدبلوماســي ، و2008ة أربــع حقائــب وزاريــة فــي عــام المــرأ
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ـــ، كمما فــي الــسويد واألخــرى فــي أســبانيا، إحــداهالخارجيــة ، حيــث تــم تعيــين ســفيرتانبــوزارة  ا توجــد ـــ
) 15(ســيدات بدرجــة ســكرتير ثــاني، و) 3(ة بدرجــة وزيــر مفــوض مــن الدرجــة األولــى، وامــرأة واحــد

ــة فــي الــسلك العــسكري والــش. ســيدة بدرجــة ســكرتير ثالــث ث ــــــــــــــي حيـرطــكمــا دخلــت المــرأة اإلماراتي
تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها بـالقوات المـسلحة، أضـف إلـى ذلـك فقـد تـم تعيـين امـرأة فـي 

 ســيدة فــي عــضوية مجــالس إدارة غــرف التجــارة 12منــصب األمــين العــام لمجلــس الــوزراء، ودخــول 
 ظبـي وعــشر وكــيالت والـصناعة، كمــا تـم تعيــين قاضـية ووكيلتــي نيابـة فــي دائـرة القــضاء بإمـارة أبــو

  ).15: 2009التقرير الوطني اإلماراتي،  (2008 عام  يابة في دبي فين
قطرية  امرأة) 456( تشير إلى أن هناك اإلحصائياتن ية فإأما عن مشاركة المرأة القطر

النسائية القطرية  فقط من إجمالي قوة العمل%) 3(يتولين مناصب قيادية في المجتمع، ويمثلن 
 فقط يتولين امرأة )22(من إجمال قوة العمل النسائية في القطاع الحكومي، وهناك %) 9(و

 شهد تعيين أول وزيرة للتربية 2003، فعام )2008الغانم،  (مناصب سياسية أو قيادية عليا
والتعليم، وتعيين نائب لرئيس المجلس األعلى لشئون األسرة بدرجة وزير، ومديرة لجامعة قطر، 
وعميدة لكلية الشريعة والقانون في الجامعة، ورئيس لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية وهي 

ام ــــــــدارات واألقسنب رئاسة العديد من اإلهذا إلى جا، المؤسسة الصحية الرسمية في الدولة
شئون ى لــلـالمجلس األع(وعضوية العديد من اللجان الهامة في البالد والتي ترسم السياسات 

  ).10: 2004ألسرة، ا
ـــسورية فـــي مراكـــز صـــنع القـــرار ف ــــبـــالرغم مـــن التطأمـــا عـــن مـــشاركة المـــرأة ال ــــور الواضــــــ ح ـــ

ما ـــــ،  ك%11ً المتعاقبـة حتـى وصـلت حاليـا إلـى رطة التـشريعية عبـر األدوالمشاركة المـرأة فـي الـسل
ي ــــ هًات والمــدن والبلــدان متواضــعة جــداأن مــشاركة المــرأة الــسورية فــي عــضوية مجــالس المحافظــ

ــــوالي% ) 1.7، % 3.3، % 6( ــــى الت ــــت أول وزيــــرة عــــام و ،عل ــــع العــــدد إل1976عين ـــــ وارتف ى ــــــــــ
ي الـــــسلك ــــــــــــ، وف2001 عــــام 30وبلــــغ عـــــدد معــــاوني الـــــوزراء مــــن النـــــساء  2000وزيــــرتين عـــــام 

ت ــــ، وعين2002ام ـــــلع% 11 بنــسب ال تكــاد تــذكر وهــي 1953الدبلوماســي تــشارك المــرأة منــذ عــام 
  ).233: 2006الخوري وآخرون، (1988أول سفيرة عام 

ل الــسنوات الماضــية قــد شــهد األردن خــال، فمــشاركة المــرأة األردنيــة فــي مراكــز صــنع القــرار
ًتطــورات إيجابيــة علــى صــعيد التنميــة الــشاملة، انعكــست إيجابــا علــى مكانــة المــرأة فــي األردن، ومــن 

ـــساء، والتحـــسن فـــي وضـــع المـــرأة الـــصحي حـــس ـــك خفـــض نـــسبة األميـــة بـــين الن رات ــــــــــب المؤشـــذل
شريعية ــــــــــــــــــالت: طاتالعالميـــة، وزيــــادة عــــدد الــــسيدات اللـــواتي وصــــلن إلــــى مراكــــز قياديـــة فــــي الــــسل

ـــبحــق، عــام اإلنجــاز الــسياسي للمــرأة األردني) 2007عــام (ويمكــن اعتبــار . والتنفيذيــة والقــضائية ة، ـــــــ
دة ــــــــــســيدات فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة عــن الكوتــا النــسائية، ووصــلت امــرأة واح) 6(فقــد فــازت 

وزيـرات فـي ) 4(سـيدات فـي مجلـس األعيـان، وتعيـين ) 7 (إلى مجلـس النـواب بالتنـافس، وتـم تعيـين
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 ليــصل إلــى المجــالس البلديــة ومجلــس أمانــة عمــان الكبــرىالطــاقم الــوزاري، كمــا زاد عــدد النــساء فــي 
ًا فـازت بهـا النـساء تنافـسيا، وهمقعـد) 23(ًا منهـا عـن طريـق الكوتـا ومقعد )218(سيدة؛ ) 241( و ــــــً

رأة ـــــــ وهـو أكبـر إنجـاز حققتـه الم،%) 25(  هـذه المجـالس لتـصل إلـى فـيتمثيـل المـرأةما رفع نسبة 
ًإضــافة إلــى تعيــين ســيدة أمينــا عامــا لــوزارة الــصحة، وتعيــين أول  .فــي األردن فــي انتخابــات تنافــسية ً

خليــل،  (محكمــة بدايــة غــرب عمــانلرئيــسة  ســيدة برتبــة محــافظ بــوزارة الداخليــة، وتعيــين أول ســيدة
2009 :33.(  

من إجمالي أعداد الهيئات التدريسية % 12كل نسبة تمثيل المرأة في التعليم العالي كما تش
  ).62: 2006وزارة التربية والتعليم األردنية، (في مختلف الجامعات الرسمية والحكومية 
  :المرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار

ة ـطـلـعامة بعد قيام السعلى الرغم من مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ال
م، وعملها في المؤسسات والوزارات التابعة للسلطة، إال أن تلك 1994الوطنية الفلسطينية سنة 

  .)97: 2008مركز الزيتونة،  (المشاركة كانت ضعيفة
ـــراكز اإلدارية العليــيوضح مشاركة المرأة الفلسطينية في الم) 2.8(الجدول رقم  ــ ــ ا في ـــــــ

  .2008 ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للعام وزارات
  2008توزيع لموظفي القطاع العام حسب المنطقة، والمسمى الوظيفي، والجنس للعام ): 2.8(جدول رقم 

  

المسمى   المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية
كال   إناث  ذكور  الوظيفي

  الجنسين
كال   إناث  ذكور 

  الجنسين
كال   إناث  ذكور

  الجنسين
  30  2  28  6  0  6  24  2  22 يل وزيروك

  92  4  88  35  2  33  57  2  55 وكيل مساعد

مدير عام 
 A3الوزارة 

44  9  53  44  4  48  88  13  101  

مدير عام 
 A4الوزارة 

325  42  367  211  20  231  536  62  598  

مدير 
)A,B,C( 

2291  528  2829  1989  443  2432  4280  971  5251  

  )118: 2008الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء :( المصدر
يوضح نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في المراكز اإلدارية العليا في وزارات ) 2.9(والجدول رقم   

  .2008ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 
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  )2.9(جدول رقم 
  2008لموظفي القطاع العام حسب المنطقة، والمسمى الوظيفي، والجنس للعام النسبي توزيع ال

  

  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية
  المسمى الوظيفي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور   إناث  ذكور
  %6.7  %93.3  0  %100  %0.8  %91.2 وكيل وزير

  %4.3  %95.7  %5.7  %94.3  %3.5  %96.5 وكيل مساعد
مدير عام الوزارة 

A3 

83%  17%  91.7%  8.3%  87.1%  12.9%  

مدير عام الوزارة 
A4 

88.6%  11.4%  91.3%  8.7%  89.6%  10.4%  

  A,B,C( 80.1%  19.9%  81.8%  18.2%  81.5%  18.5%(مدير 
راكز اإلداريـــة ـــــــــ مـــشاركة المـــرأة الفلـــسطينية فـــي الميتـــضح أن نـــسبة) 2.9( رقـــم مـــن الجـــدول

 -%4.3( تتـــــراوح بـــــين 2008العليـــــا فـــــي وزارات ومؤســـــسات الـــــسلطة الوطنيـــــة الفلـــــسطينية للعـــــام 
18.5(%.  

  :ةالمجالس المحلي
، ي بغـض النظـر عـن عـدد أعـضاء المجلـستم تخصيص مقعـدين للنـساء فـي المجلـس المحلـ

احــل فــي وبلغــت نــسبة النــساء فــي المجــالس المحليــة، نتيجــة لالنتخابــات التــي جــرت علــى أربعــة مر
ــة األولــى حــوالي 2005 و عــام 2004عــامي  ــة كــذلك، وفــي الثالثــة %17، فــي المرحل ، وفــي الثاني
ـــ، بمعنــى أن نــسبة النــساء فــي المجــالس المحليــة ارتفع%19ابعــة حــوالي ، وفــي الر%20حــوالي  ت ــــــ

  .في المراحل االنتخابية مجتمعة% 18قبل االنتخابات إلى حوالي % 2من 
  :2006عام المجلس التشريعي 

، وقد ارتفع عدد )الدوائر والنسبي(ًجرت انتخابات المجلس التشريعي وفقا للنظام المختلط 
  .2006ً عضوا في عام 132 إلى 1996ً عضوا للعام 88 التشريعي من أعضاء المجلس

  . امرأة على نظام الدوائر، لم تفز أي منهن15ترشحت  •
 امرأة، و ساعد وصول 17وقد فازت ) التمثيل النسبي( امرأة على القوائم 71ترشحت  •

ى ترشيح ـــــالنساء المجلس التشريعي عن طريق هذا النظام، أن القانون أجبر القوائم عل
ي ـــــ، ومن ثم امرأة في األربعة األسماء التأسماءامرأة واحدة على األقل في أول ثالث 

 .تليها، وامرأة في كل خمسة أسماء بعد ذلك
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  )2.10(جدول رقم 
  2006بعد انتخابات  حسب المنطقة، والجنس عدد ونسب أعضاء المجلس التشريعيتوزيع 

  المجموع  اع غزةقط  الضفة الغربية

كال   إناث  ذكور  المسمى الوظيفي
الجن
  سين

كال   إناث  ذكور 
الجن
  سين

كال   إناث  ذكور
الجن
  سين

عدد أعضاء المجلس 
 التشريعي

74  10  84  41  7  48  115  17  132  

  100  12.9  87.1  100  14.6  85.4  100  11.9  88.1 %النسبة المئوية 

  )121: 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :( المصدر
  
  :لمرأة الفلسطينية والقيادة في التعليم العاليا

إن ضــعف تمثيــل المــرأة فــي المراكــز اإلداريــة فــي مؤســسات التعلــيم العــالي مــا يــزال ملموســا، 
ٕقائمـة فـي معظـم دول العـالم، وان تفاوتـت مـن بلـد إلـى آخـر، ويزيـد تـدني مـشاركتها فـي وتعد ظاهرة 

  .طين واحدة من هذه الدولالمراكز العليا وخاصة في الدول النامية، وفلس
ـــ ام28تــشغل مركــزا قياديــا ســوى لــم ففــي مؤســسات التعلــيم العــالي فــي محافظــات غــزة  رأة، ــــــــــ

 رجـل حـسب إحـصائيات الـشئون 356 الرجـال يـصل إلـىبينما عدد مـن يـشغل المراكـز القياديـة مـن 
ــ  راكــز قياديــة،مــن إجمــالي مــن يــشغلون م% 7.2اإلداريــة فــي تلــك المؤســسات، أي مــا نــسبته  ث ـحي

 رُيبــــدو أن  وصــــول النــــساء إلــــى هــــذه المواقــــع محــــاط بــــبعض الــــصعوبات أو التحــــديات أو بمعــــايي
  .ًلتي غالبا ما تكون لصالح الذكوراالختيار ا
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  :معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي
  

ســخ بــأن االرتقــاء إن تعزيــز دور المــرأة وتعظــيم مــساهمتيها فــي التنميــة، ينطلقــان مــن إيمــان را
  .بأوضاع المرأة يشكل ركيزة من ركائز التطوير المجتمعي والتنموي 

ـــإن للمــرأة دورا فــاعال فــي تقــدم المجتمــع واالرتقــاء بــه، ويعتمــد هــذا الــدور بفاعليــة وأهميــة علــى م ا ـــــــــ
لـذي يـساعد فـي األمـر ا ،مكانة اجتماعية الئقـة، وقـدرتها علـى التعبيـر عـن رأيهـا المرأة من تتمتع به

ـــامي مـــساهمتها ف ـــادة وعيهـــا بالمـــشكالت التـــي يعـــاني منهـــا المجتمـــع وتن ــــبلـــورة شخـــصيتها وزي ي ــــــــــ
  .التطوير والتغيير

ـــة والث ـــالرغم مـــن التطـــورات الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعي قافيـــة التـــي جـــاءت بتغيـــرات فب
ين التعلــيم، وفــي معظــم النــشاطات  وبــدأت المــرأة بالحــصول علــى فــرص متكافئــة فــي ميــادمجتمعيــة،

ـــي كـــل هـــذه المجـــاالت الـــسياسية واإلداريـــة  ـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن مـــشاركتها ف ـــة والمهني االجتماعي
ـــواالقتــصادية والثقافيــة والعائليــة مازالــت محــدودة نــسبيا إال أنهــا فــي ازديــاد مــستمر وبنــسب متفاوت ة ـــــ

ـــيقهــا والتــي تحــد مــن مــستوى مــشاركتها فوذلــك لتفــاوت المــشكالت والمعوقــات التــي تقــف فــي طر ي ــ
  .اتخاذ القرارات
د ـــــــــ وأن لـــيس لـــديها اإلبـــداع والتجدي، االعتقـــاد بـــضعف قـــدرة المـــرأة وضـــعف كفاءتهـــاولكـــن

  . وتطوريهاها تقدمتعيق ممارسة المرأة لدورها القيادي وتعيقوالعطاء هذه المعتقدات 
ات ـــــــــــــأة فـــي مجـــال عملهـــا وتتبـــاين فـــي درجتتنـــوع المعوقـــات والمـــشكالت التـــي تعتـــرض المـــر

ـــ ضــعف ممارســة المــرأة لــدورها القيتأثيرهــا فيمــا بــين النــساء األمــر الــذي غالبــا مــا يــؤدي إلــى ، اديـــــ
تعيـــق ي ـــــــ التـــي تواجـــه المـــرأة والت والمـــشكالتالمعوقـــات تـــشخيص األمـــر الـــذي يـــستدعي ضـــرورة

التــي غالبــا مــا تكــون متداخلــة ها عــن تبــوء المواقــع القياديــة تبعــدممارســتها للــسلوك القيــادي وبالتــالي 
  .ٕالتأثير لكي يصار إلى تذليها وايجاد الحلول المناسبة لتقليل حدة تأثيرها على المرأة

وقــد أجمعــت الكثيــر مــن الدراســات علــى مجموعــة مــن المعوقــات التــي تقــف أمــام المــرأة فــي 
  :ممارسة دورها القيادي، يمكن تصنيفها كما يلي

 هي المعوقات التي تتعلق بثقافة المجتمع، ونظرته للمرأة وكيفية تنشئتها :قات االجتماعيةالمعو
وتهيئتها للقيام بمسئولياتها، وتتعلق بنظرة المجتمع ومؤسسات التنشئة االجتماعية لعمل المرأة 

  .وتوليها مناصب قيادية، والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
وكذلك األوضاع ،  هي المعوقات التي تتعلق بالبعد التشريعي والسياسي:لسياسيةقات االمعو

  .السياسية والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
ومؤهالتها ، وقدراتها،  هي المعوقات التي تتعلق بشخصية المرأة ونفسيتها:قات الشخصيةالمعو

  .لوك القياديوالتي تحول دون ممارستها لس، العلمية ومهاراتها
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  :المعوقات االجتماعية
تتعلـــــق هـــــذه المعوقـــــات بثقافـــــة المجتمـــــع، ونظرتـــــه للمـــــرأة وكيفيـــــة تنـــــشئتها وتهيئتهـــــا للقيـــــام 
بمــسئولياتها، وتتعلــق بنظــرة المجتمــع ومؤســسات التنــشئة االجتماعيــة لعمــل المــرأة وتوليهــا مناصــب 

  .قيادية، والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
ـــع الفلــسطيني هــو جــزء مــن المجتمــع العربــي، والــذي تــسيطر عليــه اتجاهــات سالمجتمفــ" لبية ــــ

نحــو المــرأة، كــذلك العــادات والتقاليــد والموروثــات الثقافيــة التــي تحــد دور المــرأة فقــط بأنهــا ربــة بيــت 
ـــة أطفـــال، وبالتـــالي هـــي دون الرجـــل فـــي القـــدرات العقليـــة والجـــسمية واالنفعاليـــة ات، ـــــــتـــــش" (ومربي

2003 :134.(  
،  فالكثير من أولياء األمور كان يعتقد أن تعليم الـذكور أهـم مـن تعلـيم اإلنـاث، وأكثـر اسـتثمارا

ـــى أفـــضل الم ـــد ومناســـب للـــذكور ويرســـلونهم إل ـــيم جي ـــأمين تعل ــــكمـــا يالحـــظ أنهـــم يحـــاولون ت دارس ــ
ضحيات ــــــــذلـــك التٕالمتاحـــة، ويوجهـــونهم إلـــى أفـــضل التخصـــصات كلمـــا أمكـــن، وان تطلـــب مـــنهم 

ي المنـــزل ــــــــــــالماديـــة، أمـــا الفتـــاة فـــال تـــشجع علـــى متابعـــة الدراســـة بحجـــة أن مـــصيرها فـــي النهايـــة ف
، فبالرغم من تفـوق الطالبـات علـى الـذكور فـي مراحـل التعلـيم المختلفـة إال أننـا )25: 2002عودة، (

سيرتهن األكاديميــة والحــصول علــى نجــد المجتمــع ال يهــتم بالطالبــات المتفوقــات بــدفعهن لمواصــلة مــ
أعلـى درجـات التعلــيم العـالي بكافـات التخصــصات، فبالتـالي تفقـد الجامعــات كفـاءات وطاقـات هائلــة 

  .من الطالبات المتفوقات اللواتي تنتهي مسيرتهن عند هذا الحد
نع ـــــــــــــًوأوردت بعــض الدراســات بــأن أكثــر التفــسيرات شــيوعا لقلــة تواجــد المــرأة فــي مجــال ص

ـــسلبية والنمطيـــة حـــول ات ـــاديالقـــرار هـــي النظـــرة ال ـــي إح.جاهـــات الرجـــال نحـــو المـــرأة القي ــــ فف دى ـــــــــ
 تــم توجيــه األســئلة للرجــال فــي مراكــز صــنع القــرار والطلــب مــنهم إعطــاء أهــم 1998الدراســات لعــام 

ذه الدراســة بــأن  وقــد بينــت هــادي والمــرأة القياديــة علــى حــد ســواء،المواصــفات التــي تميــز الرجــل القيــ
ــاك ميــل واضــح لــدى الرجــال فــي مواقــع صــنع القــرار إلــى وصــف المــرأة القياديــة بــضعف الثق ة ــــهن
ــة القــدرات اإلد ــدرة علــى تحليــل األمــور ومحدودي ــتحكم بــالعواطف وانخفــاض الق ــالنفس وعــدم ال اريــة ب

  ).48: 2006وزارة التربية والتعليم األردنية، (بالمقارنة مع الرجل القيادي 
الكثير مــــن القــــادة اإلداريــــين يعتقــــد أن المــــرأة ال قــــدرة لهــــا علــــى اتخــــاذ القــــرارات الرشــــيدة، فــــ

ـــة، وانفعاليـــة وتتـــأثر بـــاآلخرين، وبمـــشكالتها العائليـــة،  والموضـــوعية، ألنهـــا غالبـــا مـــا تكـــون عاطفي
وتــنعكس عــدم القناعــة، والثقــة علــى المرؤوســين الــذين تتعامــل معهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى معارضــتهم 

ـــوتر النفـــسي، والهـــرب مـــن المواجهـــة  : 2006ري، ـــــــــــــــــــــالزهي(آلرائهـــا فيجعلهـــا تـــشعر باإلحبـــاط والت
227.(  

ـــي يحملهـــا بعـــض الرجـــال  ـــالغ بهـــا الت ـــة والمب ـــسلبية واالتجاهـــات الخاطئ ُمثـــل هـــذه األفكـــار ال
 النـساء، بـالرغم أنهـم عـن لمتنفذين في المؤسـسات والـذين هـم يملكـون القـرار بالتعيينـات أو الترقيـاتا
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يحملــون أعلــى الــشهادات ويحتلــون أرقــى المناصــب العلميــة فــي المجتمــع، تجعــل مهمــة النــساء أكثــر 
صـعوبة وتخلـق أمـامهن عقبـات اجتماعيـة متوارثـة ممـا قـد يـؤدي بـبعض النـساء القـادرات مـنهن إلـى 

  .ةاالعتذار عن نيل المناصب اإلدارية أو التخوف من تحمل مثل هذه المسؤولي
 فـإن المـرأة تبـدع وتـنجح فـي القيـام ، كان هناك تشجيع مـن األسـرة والمجتمـعلكن نجد أنه إذا 

ـــدورها القيـــادي ف ـــة المـــرأة األردنيـــة فـــي المراكـــز القيادي) 2004، الحـــسين(فـــي دراســـة ب ة، ــــــــــــــــــــلتجرب
، وأن ةــــــــــــــــــــ مراكــز قياديام وصـول المــرأة إلـىأظهـرت النتــائج أن الحالـة االجتماعيــة ال تعـد عائقــا أمــ

   .لدعم األسرة المعنوي والمادي دورا كبيرا في وصول المرأة إلى مراكز قيادية
ـــم المــرأة فــي ص وتقــدي ،  الــسلبياتىوســائل اإلعــالم علــباإلضــافة إلــى مــا ذكــر إن تركيــز  ورة ــــــ

ـــ، بــدال مــن التركيــز عل ئن منــتج أو كــسلعة أو كــائن مــستهلك ولــيس كــا ،  القيــادةىغيــر القــادرة علــ ى ـــــ
ـــالــصورة المنتجــة للمــرأة، وتقــديم نمــاذج مــن النــساء الناجحــات فــي مختلــف الميادين،كــل هــذا لــه أث ر ـ

   .على اتجاهات الرجل والمرأة على السواء، في تكوين نظرة سلبية نحو المرأة
 يمكـــن أن يمثـــل أحـــد مـــن الواضـــح أن نظـــرة المجتمـــع والقـــيم والعـــادات الـــسائدة نحـــو المـــرأة

  . التي تؤثر على نمو ونجاح المرأة وقيامها بدورها في المجتمعةالمعوقات األساسي
  

  :المعوقات السياسية
ول ــــــــــــوكـذلك األوضـاع الـسياسية والتـي تح، تتعلق هـذه المعوقـات بالبعـد التـشريعي والـسياسي

  .دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
ــــنتخـــاب الفلـــسطيني مـــنح المـــرأة الحـــق فـــي الترشـــيح واالنتخبـــالرغم أن قـــانون اال اب إال أن ـــــــــ

مـــشاركة المـــرأة الفلـــسطينية فـــي المجلـــس التـــشريعي والـــوزارات والمؤســـسات التابعـــة للـــسلطة الوطنيـــة 
فـــي % 17.3مـــن مجمـــوع أعـــضاء المجلـــس التـــشريعي، ومـــا نـــسبته % 12.8الفلـــسطينية مـــا نـــسبته 
 الجهــاز المركــزي لإلحــصاء( حــسب إحــصائيات 2008لــك المؤســسات لعــام المراكــز القياديــة فــي ت

يقــول قائــل أن هــذه النــسبة أعلــى مــن العديــد مــن الــدول المجــاورة، وهــذا ربمــا "، )2008الفلــسطيني، 
ا ــــــــيعــود فـــي جانــب منهـــا، إلــى المـــشاركة الفعالــة للمـــرأة الفلــسطينية فـــي إطــار الحركـــة الوطنيــة، وم

" حيات ومـــسئوليات لكـــن النـــسبة تبقـــى متدنيـــة، إذا أخـــذنا حجـــم هـــذا الـــدورتحملتـــه مـــن أعبـــاء وتـــض
رة ـــــــــــــــرأة، ونظـــــــــ، وهـــذا يرجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل منهـــا نظـــرة المجتمـــع نحـــو الم)18 : 2002عـــودة،(

ات الـــسياسية ـــــــصــناع القـــرار بــضعف قـــدرة المـــرأة علــى تـــولي تلــك المناصـــب، وضـــعف دعــم الحرك
  .للمرأة

الوضع السياسي في فلسطين غير مستقر ألنها تقـع تحـت االحـتالل الـصهيوني الـذي كما أن 
  .ال يفرق بين رجل أو امرأة
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ــاة اختلطــت فيهــا صــعوبات الحيــاة اليوميــة وأعبائهــا بمعاناتهــا  " فــالمرأة الفلــسطينية تعــيش حي
يل ـــــــــطجـــراء ممارســـات االحـــتالل الجـــائرة؛ والتـــي تـــشمل سياســـة إغـــالق صـــارمة، ومنـــع تجـــول، وتع

ـــة التعليميـــة، وهـــدم منـــازل، ومـــصادرة أراض، وتجريـــف مزروعـــات، وهجم ــــللعملي تمرة، ـــــــــــــــات مـــســــــــ
ـــشئون المدنيـــة  ـــسكنية، وتـــتحكم بكـــل تفاصـــيل ال ـــان المنـــاطق ال ـــي معظـــم األحي ـــستهدف ف وغـــارات ت

  ، )43: 2008راسات، مركز الزيتونة للد" (قضايا أمنية"والحياتية للفلسطينيين بذريعة أنها 
فلم تسلم المدارس ومؤسـسات التعلـيم العـالي مـن االسـتهداف المباشـر، أو التـدمير أو تحويلهـا 
إلى معتقالت مؤقتة، كل هذا دفع بعض األسـر الفلـسطينية ببناتهـا للبقـاء فـي البيـت، وعـدم تكمـيلهن 

  .دراستهن
) ب الـــسياسيةــــــالمناص(لعامـــة إمكانيــة وصـــول المـــرأة إلـــى دائــرة صـــنع القـــرار فـــي الحيــاة اإن 

ـــة ـــع ًمؤشـــرا لتقـــدم مـــساهمتها فـــي التنمي ـــادي فـــي جمي ـــدورها القي ـــام ب ـــى القي ، ومؤشـــرا لقـــدرة المـــرأة عل
  . المجاالت بما فيها القيام بالدور القيادي بمؤسسات التعليم العالي

  
  :المعوقات الشخصية

، هاراتهاــــــهالتها العلمية ومومؤ، وقدراتها، تتعلق هذه المعوقات بشخصية المرأة ونفسيتها
  .والتي تحول دون ممارستها للسلوك القيادي

ــــوم أن األداء اإلنــــساني ألي فــــرد هــــو حاصــــل ضــــرب عــــاملي  ) الرغبــــة× القــــدرة (مــــن المعل
ـــــورهـه أو يطــــــــــــــــمقــــدار المعــــارف والمهــــارات التــــي يــــشكلها الفــــرد بــــصدد عمل" القــــدرة"وتتــــضمن  ا ـــــــــ
وزارة التربيـــة  (هـــــــــمقـــدار الدافعيـــة التـــي يحملهـــا الفـــرد تجـــاه عمل" الرغبـــة"فـــي حـــين تعنـــي ويحـــسنها، 

  ).49: 2006والتعليم األردنية، 
 بـــدونيتها - تحـــت تـــأثير التنـــشئة االجتماعيـــة–إن أصـــعب مـــا تواجهـــه المـــرأة هـــو اقتناعهـــا 

ة ـعف الثقـــــــــــــــــــــمـــرأة وضوبقـــدراتها واســـتعداداتها المحـــدودة، مـــن هنـــا يتكـــون شـــعور الـــنقص لـــدى ال
ر ـــــــــــواإلحجــام عــن أداء دورهــا ممــا يــؤثر ســلبا علــى ســلوكها، بالتــالي يتكــون فكــرة عــن ذاتهــا أنهــا غي

ـــجــديرة بــأي عمــل قيــادي، وبأنهــا ليــست أهــال لهــذا المكــان، ممــا قــد يــؤدي بــبعض النــساء الق ادرات ــــ
  .ة أو التخوف من تحمل مثل هذه المسئوليةمنهن إلى االعتذار عن نيل المناصب القيادي

رية ــــــــــــــــإضــــافة إلــــى ذلـــــك الــــضغوطات التــــي تواجـــــه المــــرأة للموازنــــة بـــــين المــــسئوليات األس
ا ــــــــــومـسئوليات العمـل، بالتــالي تحتـاج المـرأة إلــى مـضاعفة جهودهـا ورفــع كفاياتهـا وتوظيـف فعالياته

 تتطلبــه ظــروف الرجــل، لكــي تحــافظ علــى اتــساق فــي اســتثمار عامــل الوقــت، علــى نحــو يفــوق مــا
ة ودور ـــــــــواســتمرارية تطورهــا المهنــي، فالمعادلــة التــي تتطلــب التــوازن بــين النجــاح المهنــي مــن جه

  .الزوجة واألم الرائعة والمتفانية من جهة أخرى ال تنطبق على الرجل
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مـنح الجامعـات الفلـسطينية باإلضافة إلى ذلك حداثة تجربة التعليم العالي في فلسطين، وعـدم 
ـــــبعض  ـــــة ل ـــــدأت تمـــــنح درجـــــات علمي ـــــسبيا ب ـــــصيرة ن ـــــذ فتـــــرة ق ـــــدكتوراه إال من درجـــــة الماجـــــستير وال

حاق ــــــــــ بــسبب عوامـل متعــددة لــم تـستطيع تحمــل عنـاء الــسفر وااللتةالتخصـصات، والمــرأة الفلـسطيني
جـــات علميـــة عليـــا فـــي جامعـــات خـــارج الـــوطن، بالتـــالي انخفـــض نـــسبة النـــساء الحاصـــالت علـــى در

  . كالماجستير والدكتوراه، مما أثر على أداء أدوارهن القيادية في مؤسسات التعليم العالي
  رت النتائجــــــــلتجربة المرأة األردنية في المراكز القيادية، أظه) 2004، الحسين(ففي دراسة 

ات األسرية، ومحدودية المسئولي"ول المرأة إل المراكز القيادية إن من المعوقات األساسية لوص
  ."طموح المرأة وعدم ثقتها بنفسها وبقدراتها، وعدم استمرارها بالعمل

  
ا القياديـة ــــــمما سـبق يمكننـا القـول أن المـرأة تواجـه معوقـات كثيـرة تعيـق وتحـد مـن أداء أدواره

ـــيم العـــالي، نتجـــت مـــن  ـــسابقة فـــي مؤســـسات التعل ـــه، "تفاعـــل المعوقـــات ال ت معوقـــاالمجتمـــع ونظرت
ر ــــــــــ لــذلك أصــبح مــن الــضروري أن يعيــد المجتمــع النظ،"ومعوقــات تتعلــق بشخــصية المــرأة، سياســية

في مؤسساته، وفـي كيفيـة تـسخير واسـتثمار طاقـات جميـع أفـراده، وتكـون هنـاك وقفـة جـادة مـن قبـل 
 واإليمــان لجميــع نحــو المــرأة، ودورهــا فــي المجتمــع لتكــون أكثــر فعاليــة، وعلــى المــرأة تأكيــد ذاتهــا،تا

ٕبالقــدرة الذاتيــة التــي منحهــا اهللا إياهــا، وعليهــا إتقــان تنظــيم الوقــت والجهــد واعــادة التفكيــر باألولويــات 
  .المتاحة أمامها، وتحقيق التوازن بين األدوار المتعددة المناطة بها
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

 علــى العديــد مــن الدراســات والبحــوث ذات العالقــة بالدراســة الحاليــة، عقامــت الباحثــة بــاإلطال
ــــوالتـــي أجريـــت فـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن العـــالم، وقـــد تـــم تـــصنيف هـــذه الدراس ــــات إلـــــ جمـــوعتين ى مـ

  :كاآلتي
  

  :الدراسات العربية/ أوال 
  
ـــولي المـــ) " 2008(دراســـة الغـــانم وآخـــرون  -1 ــــرأة للمناصـــب القياديمعوقـــات ت  ة فـــي المجتمـــعــــــــ

  "القطري
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد المعوقــات التــي تواجــه المــرأة لتوليهــا المناصــب القياديــة فــي 

 اً شخـص1015عينـة والتـي بلـغ عـددها  علـى تـم تطبيقهـانة واسـتبا، وأعد الباحثون المجتمع القطري
ومـن بـين أهـم   المجتمـع، وكانـت النـسبة متقاربـة مـابين عـدد الـذكور واإلنـاث،يمثلون مختلـف شـرائح

النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة أن المجتمــع يتبنــى رؤيــة معينــة حــول أدوار المــرأة وتــضعها فــي 
ة، ـــــــــــــــارة، ممــا يـؤثر علـى فــرص حـصولها علــى مناصـب قياديصـورة التـابع، ولــيس فـي مركــز الـصد

ـــ، حيمــرأة مــسيطرة علــى ذهنيــة المجتمــعكمــا ال تــزال الــصورة التقليديــة للمهــن المناســبة لعمــل ال ث ــــــــ
يركز المجتمع على المهن اإلدارية والكتابية وفـي مجـال التعلـيم، وهـذا هـو الـنمط الـسائد الـذي تعمـل 

  .فيه المرأة
، ى حـد مـا لــألدوار القياديـة للمــرأة تبنـي العينــة لموقـف معـارض إلــنوكـشفت الدراسـة أيــضا عـ

ــــوذلـــك لكـــون المجتمـــع لديـــه صـــورة جـــاهزة محـــددة المواصـــفات لـــصورة المـــرأة، وبه ـــذه الـــــــــــ صورة ــــــــــ
ـــرضــة م، فكانــت المعاة تــولي زوجــاتهم للمناصــب القياديــةالنمطيــة تــأثر موقــف الرجــل مــن قــضي ن ـــــــ

ــــعـــدد كبيـــر مـــنهم، وحـــسب الدراســـة أيـــضا فقـــد اتـــضح أن أغلبيـــة أفـــراد العينـــة يفـــضلون أن يك ون ـــــــــ
ـــــــــــرئيــسهم رجــال وفــي هــذا تــساوى الــذكور واإلنــاث، فحــسب وجهــة نظــرهم فــإن المــرأة غيــر ص ــ الحة ـــــ

  .لهذا النوع من األعمال
منهـا مـن المؤسـسات قديمـة المنـشأ والتـي % 52ان  مؤسسة وكـ23كما شملت الدراسة أيضا 

منها يعمل في القطـاع الحكـومي، وأشـارت البيانـات إلـى أن % 52 عاما، و20مضى على إنشائها 
   . موظف1000-501من هذه المؤسسات يتراوح عدد موظفيها بين % 22

صــب أهــم معــايير الترشــيح والتوظيــف فــي المناأن وأكــدت نتــائج اســتطالع المؤســسات علــى 
القياديــة تتمثــل فــي تمتــع المــرأة القطريــة بالمهــارات القياديــة والكفــاءات الالزمــة لــشغل هــذه الوظــائف 
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ــــة لهـــذه المناصـــــــــإضـــافة علـــى أقدميـــة وجـــود المـــرأة فـــي المؤســـسة ومـــن ثـــم أحقيتهـــا فـــي الترقي ب، ــــــــ
ة، ـــــــــــــــــب القياديمــن المؤســسات إلــى عــدم وجــود معوقــات تحــول دون المــرأة والمناصــ% 78وأشــارت 

مــع ذلــك فــإن نــصف المؤســسات المــشمولة بالدراســة ال توجــد بهــا نــساء فــي مناصــب اإلدارة العليــا، 
  .وأغلب المراكز التي تتوالها النساء تقع في مناصب اإلدارة الدنيا

  
داريــة العوامــل المــؤثرة فــي الــسلوك اإلداري اإلبــداعي للقيــادات اإل): "2008( القحطــاني دراســة -2

  ": )عليم العالي بمنطقة مكة المكرمةدراسة مطبقة على منظمات الت(النسائية 
الي ـــــــــهـدفت هــذه الدراســة إلــى دراســة واقــع القيــادات اإلداريــة النــسائية فــي منظمــات التعلــيم الع

 ًفــي المملكـــة والتحــديات التـــي تواجههــا، نظـــرا لتزايـــد حجــم الـــدور المتوقــع مـــنهن فــي تحقيـــق التنميـــة
ـــالبــشرية، والــربط بــين مــدى حاجــة كــل مــن تلــك المنظمــات وقياداتهــا النــسائية إلــى اإلب داع اإلداري ـــ

كأداة أساسية للتغلـب علـى تلـك التحـديات، كمـا هـدفت إلـى التعـرف علـى أثـر مجموعـة مـن العوامـل 
العمليـــة ، المــؤثرة فـــي الــسلوك اإلداري للقيـــادات اإلداريــة النـــسائية فـــي تلــك المنظمـــات وهــي الخبـــرة 

ـــ علــى معوقــات اإلبــداع اإلداري ففالتــدريب، الحــوافز، دعــم اإلدارة العليــا، باإلضــافة إلــى التعــر ي ـــــــ
  .تلك المنظمات

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي، وأعـدت اسـتبانة وطبقتهـا علـى عينـة مكونـة مـن 
 العـــالي فــــي منطقــــة مكــــة ، مـــن عميــــدات ووكــــيالت ورئيــــسات أقـــسام فــــي منظمــــات التعلــــيم)203(

  :المكرمة، وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها
أن مـــستوى الـــسلوك اإلداري للقيـــادات النـــسائية فـــي منظمـــات التعلـــيم العـــالي جـــاء ضـــمن  .1

  .المستوى الطبيعي إلى ما فوق الطبيعي
ة بــشرط ـــــًتــأثر الــسلوك اإلداري اإلبــداعي طرديــا بطــول الخبــرة العمليــة، الحــوافز التــشجيعي .2

أن تكــون مناســبة وكافيـــة، ودعــم واهتمــام اإلدارة العليـــا فــي حــال التـــشجيع الواضــح لهـــذا 
  .السلوك

  .في حين لم يتأثر السلوك اإلداري اإلبداعي بالتدريب .3
المخصـصات الماليـة لإلبـداع، قـصور فـي : تأثر السلوك اإلداري اإلبـداعي بعـدة معوقـات .4

ات التحفيزيـة، وسياسـات التــدريب والتثقيـف فــي منظمـات التعلـيم العــالي مـن حيـث الــسياس
  .مجال اإلبداع
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ـــة  " )2006(دراســـة الزهيـــري  -3 ـــادي لمـــديرات المـــدارس الثانويـــة بنـــات وكيفي معوقـــات الـــدور القي
  ":التغلب عليها

ات، ــــــــــــهـــدفت الدراســـة الكـــشف عـــن معوقـــات الـــدور القيـــادي لـــدى مـــديرات المـــدارس الثانويـــة بن
 تفعيـل دورهـن ةترحات التي تـسهم فـي التغلـب علـى معوقـات الـدور القيـادي لـديهن، وكيفيـ المقموتقدي

 الباحـــث المـــنهج الوصـــفي وأعـــد اســـتبانة حـــول بعـــض معوقـــات الـــدور القيـــادي مالقيـــادي، واســـتخد
ن ــــــــــــــــ هـــي عبـــارة عي والتـــ مـــن القيـــادات المدرســـية،583 علـــى عينـــة مكونـــة مـــن هللمـــديرات، وطبقـــ

  :، وتوصل الباحث إلىدراسةمجتمع ال
ـــة جـــاءت فـــي الترتيـــب األول بالنـــسبة لبقيـــة المعوقـــات، ومـــن  • أن المعوقـــات االجتماعي

  :المعوقات االجتماعية حسب الدرجة
  .معارضة المجتمع لعمل المرأة في مناصب قيادية .1
 .  قلة اهتمام وسائل اإلعالم بإبراز أهمية الدور القيادي للمرأة .2

 .ييز في المعاملة بين الرجل والمرأة كقيادةقيام المسئولين بالتم .3

 .تخوف بعض الرجال من منافسة النساء لهم في المناصب القيادية .4

 المعوقــات التنظيميــة حــسب نأن المعوقــات التنظيميــة جــاءت فــي الترتيــب الثــاني، ومــ •
 :الترتيب

 .صعوبة استخدام المعايير العلمية الصحيحة عند توزيع المسئوليات على األفراد .1

لين ـــــــــــثـرة الزيــارات الخارجيــة إلـى المدرســة تتــسبب فـي تــوتر العالقــة بينهـا وبــين العامك .2
 .في المدرسة

 .غياب التكافؤ في فرص الترقي الوظيفي بين الرجل والمرأة .3

 : المعوقات الشخصية جاءت في الترتيب الثالث وهي حسب الترتيب •

 .المتوقعة في الوقت المناسبشعور المديرة بالضيق عندما ال تحصل على ترقياتها  .1

 . شعورها بإهمال الجهات العليا آلرائها عند اتخاذ القرار التربوي .2

ف ـشــعورها بفقــدان الثقــة تجــاه نفــسها نظــرا لــشيوع بعــض المفــاهيم الخاطئــة حــول ضعــ .3
 .قدرة المرأة على تحمل المسئوليات

 .ًأنها تتأثر كثيرا بالظروف العائلية واألسرية في عملها .4

ـــادي كمومـــن الت ــــوصـــيات التـــي قـــدمها الباحـــث لتحقـــق المـــرأة لنجـــاح فـــي دورهـــا القي ديرة ـــــ
  :مدرسة

أن تستــشير مجلــس إدارة المدرســة بقــدر اإلمكــان ولكــن هنــاك أمــور ووســائل ال يمكــن  .1
  .عرضها على اآلخرين
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ـــــ ال يمكــــن أن تجنــــب التعامــــل مييجــــب أن تكــــون صــــداقات المــــديرة معتدلــــة، فهــــ .2 ع ـــ
 .يها أن تكون حريصة ومتزنة، وأن تتجنب االنحياز أو المحاباةاآلخرين ولكن عل

تــــوفير دور :كـــــــــــ ومــــن ذلةضــــرورة تــــوفير أجــــواء عمــــل تــــتالءم والــــدور األســــري للمــــرأ .3
 . ساعات العمل لبعض المهن والوظائفللحضانة األطفال، تعدي

ــــــــــــزيــــادة االهتمــــام بتــــدريب المــــرأة مــــع توجيــــه جــــزء مــــن البــــرامج التدريبي .4 ـــــة وتطـــ وير ـــــ
ًالمهـــارات اإلداريـــة والقياديـــة للمـــرأة، ويمكـــن لكليـــات التربيـــة أن تلعـــب دورا هام ا فـــي ــــــــــً

 .إعداد وتنفيذ خطة تدريبية

5.   
الرجالي��ة ف��ي مؤس��سات التعل��يم الع��الي / ق��ضية ا3دارة الن��سائية  " ):2006(  دراســة المنقــاش -4

  ":للفتاة
  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

متهــا لالرتقــاء ومــدى مالئالرجاليــة فــي مؤســسات التعلــيم العــالي للفتــاة / دارة النــسائية اإلواقــع  .1
ك ــــــــلذ و، ومـن ثـم استـشراف مـستقبلها وتحديـد البـديل األمثـل لمعالجـة قـضاياها،بكفاءة النظام
ل ــــــــــــــيـحل وت،تحليــل التنظـــيم اإلداري لــإلدارة النــسائية وعالقتهـــا بــاإلدارة الرجاليــة: عــن طريــق

  .لوائح نظام مجلس التعليم العالي والجامعات المتعلقة بها
  .أهم الصعوبات التي تحد من إنجاز عملها بكفاءة وفعالية .2
  . الجودة الشاملة في اإلدارةمدى توافق أدائها مع معايير .3
  .لمتاحة والتهديدات التي تواجههاتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص ا .4
الواليـــات (ًضـــعها مـــع تجـــارب بعـــض الكليـــات والجامعـــات النـــسائية المتميـــزة عالميـــا مقارنـــة و .5

بهــدف االســتفادة مــن مزايــا )  اإلمــارات العربيــة المتحــدة، اليابــان، بريطانيــا،المتحــدة األمريكيــة
  .وفاعلية أنظمتها اإلدارية

خدام العديـد  تـم اسـت اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي، كمـافاهـدولتحقيـق هـذا األ
ـــي  ـــق بقـــضية اإلدارة النـــسائية والـــصعوبات الت ـــدوات تتعل مـــن األدوات وهـــي حـــضور ورش عمـــل ون

 عقــد ورشــتي عمــل تخللهــا جلــسات ،تواجههــا وبــرامج فــي االعتمــاد األكــاديمي وجــودة التعلــيم العــالي
  .العصف الذهني

وأعـدت  ،العـالي للفتـاةاستقصاء التنظيم اإلداري لمؤسـسات التعلـيم كما أعدت الباحثة استبانة 
ـــالرجاليـــة فـــي مؤس/ اســـتبانة للتعـــرف علـــى الـــصعوبات التـــي تواجـــه اإلدارة النـــسائية  سات التعلـــيم ـــــــ

  .العالي للفتاة وللتعرف على مدى تطبيقها لمعايير جودة إدارة التعليم العالي
 واإلداريــين فــي اشــتملت علــى اإلداريـات) 572( علـى عينــة مكونــة مـن توطبقـت الباحثــة االســتبيانا
  .اإلدارة العليا والوسطى والتنفيذية في مؤسسات التعليم العلي للفتاة: المستويات اإلدارية الثالثة
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الرجالي��ة  ف��ي مؤس��سات / أھ��م ال��صعوبات الت��ي تواج��ه ا3دارة الن��سائية  أنوتوصــلت الباحثــة إلــى 

  :التعليم العالي للفتاة حسب اLھمية
ــــ .1 ــــة والمادي ــــص المــــوارد المالي ــــسائية نق ــــي اإلدارة الن ــــة / ة ف ــــة الميزاني ــــل محدودي ــــة مث الرجالي

  .لنسائية وضعف التسهيالت التقنيةالمخصصة لإلدارة ا
سبب ــــــــــــــــــــّيليهـــا فـــي األهميـــة الـــصعوبات المتعلقـــة بعـــدم وضـــوح إجـــراءات العمـــل وتعقـــدها ب .2

  .اإلدارة الرجالية وبعدها المكانيمركزية 
يفيــة وخاصــة لــدى وارد البــشرية مثــل نقــص الفــرص التدريبيــة والوظالــصعوبات المتعلقــة بــالم .3

  .اإلدارة النسائية
ـــيم العـــالي .4 ـــوائح نظـــام التعل ـــة بـــسياسات ول ـــصعوبات المتعلق  والتـــي لـــم تتـــضمن العنـــصر ،ال

  .الطالبات في موادها وتبعيات ذلكالنسائي أو أقسام 
ــــإلدارة النــــسائية وعال .5 ــــالتنظيم اإلداري ل ــــصعوبات المتعلقــــة ب ــــل ال ــــاإلدارة الرجاليــــة مث قتهــــا ب

ـــصالحيات الممنوحـــة لـــإلدارة النـــسائية إلدارة أقـــسامها وكلياتهـــا  وعـــدم وضـــوح ،محدوديـــة ال
ـــين وضـــعف التنـــسيق بينهمـــا ـــين اإلدارت ـــة ب ـــوع اإلدارة النــــ وخـــض،العالقـــة التنظيمي سائية ـــــــــــــ

ــــي وتحكمهـــا فـــي الملـــإلدارة المركزيـــة الرجاليـــة لوجودهـــا فـــي نهايـــة الهيكـــل التنظيمـــ وارد ــــــــــــــ
  .المالية والمادية

اريـــة النـــسائية والثقـــة وآخـــر الـــصعوبات المتعلقـــة بـــنقص الـــوعي الثقـــافي بأهميـــة القيـــادة اإلد .6
ً كمــا كــان لــبعض المتغيــرات الشخــصية دورا هامــا فــي تحديــد هــذه الــصعوببمخرجاتهــا، . اتــــً

ًفقـد لعـب متغيــر الجـنس دورا كبيــرا فـي تحد يــد الـصعوبات حيــث كانـت هــذه الـصعوبات أشــد ً
ــــكمـــا كانـــت نـــسبة تطبي. معانـــاة فـــي اإلدارة النـــسائية عنهـــا فـــي اإلدارة الرجاليـــة ق معـــايير ــــــ

  . ًالجودة في اإلدارتين متدنية جدا
اة ــــــــــــــًوعنـد مقارنـة وضــع بعـض مؤسـسات التعلــيم العـالي المتميـزة عالميــا والخاصـة بتعلـيم الفت

  . اتضحت الفجوة بينهما،ضع مؤسسات التعليم العالي للفتاة في المملكةمع و
: يلـي فقد كانت أهم العوامل التي ساعدت على تميـز هـذه المؤسـسات فـي تعليمهـا للفتـاة مـا •

ــــاســـتقاللية هـــذه المؤســـسات عـــن جامعاتهـــا أو عـــن إداراتهـــا المركزي ــــة إداريــــ ــــًا وأكاديميـــــ ا ـــــــ
  .المركزية مع االلتزام باألنظمة الواالتجاه نحو

ٕوجود سياسـات واجـراءات خاصـة بهـذه المؤسـسات محـددة ومعلنـة فـي مواقعهـا ويمكـن لهـذه  •
  .لحاجة بالتشاور مع أعضاء المجالسالمؤسسات تعديلها حسب ا

ائف ــــدعــم هــذه المؤســسات لحــق النــساء فــي المناصــب اإلداريــة العليــا وفــي القيــام بكافــة وظ •
د صـــريحة ومحـــددة  تخطـــيط وتنظـــيم وتوجيـــه ورقابـــة مـــن خـــالل مـــواهـــذه المؤســـسات مـــن
  .وواضحة في النظام
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ــــد ال • ــــسات هــــذه المؤســــسات مثــــل التعيــــين والعــــزل و تحدي مهــــام الــــصالحيات الواســــعة لرئي
ـــسابقة ،رئاســـة المجـــالسللمـــوظفين وتحديـــد الرواتـــب و  وجـــود ميزانيـــة مـــستقلة للمؤســـسات ال

  .ها ضمن ضوابط معينةمعة التصرف فيتستطيع الكلية أو الجا
ـــوجــود هياكــل تنظيميــة واضــحة تحــدد مواقــع األمــر وخطــوط الــسلطة والمــسئولية ووج • ود ــــــــــــــ

  .ٕالتوظيف والمهام واجراءات العملأدلة تنظيمية تحدد سياسات 
ـــات تحـــدد غايتهـــا ومـــستقبلها ونظرتهـــا البعيـــدة • راك ــــــــــــ إش،وجـــود رســـالة واضـــحة لهـــذه الكلي

 .  في مجالس الكليات وفي اللجان المختلفةالطالبات

  
  ":واقع وتطلعات: المرأة والتعليم العالي) "2006( دراسة وزارة التربية والتعليم األردنية -5

ــة فــي مؤســسات التعلــيم العــاليهــدفت هــذ  ولتحقيــق ،ه الدراســة إلــى دراســة واقــع المــرأة األردني
سـيدة مــن أعــضاء هيئـة التــدريس فــي مؤســسات ) 337(الهـدف تــم إعــداد اسـتبانة وتــم تطبيقهــا علــى 

مـــن األكاديميـــات قـــد شـــغلن مناصـــب إداريـــة %) 17.9(العـــالي، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن التعلـــيم 
ا أنه ــــــــــ كم،ةـخالل فترة خدمتهن في الجامع%) 0.3(وثمان مرات %) 7.8(حدة تراوحت بين مرة وا

ـــ نائـــب الـــرئيس ومستةمـــن مـــساعدتنوعـــت المناصـــب اإلداريـــة التـــي تقلـــدتها المـــرأة  ــــائــــــــشارة نـــــــــــ ب ـــــ
رة ــــالــرئيس وعميــدة ونائبــة عميــد ومــساعدة عميــد ورئيــسة قــسم إلــى رئيــسة شــعبة ومــديرة دائــرة ومدي

 ولكــن احتــل منــصب رئــيس القــسم أعلــى النــسب فــي المناصــب التــي شــغلتها رفة شــعبة،تــدريب ومــش
 النــساء مــن شـغلت منــصب الــرئيس ونائــب رئــيس جامعــة إال أنهــا مــع العلــم بــأن مــن%) 3.8(المـرأة 

ن اإلنــاث ـ تــضاعفت نــسبة تــسجيل أعــضاء هيئــة التــدريس مــالدراســة،ليــست مــن ضــمن عينــة هــذه 
ــــى المــــستويين الــــوطني  ذكور ــــــــــــبالمقارنــــة مــــع ال%) 0.4(والعــــالمي %) 0.4(لبــــراءة االختــــراع عل

ـــالــذكور تفــوق علــى اإلنــاث فوصــلت الدراســة إلــى أن كمــا ت. ًعالميــا%) 0.2(ًوطنيــا و%) 0.2( ي ــــ
ـــى كافـــة المـــستويات المحليـــة والوطنيـــة والعالميـــة ســـوا ء فـــي الجامعـــات مجـــال البحـــوث المنـــشورة عل

 الكتــب ً كمــا حقــق الــذكور نــسبا أعلــى فــي عــدد المؤلفــات المنــشورة مــن حيــثالرســمية أو الخاصــة،
  .العلمية والمراجع التدريس

 البحــث بجمــع البيانــات النوعيــة باســتخدام أســلوب المقابلــة والتحــاور مــع ثالثــة كمــا قــام فريــق
عــشر شخــصية متميــزة مــن صــانعي القــرار فــي المواقــع العليــا المختلفــة لهــذه المؤســسات إلــى جانــب 

وكــان بــين هــذه الشخــصيات رئــيس مجلــس أمنــاء، عــضو . شخــصيات عامــة مهتمــة بهــذا الموضــوع
رؤســــاء جامعــــات، اثنــــين مــــن عمــــداء الكليــــات، إلــــى جانــــب خمــــس مجلـــس التعلــــيم العــــالي، ثالثــــة 

ـــ التــي افترضاتإلــى أن المقومــ متميــزة فــي مواقــع قياديــة مختلفــة، وتوصــلت الدراســة شخــصيات ت ــــــــ
الــصبر : هـذه الشخــصيات تواجـدها فــي المـرأة األكاديميــة فـي مجــال صـنع القــرار، فتـتلخص بمــا يلـي

القـــدرة علـــى علـــى مواجهـــة التحـــديات،  التأهيـــل الجيـــد واإلنتاجيـــة، بـــة، والقـــدرة وقـــوة التحمـــل والمواظ
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 ،ومتابعـــة األمـــوريـــة والدافعيـــة والتركيـــز علـــى العمـــل، الجد، )اإلقنـــاع والحـــوار(صال والتواصـــل االتـــ
ـــة ـــى تنظـــيم الوقـــت، والموضـــوعية، الـــصدق واألمان ـــابرة،القـــدرة عل ــــ الثق،  الدقـــة والمث ــــة بـــــــ ، النفســــــــــ

  .النفتاح والقدرة على تطوير الذاتاأة، والجر
تلخص ـــــــــأمـا المعيقـات التـي ارتــأت هـذه الشخـصيات بأنهــا قـد تحـول دون تطــور المـرأة األكاديميـة فت

  :بما يلي
، رأةــــــــــــــعــــدم تقبــــل بعــــض صــــانعي القــــرار لمبــــدأ مــــشاركة الملعــــادات المتوارثــــة وثقافــــة المجتمــــع، وا
التغيــر ، واعتــذار المــرأة عــن قبــول الفــرص المتاحــة لهــا، و تطــوير ذاتهــاانخفــاض دافعيــة المــرأة نحــوو

  .السريع للمسئولين مما يعيق استمرارية تنفيذ السياسات
  
 امـــــــــــالـصعوبات التـي تواجـه المـرأة الفلـسطينية العاملـة فـي القطـاع الع " )م2005( دراسة جبر  -6

  :"في محافظات شمال الضفة الغربية
لة ـــــــــــدراســة التعــرف إلــى درجــة الــصعوبات التــي تواجههــا المــرأة الفلــسطينية العامهـدفت هــذه ال

اس، ـــــــــولكرم، وطوبـــــــــنـــابلس، وجنــين، وط(فــي القطـــاع العــام فـــي محافظــات شـــمال الـــضفة الغربيــة 
، الــصعوبات االجتماعيــة واألســرية، والــصعوبات اإلداريــة: (فــي المجــاالت اآلتيــة) وقلقيليــة، وســلفيت

  ). والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية
المؤســسة، والحالــة االجتماعيــة، ومكــان (كمــا هــدفت الدراســة إلــى بيــان أثــر متغيــرات الدراســة 

حافظة، ـــــــالعمــل، وعــدد األوالد، ومكــان اإلقامــة، والعمــر، والتحــصيل الدراســي، ودوافــع العمــل، والم
لــصعوبات التــي تواجههــا المــرأة الفلــسطينية العاملــة فــي فــي ا) وعــدد ســنوات العمــل، والــدخل الــشهري

  .القطاع العام من وجهة نظر النساء العامالت
 موظفـة تـم 746  على عينـة مكونـة مـنا استبانة وطبقتهت وأعد،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

  : وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية،اختيارهن بالطريقة الطبقية العشوائية
صعوبات التــي تواجههــا المــرأة الفلــسطينية العاملــة فــي القطــاع العــام فــي محافظــات شــمال  إن الــ-1

الــصعوبات القانونيــة، الــصعوبات الــسياسية، : (الــضفة الغربيــة كانــت مرتبــة ترتيبــا تنازليــا كمــا يلــي
  ).الصعوبات االجتماعية واألسرية، الصعوبات اإلدارية

كبــر الــصعوبات المحتملــة التــي تــؤثر فــي عمــل المــرأة،  تبــين أن بنــد المحــسوبية والواســطة، هــو أ-2
 أقــل يــة والنــسويةوتالهمــا فــي ذلــك االحــتالل، والحــواجز فــي االنتفاضــة، فيمــا كــان بنــد األطــر المدن

  .صعوبة محتملة في عمل المرأة
  :وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها

ٕطينية، واعـــادة دراســــة القــــوانين ضـــرورة اهتمــــام المـــسئولين بإعطــــاء أهميــــة أكبـــر للمــــرأة الفلــــس  -1
ٕوانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديالت على قانون الخدمة المدنية ٕ.  
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ضــرورة اهتمــام المــسئولين فــي الــوزارات بالناحيــة النفــسية والــصحية للنــساء العــامالت، وتــوفير  -2  
  . أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة

  
ـــة فتج") 2004( دراســـة الحـــسين -7 ـــة فـــي المراكـــز القيادي ـــة المـــرأة األردني ــــرب ــــي وزارة التربيـــــــ ة ــــــــ

  :"- دراسة حالة–والتعليم 
ـــهــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى تجربــة المــرأة األردنيــة فــي المراكــز اإلداريــة القي ـــادية فـــــ ي ــــــــــ

ــة المــنهج النــوعي للبت واســتخدم،وزارة التربيــة والتعلــيم   وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن،حــث  الباحث
والتـــي هـــي عبـــارة عـــن مجتمـــع الدراســـة، ) ن مرؤوســـي21 ، رؤســـاء7 ، امـــرأة قياديـــة27(فـــردا ) 55(

ة ـائق الرسميـــــــــــــــــواســـتخدمت الباحثـــة لجمــــع المعلومـــات أســــاليب المقابلـــة والمالحظـــة ومراجعــــة الوث
ـــى الخـــصائص االجتماعيـــة واالقتـــصادية والتعليم ـــسياسية للمـــرأة القياديـــة فللتعـــرف إل ــــيـــة وال زارة ي وــ

ول ـــــــــــــــــــي الوصـ فــودرجــة تطبيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص بــين الرجــل والمــرأةالتربيــة والتعلــيم فــي األردن، 
والمعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأة للوصـــول إلـــى المراكـــز القياديـــة وتواجههـــا فـــي إلـــى المراكـــز القياديـــة، 

ـــة  كـــذلك التعـــرف إلـــ،مركزهـــا ـــة التـــي تتميـــز بهـــا المـــرأة القيادي ـــة والمهـــارات اإلداري ـــسمات القيادي ى ال
رات ـــــسب الفقــــــوقـــد تـــم تحليـــل المعلومـــات حياديـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم، ومـــستوى فاعليهـــا كق

  .والمفاهيم الواردة في األسئلة 
  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية

ى ــــال تعتبــر عائقــا أمــام وصــول المــرأة إل ) متزوجــةر غيــ،متزوجــة(إن الحالــة االجتماعيــة  .1
  .مركز قيادي

 .تنتمي المرأة القيادية ألسر مستواها االقتصادي فوق المتوسط .2

ارجي ــــــــــال توجــد عالقــة بــين المؤهــل العلمــي أو الخبــرة أو الــدورات التدريبيــة أو الــشكل الخ .3
 .وبين وصول المرأة إلى مركز قيادي

 . القياديةز واضحة وشفافة للتعيينات في المراكال توجد معايير .4

ـــة أهمه .5 ـــى المراكـــز القيادي ـــة بعـــض المعوقـــات للوصـــول إل ـــة القيادي ــــتواجـــه المـــرأة اإلداري  :اـــــ
وحهـــا وعــدم ثقتهـــا م طة ومحدوديــ،الــصورة النمطيـــة الــسلبية للمـــرأة فــي ذهـــن الرجــل والمـــرأة

ـــ، وعـــدم اســـتمراريتها بالعمـــل،بنفـــسها وبقـــدراتها  والعـــشائرية ،)الواســـطة( ز المحـــسوبية وتحي
 .لصالح الرجل

اإلداريـــة القياديـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم بـــسمات عديـــدة أهمهـــا شخـــصيتها  تتميـــز المـــرأة .6
 حـب االطـالع علـى مـا هــو ، للعمـل عاليـةا دافعيتهـ،المتزنـة وقـدرتها علـى تحمـل المـسؤولية

 بمــصداقية عاليـة ولكنهـا تفتقــر زتتميـ ، ملتزمـة، عادلــة، فــي إعطـاء المعلومـاتة دقيقـ،جديـد
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 فوقيــة فــي التعامــل مــع اآلخــرين ، تهــتم إال بالعمــل وال، صــبورةر وغيــ، للباقــةر تفتقــ،للمرونــة
 .وثقتها بنفسها متوسطة

ـــــدة .7 ـــــيم مهـــــارات إداريـــــة عدي ــــــ فه،تمتلـــــك المـــــرأة القياديـــــة فـــــي وزارة التربيـــــة والتعل ـــــدبر يــــ  ت
 باإلبــداع ز وتتميــ، وتتعــاون مــع الجميــعل وتتفاعــ،يــقاالجتماعــات بكفــاءة وتعمــل بــروح الفر

 وال تــستطيع تحقيــق التــوازن بــين ، إال أنهــا تفتقــر للمبــادأة والتنبــؤ،وتنــسق الجهــود بالمؤســسة
 . للقدرة على اتخاذ القرارر وتفتق،العمل والعاملين

ز  قــدرة متوســطة علــى االنجـــاا فلــديه،دلــت الدراســة أن فاعليــة المــرأة القياديــة متوســـطة .8
 ،ةــــــــــــــ وال تقــسم العمــل بعدال، ال تواجــه المــوظفينا ولكنهــ،وقــادرة علــى توضــيح األهــداف

ــــوظيــــــــا الــــــــ وتـــوفر الرض، وتقـــوم بـــالتحفيز معنويـــا فقـــط، تـــشجع األفكـــار الجديـــدةوال في ـ
 .بدرجة متدنية أيضا

 

ــــيم فــــــــــــي التربيـــة والتعلدرجـــة ممارســـة الـــسلوك القيـــادي لمـــدير ")م2004(دراســـة العظامـــات  -8 ي ـــ
  " بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين لهماألردن وعالقتها

م ــــــــيـــــــــــهـدفت هـذه الدراســة للتعـرف علــى درجـة ممارسـة الــسلوك القيـادي لمــديري التربيـة والتعل
ي ــــــــــــــم فــــــــــنظيمـــي لرؤســــاء األقــــسام التــــابعين لهفـــي األردن وعالقتــــه بالرضــــا الــــوظيفي وااللتــــزام الت

  .مديريات التربية والتعليم
 األولــى لقيــاس درجـة ممارســة الــسلوك تولتحقيـق أهــداف الدراســة أعـد الباحــث ثــالث اسـتبيانا

 والثالثــة ، لقيــاس الرضــا الــوظيفي لــدى رؤســاء األقــسامة والثانيــ،القيــادي لــدى مــديري التربيــة والتعلــيم
 رئـــيس قـــسم تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة 264 وطبقـــه علـــى عينـــة مكونـــة مـــن ،س االلتـــزام التنظيمـــيلقيـــا

 وتوصـــل الباحـــث إلـــى أن مـــديرو التربيـــة والتعلـــيم فـــي األردن يمارســـون الـــسلوك ،العـــشوائية الطبقيـــة
ــــ أن درجـــة ممارســـة الـــسلوك القيىٕ والـــ،القيـــادي المنـــوط بهـــم وبدرجـــة عاليـــة ي التربيـــة ديرــــــــــــادي لمـــــــ

ــــبالرض) α≥0.01(والتعلـــيم قـــد ارتبطـــت إيجابيـــا وبداللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى داللـــة  ا الـــوظيفي ــــ
  .الكلي

  
 النـسائية  ضـغوط العمـل التـي تواجههـا القيـادات التربويـة "):2004( دراسة العيـدروس -9

  ":بجامعة أم القرى في عصر عولمة السلوك اإلنساني
ـــة مـــدى  ادات ــــــدى القيــــــــتـــأثر ضـــغوط العمـــل بالتوجيهـــات اإلســـالمية لتهـــدف الدراســـة لمعرف

ـــأثير العولمـــ ـــى ـالتربويـــة النـــسائية ومعرفـــة مـــدى تـــأثير بعـــدي الـــسلوك الشخـــصي والتنظيمـــي وت ة عل
  .ضغوط العمل لدي القيادات النسائية
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 أداة وتــم اســتخدام واســتخدمت الباحثــة المــنهج الــوظيفي المــسحي للحــصول علــى النتــائج الميدانيــة،
 لجمـع المعلومــات مـن مجتمــع الدراسـة الــذي يتكـون مــن جميـع القيــادات النـسائية والموظفــات اسـتبانة

    ).320 (بجامعة أم القرى البالغ عددهم
  :وتوصلت الباحثة إلى ما يلي

ــادات التربويــة النــسائية تتعــرض لعــدد مــن ضــغوط العمــل فــي كــال متغي: ًأوال ة ـــــــــري الدراســـــــــإن القي
  : وهما

   محور المصادر التنظيمية- البيئة الداخلية للعمل                               ب- أ
وكان تأثير مصادر البيئة الداخلية لضغوط العمل أكثر مـن مـصادر البيئـة الخارجيـة علـى القيـادات 

  :النسائية، وقد جاءت  كما يلي
المقــاييس تجــاه عمــل القيــادات وفــق ترتيبـــا ًلمــصادر الداخليــة علــى الترتيــب األكثــر تــأثيرا فــي ســلم 

  :للمحاور كما يلي
 محـــور المــــصادر -3.       محـــور المـــصادر الشخـــصية-2.    محـــور المـــصادر الوظيفيـــة -1

 .  التنظيمية

ــأثيرا فــي ســلم المق ًوالمــصادر الخارجيــة علــى الترتيــب مــن أألكثــر تــأثيرا إلــى األقــل ت اه ـــــــــــــاييس تجــــــً
محــور ســمات الــسلوك القيــادي اإلســالمي، محــور التقنيــات الحديثــة، : ًتنازليــا كتــاليترتيــب المحــاور 

  .محور عولمة السلوك
ـــا ــــًال توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائيا مـــن وجهـــة  نظـــر المجتمـــع الدراســـة والموظف: ُثاني ادة ـــــــــــــات بعمــــــ

ـــة ـــات بجامعـــة أم القـــرى وفقـــا للمتغيـــرات التالي ـــة للطالب متغيـــر ) الوظيفـــة(متغيـــر : الدراســـات الجامعي
فيمــا يتعلــق بتــأثير هــذه المتغيــرات علــى مــصادر ضــغوط ). ســنوات الخبــرة(متغيــر ) المؤهــل العلمــي(

  ).العمل الداخلية بمحاورها اإلنساني، ومحور التقنيات الحديثة
  :الباحثة أنه من أجل تخفيف ضغوط العمل لديهن يجب مالحظة ما يليوأوصت 

العـالج الروحـي باالتجـاه نحـو الخـالق، واإليمـان : البيئة الداخلية للعملبالنسبة للبعد األول؛  -1
بــأن اإلســـالم ديـــن العالميــة، المـــنهج المحكـــم الـــذي فيــه شـــفاء ورحمـــة، ويحقــق الحيـــاة الـــسعيدة، ثـــم 
اإليمــان بــأن الوظيفيــة عبــادة، االهتمــام بالوقــت، والــصحة، تغييــر نمــط الــسلوك مــن خــالل التــدريب 

رفــع مــستوى أداء العمل،تحــسين اختيــار وتقنــين عمليــة اختيــار القيــادات علميــا الفعــال، التخطــيط ل
ًوعمليــا، تحديــد حجــم العمــل ثــم االهتمــام بتحــسين المنــاخ التنظيمــي فــي العمــل وتطــويره وتفــويض 

  .الصالحيات
ــة للعمــل، فــإن جهــاد الــنفس والعمــل بعزيمــة ممــا  يــساعد علــى  بالنــسبة للبعــد الثــاني؛ البيئــة الخارجي

ـــادات النـــسائية مـــسؤولي. ين أدائهـــن بالعمـــلتحـــس ـــى القي ـــذل فعل ــــ تنميـــة فكةل ـــذاتي، واالهتمـــام ـ رهن ال
  .بأساليب التعليم الحديثة واعتماد تقنياتها
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ـــسي   -10 ـــادي وعالقتهـــا بالمهـــارات االجتماعي" )2003(دراســـة السي ـــسلوك القي ــــأنمـــاط ال ــــ دى ـة ل
  ":المدير المصري

ــــلـــسلوك القيـــادي وعالقتهـــا بالمهـــارات االجتماعيهـــدفت الدراســـة الكـــشف عـــن أنمـــاط ا ة لـــدى ـ
ــــ الباحـــث مقياســـين مقيـــاس لد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، وأعـــدالمـــدير المـــصري، ولقـــ نمط ـــــ

ـــا ـــادي، ومقي ـــسلوك القي ـــة مـــن سال ـــى عينـــة مكون ـــة وطبقـــه عل ــــ م279 للمهـــارات االجتماعي م ـديرا تـــــــ
 الباحـــث إلـــى أن يوجـــد فـــروق فـــي أنمـــاط الـــسلوك ل، وتوصـــًاختيارهـــا عـــشوائيا مـــن مجتمـــع الدراســـة

القيــادي حــسب الجــنس حيــث حــصل الــذكور علــى درجــات أعلــى فــي الــنمط الموجــه وحــصل اإلنــاث 
ـــــعلــــى درجــــات أعلــــى فــــي الــــنمط المــــرتبط حيــــث زاد اهتمــــام الــــذكور بالعمــــل وزاد اهتمــــام اإلن اث ـــــ

ـــه ال توجـــد فـــروق معنوبالعالقـــات اإلنـــسانية، إال ـــاث فـــي ال أن ـــذكور واإلن ـــين ال ــــيـــة ب ادي ــــــــــنمط القيـــ
المتكامل والنمط القيادي البندولي حيـث احتـل النمطـين المرتبـة األولـى والثانيـة لـدى كـل مـن الـذكور 

  .واإلناث وبالتالي فاإلناث يمكن أن يكونوا قادة فعالين مثل الذكور
ية بــين أنمــاط الــسلوك القيــادي وكمــا توصــل الباحــث إلــى أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائ

  . وبين المهارات االجتماعية
رة فــــي ــــــالعوامــــل المجتمعيــــة المرتبطــــة بفاعليــــة عمــــل المــــرأة كمدي ")2003(دراســــة شــــتات  -11 

  ":المدارس األساسية والثانوية بمحافظات غزة
لمــديرة تهـدف هـذه الدراســة إلـى الكـشف عــن أهـم العوامــل المجتمعيـة المرتبطـة بفاعليــة المـرأة ا

  .في المدارس األساسية والثانوية بمحافظة غزة
واســتخدمت الباحثـــة المـــنهج النظمـــي، والمـــنهج الوصـــفي، واســـتخدمت الباحثـــة أدوات الدراســـة 

ــــابالت المفتوحــــة، واالســــتبانة ( ــــى ) المق ـــــ مــــديرة مــــن مجتم161وطبقــــت االســــتبانة عل ع الدراســــة، ـ
  :ي فعالية المرأة المديرة على الترتيبوتوصلت الباحثة إلى أن أهم العوامل المؤثرة ف

د، ــــــــادات والتقاليـالعوامــــل الثقافيــــة وفيــــه داللــــة علــــى أثــــر الموروثــــات الثقافيــــة والعــــ .1
  .واألعراف في المجتمع الفلسطيني على تولي المرأة للمناصب القيادية واإلدارية

 واتجاهــات العوامــل النفــسية وهــذا يؤكــد مــا تعانيــه المــرأة المــديرة مــن ضــغوط نفــسية، .2
  .سلبية نحوها تؤثر بدورها على قيامها مهامها اإلدارية والقيادية

العوامــل االجتماعيــة ممــا يــدل علــى أثــر التنــشئة االجتماعيــة، والتــدريب االجتمــاعي  .3
للفتــاة، ثــم الــسلوك االجتمــاعي المفــروض عليهــا، كــل هــذه األمــور تــؤثر بطريقــة أو 

 .بأخرى على أداء المرأة المديرة لمهامها

العوامــل االقتــصادية ممــا يــدل علــى ضــعف هــذه العوامــل علــى المــرأة المــديرة مقارنــة  .4
  .بالعوامل السابقة الثالث
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اإلدارة العلميــة للمكتبــات ومراكــز المعلومــات ومــدى تطبيقهــا فــي  " )2003(دراســة العــروان  -12 
  " بالمملكة العربية السعوديةاألقسام النسائية بمؤسسات التعليم العالي

ــــسعودية فــــي مكتبهــــدفت ــــى دراســــة الواقــــع اإلداري للمــــرأة ال  ثـــــــات البحـــــــــــــ هــــذه الدراســــة إل
 بالمملكـــة العربيــــة الـــسعودية، مــــن حيـــث أســــاليب تطبيـــق اإلدارة وكيفيــــة بمؤســـسات التعلـــيم العــــالي

ـــك المكتبـــات ومراكـــز المعلوم ــــممارســـتها، ومـــدى معرفـــة وتطبيـــق المـــسئوالت عـــن تل ات لألصـــول ـــــــ
قواعــد العلميــة للعمليــة اإلداريــة، كمــا هــدفت إلــى دراســة الــصعوبات والعقبــات اإلداريــة التــي تواجــه وال

  .المرأة أثناء قيامها بمهامها اإلدارية
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وأعدت استبيان وطبقتـه علـى عينـة مكونـة مـن 

  :ئج التالية الباحثة إلى النتات امرأة من مجتمع الدراسة، وتوصل70
ال توجــد لــديهن خبــرات إداريــة ســابقة % 61.43غالبيــة المــشاركات فــي الدراســة بنــسبة  •

 .سواء داخل مجال العمل أو خارجه

ـــرئيس لترشـــيح المـــسئوالت إلدارة المكتب • ـــسبب األول وال ة أو ــــــــــحقـــق المؤهـــل العلمـــي ال
 .مراكز المعلومات 

 عــن المكتبــات ومراكــز المعلومــات تجــاءت ثقــة المــسئولين فــي قــدرات بعــض المــسئوال •
فـــي المرتبـــة األولــــى مـــن حيــــث أســـباب مــــنح الـــصالحية لمــــديرات المكتبـــات ومراكــــز 

 .المعلومات

ــــي تأخــــذ بهــــا وتعتمــــد عليهــــا مــــديرات المكتب • ات ومراكــــز ـــــــــمــــن أولويــــات األســــس الت
ـــة المعايـــشة واالحتكـــاك اليـــومي بالعمـــل، أمـــ  االمعلومـــات فـــي ممارســـة مهامهـــا اإلداري

ـــع فـــي ممارســـة العما ـــه المـــديرات ويأخـــذن ب ـــاني الـــذي تعتمـــد علي ــــألســـاس الث ــــل فهــ و ـ
ين ـــــــــ حي االجتهــاد الشخــصي فهــو الــسبب الثالــث، فــاالمــشورة ومقترحــات اآلخــرين، أمــ

اءت فـي المرتبـة ــــــأن أسس اإلدارة العلمية ووهي أهم األسـس ومنـاط هـذا البحـث قـد ج
 .الرابعة

اءت فــي ــــــــــــات اإلنــسانية مــن ود وتعــاون األولويــة، أمــا العالقــات الرســمية جاحتلــت طبيعــة العالقــ
  .المرتبة الثانية، أما العالقات الممزوجة بين الرسمية واإلنسانية فاحتلت المرتبة الثالثة

   
ــــاتجاهـــات المـــرأة القياديـــة فـــي األردن نح ")2003(دراســـة العـــزام والـــشهابي  -13 ــــو معوقـــــ ات ــــــــــ

  ":وصول المرأة إلى المواقع القيادية العليا
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكـــشف عـــن أهـــم المعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي الوصـــول إلـــى 
مناصــب قياديـــة متقدمـــة وتقـــديم الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة تلـــك المعوقـــات، كمـــا هـــدفت إلـــى تحديـــد 
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 التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي الوصـــول إلـــى اتجاهـــات المـــرأة القياديـــة نحـــو الحلـــول المقترحـــة للمعوقـــات
  .المناصب القيادية العليا

 94واســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي التحليلــي وأعــد اســتبيان وطبقــه علــى عينــة مكونــة مــن
ـــامــرأة تــم اختيارهــا عــشوائيا مــن مجتمــع الدراســة وتوصــل الباحثــان إلــى وجــود عوامــل ذات ت أثير ــــــــــــــ

  :مرأة للموقع القيادي وهيسلبي كبير على تبوء ال
 .النظرة السلبية الرسمية لقيادة المرأة .1

 .ظروف المرأة وتحديات العمل .2

 .النظرة السلبية للمجتمع لعمل المرأة .3

 .التمييز بين الجنسين في احتالل المواقع القيادية .4

 .ضعف قدرة المرأة على تحمل مسؤوليات العمل القيادي .5

 .ادية للمرأةضعف المحفزات المالية للمواقع القي .6

ا مـــا يـــتم ــــــــالترشـــيحات للمناصـــب القياديـــة عيـــر مبنيـــة علـــى أســـس موضـــوعية، حيـــث غالب .7
 .اختيار الرجال للمناصب القيادية دون النساء

ــول المقترحــة لمواجهــة هــذه  كمــا أوضــحت الدراســة أهــم اتجاهــات النــساء القياديــات نحــو الحل
  :المعوقات مرتبة حسب أهميتها النسبية كما يلي

 .ضع أسس موضوعية وتبنيها في الترشيح للمناصب العلياو .1

 .تبني سياسة إعالمية تؤكد أهمية التنشئة االجتماعية ودورها في تعزيز ثقة المرأة بنفسها .2

 .تبني سياسة إعالمية توجه إلى شرائح المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية االجتماعية .3

  
رق الكفيلــة بتفعيــل دور المــرأة فــي مجــال ممارســتها الــسبل والطــ " )م2002(دراســة الــشهابي  -14

  ":للعمل اإلداري والقيادي
هــدفت هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الــضوء علــى واقــع المــرأة العربيــة فــي ممارســتها للعمــل اإلداري 

ــــوالقيـــادي، وأهـــم االتجاهـــات والـــدوافع التـــي تـــدفع المـــرأة فـــي تبـــوء الموقـــع القيـــادي، والتركي ـــــــ ى ـز عل
 عملهـا القيـادي، ومـدى ةالخصائص التي يجب أن تتوفر فـي المـرأة لمـساعدتها فـي ممارسـالسمات و

ـــ المــشكالت والــصعوبات التــي تعمالتكــافؤ فــي احــتالل المواقــع القياديــة بــين الرجــل والمــرأة، وأهــ اني ـــ
ا منهــا المــرأة العربيــة فــي ممارســتها للعمــل اإلداري والقيــادي، ووضــع االســتراتيجيات التــي مــن شــانه

  .تفعيل دور المرأة في مجال ممارستها للعمل اإلداري والقيادي
ـــوقــد جــاءت نتــائج الدراســة مؤكــدة أن أهــم الــدوافع التــي تــدفع المــرأة لتــولي المواق ـــع القياديــــ ة ـــــ

ـــ،الرغبـــة وحـــب العمـــل: هـــي  ةرـ والخبـــ،سؤوليةـــــــــــمـ والمقـــدرة علـــى تحمـــل ال، الـــذات والطمـــوحد وتأكي
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 الجيــدة ة العلميــة، والحــرص علــى تعزيــز مكانــة المــرأة، والعالقــي مجــال العمــل ومؤهالتهــاالوظيفيــة فــ
  .بالمسئولين والمرؤوسين بالعمل

ـــوتأسيــسا علــى ذلــك فــإن اتجاهــات المــرأة ودوافعهــا فــي ممارســتها للعمــل اإلداري والقي ادي ــــــــــــ
ٕيـــة الالئقـــة بهـــا، واثبـــات جـــدارتها ينبـــع مـــن تركيزهـــا علـــى تحقيـــق الـــذات وتحقيـــق المكانـــة االجتماع

ــــوكفاءتهـــا وقـــدرتها علـــى توظيـــف مجـــاالت العمـــل اإلداري كـــالتخطيط والتوجيـــه والرقابـــة واإلش راف ـــ
  .واتخاذ القرارات الرشيدة التي تساعد على تحقيق أهداف منظمتها بفاعلية عالية

  
  ":يمنيةخصائص الشخصية القيادية في المرأة ال " )2002( دراسة الطارق  -15

هـــدفت هــــذه الدراســــة التعـــرف إلــــى خــــصائص الشخـــصية القياديــــة للمــــرأة اليمنيـــة مــــن وجهــــة نظــــر 
 مقيــاس الخــصائص القياديــة فــي د مــن الجنــسين، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، وأعــامرؤوســيه

ـــــــــــــالمــرأة اليمنيــة، وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي العــاملون المرتبطــون بــدوائر الدولــة فــي ث ــ الث وزارات ـــــ
 الباحـث إلـى لـــــوصـهي التربية والتعلـيم، والتخطـيط والتنميـة، والـصحة العامـة مـن كـال الجنـسين، وت

ـــ خبــرة كافيــة فــي عملهــا اإلداري، ولديهت علــى عملهــا، وذاةأن المــرأة متحمــسة فــي أدائهــا، ومثــابر  اـــ
ـــديها القـــدرة علـــى التخطـــيط فـــي عم ـــاع اآلخـــرين، ول ـــى إقن ــــلهقـــدرة عل ـــى اهتمامهـــا ـــــــــــــ ا باإلضـــافة إل

  .بمظهرها الشخصي
  

معوقــات وصــول المــرأة للمناصــب اإلداريــة العليــا فــي المؤســسات ): " 2002( دراســة عــودة -16
  ":الفلسطينية

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد درجـــة معوقـــات وصـــول المـــرأة إلـــى المناصـــب اإلداريـــة العليـــا فـــي 
مـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين بهـــا، مـــع تحديـــد دور كـــل مـــن المؤســـسة، المؤســـسات الفلـــسطينية العا

ر فــــي ـــــــــــــــــوالجــــنس، والحالــــة االجتماعيــــة، وعــــدد األوالد، والمؤهــــل العلمــــي، ومكــــان اإلقامــــة، والعم
معوقــات وصــول المــرأة علــى المناصــب اإلداريــة العليــا فــي المؤســسات الفلــسطينية العامــة مــن وجهــة 

  .نظر العاملين فيها
مــن  450  اسـتبانة وطبقتـه علـى عينـة مكونـة مـنت وأعـد،اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي 

 وتوصــلت الباحثــة إلــى ، بالطريقــة العــشوائيةم تــم اختيــارهالعــاملين والعــامالت فــي المؤســسات العامــة
  :النتائج اآلتية

 معوقـــات وصـــول المـــرأة إلـــى المناصـــب اإلداريـــة العليـــا فـــي المؤســـسات الفلـــسطينيةإن  .1
ـــــكانــــت مرتبــــة ترتيبــــا تنازليــــا كمــــا يلالعامــــة  ـــــالمعوق: (يــــــ  معوقــــات، الات االجتماعيــــةــ

 ). اإلداريةمعوقات، الالمعوقات النفسيةالسياسية، 
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 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة .2
ــــطينية العاموصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداريـــة العليـــا فـــي المؤســـسات الفلـــس ــــة تعـــ زى ــــــــ

 .لمتغير المؤسسة

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة .3
ـــسطينية العامـــة تع ـــي المؤســـسات الفل زى ــــــــــــوصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداريـــة العليـــا ف

 .لمتغير الجنس

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (داللـةعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى ال .4
ـــسطينية العامـــة تع ـــي المؤســـسات الفل زى ــــــــــــوصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداريـــة العليـــا ف

 .لمتغير الحالة االجتماعية

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة .5
ـــ ـــي المؤســـسات الفل زى ــــــــــــسطينية العامـــة تعوصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداريـــة العليـــا ف

 .لمتغير عدد األوالد

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة .6
ـــة العليـــا فـــي المؤســـسات الفلـــسطينية العامـــة تع ــــوصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداري زى ـــــــــــ

 .لمتغير المؤهل العلمي

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عنـد مـستوى الداللـةعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية  .7
ـــسطينية العامـــة تع ـــة العليـــا فـــي المؤســـسات الفل ــــوصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداري زى ــــــــــ

 .لمتغير مكان اإلقامة

 فـي معوقـات  )α ≥0،05 (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة .8
ـــي المؤ ـــسطينية العامـــة توصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداريـــة العليـــا ف زى ـــــــــــعـســـسات الفل

 .لمتغير العمر

ـــوفــي ضــوء النتــائج أوصــت الباحثــة بتوصــيات أبرزهــا توصــية للمؤســسات التربوي ـــة واالجتماعيـــــــ ة ــــــ
ـــللعمــل علــى الــوعي فــي عمليــة التنــشئة االجتماعيــة بــين الجنــسين ورصــد اإلشــكاليات الت ي تواجــه ـــــــ

ٕصــول للمناصــب اإلداريــة العليــا، والــى أجهــزة الدولــة للعمــل علــى تطبيــق أســس المــرأة فــي عمليــة الو
ي ــــــــــٕالترقيـــة علـــى أســـاس الكفـــاءة والمقـــدرة، واتاحـــة فـــرص التـــدريب المتكافئـــة أمـــام المـــرأة، مـــع تبن
ة ــــــــــــإســتراتيجية إعالميــة تعبويــة لتغييــر نظــرة المجتمــع حــول أهميــة عمــل المــرأة لــدفع عجلــة التنمي

ساواة ــــــــــــلتقـدم علـى األمـام، وكـذلك توصـية للمـرأة نفـسها للعمـل بجهـد واجتهـاد متميـزين لتحقيـق الموا
  .في الترقي الوظيفي
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 اـــــــــــــضــغوط العمــل مــستوياتها ومــصادرها واســتراتيجيات إدارته " ):2001( دراســة الــسباعي -17
  ":معات السعوديةلدى اإلداريات والفنيات السعوديات العامالت في الجا

ــذي يتعــرض لهــا اإلداريــات  هــدفت هــده الدراســة إلــى التعــرف علــى مــستوى ضــغوط العمــل ال
  والفنيات العامالت في الجامعات السعودية، والتعرف على أهم المصادر المسببة لتلك الضغوط

ـــنهم، فـــي مـــستوى ضـــغوط العمـــل، وفقـــا  ـــدى هـــؤالء العـــامالت، ومـــدى وجـــود اختالفـــات بي  ل
ــــالـــسن، المـــستوى التعليمـــي، مـــدة الخدمـــة فـــي الوظيفـــة، ن: ( ن الشخـــصيةلمتغيـــراته ــــوع الوظيفــ ، )ةـــــــ

وكــذلك التعـــرف علـــى أهــم االســـتراتيجيات المـــستخدمة فــي مواجهـــة ضـــغوط العمــل، ســـواء مـــن قبـــل 
  .األفراد، أو من قبل الجامعات السعودية

تخدمت االســتبانة وطبقتهـــا وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج المـــسحي الوصــفي التحليلــي، واســ
  ).إدارية وفنية( موظفة ) 598(على أفراد العينة البالغ عددهم 

  :وتوصلت الباحثة إلى
  . إن مستوى ضغوط العمل الذي تشعر به الموظفات ظهر بوجه عام منخفض نسبيا-
 إن أهــم المــصادر المــسببة لــضغوط العمــل لــدى الموظفــات مــن أفــراد عينــة الدراســة، مــن -

ـــى النحوجهـــة نظـــ ـــر ضـــغوطا إلـــى األقـــل، جـــاءت عل ـــازلي مـــن األكث ــــرهن، بحـــسب ترتيبهـــا التن و ـــــــــ
  -:التالي

  . محدودية فرص التطور والترقي الوظيفي-1
  . عبء العمل-2
  . عدم المشاركة في اتخاذ قرارات العمل-3
  . ظروف بيئة العمال المادية-4
  . صراع الدور-5
  . غموض الدور-6
  .وظفات األصغر سنا بضغوط العمل أكثر من الكبيرات في السن يزداد شعور الم- 
ــواتي مــستواهن التعليمــي أعلــى يــشعرن بــضغوط عمــل أكثــر مــن الموظفــات -  الموظفــات الل

  .اللواتي مستواهن التعليمي أدنى
  . الموظفات األقل خدمة في الوظيفة، يزداد شعورهن بضغوط العمل، بدرجة أعلى-
  :ت المستخدمة من قبل الموظفات لمواجهة ضغوط العمل، هيإن من أهم االستراتيجيا* 
  . حرص الموظفة على تحديد أهداف وأولويات عملها اليومي-1
  . استشعار الموظفة الثقة في نفسها وبقدراتها في العمل-2

  :إن من أهم االستراتيجيات المستخدمة من قبل الجامعات السعودية إلدارة الضغوط، هي* 
  .عمل إلى تسوية الخالف بين الموظفات بالتفاهم والحوار الهادئ لجوء رئيسة ال-1



 84

ـــين الرئيـــسات والمرؤوســـات داخـــل -2 ـــسعودية لنظـــام اتـــصاالت فعـــال ب ـــوفير الجامعـــات ال  ت
  .العمل

  :وقد اختتمت الباحثة دراستها بعدد من المقترحات منها
  . دراسة النظام المتبع  في ترقية الموظفات-1
  .عند توزيع األعمال بين الموظفات" التشابه الوظيفي"دأ  ضرورة االهتمام بمب-2
ستوى التعليمــــي العــــالي ـــــــــــــ تفـــويض جــــزء مــــن ســـلطات وصــــالحيات الموظفــــات ذات الم-3

  .لسواهن من الموظفات
  . زيادة فرص االلتحاق بالبرامج والدورات التدريبية أثناء الخدمة-4

  
 تبــوء المــرأة للموقــع القيــادي مــن وجهــة نظــر مــشكالت " )م2001 ( ومحمــددراســة الــشهابي -18

  )":التجربة العراقية(القيادات النسائية 
ع القياديــــة ــــــــــهــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى دراســــة وتحديــــد الــــدوافع التــــي تــــدفع المــــرأة لتبــــؤ الموق
ـــوتــشخيص أهــم المعوقــات التــي تــؤثر فــي تبؤهــا وتبعــدها عــن هــذا الموقــع، وذلــك مــن خ الل إلقــاء ـــــــ

  :ضوء وتحليل الجوانب التاليةال
 :التعرف على اتجاهات المرأة نحو الموقع القيادي وذلك من خالل )1

ــد الخــصائص الشخــصية واالجتماعيــة والثقافيــة والمهنيــة التــي تتــصف النــساء فــي المواقــع  • تحدي
 .القيادية

 .التشجيع والدعم للوصول إلى الموقع القيادية •

 .مدى الرضا عن الموقع القيادي الحالي •

 .معرفة مستوى الطموح لدى المرأة لتولي موقع قيادي متقدم •

 .ماهية السمات الواجب توافرها في المرأة القيادية •

 .مدى التكافؤ في احتالل المواقع القيادية بين المرأة والرجل •

 .معرفة الدوافع التي تدفع المرأة لتبؤ الموقع القيادي )2

ـــي ت )3 ـــات التـــي تـــؤثر ف ـــؤ المـــرأة للموقـــع القيـــادي تـــشخيص أهـــم المـــشكالت والمعوق المـــشكالت (ب
 ).والمشكالت المادية) البيئية(التنظيمية والمشكالت الشخصية والمشكالت االجتماعية 

 استبيان وطبقتـه علـى عينـة مكونـة مـن تواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأعد
ها بالطريقة العشوائية الطبقية مـن  امرأة في مختلف المواقع القيادية في القطاع العام، تم اختيار122

  :مجتمع الدراسة، وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية
  :أهم السمات الواجب توافرها في المرأة القيادية من وجهة نظر العينة هي )1
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قــــوة الشخــــصية، الــــذكاء، الرغبــــة فــــي التفــــوق والطمــــوح، القــــدرة علــــى تحمــــل ( الــــسمات الشخــــصية 
ـــــ اللباقــــة والدبلوماســــية، قــــوة المالحظــــة، اإلخــــالص والحالمــــسئولية، الثقــــة بــــالنفس، رص، الثقافــــة ـــــــ

درة علـــى قيــــادة ــــــــــــ علـــى اتخـــاذ القـــرارات، القةالكفـــاءة العلميـــة، القــــدر( التنظيميـــة ت، الـــسما)العامـــة
ـــــــــــالجماعــة، القــدرة علــى توزيــع المهــام، القــدرة علــى تفــويض الــصالحيات، الخبــرة الوظيفيــة، الق درة ـــــــ

ــــة فــــي التعامــــل ــــى التطــــوير، الجــــرأة والحــــزم، المرون ــــسما)عل ــــات ( االجتماعيــــة ت، ال تكــــوين العالق
، العدالــــة والمــــساواة، النزاهــــة واالســــتقامة، األمانــــة والــــصدق، القــــدرة علــــى التكيــــف مــــع ةاالجتماعيــــ

  ).المواقف، االتزان والسمعة الجيدة، المساهمة والتعاون
ــة العظمــى )2 ـــ مــن النــساء القياديــات عــن وجــود مــستوى عــال للطمــوح لتــولي موقأكــدت الغالبي ع ــــــــ

  .قيادي متقدم، وأن لديهن تطلعات نحو تبؤ مختلف المواقع األعلى
أظهــرت النتــائج أن أهــم المعوقــات والمــشكالت التــي تــؤثر فــي تبــوء المــرأة للموقــع القيــادي علــى  )3

 :الترتيب

ــادي، حيــث أكــدت الغالبيــة لهــا تــأثير كبيــر ع) المــشكالت التنظيميــة( • لــى تبــؤ المــرأة للموقــع القي
ـــد اإلداري لعمـــل المـــرأة كـــان فـــي مقدمـــة  العظمـــى مـــن النـــساء القياديـــات إلـــى تـــدني نظـــرة القائ
المـــشكالت كمـــا أن عـــدم القناعـــة والثقـــة بقـــرارات وآراء المـــرأة، وأن الفكـــرة الـــسائدة لـــدى القــــادة 

ــــئولية القياديـــة، وعـــدم قـــدرتها علاإلداريـــين بعـــدم قـــدرة المـــرأة علـــى تحمـــل المـــس ــــى مواجهــــــــــــ ة ـــــــ
ـــمــشكالت العمــل، وأن مؤهالتهــا وخبرتهــا الوظيفيــة محــدودة كلهــا عوامــل ســاعدت عل ـــى عــــ دم ـــــ

 .توفر الفرصة أمام المرأة لتتبؤ المواقع القيادية في المنظمات

ي تعيــق عمليــة تبوءهــا للموقــع القيــادي التــي تتعلــق بــالمرأة نفــسها والتــ) المــشكالت الشخــصية ( •
 عـــدم ثقتهـــا ةالظـــروف العائليـــة وأعبائهـــا األســـرية التـــي يلقيهـــا الـــزوج علـــى كاهلهـــا، إضـــاف: هـــي

ة ـــــــــــ، الخـوف مـن الفــشل، عـدم وجـود الحـافز والرغب)التنـشئة االجتماعيــة الذكريـة(بـالنفس نتيجـة 
 .في تبوء موقع أعلى، عدم االهتمام بتثقيف المرأة

التمييــز بالمعاملــة بــين الرجــال والنــساء، نطــرة المجتمــع لعمــل المــرأة ): المــشكالت االجتماعيــة( •
 .القيادي، تخوف الرجال من منافسة المرأة لهم

عــدم تناســب الراتــب مــع الجهــود المبذولــة، عــدم تــوفر المكافــأة والحــوافز ): المــشكالت الماديــة( •
 .المناسبة، عدم توفير ظروف عمل مالئمة

 

ــــي -19 ــــي دورهــــن " )2001( دراســــة العجم ــــات المــــسلمات ف ــــساء العربي ــــدعم الن العوامــــل التــــي ت
  ":الوظيفي

ـــــــــة فـــي أدوار النـــــــــهـــدفت هـــذه الدراســــة التعـــرف إلــــى أثـــر العوامــــل االجتماعيـــة والعائلي ساء ـــ
ي  الباحـث المـنهج النــوعمالقياديـات فـي المجتمـع اإلســالمي وضـمن حـدود الـدين اإلســالمي، واسـتخد
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 هـذه الدراسـة أن ت سـيدة قياديـة فـي مجـاالت مختلفـة، وبينـ18 مجتمـع الدراسـة نفي البحث، وتـضم
 نــشأن ألبــوين نمعظــم النــساء القياديــات كــن مــن مــستوى اجتمــاعي عــال اقتــصاديا واجتماعيــا، وأنهــ

ي ــــــــــرات فــــــــبحن خبيــــــ بينـــت الدراســـة أن معظـــم القياديـــات كانـــت لـــديهن خبـــرة وأصاتقليـــديين، كمـــ
ــــ يحملـــن درجـــة الـــدكتوراه كمنمجـــاالتهن وحـــصلن علـــى درجـــات علميـــة عاليـــة، ومعظمهـــ ــــا بينــــــ ت ـــ

ــــال ــــى أربعــــة أطف ــــة إل ــــديهن مــــن ثالث ــــت أن ال.الدراســــة أن معظمهــــن متزوجــــات ول ــــنـكمــــا بين ساء ـــــــ
ـــر فـــي ح ـــه دور كبي ز ـــــــــــــكى المراـــــــصولهن علـــــالمتزوجـــات يعتبـــرن أن دعـــم الـــزوج عامـــل حـــرج ول

  .القيادية
 

  ":واقع المرأة العربية في اإلدارة وسبل النهوض بها "):2001( دراسة كعكي - 20
ل ـــــــــــــال اإلداري والعوامـــــــــــهــدفت هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الــضوء علــى عمــل المــرأة فــي المج
صعوبات ــــــــــــ التغلــب علــى الالمــؤثرة عليــه كمــا تهــدف إلــى الرقــي بــأداء المــرأة الــوظيفي وتمكينهــا مــن

التــي تحــد مــن عطائهــا وتقــف عائقــا فــي طريــق تقلــدها المناصــب اإلداريــة العليــا، اســتخدمت الباحثــة 
ـــى المراجـــع المكتبيـــة واإلحـــصائيات والوثـــائق، وتوصـــلت  ـــي، واعتمـــدت عل المـــنهج الوصـــفي التحليل

  : الباحثة إلى أن عمل المرأة اإلداري يتأثر بعدة عوامل هي
  .وامل ثقافيةع •
  .عوامل اجتماعية •
  .عوامل اقتصادية •

  :واقترحت الباحثة عدة سبل للنهوض بالمرأة اإلدارية العربية أهمها
 .التدريب أثناء الخدمة الكتساب المهارات الضرورية للقيام بأعباء العمل اإلداري .1

يقة قيام اإلعالم بمختلف أدواته بتوعية المجتمع بأهمية عمل المرأة اإلداري وبحق .2
 .قدراتها

القدرة على تحديد عناصر القوة والضعف في اإلمكانات المتاحة بإداراتها ووضع  .3
  .الخطط المستقبلية في ضوئها

  
 تنميــة القــوى البــشرية دراســة ألعــضاء الجهــاز اإلداري النــسائي فــي "):2000(دراســة أســعد  -21

  ":إحدى مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
ـــات فهـــدفت  ــــهـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى واقـــع اإلداري ــــي الجـــــــ امعة، وكيفيـــة اختيـــار ــــــ

ـــالموظفــة وفــرص تــدريبها، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي، وأعــدت اســتبانة طبقت ها ـــــــ
  .من اإلداريات في الجامعة) 185(على عينة مكونة من 

  :وتوصلت الباحثة إلى أن
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ـــوم غالبيـــة اإل .1 ـــة فـــي تخصـــصات أخـــرى غيـــر العل ـــى شـــهادات جامعي ـــات حاصـــالت عل داري
ابق ــــــــر مطــــــــاإلدارية، لـيس لـديهن خبـرة سـابقة فـي العمـل الـذي يقمـن بـه، وتخصـصهن غي

  .لنوع العمل الذي يقمن به وعملهن ال يتيح لهن فرصة استخدام قدراتهن ومهاراتهن
استفادة كافيـة حيـث أن مـا يقمـن بـه مـن أعمـال ال عدد كبير من اإلداريات ال يستفاد منهن  .2

  .يتطلب الحصول على شهادة جامعية
رة ــــــــــضرن مــــــــــفـــرص حـــضور الـــدورات محـــدود حيـــث إن الغالبيـــة ممـــن الـــتحقن بالـــدورات ح .3

ي ـــــــــــواحـدة فقـط، وأفــدن أنهـن لــم يـتمكن مـن تطبيــق مـا حــصلن عليـه مـن معرفــة ومهـارات ف
العمــل، مــا يقــرب مــن نــصف اإلداريــات لــم يــتح لهــن فرصــة حــضور أي فتــرة التــدريب علــى 

 .دورة، وأكثر من ثالثة أرباع اإلداريات ال يتاح لهن فرصة التدريب سنويا

  
ـــالمــشكالت اإلداريــة التــي تواجــه المــرأة الموظفــة ف) "1998(  دراســة العــضايلة -22 اع ــــــــــــي القطــــــ

  "العام األردني 
ت اإلداريـة التـي تواجهـه الموظفـة فـي ة إلـى التعـرف علـى بعـض المـشكالهدفت هـذه الدراسـ

وقـــد أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي،  ،القطـــاع الحكـــومي األردنـــي
  . جمع المعلومات من خالل استبانةم موظفة في سبعة وزارت أردنية، وت470 عشوائية بلغت

ت ـام تمثلــ تحيـز ضـد المـرأة الموظفـة فـي القطـاع العـوقد أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود مـشكلة
 عــدم كفــي تجاوزهــا فــي الوظــائف الهامــة وعــدم إشــراكها فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بعملهــا، وكــذل

 نتــائج الدراســة إلــى أن تإعطــائهن الفرصــة فــي الــدورات التدريبيــة أســوة بــالموظفين الــذكور، وأشــار
 أن تكون رئيستهم أنثـى، وبينـت النتـائج وجـود أثـر ذو داللـة الغالبية العظمى من الموظفين ال يثقون

ــــإحـــصائية وعالقـــة ايجابيـــة للمتغيـــرات المـــستقلة مجتمعـــة كـــالعمر والمؤهـــل العلمـــي ون ـــة ـــــ وع الوظيف
  .والحالة االجتماعية والخبرة للموظفات في متغير التحيز الوظيفي

  
اح المـرأة فـي المـشروعات التـي تملكهـا العوامل المؤثرة على مدى نجـ" )1995( دراسة شامي -23

  ":وتديرها في األردن
هـــدفت هــــذه الدراســـة إلــــى التعــــرف إلـــى أهــــم العوامــــل المـــؤثرة علــــى مــــدى نجـــاح المــــرأة فــــي 

ـــ ـــديرها فـــي األردن، وق  ت اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي، وأعـــددالمـــشروعات التـــي تملكهـــا وت
اع الـــصناعة ــــــــــــــة مـــشروع، فـــي كـــل مـــن قط امـــرأة صـــاحب200اســـتبانة وطبقتـــه علـــى عينـــة مكونـــة 

ــــة إلــــى أن لكــــ. والتجــــارة والخــــدمات والزراعــــة ـــــل مـو قــــد توصــــلت الباحث ـــــن العوامـ ل االجتماعيــــة ــــــــ
ــا علــى نجــاح المــرأة فــي الم ــة تــأثيرا إيجابي شاريع التــي ـــــــــــــــــــــــوالتعليميــة والحكوميــة والتمويليــة واإلداري
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رها، كمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود أثــر للعوامــل الشخــصية علــى نجــاح المــرأة فــي تملكهــا وتــدي
  .المشاريع التي تملكها وتديرها

  
  ":دور المرأة العربية في إدارة التعليم العالي في المنطقة العربية" )1994(دراسة حمود   -24

كــز اإلداريــة القياديــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى وضــع النــساء اللــواتي يــشغلن المرا
المتوسـطة والعليـا فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي فـي المنطقـة العربيـة، كالكـشف عـن نـسبة النـساء فــي 

ـــى آراء ومالحظـــات عينـــة مـــنهن ح ـــة، والتعـــرف عل ول ــــــــــمواقـــع اتخـــاذ القـــرارات األكاديميـــة واإلداري
  .تعترضهن إزاءها، وتحديد الصعوبات التي نتجربتهن في اإلدارة، ومشاعره

 سـيدة شـغلن أو يـشغلن 71واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وأعدت استبيان طبقتـه علـى 
اف ـ الباحثـة أن النــساء غيـر ممــثالت بـشكل كــتمراكـز إداريـة فــي مؤسـسات التعلــيم العـالي، وتوصــل

بيــة فـي الوظــائف األكاديميــة واإلداريــة علــى حــد ســواء فـي مؤســسات التعلــيم العــالي فــي المنطقــة العر
ب إداريـة ـــخاصة فـي المراكـز اإلداريـة العليـا، وبينـت العوامـل التـي سـاعدت المـرأة علـى تـولي مناص

ــــى المراكــــز القياديــــة  فــــي المنطقــــة العربيــــة وأهــــم األســــباب التــــي ســــاعدت المــــرأة علــــى الوصــــول إل
ينــت  الخبــرة الــسابقة واألقدميــة فــي الرتبــة والخــصائص الشخــصية، وبهالمؤهــل األكــاديمي، يليــ:هــي

الدراســة أن النــساء يــتحملن المــسؤولية ويعملــن بجديــة ودقــة، ويتمــتعن بالــصبر واالســتقاللية وااللتــزام 
لوب ــــــــــــ بينــت الدراســة أن أساواإلخــالص والعمــل الــدءوب والقــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرين، كمــ

  .ٕالمرأة أكثر جدية واخالصا ودقة والتزاما من الرجل
إن العوامـل التـي تعرقـل وصـول المـرأة إلـى المراكـز القياديـة فـي التعلـيم كمـا بينـت الدراسـة أن 

  :العالي هي على الترتيب
 .االتجاهات والقيم السائدة في المجتمع .1

 .المستوى االقتصادي لألسرة والمجتمع .2

 .تأثير وسائل اإلعالم الجماهيرية والكتب المدرسية واألدبية .3

 .صورة المرأة الدونية عن نفسها .4

 .رأة المهنيسلوك الم .5

 .التمييز بين الجنسين في القبول في التعليم العالي .6

 .غياب خدمات التوجيه واإلرشاد .7

 .نقص فرص التدريب المتاحة للنساء .8

 .الوضع السياسي العام .9

 .نقص الخدمات االجتماعية .10
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  :الدراسات األجنبية/ ثانيا
  
           White, 2008)  (Ozkanli &  وزكانلي ووايت دراسة أ-1
                   "أساتذة إناث في استراليا و تركيا: القيادة و الخيارات الحاسمة "   

" Leadership and Strategic Choices: Female Professors in Australia and   

Turkey":    

ــيم العــالي عــن طريــق تستكــشف هــذه  الدراســة أنمــاط القيــادة والمــساواة بــين الجنــسين فــي التعل
 األســاتذة اإلنــاث فــي الجامعــات االســترالية والتركيــة وتحديــد العقبــات التــي تحــول دون فحــص تمثيــل

 . العالي التقدم الوظيفي للمرأة في مؤسسات التعليمتحقيق

تفــسر كمــا  ،بمــا فيهــا القيــادة، التــي تعيــق المــرأة فــي التقــدم الــوظيفيالعوامــل بينــت الدراســة و 
تيجيات تراــــــــــــــــ التـشريعية واالساألطـر علـى الـرغم مـن ،ركيـا النـساء فـي تاألسـاتذةارتفاع نسبة تمثيل 

وبالتـالي فهـي تستكـشف العقبـات التـي تعيـق  النـساء فـي المواقـع اإلداريـة في اسـتراليا لتحـسين تمثيـل
ــــوظيفي بمــــا فيهــــا صــــعوبة التكيــــف الثقــــافي وانخالمــــرأة ــــي التقــــدم ال ـــــ ف ــــروح المعنويـــــــ ـــــفاض ال  ، ةـــــــــــ

 . غيـــر الرســـمية فـــي التعيـــين والترقيـــة وقلـــة التـــدريب علـــى األدوار اإلداريـــة فـــي اســـتراليااإلجـــراءاتو
 .في تركيا) األسريالواجب ( األسرةالصراع بين العمل الوظيفي والدور في و

ـــى أســـاليب القيالدراســـة ن إوأخيـــرا         ـــارات اإلســـتراتيجية عل ـــأثير الخي ــــتبحـــث فـــي ت ادة والتقـــدم ــــــ
 واطـر العمـل االيجـابي علـى ،ثـر تـساوي فـرص التوظيـفكمـا تـدرس تلـك الدراسـة أ ،ظيفي للنـساءالو

   . كأساتذةتمثيل النساء

  
  ) (Kaparou & Bush, 2007  دراسة كابارو وبوش-2

  "التقدم الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية للبنات في اليونان"
" The Career Progress of Women Secondary School Principals in Greece":  

 فــي المــدارس الثانويــة للبنــات فــي لعــامالتهــدفت هــذه الدراســة إلــى دراســة التقــدم الــوظيفي ل
ــان  الباحــث المــنهج م واســتخدمثيــل المــرأة فــي المواقــع اإلداريــة،كمــا هــدفت إلــى دراســة واقــع ت، اليون

ل التــي ـ لدراســة العوامــفــي أثينــا،مقابلــة ســت رؤســاء للمــرأة واســتخدم أداة المقابلــة حيــث تــم النــوعي، 
لــة تمثــيال ضــئيال إلــى حــد رس، وتبــين النتــائج أن المــرأة ممثتــؤثر علــى مــشاركة المــرأة فــي إدارة المــدا

كبيـــر فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي وظـــائف اإلدارة وأن العوامـــل الرئيـــسية لهـــذه النتيجـــة هـــي العوامـــل 
  . والتمييز بين الجنسين، الشخصية
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 (Lilja & Luddeckens, 2006)جا ولوديكينس دراسة ليل -3

 "المرأة في اإلدارات الوسطى في ألمانيا والسويد وبريطانيا"

"Women in Middle Management in Germany, Sweden, & The United 

Kingdom":  
ـــي اإلدارات الوســـطى ف ـــة المـــرأة ف ـــة لتجرب ـــى دراســـة مقارن ــــهـــدفت هـــذه الدراســـة إل ـــا ـــــــــ ي ألماني

ــــي تلـوالـــسويد وبريطانيـــا، ودراســـة أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي اإلدارات الوســـطى فـــ ك ــــــــــــــــ
  .الدول، واستخدم الباحثان المنهج النوعي واستخدم المقابالت مع ثالث نساء من كل دولة

  : تلك الدولتوصلت الباحثان إلى أن أهم التحديات التي تواجه المرأة في اإلدارات الوسطى في
 .ضعف الدعم من القيادة العليا للمرأة •

 .سيطرة الرجال على المواقع القيادية العليا •

 .النظرة الدونية للعاملين اتجاه المرأة •

 .عدم وجود دوائر عمل خاصة للنساء •

 .الموازنة بين مسؤوليات المنزل والعمل •

 .العاملون يفضلون قيادة الرجل •

 . مناصب قياديةضعف ثقة المجتمع أن تشغل المرأة •

  
 (Becks,2004)دراسة بيكس  -4

ــيم العــاليمــن أصــل أفريقــي  مريكيــاتاألالمــديرات "  استكــشاف التحــديات و الخبــرات فــي : فــي التعل
 "الكليات و المعاهد الحكومية في والية لويزينا

"African American Women Administrators in Higher Education: Exploring 

the challenges and Experiences at Louisiana Public Colleges and 

Universities": 

القياديــة مــن أصــل  هــدفت هــذه الدراســة إلــى اكتــشاف التحــديات التــي واجهــت المــرأة األمريكيــة
يث ــــــفــي التعلــيم العــالي بكليــات وجامعــات لويزينــا، واســتخدمت الباحثــة المــنهج النــوعي، ح أفريقــي

ساء أمريكيـــات يـــشغلن مناصـــب إداريـــة فـــي تلـــك المؤســـسات وتوصـــلت  نـــ10أجـــرت مقـــابالت مـــع 
  :الباحثة إلى النتائج التالية

القياديـة فـي التعلـيم العـالي  أهم التحديات التي تواجـه المـرأة األمريكيـة مـن أصـل أفريقـي •
 :هي

 .الموازنة بين مسؤولية المنزل ومسؤولية العمل .1

 . العرقية والجنس .2

 .نقلة احترام زمالء العمل له .3
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 .ضعف تمثيل المرأة في العمل .4

 .عدم ثقة المجتمع بقيادة المرأة  .5

 .عدم ثقة العاملين بكفاءة المرأة .6

 .ثقافة المجتمع اتجاه قيادة المرأة .7

  
 )Spicer, 2004(سبايسير دراسة  -5

 "ٕدراسة أوتواثنوجرافية  لدى المديرات أمريكيات من أصل أفريقي في المدارس الثانوية العامة"

"An auto ethnographic study of African American Women principals in 

K-12 public schools": 

تهدف هذه الدراسـة إلـى استكـشاف تجربـة قيـادة المـرأة األمريكيـة مـن أصـل أفريقـي فـي المـدارس 
  .انوية العامة في والية ماساشوسيس، والمعوقات التي تواجه في قيادة تلك المدارسالث

احثــــة األســــلوب االوتواثنــــوجرافي، واســــتخدمت الباحثــــة أدوات الدراســــة االســــتبانة واســــتخدمت الب
دارس الثانويـــــة العامـــــة مـــــن ــــــــــ مـــــديرة مـــــن مـــــديرات الم65والمقـــــابالت الشخـــــصية، وطبقتهـــــا علـــــى 

  :األمريكيات ذات األصل األفريقي، وتوصلت الباحثة إلى وجود معوقات للقيادة على الترتيب
 .التمييز العنصريالعرقية الداخلية، و .1

 .القوانين المقيدة لنشاطاتهم .2

 معوقات مالية  .3

 .المعوقات اإلدارية نظرا للجنس واللون .4

 

  (Mockelstrom,2003)  دراسة موكيلستروم -6

  "من خالل قصة حياة مستشارة تربوية:استعراض القيادة التربوية العليا " 

"Exploring Higher Education Leadership: The Life History of A Female 

Administrator":   

التـي أجريـت فـي الواليـات المتحـدة إلـى التعـرف إلـى العوامـل التـي تـساعد هدفت هـذه الدراسـة 
، )مستـــشارة تربويـــة(ومـــن خـــالل دراســـة حالـــة المـــرأة قياديـــة ، علـــى تـــولي امـــرأة موقـــع قيـــادي تربـــوي

ـــ و قــد ركــزت الدراســة علالمــرأة الستكــشاف خبــرات المستــشارة،تــاريخ تلــك التعــرف علــى  ي ـــــــــى معانــــ
 وكـذلك كاديميـة كمـا أدركتهـا هـي و عاشـتها، فـي القيـادة األةهذه الخبرات إضـافة إلـي دور المستـشار

التــــي ســــاعدت علــــى تميزهــــا فــــي موقعهــــا، واســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج النــــوعي للبحــــث، العوامــــل 
ــة، والمالحظــتواســتخدم دت إلــى لة مــن المقــابالت المكثفــة التــي امتــمــن خــالل سلــسو ،ة أداة المقابل

نــه تــم عمــل مقــابالت مــع مخبــرين ثــانويين شــملت زوجهــا الــذي أعطــى ، كمــا أ شــهر18ثــر مــن أك
لكتابــات األخــرى بواســطة  كمــا تــم مراجعــة العديــد مــن الــصحف و اقيادتهــا،معلومــات عــن حياتهــا و
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 إلضــفاء  التــي حــضرتهاتاالجتماعــاتــم مراجعــة قيــام المستــشارة بوظائفهــا فــي الجامعــة و الباحثــة و
  .كبر للدراسةطابع خاص و نظرة شمولية أ

ــذ بدايــة حياتهــا كــان مــن أهــم مواضــيع حيــاة المستــشارة كونهــا المثــال ، أنهــا كانــت منظمــة من
بطة ومحـاورة والتعلـيم لـديها  منـضات المتعـددة،المـسؤوليكانـت نموذجـا فـي تحملهـا لألعبـاء واألعلـى 

كونهــا قــد نــضجت بــسرعة أضــافت إلــى حياتهــا المهنيــة ،  فــي بيئــة ناضــجة وقــد نــشأت وتربــتقيمــة،
  . في القيادةاالحترافية الكثير من االنجازات كما أنها أضافت المنهج األنثوي

  .سلمها الوظيفي الذي يعتمد الرأسية، و التي تعتمد األفقيةبيتها في وجود تشابك بين وظيفة 
سـي فـي أن اديـة فـضال عـن كونـه مـسار أفقـي ورأامـرأة عأن مسار وظيفـة المستـشارة لـم يكـن مـسار 

  .واحد مع بعض االنحرافات
ا ــــــــــشكل عرفــــنــه يفريــدا مــن نوعــه للنــساء بــشكل عــام، إال أعلــى الــرغم مــن كــون هــذا المــسار 
 إلـــى قـــدراتها فباإلضـــافةقياديـــة العليـــا فـــي التعلـــيم العـــالي، لـــدى النـــساء المتمـــثالت فـــي المناصـــب ال

ه ـٕ، وارادتـاـــهـه لـمــ و دع،هـو مـساندة زوجهـاكان أحـد عوامـل كـون مهنتهـا غيـر تقليديـة، ، اواتجاهاته
  . األمر الذي يشبه دور النساء على مر السنينفي هذه الوظيفة األفقية،

  
  (Lynch, 2003)دراسة لينش  -7

 "تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات الجامعيات في جامعة الوالية: دراسات حالة"

"Case Studies of Undergraduate Women's Leadership Development at 

 A State University":   
ـــهــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى دور مؤســسات التعلــيم العــالي فــي تنميــة المهــارات القيادي ة ـــــ
الت لــدى الطالبــات فــي المرحلــة الجامعيــة، واســتخدمت الباحثــة المــنهج النــوعي، حيــث أجــرت مقــاب

  : طالبة، وتوصلت الباحثة للنتائج التالية18شخصية مع أفراد عينة الدراسة وهن 
 .مؤسسات التعليم العالي ال تعد قيادات نسائية -1

 . قادةاأي تؤهلهم ألن يصبحو مؤسسات التعليم العالي يعد األفراد ما قبل القيادة -2

 ) رة، بيئة المؤسسةاألس(العوامل المؤثرة في إعداد القيادة لدى أفراد العينة هي  -3

الجامعــة، أعــضاء الهيئــة التدريــسية، إدارة الجامعــة، المجتمــع كــان لــه أثــر بــسيط فــي إعــداد  -4
 .القيادة
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  (Coleman, 2001)دراسة كولمان  -8

 " الثانوية في انكلترا وويلزمديرات:  الصعابرغم  اWنجاز"

"Achievement Against the Odds: The Female Secondary Headteachers 

in England and Wales": 

ة ـــــويـانــثـة فــي المــدارس الــــــــــــاإلدارة والقيــادة التربوي" دراسـة عــن المــديرات فــي بريطانيــا بعنــوان 
بحثـــت هـــذه الدراســـة فـــي الخـــصائص االجتماعيـــة والديمغرافيـــة للمـــديرات وعـــن "فـــي بريطانيـــا وويلـــز 

مــرأة إلــى مركــز مــديرة مدرســة ثانويــة فــي كــل مــن بريطانيــا األســباب التــي تقــف عائقــا أمــام وصــول ال
 علــى جميــع ا وطبقتهــنة، اسـتبات فأعــدثــة المــنهج الوصـفي والمــنهج النــوعي،اســتخدمت الباح، وويلـز

ثة ـــــــــــدى الباحـــ وتبـين ل مـديرة،670ريطانيـا وويلـز، وعـددهن مديرات المدارس الثانويـة فـي كـل مـن ب
ــا،أن نــسبة الرجــال والنــساء  ــيم متــساوية تقريب ـــ وتبــين أن الوظيفــة التــي ففــي وظيفــة التعل ـــي مـــ وقع ــــــــ

ـــ حيــث يــشكل الرجء،ي عــال والوظيفــة التــي راتبهــا مرتفــع يــشغلها الرجــال أكثــر مــن النــسارإدا ال ــــــــــــــــ
صـول  وقـد بينـت نتـائج الدراسـة أسـباب عـدم ولنـساء فـي موقـع مـدير مدرسـة ثانويـة،ثالثة أضـعاف ا

  :المرأة إلى موقع مدير مدرسة وهي
 . فالمرأة هي المسئولة األولى عن الواجبات المنزلية:المسئوليات العائلية .1

 .حيث من الصعوبة بمكان إيجاد من يتابع األطفال: األطفال .2

ـــةلقـــد اتخـــذ كثيـــر مـــن النـــساء،:  العمـــلإســـتراتيجية .3 ـــدور واحـــد فـــي بداي ـــام ب   إســـتراتيجية للقي
 ففـــضلن العنايـــة بأطفـــالهن فـــي البدايـــة وبعـــد أن يكبـــر الـــدور اإلنجـــابي،أال وهـــو ، زواجهـــن

 مــن النــساء كــن يعملــن بوظيفــة جزئيــة، عــدد ك وهنــاألطفــال يمارســن العمــل خــارج المنــزل،ا
 .وبذلك فإنهن يبررن سبب عدم توليهن مركز مدير إال في عمر متقدم

إجــازة طويلــة أو ،  األمومــةزات الطويلــة إجــازاتومــن أهــم أســباب اإلجــا: اإلجــازات الطويلــة .4
ــممــا يجعلهــن يتــأخرن فــي الح، أو إعــارة إلــى مكــان وظيفــي آخــر، للعنايــة باألطفــال صول ـــــ
 .على هذه الوظيفة

وذلــك بــسبب ، إيمــان الجميــع أن المــرأة ال تــستطيع أن تكــون مــديرة ناجحــة: عوائــق مؤســسية .5
 .والثقافة المختلطة يجب أن يديرها رجل، ظروفها العائلية

 بــالرغم مــن أن المــؤهالت التــي أعلــى بكثيــر مــن ثقــة المــرأة بنفــسها، ثقــة الرجــل بنفــسه إن .6
 ولكــن ضــعف ثقتهــا بنفــسها تحــول دون أن تتقــدم لكهــا المــرأة أكثــر مــن مــؤهالت الرجــل،تمت

 .لطلب وظيفة مدير

 حيــث يعتقــد أن القــوة الذكوريــة كقــوة مؤســسية تعمــل فــة الذكوريــة فــي المــدارس الثانويــة،الثقا .7
 .ى تهميش واستبعاد المرأةعل
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   )Morriss & Tin, 1999(دراسة موريس وآخرون  -9
  "األنماط واألساليب القيادية لمديرات المدارس الثانوية السنغافوريات"

Leadership Stereotypes and Styles of Female Singaporean Principals":"  
مـــدارس ثانويـــة ســـنغافورية ألنمـــاط هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى دراســـة إدراك عينـــة مـــن مـــديرات 

ات، ــــــــــــــــــــــرا لـبعض المدرسـات االنجليزيالقيادة كمـا تقـارن ردودهـن مـع دراسـة مثيلـة بهـا أجريـت مـؤخ
فورية مقــابالت مــع إحــدى عــشر مــديرة مدرســة ســنغاوأجــرى ،  اســتخدم الباحــث المــنهج النــوعيلقــدو

هـذا و قـد ركـزت المناقـشة علـى أنـه هـل تجاهـات، المواقـف، ، اال القيـادةلتحديد أساليبهن في اإلدارة،
ـــادة أو ال ـــة فـــي القي ـــة و الذكوري ـــى األنمـــاط األنثوي ـــالنظر إل ـــشابه أســـاليب المـــدراء ب ع ـــــــه مـــ تتـــشابتت

 خــرى لمجمــوعتين حــول أنمــاط القيــادة،كمــا تــم إجــراء مقارنــة أمثيالتهــا عنــد المدرســات االنجليزيــات، 
  .القيميئة العمل، الحاجة إلى الرؤية، و بارة، صنع القرارد أساليب اإل،تاالتجاها

 فالبيئــــة وســـنغافورة مختلفـــة عـــن بعـــضها الـــبعض،  أنظمـــة التعلـــيم فـــي كـــل مـــن انجلتـــرا،إن
 معظــم المدرســون والمــدراء هــم االنجليزيــة تــسمح بــالحكم الــذاتي فــي إدارة شــؤون المــوظفين كمــا أن

يفية ـــــــشاورات الوظــمــ هـي بيئـة مركزيـة تـشمل إدارة الافوريةأن البيئة التعليمية الـسنغ في حين ذكور،
  .و حصة المديرات اإلناث في اإلدارة اكبر بكثير

 أكثــر بكثيــر مــن حــصة اث فــي إدارة المــدارس فــي ســنغافورة،وتوصــلت الدراســة إلــى أن حــصة اإلنــ
  .اإلناث في إدارة المدارس في انكلترا

  
  ) Dorn & Rouke, 1996(دراسة دورن وروكي وبابلويز  -10

  "دراسة حالة لتسع نساء: المرأة واإلدارة التربوية"
Women In Educational Administration: Nine Case Studies": "  

هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى ســمات القياديــات فــي التربيــة بواليــة كاليفورنيــا فــي الواليــات 
مـــاط القياديـــة، واســـتخدم البـــاحثون المـــنهج النـــوعي،  بـــين المـــرأة والرجـــل فـــي األنةوللمقارنـــ، المتحـــدة

 إجــراء مقــابالت مــع تــسع نــساء مفــت، وللتوصــل للنتــائج اســتخدم البــاحثون أداتــين المالحظــة والمقابلــة
التفكيــر ، الـصبر:توصــل البـاحثون إلـى أن أهــم الـسمات القياديـة لــدى القياديـات، قياديـات فـي التربيـة

االهتمــام بكــل مــا حــولهن، يــتحملن المــسئولية، ، الــشمولية، ظــيمالتن، اإلصــغاء، الحمــاس، اإليجــابي
  .ولديهن القدرة على احتواء من حولهن

وبالنــسبة للمقارنــة بــين المــرأة والرجــل فــي األنمــاط القياديــة، تبــين أن المــرأة تــستخدم األســلوب 
 المـــرأة التعـــاوني أكثـــر مـــن الرجـــل فـــي اتخـــاذ القـــرار فينـــتج عنـــه المـــشاركة فـــي الـــسلطة، كمـــا تعتبـــر

ع الرجـــل، ـــــــــــديمقراطيــة أكثــر مـــن الرجــل، ويــشعر العـــاملين بالرضــا الـــوظيفي أكثــر مــن العـــاملين م
  .فالرجل سلطوي، بينما المرأة مشاركة وتتحمل المسئولية وتقبل المهمات الصعبة
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  التعقيب على الدراسات السابقة/ ثالثا
  

ـــــة التـــــي تناولـــــ ع المـــــرأة، والمعوقـــــات ـت دراســـــة واقـــــلقـــــد تعـــــددت الدراســـــات العربيـــــة واألجنبي
ـــوالـــصعوبات التـــي تواجـــه المـــرأة لتقـــوم بـــدورها القيـــادي فـــي المجتمعـــات والمؤس ــــسات التعليميـــــــ ة، ــــــــــ

والـــسبل الكفيلـــة بالتغلـــب علـــى تلـــك المعوقـــات، والـــسبل الالزمـــة لرفـــع كفـــاءة أداء المـــرأة العاملـــة فـــي 
ــــســـتعراض الدراســـات الـــسابقة اتفقـــت تلـــك الدراسمؤســـسات التعلـــيم العـــالي، ومـــن خـــالل ا ات مـــع ـــــــــــــ

الدراســة الحاليــة قــي بعــض النــواحي، واختلفــت فــي بعــض النــواحي، كمــا اســتفادت الباحثــة مــن تلــك 
  .الدراسات
  

  :أوجه التقارب بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة/ أوال
 :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها •

دراســــة  ة الحاليـــة مـــع معظـــم الدراســـات الـــسابقة مـــن حيـــث األهـــداف، ومنهـــا اتفقـــت الدراســـ
ـــد العقبـــات التـــي تحـــول دون تحقيإلـــى والتـــي هـــدفت ) 2008، اوزكـــانلي ووايـــت( ــــتحدي ــــ التققـــــــ دم ــــــ

ـــة  العـــاليالـــوظيفي للمـــرأة فـــي مؤســـسات التعلـــيم الغـــانم ( ودراســـة ،فـــي الجامعـــات االســـترالية والتركي
ادية ـــــــــــيـ التــي هـدفت إلــى تحديـد المعوقــات التـي تواجــه المـرأة لتوليهــا المناصـب الق)2008 ،وآخـرون

التــي هــدفت إلــى دراســة التحــديات التــي تواجــه ) 2008القحطــاني،  (ودراســة فــي المجتمــع القطــري،
ـــسعودية، ـــيم العـــالي فـــي المملكـــة العربيـــة ال ــــودراس القيـــادات اإلداريـــة فـــي منظمـــات التعل بـــارو كا(ة ـــــ

ـــوظيفي) 2007وبـــوش،  ـــدم ال ـــي تعيـــق التق ـــى دراســـة العوامـــل الت ــــامـــــــلعل والتـــي هـــدفت إل ي ـــــــ فالتـ
التــي هــدفت إلــى دراســة معوقــات ) 2006 ،الزهيــري(ودراســة  ،المــدارس الثانويــة للبنــات فــي اليونــان

التغلــب علـى تلــك الـدور القيـادي لــدى مـديرات المـدارس الثانويــة ، وتقـديم المقترحـات التــي تـسهم فـي 
التـــي هـــدفت إلــى دراســـة مقارنـــة لتجربــة المـــرأة فـــي ) 2006، ليلجـــا ولــوديكينس ( ودراســـةالمعوقــات،

اإلدارات الوســـطى فـــي ألمانيـــا والـــسويد وبريطانيـــا، ودراســـة أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي 
ـــلتعوالتــي هــدفت إلــى ا) 2006المنقــاش، (ودراســة اإلدارات الوســطى فــي تلــك الــدول،  ـــرف علـــــــــ ى ـــــــ

ه ـــــواقــع اإلدارة النــسائية فــي مؤســسات التعلــيم العــالي للفتــاة وأهــم الــصعوبات والتحــديات التــي تواج
ـــواقالتــي هــدفت ) 2006 األردنيــة، وزارة التربيــة والتعلــيم(ودراســة اإلدارة النــسائية،  ع المــرأة األردنيــة ـــــ

اديمية فــــي تلــــك ــــــرأة األكــــــــ التــــي تحــــول دون تطــــور الم والمعيقــــاتفــــي مؤســــسات التعلــــيم العــــالي
ها ــــي تواجهــــــــــــالتعــرف إلــى درجــة الــصعوبات الت التــي هــدفت )2005، جبــر(دراســة  والمؤســسات،

، بــيكس( ودراســة ،المــرأة الفلــسطينية العاملــة فــي القطــاع العــام فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربيــة
ــــمـــن أص-تحـــديات التـــي تواجـــه المـــرأة األمريكيـــة والتـــي هـــدفت إلـــى دراســـة ال) 2004  -ل أفريقـــيــــــــ

ــيم العــالي بكليــات وجامعــات لويزينــا،  التــي هــدفت إلــى )2004 ،الحــسين( دراســةو القياديــة فــي التعل
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 ي وزارة التربيــــة والتعلــــيمـــــــــــــــــــــــالتعــــرف إلــــى تجربــــة المــــرأة األردنيــــة فــــي المراكــــز اإلداريــــة القياديــــة ف
ــــوالت) 2004، سبايـــسير(دراســـة ، ولمعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأة للوصـــول إلـــى المراكـــز القياديـــةوا  يـــ

ــــالمراك تجربـــة المـــرأة األمريكيـــة مـــن أصـــل أفريقـــي فـــي التعـــرف إلـــى إلـــى تهـــدف ز القياديـــة فـــي ـــــــــــــــــ
ة فـــي قيـــادة تلـــك انويـــة العامـــة فـــي واليـــة ماساشوســـيس، والمعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأالمـــدارس الث

إلـــى دراســـة الواقـــع اإلداري للمـــرأة الـــسعودية فـــي  التـــي هـــدفت) 2003العـــروان، ( ودراســـة المـــدارس،
 بالمملكــة العربيــة الــسعودية، ودراســة الــصعوبات والعقبــات بمؤســسات التعلــيم العــالي مكتبــات البحــث

ـــوالتــي ه) 2003تات، شــ(اإلداريــة التــي تواجــه المــرأة أثنــاء قيامهــا بمهامهــا اإلداريــة، ودراســة  دفت ــــــــ
إلــى الكــشف عــن أهــم العوامــل المجتمعيــة المرتبطــة بفاعليــة المــرأة المــديرة فــي المــدارس األساســية 

التــــي هــــدفت إلــــى الكــــشف عــــن أهــــم  )2003 ،العــــزام والــــشهابي( دراســــة والثانويــــة بمحافظــــة غــــزة،
ـــى مناصـــب قياديـــة متقد مـــة وتقـــديم الحلـــول المناســـبة المعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي الوصـــول إل

ى واقــع ــــــــــــــــالتــي هــدفت إلــى إلقــاء الــضوء عل) 2002 ،الــشهابي( ودراســة لمواجهــة تلــك المعوقــات،
رأة ـــــــمـع الـــــــي تدفـــالمـرأة العربيــة فــي ممارسـتها للعمــل اإلداري والقيــادي، وأهـم االتجاهــات والــدوافع الت

ـــ ـــادي، والتركي ـــي المـــرأة فـــي تبـــوء الموقـــع القي ـــسمات والخـــصائص التـــي يجـــب أن تتـــوفر ف ـــى ال ز عل
ــــ عملهـــا القيـــادي، ومـــدى التكـــافؤ فـــي احـــتالل المواقـــع القياديـــة بةلمـــساعدتها فـــي ممارســـ ين الرجـــل ــــ

ــــا للعمـهــــــــــ المـــشكالت والـــصعوبات التـــي تعـــاني منهـــا المـــرأة العربيـــة فـــي ممارستموالمـــرأة، وأهـــ ل ـــــــــــ
ا ـهــــدي، ووضـــع االســـتراتيجيات التـــي مـــن شـــانها تفعيـــل دور المـــرأة فـــي مجـــال ممارستاإلداري والقيـــا

إلــى تحديــد درجــة معوقــات وصــول  والتــي هــدفت) 2002عــودة، (للعمــل اإلداري والقيــادي، ودراســة 
المـــرأة إلـــى المناصـــب اإلداريـــة العليـــا فـــي المؤســـسات الفلـــسطينية العامـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين 

ي ـــــــر فـــــإلــى تــشخيص أهــم المعوقــات التــي تؤث والتــي هــدفت) 2001هابي ومحمــد، الــش(بها،ودراســة 
 والتــي هـدفت إلــى )2001 ،كولمـان(دراســة  و تبـؤ المـرأة للموقــع القيـادي، وتبعــدها عـن هــذا الموقـع،

ـــى موقـــع مـــدير مدرســـةدراســـة المعوقـــات التـــي تواجـــه المـــرأة للوصـــول  ــــودراس، إل  ،العـــضايلة(ة ـــــــــــــــــ
 الموظفـة فـي القطـاع ت اإلداريـة التـي تواجـهإلـى التعـرف علـى بعـض المـشكالهدفت   والتي)1998

ي تواجـــه ــــــــــــهــدفت التعــرف علـــى المعوقــات الت والتــي) 1994حمـــود، (، ودراســة الحكــومي األردنــي
العــالي فــي النــساء اللــواتي يــشغلن المراكــز اإلداريــة القياديــة المتوســطة والعليــا فــي مؤســسات التعلــيم 

  . المنطقة العربية
 

 :المنهج المستخدم في الدراسةمن حيث  •

 دراســةاتبعــت الدراســة الحاليــة المــنهج الوصــفي حيــث اتفقــت مــع العديــد مــن الدراســات مثــل 
ودراســــة  ،) 2006الزهيــــري، (، ودراســــة )2008القحطــــاني، (، ودراســــة )2008 ،الغــــانم وآخــــرون(
ــــــــر(ودراســــــــة ، )2006المنقــــــــاش، ( ـــــــــالعظام( ودراســــــــة ،)2005 ،جب ة ــــــــــ، ودراس)م2004 ،اتـــــــــــــ
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 ،العــــروان(ودراســــة  ،)2003شــــتات،(، ودراســــة )2003 ،السيــــسي(ودراســــة  ،)2004العيــــدروس، (
 ،الطـــــارق(ودراســـــة ، )2002 ،الـــــشهابي( ودراســـــة ،)2003 ،العـــــزام والـــــشهابي(ودراســـــة  ،)2003
ـــــــ ومحمالــــــشهابي( ودراســــــة ،)2001الــــــسباعي، (، ودراســــــة )2002عــــــودة، (، ودراســــــة )2002  د،ـ
ــــــش(دراســـــة  و،)1998 ،العـــــضايلة( ودراســـــة ،)2000أســـــعد، (ودراســـــة  ،)2001  ،)1995، اميــــــــ

  .)1994 ،حمود(ودراسة 
 :من حيث األداة المستخدمة في الدراسة •

أداة  الدراســـات الـــسابقة فـــي اســـتخدام أداة االســـتبانة كـــالعديـــد مـــنالدراســـة الحاليـــة مـــع  اتفقـــت
، ودراســـــة )2008القحطـــــاني، (، ودراســـــة )2008 ،الغـــــانم وآخـــــرون( دراســـــة مثـــــل دراســـــةدراســـــة لل
 ،العظامــــات( ودراســــة ،)2005 ،جبــــر(ودراســــة ، )2006المنقــــاش، (ودراســــة  ،) 2006الزهيـــري، (

 ،روانــــــــــــــــالع(ة ـــــــــــودراس، )2003 ،السيــــــسي(ودراســــــة  ،)2004العيــــــدروس، (، ودراســــــة )م2004
 ،الطـــــارق(ودراســـــة ، )2002 ،الـــــشهابي( ودراســـــة ،)2003 ،العـــــزام والـــــشهابي(ســـــة ودرا ،)2003
ــــــال( ودراســــــة ،)2001الــــــسباعي، (، ودراســــــة )2002عــــــودة، (، ودراســــــة )2002   ومحمــــــد،شهابيــ
ــــــش(دراســـــة  و،)1998 ،العـــــضايلة( ودراســـــة ،)2000أســـــعد، (ودراســـــة  ،)2001  ،)1995، اميـــــــــ

  .)1994 ،حمود(ودراسة 
  

 :ث مجتمع الدراسة والعينةمن حي •

أكــاديمي، أكــاديمي إداري، ( يتكــون مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن جميــع العــاملين والعــامالت 
التــي طبقــت أداة الدراســة ) 2006المنقــاش، (فــي مؤســسات التعلــيم العــالي، لتتفــق مــع دراســة ) إداري

  .على عينة من العاملين والعامالت في مؤسسات التعليم العالي
  

  :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة/ ثانيا
 : في الدراسةمنهج المستخدممن حيث ال •

 مثــل المــنهج النــوعي الدراســة بعــضها اســتخدم مــنهجتنوعــت الدراســات الــسابقة فــي اســتخدام 
ـــــــ، ودراس)2007كابــــــارو وبــــــوش، (، و دراســــــة )2008اوزكــــــانلي ووايــــــت، (دراســــــة  ا ليلجــــــ(ة ــــــــــــــــ

ــــــــــوديكينس،  ــــــــــيكس، (، ودراســــــــــة )2006ول ، ودراســــــــــة )2004الحــــــــــسين، (، و دراســــــــــة )2004ب
ــــنش،( مــــوريس (، ودراســــة )2001العجمــــي، (، ودراســــة )2003موكيلــــستروم، (، ودراســــة )2003لي

   ). 1996دورن وآخرون، (، ودراسة )1999وآخرون، 
 لتربيــــة والتعلــــيموزارة ا(دراســــة المــــنهج الوصــــفي والمــــنهج النــــوعي مثــــل وبعــــضها جمــــع بــــين 

  .)2001 ،كولمان(دراسة  ، و)2004 ،سبايسير(ودراسة  ،)2006 األردنية،
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 :من حيث األداة المستخدمة في الدراسة •

ـــتنوعــت الدراســات الــسابقة فــي اســتخدام أداة الدراســة بعــضها اســتخدم المقــابالت والمالحظ ة ـــــ
ليلجـــــا (، ودراســـــة )2007وش، كابـــــارو وبـــــ(، و دراســـــة )2008اوزكـــــانلي ووايـــــت، (مثـــــل دراســـــة 

ــــــــــوديكينس،  ــــــــــيكس، (، ودراســــــــــة )2006ول ، ودراســــــــــة )2004الحــــــــــسين، (، و دراســــــــــة )2004ب
ــــنش،( مــــوريس (، ودراســــة )2001العجمــــي، (، ودراســــة )2003موكيلــــستروم، (، ودراســــة )2003لي

   ). 1996دورن وآخرون، (، ودراسة )1999وآخرون، 
وزارة (دراســة مثــل ) ، الوثــائق الرســميةمقــابالت ال،االســتبانة(وبعــضها جمــع بــين عــدة أدوات 

ـــــش(، ودراســــة )2004 ،سبايــــسير(ودراســــة  ،)2006  األردنيــــة،التربيــــة والتعلــــيم  و) 2003تات،ــــــــــــــــــ
  .)2001 ،كولمان(دراسة 

  
 :من حيث مجتمع الدراسة والعينة •

ي مؤســسات ــــــــــــــاملــة فتنــوع مجتمــع الدراســة فــي الدراســات الــسابقة فبعــضها تنــاول المــرأة الع
ــــ، ودراس)2008القحطـــاني، (، ودراســـة )2008 ،انلي ووايـــتزكـــاو (دراســـة مثـــل العـــاليالتعلـــيم   ةــــــــــــــ

ـــــــالعي(ودراســــــة  ،)2004بــــــيكس، (ودراســــــة  ،)2006  األردنيــــــة،وزارة التربيـــــة والتعلــــــيم( دروس، ــــــــــــــ
، )2000أســــعد، (ودراســــة  ،)2003، موكيلــــستروم( ودراســــة ،)2003 ،العــــروان(ودراســــة ، )2004

 .)1994 ،حمود( ودراسة ،)2001السباعي، (ودراسة 

 ،)2004سبايسير، (ودراسة ، )2006الزهيري، (دراسة تناول مديرات المدارس مثل  وبعضها 

 ،رونــــــــــــــــــــــدورن وآخ( ةــــــــــــــــودراس ،)1999مـــوريس وآخـــرون، ( ودراســـة ،)2003شـــتات، (ودراســـة 
1996 .(  

 ،)2006وديكينس، ـــــــــــليلجــا ول(ضها تنــاول المــرأة العاملــة فــي القطــاع العــام مثــل دراســة وبعــ
ـــشهابي(دراســـة ، و)2004الحـــسين، (ودراســـة  ،)2005، جبـــر(دراســـة   ودراســـة ،)2003 ،العـــزام وال

  ).  1998العضايلة، (ودراسة  ،)2001العجمي، (ودراسة  ،)2001  ومحمد،الشهابي(
الغــانم وآخــرون، (وبعــضها تنــاول العــاملين فــي القطــاع العــام مــن الــذكور واإلنــاث مثــل دراســة 

ــــــسي، (، ودراســــــة )م2004، العظامــــــات(، ودراســــــة )2008 ـــــــ، ودراس)2003السي ــــــال(ة ــــــــ شهابي، ــــــ
  ).2002عودة، (، ودراسة )2002الطارق، (، ودراسة )2002

  
 : من حيث البيئة المكانية •

ـــتلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الــسابقة فــي المكــان، حيــث طبقــت الدراســة الحالياخ ة ــــــــ
ــــجب(دراســـة ) 2002عـــودة، (علـــى البيئـــة الفلـــسطينية فـــي محافظـــات غـــزة، أمـــا دراســـة   )2005ر، ـــــــ

ــــسطينية فــــي الــــضفة الغربيــــة، أمــــا دراســــة  ــــى البيئــــة الفل ــــال(طبقــــت عل راســــة ، ود)2002شهابي، ـــــــــ
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الغــــانم (ة ــــــــــــــــــطبقــــت علــــى الــــدول العربيــــة، ودراس) 1994حمــــود، (، ودراســــة )2001العجمــــي، (
ـــــــى المجتمـــــــع القطـــــــري، ودراســـــــة ) 2008وآخـــــــرون،  ـــــــت عل ، ودراســـــــة )2008القحطـــــــاني، (طبق

الــــسباعي، (ودراســــة ) 2003العــــروان، (، ودراســـة )2004العيــــدروس، (ودراســــة ) 2006المنقـــاش،(
ــــسعودي، ودراس) 2000أســــعد، (ســــة ، ودرا)2001 ــــى المجتمــــع ال ــــت عل ـــــطبق ـــــوزارة التربي(ة ــــــــ ة ــــــــــــ

، ودراســــة )م2004العظامــــات، (ودراســــة ) 2004الحــــسين، (، ودراســــة )2006والتعلــــيم األردنيــــة، 
ـــشهابي، ( ـــى ) 1995شـــامي، (، ودراســـة )1998العـــضايلة، (، ودراســـة )2003العـــزام وال طبقـــت عل

الزهيــــري، (طبقـــت علـــى المجتمـــع اليمنـــي، ودراســـة ) 2002الطـــارق، (ردنـــي، ودراســـة المجتمـــع األ
  .طبقت على المجتمع العراقي) 2001الشهابي، (، ودراسة )2003السيسي، (، ودراسة )2006

 ودراســــــة ،)2004سبايــــــسير، (ودراســـــة ، )2004بــــــيكس، (أمـــــا الدراســــــات األجنبيـــــة مثــــــل دراســـــة 
ـــستروم، ( ـــنش، ل(، ودراســـة )2003موكيل ـــى ) 1996دورن وآخـــرون، (، ودراســـة )2003ي طبقـــت عل

طبقــــت علــــى المجتمــــع اليونــــاني، ودراســــة ) 2007كابــــارو وبــــوش، (المجتمــــع األمريكــــي، ودراســــة 
ت ــــــــــ طبق)1999مـــوريس وآخـــرون، ( ودراســـة المجتمـــع البريطـــاني،طبقـــت علـــى ) 2001كولمـــان، (

ـــسنغافوري، ودراســـة  ـــى المجتمـــع ال ين ـــــــــــــــة بـــــــــــطبقـــت كدراســـة مقارن) 2008، اوزكـــانلي ووايـــت(عل
ـــت كدراســـة مقارنـــة ب) 2006ليلجـــا ولـــوديكينس، (المجتمـــع االســـترالي والتركـــي، ودراســـة  ين ـــــــــــــطبق
  . المجتمع األلماني، والسويدي والبريطاني

  
 :استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في/ ثالثا

 .اصة بالدراسة الحالية، ومنها معوقات السلوك القياديتحديد المفاهيم الخ .1

في، ــــــنهج الوصـــــــــة الم الباحثـــة مـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي اختيـــار مـــنهج الدراســـتتفاداســـ .2
 .واختيار أدوات الدراسة المناسبة، واألساليب اإلحصائية المناسبة

 ). الوظيفيالجامعة، الجنس، سنوات الخبرة، التصنيف(تحديد متغيرات الدراسة  .3

التعرف على المعوقات وتـصنيفها، والتـي مـن الممكـن أن تعيـق المـرأة فـي مؤسـسات التعلـيم  .4
 .العالي في محافظات غزة في ممارسة دورها القيادي، وذلك بغرض بناء بنود االستبانة

التعـرف علـى الــسبل الكفيلـة فــي تفعيـل دور المــرأة القيـادي فــي مؤسـسات التعلــيم العـالي فــي  .5
 . غزةمحافظات

 . الباحثة من الدراسات السابقة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحاليةتاستفاد .6

  . الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد المحك المعتمد في الدراسة الحاليةتاستفاد .7
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  : الحالية عن الدراسات السابقة في تميزت الدراسة/رابعا
اركة المــــرأة فــــي المراكــــز القياديــــة فــــي حاولــــت الدراســــة التعمــــق فــــي مــــشكلة انخفــــاض مــــش .1

مؤســسات التعلــيم العــالي، رغــم أن نــسبة اإلنــاث الملتحقــات فــي التعلــيم فــي تلــك المؤســسات 
 . يفوق نسبة الذكور

حاولـــت الدراســـة تقـــديم مقترحـــات وتوصـــيات قـــد تـــساهم فـــي تفعيـــل دور المـــرأة القيـــادي فـــي  .2
 .مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

ـــ .3 ـــة التـــي تتنـــاول أنهـــا تعتب ــــالمـــرأة فـــي التعلالقيـــادة ور مـــن الدراســـات الحديث يم العـــالي فـــي ــــــــــ
 لــم تجــد دراســة ســابقة تناولــت  ومعرفتهــا حيــث أن الباحثــة علــى حــد علمهــا،محافظــات غــزة

 .المرأة في التعليم العالي في محافظات غزة

 

ٕراســــة الحاليــــة، وانــــضاج ومجمــــل القــــول إن الدراســــات الــــسابقة لهــــا دور مهــــم فــــي تعزيــــز الد
مـــساراتها، فبـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض االختالفـــات فـــي األهـــداف أو األدوات أو األســـاليب، إال أنهـــا 

  .أكسبت الباحثة سعة في االطالع بكل جوانب موضوع الدراسة
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  رابعالفصل ال
  الطريقة واإلجراءات

  
  

  منھج الدراسة -

  جتمع وعينة الدراسة م- 

  سـةأداة الدرا -

  صدق وثبات اBستبانة - 

  المعالجات اIحصائية -
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  الفصل الرابع 
  الطريقة واإلجراءات

  
يتنــاول هــذا الفــصل منهجيــة الدراســة، والعينــة إضــافة إلــى أدوات الدراســة وخطــوات إجرائهــا   

صـف والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانـات للتوصـل إلـى النتـائج، وفيمـا يلـي و
  :لهذه اإلجراءات

  

  منهج الدراسة: أوال
ــــــاســــــتخدمت  ــــــسب له المــــــنهج الوصــــــفيةالباحث ــــــه األن ــــــذي عرفــــــه ذه الدراســــــة،ــــــــــــ، ألن  وال

أحــد أشــكال التحليــل والتفــسير العلمــي المــنظم لوصــف ظــاهرة أو " :علــى أنــه) 324: 2000ملحــم،(
ن الظــاهرة أو المــشكلة مــشكلة محــددة وتــصويرها كميــا عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــ

  "ٕوتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة
  

  مجتمع الدراسة: ثانيا
ّتكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع العـاملين فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي بمحافظـات غـزة للعـام 

 ة األزهــر، جامعــةالجامعــة اإلســالمية بغـزة، جامعــ(، فــي ثــالث جامعـات ) م2009/2010(الدراسـي 
ــالغ عــددهم )األكــاديمي، األكــاديمي إداري، إداري( علــى الكــادر نوالمفــرغي )ىاألقــص ) 1148(، والب

  .الثالجامعات الثوفق إحصائيات الشئون اإلدارية في عامل وعاملة، 
  

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة:  )4.1(  جدول رقم
  

  الجامعة  م إداري أكاديمي
  المجموع ذكور  إناث  المجموع ذكور  إناث

 العدد الكلي

الجامعة اإلسالمية   1
  غزة

32  344  376  5  21  26  402  

  321  26  24  2  295  256  39  غزة-جامعة األزهر  2
  325  21  17  4  304  259  45  جامعة األقصى  3

  1148  73  62  11  975  859  116  العدد الكلي
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  عينة الدراسة: ثالثا
  

   عينة استطالعية-ا
 عامل 30العية من مجتمع الدراسة تكونت من تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استط

   .الثالث ، يعملون في الجامعاتوعاملة
  

   عينة الدراسة الفعلية- ب
  :وتم اختيارها من مجتمع الدراسة كالتاليعامل وعاملة ) 301(من  تكونت عينة الدراسة

نظـــرا ألن الدراســـة اســـتهدفت المـــرأة فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي، ونـــسبة تواجـــدها فـــي  •
ّ لـذا تـم اختيـار جميـع اإلنـاث ضـمن ؤسسات التعليم العـالي بمحافظـات غـزة مـنخفض،م

عاملـــة مفرغــــة علــــى الكــــادر األكــــاديمي ) 127(أفـــراد عينــــة الدراســــة، والبــــالغ عــــددهن 
 عـــامالت ضـــمن العينــة االســـتطالعية فقـــد أصـــبح عـــدد 10واإلداري، وألنــه تـــم اختيـــار 

 .عاملة) 117(اإلناث في العينة الفعلية 

حــسب (بالطريقــة العــشوائية الطبقيــة مــن مجتمــع الدراســة  م اختيــار أفــراد العينــة الــذكورّتــ •
د ارـفـــمـــن عـــدد أ% 20أي مـــا نـــسبته  عامـــل،) 184( ، والبـــالغ عـــددهم)الجـــدول أدنـــاه
 . الذكورمجتمع الدراسة

  أفراد عينة الدراسة الذكورتوزيع: )4.2( جدول رقم
 

  سةعدد أفراد مجتمع الدرا  الجامعة  الرقم
  الذكور

  عدد أفراد عينة الدراسة 
  %)20(الذكور  نسبة 

  73  365  الجامعة اإلسالمية   .1

  55  276  جامعة األقصى   .2

  56  280  جامعة األزهر   .3

  184  921  العدد الكلي
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  :خصائص العينة الفعلية
 )284(هم ـنـــتجاب مـ اس، فردا)301( العينة والبالغ عددهاتم تطبيق أداة الدراسة على    

  وفيما يلي الجداول التي تبين توزيع أفرادمن عينة الدراسة الفعلية،% 94.4، أي ما نسبته فردا
 سنوات ، الوظيفيتصنيف ال، المؤهل العلمي، الجنس،الجامعة(العينة حسب متغيرات الدراسة 

  ).الخدمة
  

  )4.3(جدول رقم 
   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة

  

  ة المئويةالنسب  العدد  الجامعة
 %34.5 98  الجامعة اإلسالمية

 %32.75 93  جامعة األقصى

 %32.75 93  جامعة األزهر

  %100  284  المجموع
  

من عينة الدراسة من الجامعة اإلسالمية، %) 34.5(أن ) 4.3(يبين الجدول رقم 
من عينة الدراسة من جامعة ) %32.75(من عينة الدراسة من جامعة األقصى، و) %32.75(و
  .ألزهرا
  

  
  )4.1(شكل رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
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  )4.4(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
  61.3  174  ذكر

  38.7  110  أنثى

  %100  284  المجموع
  

ن ــ م%)38.7(من عينة الدراسة من الذكور، و %) 61.3(أن ) 4.4(يبين الجدول رقم 
  . من اإلناثعينة الدراسة

  
  )4.2(شكل رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
  
  )4.5(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

  %50.35  143  سبكالوريو
  %26.05  74  ماجستير
  %23.6  67  دكتوراه
  %100  284  المجموع
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مــن عينــة الدراســة المؤهــل العلمــي لهــم بكــالوريس، %) 50.35(أن ) 4.5(بــين الجــدول رقــم ي
ــــن عينــــــــم%) 23.6(مـــن عينـــة الدراســـة المؤهـــل العلمـــي لهـــم ماجـــستير، وأن %) 26.05(وأن  ة ــــــ

  .الدراسة المؤهل العلمية لهم دكتوراه

  
  )4.3(شكل رقم 

  لميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل الع
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي): 4.6(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  التصنيف الوظيفي

  %50.4  143  أكاديمي
  %27.1  77  إداري

  %22.5  64  أكاديمي إداري
  %100  284  المجموع

  
مي، مــن عينــة الدراســة التــصنيف الــوظيفي لهــم أكــادي%) 50.4(أن ) 4.6(يبــين الجــدول رقــم 

ــــوظيفي لهــــم إداري، وأن %) 27.1(وأن  ــــصنيف ال ــــة الدراســــة الت ـــــم%) 22.5(مــــن عين ـــــن عينــــ ة ــــــ
  .الدراسة التصنيف الوظيفي لهم أكاديمي إداري
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  )4.4(شكل رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي
  
  

  )4.7(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

  

  النسبة المئوية  العدد  نوات الخدمةس
  41.9  119   سنوات5أقل من 

  24  68   سنوات10- 5

  34.1  97   سنوات10أكثر من 

  %100  284  المجموع
 %) 24(نوات، وـــــــــ س5مـن عينـة الدراسـة أقـل مـن  %) 41.9(أن ) 4.7(يبين الجـدول رقـم 

  .نوات س10أكثر من %) 34.1( سنوات، و10-5من عينة الدراسة من 
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  )4.5(شكل رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
  

  أداة الدراسة: رابعا
االستبانة األداة الرئيسية المالئمة "استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة حيث تعتبر 

ي ـــــن، والتـمرتبطة بواقع معيـــقائق الـــــللدراسة الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات والح
  ).258: 2000ملحم، " (يجرى تعبئتها من قبل المستجيب

  
  :الخطوات التي قامت بها الباحثة لبناء االستبانة وهي كما يلي

 .على األدب التربوي، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةاإلطالع  .1

ـــادة المـــرأة، .2 ـــة المتعلقـــة بقي ــــ وال ســـيما الدراساالســـتفادة مـــن الدراســـات والبحـــوث التربوي ات التـــي ــــــ
 .تناولت موضوع الدراسة

ي ــــــــــــــاتذة فـــــــــــــــأس(استـــــشارة ذوي الخبــــــرة والمختــــــصين فــــــي المجـــــال التربــــــوي واإلداري وتــــــضم  .3
 ).ات، قيادات نسائيةــــــالجامع

ـــمقابلــة بعــض العــامالت فــي المجــال اإلداري واألكــاديمي فــي الجامعــات المحلي .4 تطالع ة، واســــــــــ
 .آرائهم حول قيادة المرأة ومعوقات ممارسة المرأة لعمل القيادي

رأة فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي ت التي تواجـه المـعوقاتحديد المتحديد مجاالت االستبانة بهدف  .5
ة مجــاالت ـــــــــــــ، وشــملت ثالثالقيــاديهــا وكــذلك لتحديــد المقترحــات لتفعيــل دوربمحافظــات غــزة، 

 ـ:وهي

 .االجتماعية واالقتصادية، والتي تعيق ممارسة المرأة للسلوك القياديالمعوقات  •

 .والتي تعيق ممارسة المرأة للسلوك القيادي المعوقات السياسية، •
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 .والتي تعيق ممارسة المرأة للسلوك القيادي المعوقات الشخصية، •

حيـث شـملت ٕصياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجـال، واعـداد االسـتبانة فـي صـورتها األوليـة،  .6
 ).1( الملحق رقم فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، كما هو مبين في) 65(األداة على 

  

  :ةوصف أداة الدراس
  :هيجزاء  أ3 من ةداة الدراستتكون أ

ـــة : الجـــزء األول � ـــى المعلومـــات العامـــة ألفـــراد العين  المؤهـــل ، الجـــنس،الجامعـــة(اشـــتمل عل
 ). سنوات الخدمة، التصنيف الوظيفي،العلمي

 ولكــل مجــال عــدد مــن ،فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت) 65(اشــتمل علــى : الجــزء الثــاني �
 ).4.8(قرات كما هو موضح في الجدول رقم الف

  

 مجاالت الدراسة وعدد فقراتها)  4.8(جدول رقم 

  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  29  المعوقات االجتماعية   .1

  11  المعوقات السياسية   .2

  25  المعوقات الشخصية   .3

  65  المجموع

مـا سـبل التغلـب علـى معوقـات ممارسـة المـرأة : ويتكـون مـن سـؤال مفتـوح هـو: الجزء الثالث �
 للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظركم؟

 

 :وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي إلجابة فقرات االستبانة كالتالي �

 

 يكرت الخماسيمقياس ل): 4.9(جدول رقم 
 

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  التصنيف
  1  2  3  4  5  النقاط
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  صدق وثبات االستبانة: خامسا
  :قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة، وذلك للتأكد من صدقها وثباتها كالتالي

   

  :صدق االستبانة. 1
  :صدق المحكمين  - أ

ــــى مجم ــــة عل ــــين، ُعرضــــت األداة بــــصيغتها األولي ــــويين واإلداري وعــــة مــــن المحكمــــين مــــن الترب
ــــوالعـــامالت فـــي المجـــال اإلداري فـــي الجامعـــات المحليـــة، ووزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي، بل غ ــــــ

  ).2(حكما، كما هو مبين في الملحق رقم ) 17(عددهم 
 الباحثــة وبعــد اســتعادة االســتبانة مــن الــسادة المحكمــين ودراســة مالحظــاتهم وتوجيهــاتهم، قامــت

ـــي أوصـــى بهـــا المحكمـــون ـــإجراء التعـــديالت الت ـــم إعـــداده والت ب ـــي نمـــوذج ت ي ــــــــبعـــد تـــسجيلها ف
  :اشتملت

 .تحديد مدى مناسبة فقرات االستبانة ومالءمتها للمجال .1

 .محكمين) 7-3(حذف الفقرات إذا طلب ذلك  .2

 .من المحكمين) 7-3(إعادة صياغة الفقرة إذا طلب ذلك  .3

 .المركبةتجزئة بعض الفقرات  .4

 :صدق االتساق الداخلي  -  ب

رات فــي ـــــــــــــــــــيقــصد بــصدق االتــساق الــداخلي قــوة االرتبــاط بــين درجــات كــل فقــرة مــن الفق
  ).127: 1994 ،أبو ناهية(المجال الذي تنتمي إليه مع الدرجة الكلية للمجال 
ين كــل ــــــــــــباخلي وذلــك بحــساب معــامالت االرتبــاط وقــد قامــت الباحثــة بحــساب االتــساق الــد

دول ــــــــــــــوالج) spss( وذلـــك باســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي ،فقـــرة والدرجـــة الكليـــة للمجـــال التـــابع لـــه
  .وضح ذلكالتالي ي

  )4.10( جدول رقم
   مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي له المجالفقرات بين طمعامالت االرتبا

  

  الفقرة  الرقم
معامل 

االرتباط مع 
  المجال

  مستوى الداللة

   األول مع الدرجة الكلية للمجال بين كل فقرة في المجالطمعامالت االرتبا

  0.01 دالة عند  0.434  .نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة كربة بيت فقط   .1
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  غير دالة  0.257  .تعدد المسئوليات األسرية لدى المرأة   .2

  0.01 دالة عند  0.512  .عدم تقبل المجتمع لترشيح المرأة لمناصب إدارية رفيعة   .3

  0.01 دالة عند  0.484  . بأداء المرأة العاملةنضعف ثقة المسئولي   .4

  0.01 دالة عند  0.462  .ضعف الحوافز التشجيعية المعنوية   .5

  0.01 دالة عند  0.558  .العاملون ال يتقبلون أن تقودهم امرأة   .6

  0.01 دالة عند  0.553  . وجود تفاوت في المكانة االجتماعية بين الرجل والمرأة   .7

  0.01 دالة عند  0.553  .العادات والتقاليد غير مشجعة لقيادة المرأة   .8

  0.01 دالة عند  0.568  .قلة الفرص التي يوفرها المجتمع لتطور المرأة   .9

رأة ــــــــــدرة المـــــ والمعتقــدات التـــي تحـــد مــن ق،الفهــم الخـــاطئ للـــدين.10
  .على القيادة

  0.01 دالة عند  0.512

 بــضرورة اقتــصار دور المــرأة علــى مجــاالت محــددة فــي االعتقــاد   .11
  .العمل

  غير دالة  0.237

  0.01 دالة عند  0.630  .رفض الرجل لنجاح المرأة وتقلدها المناصب العليا.12

  0.01 دالة عند  0.507  .األهل أو الزوج يعارضون تولي المرأة مناصب قيادية.13

  0.01 لة عنددا  0.537  .محدودية مجاالت عمل المرأة الفلسطينية.14

  0.01 دالة عند  0.533  .التنشئة االجتماعية للمرأة التي تميز بين الرجل والمرأة.15

ي العمـل ــــــــــداع فــــقلة تشجيع المجتمع للمـرأة علـى االبتكـار واإلب.16
  .اإلداري

 0.01 دالة عند  0.577

ــــســـيطرة الرجـــل المهنيـــة تحـــول دون التقـــدم اإلداري للمـــرأة ف.17 ي ـــــــــــ
  .سلم المناصب العليا

 0.01 دالة عند  0.570

  رةقالفـ  الرقم
معامل 

االرتباط مع 
  المجال

  مستوى الداللة

ـــــــشبابي مث.18 ـــــــة انخـــــــراط المـــــــرأة فـــــــي العمـــــــل ال ــــــــقل ـــــــة (ل ــــــ األندي
  ).والجمعيات

 0.01 دالة عند  0.396

   مع الدرجة الكلية للمجالكل فقرة في المجال الثاني بين طمعامالت االرتبا

 0.01 دالة عند  0.574  . ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية   .1
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 0.01 دالة عند  0.486  .  قلة عدد النساء في موقع اتخاذ القرارات   .2

 0.01 دالة عند  0.485  . غياب المعايير الواضحة للمناصب اإلدارية العليا   .3

 0.01 دالة عند  0.533  . ضعف أداء المرأة في إطار العمل النسوي   .4

 0.01 دالة عند  0.652  . قلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمرأة   .5

 0.01 دالة عند  0.705  . ضعف دعم الحركات السياسية في فلسطين للمرأة   .6

 0.01 دالة عند  0.631  . تانخفاض الدعم المادي المقدم للمرأة عند الترشيح لالنتخابا   .7

ـــــق وصـــــول   .8 ـــــسلبية يعي  المـــــرأة ظـــــروف االحـــــتالل وانعكاســـــاته ال
  لمناصب إدارية

 0.01 دالة عند  0.513

اعتقــاد صــناع القــرار بــضعف قــدرة المــرأة علــى تــولي المناصــب    .9
  .اإلدارية العليا

 0.01 دالة عند  0.661

اعتقــاد صــناع القــرار بــأن نجــاح بعــض النــساء فــي العمــل يعتمــد    .10
  .على المجامالت

 0.01 دالة عند  0.548

ــــى اعتقــــاد صــــناع القــــرار باهتمــــام ال   .11 ــــشكلية عل مــــرأة  بــــاألمور ال
  . حساب الجوهر

 0.01 دالة عند  0.573

   مع الدرجة الكلية للمجالكل فقرة في المجال الثاني بين طمعامالت االرتبا

احتكــام المــرأة للعاطفــة أكثــر مــن العقــل فــي التعامــل مــع القــضايا    .1
  .اإلدارية

 0.01 دالة عند  0.566

 القـــــرارات مقارنـــــة ضــــعف الموضـــــوعية لــــدى المـــــرأة فـــــي اتخــــاذ   .2
  .بالرجل

 0.01 دالة عند  0.680

 0.01 دالة عند  0.696  . ضعف ثقة المرأة بقدرتها على اتخاذ القرارات الرشيدة   .3

  رةقالفـ  الرقم
معامل 

االرتباط مع 
  المجال

  مستوى الداللة

 0.01 دالة عند  0.681  . ضعف مقاومة المرأة للضغوط النفسية   .4

 0.01 دالة عند  0.685  . اجهة والتحديضعف قدرة المرأة على المو   .5

) موظفــــــة /أم/ زوجــــــة/ ابنــــــه(تعــــــرض المــــــرأة لــــــصراع األدوار    .6
  . وانعكاساته النفسية السلبية

 0.01 دالة عند  0.543
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 0.01 دالة عند  0.511  . التأثيرات النفسية والتغييرات الجسدية للحمل والوالدة   .7

 0.01 الة عندد  0.383  .قلة متابعة المرأة لتعليمها العالي   .8

 0.01 دالة عند  0.627  .ضعف الثقافة اإلدارية لدى المرأة   .9

 0.01 دالة عند  0.703  .ضعف قدرة المرأة على تحمل مسؤولية العمل القيادي.10

 0.01 دالة عند  0.735  .عقدة الخوف الدائم من الفشل في التقدم والتطور لدى المرأة   .11

 0.01 دالة عند  0.606  . تبوء موقع أعلىضعف وجود الدافع والرغبة لدى المرأة في.12

 0.01 دالة عند  0.690  . ضعف الحزم اإلداري للمرأة.13

ــــى أداء األعمــــال التــــي تتطل.14 ـــــضــــعف قــــدرة المــــرأة عل ب مهــــارة ــــ
  .ذهنية

 0.01 دالة عند  0.709

 0.01 دالة عند  0.660  .كثرة تذمر المرأة من أعباء العمل.15

 0.01 دالة عند  0.732  . البرامج التدريبية أثناء الخدمةقلة مشاركة المرأة العاملة في .16

 0.01 دالة عند  0.602  .قلة مشاركة المرأة في دورات إدارية متخصصة لفترة طويلة.17

 0.01 دالة عند  0.478  .اعتذار المرأة عن قبول الفرص المتاحة لها.18

 0.01 دالة عند  0.560  .ضعف إدراك المرأة لدورها وأهميتها في المجتمع.19

 0.01 دالة عند  0.652  .قصور النظرة الشمولية لدى المرأة وتركيزها على الجزئيات.20

 0.01 دالة عند  0.444  .ضعف قدرة المرأة على المطالبة بحقها.21

 0.01 دالة عند  0.689   .ضعف الخبرة اإلدارية للمرأة.22

 0.01 دالة عند  0.465  .العالقة المتوترة بين المرأة العاملة وزميالتها.23

  α =0.01الرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ا
  

 انة ترتبط بالمجال الذي تنتمي لهرات االستبــــأن جميع فق) 4.10( يتضح من الجدول 
 ،2( عدا معامل االرتباط للفقرتين ما )α ≥0.01( مستوى داللة ارتباطا ذا داللة إحصائية عند 

  : من االستبانة، وهما حذفهماملذا تفي المجال األول غير دال إحصائيا ) 11
حيث معامل " ألسرية لدى المرأةتعدد المسئوليات ا"في المجال األول ) 2(الفقرة رقم  .1

 .وهي تعتبر غير دال إحصائيا) 0.237(االرتباط بين هذه الفقرة والمجال الذي تنتمي له 

جاالت ـــــى مـــــــلمرأة علار دور اــــاالعتقاد بضرورة اقتصفي المجال األول ) 11(الفقرة  .2
) 0.257( حيث معامل االرتباط بين هذه الفقرة والمجال الذي تنتمي له "محددة في العمل

 .غير دال إحصائياتعتبر وهي 
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 التحكـــيم دـــــــــــا بعهـــبعـــد إجـــراء التعـــديل علي -يوضـــح شـــكل االســـتبانة النهـــائي) 3(والملحـــق رقـــم 
  :تكونت من ثالثة أجزاء هيوالتي  -دالة إحصائيا الغير حذف الفقرات و

ـــة : الجـــزء األول � ـــى المعلومـــات العامـــة ألفـــراد العين  المؤهـــل ، الجـــنس،الجامعـــة(اشـــتمل عل
 ). سنوات الخدمة، التصنيف الوظيفي،العلمي

 ولكــل مجــال عــدد مــن ،فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت) 50(اشــتمل علــى : الجــزء الثــاني �
 ).4.11(قرات كما هو موضح في الجدول رقم الف

�  

 مجاالت الدراسة وعدد فقراتها): 4.11(جدول رقم 

  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  16  المعوقات االجتماعية   .4

  11  المعوقات السياسية   .5

  23  المعوقات الشخصية   .6

  50  المجموع

  
ـــمــا ســبل التغلــب علــى معوق: ويتكــون مــن ســؤال مفتــوح هــو: الجــزء الثالــث � ارسة ــــــــــــات ممــــــــ

  للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظركم؟المرأة 
  :الصدق البنائي) ج

للتحقــق مــن الــصدق البنــائي لمجــاالت االســتبانة قامــت الباحثــة بحــساب معــامالت االرتبــاط 
 وكــذلك درجــة كــل مجــال بالدرجــة ،بــين درجــة كــل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة والمجــاالت األخــرى

  :ستبانة كما في الجدول التاليالكلية لال
 االرتباط بين مجاالت الدراسة): 4.12(جدول رقم 

  

  المجال الثالث  المجال الثاني  المجال األول  المجموع  المجال
        1  المجموع

      1  0.816  المجال األول
    1  0.755  0.858  المجال الثاني
  1  0.659  0.572  0.925  المجال الثالث

  α =0.01عند مستوى داللة الرتباط دال إحصائيا ا •
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يتــضح مـــن الجــدول الـــسابق أن جميـــع المجــاالت تـــرتبط ببعـــضها الــبعض وبالدرجـــة الكليـــة 
  ).α ≥0.01( داللة لالستبانة ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى 

  .وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
  : ثبات االستبانة.2

معامـل ألفـا كرونبـاخ وهمـا و ،التجزئـة النـصفية ن ثبات االستبانة باسـتخدام طريقتـيتحققت الباحثة م
  :كما يلي

  : طريقة التجزئة النصفية-أ
فين ـقامت الباحثة بتقدير معامل الثبات بطريقـة التجزئـة النـصفية حيـث تـم تجزئـة االسـتبانة إلـى نـص

اني ـــــــوكـذلك درجــة النــصف الثثـم احتــسبت درجــة النـصف األول لكــل مجــال مـن مجــاالت االســتبانة 
ـــاط  ـــنفس المجـــال وقامـــت بحـــساب معامـــل ارتب ـــدرجات ل ـــم جـــرى تعـــديل الطـــول )  بيرســـون(مـــن ال ث

  :يوضح ذلك) 4.13(رقم والجدول ) سبيرمان براون(باستخدام معامل التعديل 
= معامل الثبات 

1

2

ر+
  . حيث ر معامل االرتباطر

  
  )4.13(جدول رقم 

 بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل الت االرتباطمعام
  ومعامل الثبات بعد التعديل

  

  االرتباط بعد التعديل  االرتباط قبل التعديل  عدد الفقرات  المجال
  0.774  0.631  16  المعوقات االجتماعية
  0.775  0.633  11  المعوقات السياسية
  0.931  0.871  23  ةالمعوقات الشخصي
المجموع الكلي 

  لالستبانة
50  0.799  0.888  

  
  : طريقة ألفا كرونباخ-ب

ــعن طريق البرن) ألفا كرونباخ(استخدام معادلة بتم حساب معامل الثبات  ــ  ،ائيـامج اإلحصـــ
 ،انةــجال من مجاالت االستبــل مـلك) ألفا كرونباخ( معامالت  يوضح)4.14( رقم والجدول

  .موع الكلي لفقرات االستبانةوالمج
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  )4.14(جدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

  

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات   المجال
  0.820  16  المعوقات االجتماعية

  0.796  11  المعوقات السياسية

  0.940  23  المعوقات الشخصية

  0.945  50  ستبانةالمجموع الكلي لال

-0.796(مرتفعة وتتراوح بين ) رونباخ ألفا ك( يتضح من الجدول السابق أن معامالت 
 كما بلغت قيمة معامل ألفا للمجموع الكلي لفقرات ،لكل مجال من مجاالت االستبانة) 0.945

عل الباحثة  والذي ج،وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات) 0.945(االستبانة 
  . على عينة الدراسة للتحقق من فرضيات الدراسة) 3(ملحق تتطمئن إلى تطبيق االستبانة 

  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادسا

 ـ:قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية  

الثبـات لالسـتبانة وتحديـد .  صـدق االتـساق الـداخلي لالسـتبانةمعامل ارتباط بيرسـون إليجـاد .1
 . طريقة ألفا كرونباخ-ب . طريقة التجزئة النصفية-ـ أ:وذلك باستخدام الطريقتين

ــــــك لحــــــساب المتوس .2 ــــــسبية وذل ــــــة واألوزان الن ــــــسب المئوي ـــــــالتكــــــرارات والن طات الحــــــسابية ــــــــ
ــــى فقــــرات االســــتبانة ككــــل، وحــــس ـــــاب متوســــــــــالســــتجابات أفــــراد عينــــة الدراســــة عل طات ــــــــ

ــــى حــــدة، وكــــذلك لح ــــاالســــتجابة لكــــل مجــــال مــــن محــــاالت االســــتبانة عل ساب انحرافهــــا ــــــــ
  .المعياري

ى ـــــــــ وذلــك للتعــرف علــى مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى إلT-testاختبــار  .3
 ).ذكر، أنثى(متغير الجنس 

ود فــروق للتعــرف علــى مــدى وجــ)  one-way Anova(أســلوب تحليــل التبــاين األحــادي  .4
ــة إحــصائية تعــزى إلــى متغيــر عــدد الــسنوات  ـــ س10-5 ســنوات، 5أقــل مــن (ذات دالل نة، ـــــ

الجامعـــة اإلســـالمية، جامعـــة األقـــصى، جامعـــة (، متغيـــر الجامعـــة ) ســـنوات10أكثـــر مـــن 
 .)أكاديمي، أكاديمي إداري، إداري(متغير التصنيف الوظيفي ، )األزهر

لوب التبــــاين ــــــــراء أسـتوســــطات التــــي تنــــتج بعــــد إجــــاختبــــار شــــافيه لقيــــاس الفــــروق بــــين الم .5
 .األحادي
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  الفصل الخامس 
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
 إجابة السؤال األول -

 إجابة السؤال الثاني -

 إجابة السؤال الثالث -

 الدراسةتوصيات  -

   الدراسةمقترحات -
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
 مع استعراض النتائج التي ،ذا الفصل اإلجابة عن تساؤالت الدراسةتناولت الباحثة في ه  

دف ـــــــ وذلك به،ة من تحليل فقراتهاـ وخاص،)االستبانة(ظهرت من خالل تطبيق أداة الدراسة 
حافظات ـــــــعالي بمــليم الـــالتعرف على معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التع

للعمل بها، ثم التحقق يات ــ والخروج بتوص،اتــــــــى سبل التغلب على تلك المعوق والتعرف عل،غزة
  :من فروض الدراسة لمعرفة عالقة هذه المعوقات بمتغيرات الدراسة، وهي

 ) األزهر، األقصى،اإلسالمية( الجامعة  •

 ) أنثى،ذكر(الجنس  •

 ) إداري، أكاديمي إداري،أكاديمي(التصنيف الوظيفي  •

 .) سنوات10 أكثر من ، سنوات10- 5 ،سنوات 5أقل من (مة سنوات الخد •

للحصول على نتائج الدراسة تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات الناتجة من خالل 
 حيث استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات ،تطبيق االستبانة على عينة الدراسة

  .SPSS - (Statistical Package for Social Spss)االجتماعية 
ــــولتحديد الم  ،)2002 ،عودة(حك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديده بناء على دراسة ــــــ

 وتم تحديد طول الخاليا في ،)2004العظامات، (، ودراسة )2003العزام والشهابي، (ودراسة 
 تقسيمه ومن ثم) 4=1- 5( خالل حساب المدى بين درجات المقياس مقياس ليكرت الخماسي، من

 وبعد ذلك تم ،)0.80 = 4÷5(ول الخلية أي ـصول على طـمقياس للحـعلى أكبر قيمة في ال
وذلك لتحديد الحد ) بداية المقياس وهي واحد صحيح(إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 

  : وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي،األعلى لهذه الخلية
  المحك المعتمد في الدراسة: )5.1(جدول رقم

  درجة التوافر  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية
  قليلة جدا  %36 - % 20من  1.80 – 1من 

  قليلة  %52 - % 36أكبر   2.60 – 1.80أكبر من 
  متوسطة  %68 - % 52أكبر   3.40 – 2.60أكبر من 
  كبيرة  %84 - % 68أكبر   4.20 – 3.40أكبر من 
  كبيرة جدا  %100 - % 84أكبر   5 – 4.20أكبر من 
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ب ــباحثة ترتيـدت الـ اعتم،تجابةـلى مستوى االسـحكم عـولتفسير نتائج الدراسة وال  
 وقد ،المتوسطات الحسابية على مستوى المجاالت لألداة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال

  .حددت الباحثة درجة التوافر حسب المحك المعتمد للدراسة
  

  :ةنتائج الدراس
ا ـقـة الدراسة وفــأفراد عيناستجابات فيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل 

  :لترتيبها
  :اإلجابة عن السؤال األول/أوال 

  ـ:ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على
 ما أكثر المعوقات شيوعا والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم"

  "العالي بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين؟
ـــــاط الحسابيـ استخدمت الباحثة األوس،من أجل اإلجابة عن هذا السؤال  واألوزان النسبية ،ةــــــ

ح ـيوض )5.2(دول رقم ـــــــــة، والجـدراسـاالت الـجـلدرجة الكلية لكل مجال من مــــل ومستوى الداللة
  .ذلك

  

  )5.2(جدول رقم 
  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة

  

  المجال  م

رات
لفق

د ا
عـد

  

سط
متو

ال
بي  
نس

ط ال
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

يب
ترت

ال
افر  
لتو

ة ا
رج

د
  

  كبيرة  1  73.08  7.955  58.463  3.654  16  المعوقات االجتماعية  1

  كبيرة  2   70.38  6.7254  38.716  3.519  11  لسياسيةالمعوقات ا  2

  متوسطة  3   66.36  14.4713  76.315  3.318  23  المعوقات الشخصية  3

  كبيرة    69.44  22.921  173.58  3.472  50  المجموع الكلي لالستبانة
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ي تعيــق تــأن المتوســط الكلــي لدرجــة تــوافر المعوقــات ال) 5.2 (يتــضح مــن نتــائج الجــدول رقــم  - 
المــرأة للــسلوك القيــادي فــي مؤســسات التعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة فــي مجــاالت أداة ممارســة 

وافر ـــــــــــــــدرجة تـــــوب%) 69.44(، وبــوزن نــسبي )3.472(الدراســة لــدى أفــراد عينــة الدراســة بلــغ 
ـــــــين  ـــــــوبـــــــأوزان ن) 3.654-3.318(كبيـــــــرة إذ تراوحـــــــت المتوســـــــطات الحـــــــسابية ب ين ـسبية بـــــــــــ

)66.36%-73.08.(% 

ـــممـــا يعنـــي أن أراء أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة تـــوافر معوقـــات ممارســـة المـــرأة لل -  سلوك ـــــــــــ
القيــادي فــي مؤســسات التعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة متــوفرة بدرجــة كبيــرة وذلــك اعتمــادا علــى 

ادية المحــك المعتمــد فــي الدراســة، وهــذا يــشير إلــى أنــه بــالرغم مــن التطــورات الــسياسية واالقتــص
ـــى فـــرص  ـــدأت المـــرأة بالحـــصول عل ـــة، وب ـــة التـــي جـــاءت بتغيـــرات مجتمعي ـــة والثقافي واالجتماعي

  المعوقـات التـيإال أنمتكافئة في ميـادين التعلـيم، وفـي معظـم النـشاطات االجتماعيـة والمهنيـة، 
 للــسلوك والتــي تعيــق ممارســتهامتنوعــة وتتبــاين فــي درجــات تأثيرهــا علــى المــرأة، تواجــه المــرأة 

 .قياديال

ـــالتــي أشــارت إلــى وجــود معوقــات عدي) 2006الزهيــري، (دراســة وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع  - دة ــــــــــــــ
التــي أكــدت أن هنــاك معوقــات ) 2004الحــسين، (، ودراســة تعيــق ممارســة المــرأة للــدور القيــادي

ــالتــي أك) 2003شــتات، (عديــدة تواجــه المــرأة لوصــول إلــى المواقــع القياديــة، ودراســة  دت علــى ـــ
ارت بـــأن درجـــة ـــــــــــــــــــــالتـــي أش) 2002عـــودة، (تعـــدد العوامـــل المـــؤثرة بفاعليـــة المـــرأة، ودراســـة 

سبة ـــــــــــي نـــــــــــوه%) 68(ئوية ـادية بدرجة متوسطة وبنـسبة مــع القيـول المرأة للمواقـــمعوقات وص
 ودــــــــــدت علــى وجــــــــــــــأك التــي) 2001الــشهابي ومحمــد، (ترب مــن الدرجــة  الكبيــرة، ودراســة ـتقــ

 (Becks ,2004)، ودراسـة بـيكس مواقع القياديـة ـــــــــــتواجـه المـرأة فـي تبوءهـا العديـدة معوقـات 
 قياديــة فــي التعلــيم لمــرأة األمريكيـة التــي تــشغل مناصــبالتـي أكــدت علــى وجــود تحــديات تواجــه ا

 التـي أكـدت علـى وجـود معوقـات عديـدة تواجــه  (Coleman, 2001)العـالي، ودراسـة كولمـان
  . المرأة للوصول إلى منصب مدير

  :ما يلي) 5.2(ويتضح من نتائج جدول رقم 
ـــأكثــر المعوقــات التــي عبــر عنهــا أفــراد عينــة الدراســة هــي مج -  ـــالمعوق(ال ـــ ) ةـات االجتماعيـــ

ــرة، إذ بلــغ متوســطه الحــسابي   ،%)73.08(نــسبي وزن ـــــــــــوب) 3.654(وبدرجــة تــوافر كبي
إلــى أن المجتمــع الفلــسطيني مــا زال يــسيطر علــى أفــراده المعتقــدات النتيجــة هــذه  وتعــزي الباحثــة

ـــوالتنــشئة االجتماعيــة التــي تــأثرت بالعــادات والتقاليــد الــشرقية الموروثــة  فن رة ـجد أن هنــاك نظــــــــــ
 حـــسب نظـــرة أفــــراد –ا ــــــــــــــــتقلـــل مـــن قـــدرات المـــرأة لالرتكـــاز علـــى عاطفـــة المـــرأة التـــي تجعله

مكانـــة وقليلـــة التفكيـــر ومتـــسرعة فـــي اتخـــاذ القـــرارات، كـــذلك النظـــرة إلـــى أن   مندفعـــة-المجتمـــع
 :وتكونت تلك المعتقدات نتيجة، رأة دون مكانة الرجلـــــمـال
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o التفسير الخاطئ لآليات القرآنية واألحاديث الشريفة. 

o  ا النـــساء ـــــــــــــإنم "ثحـــديوف فـــي األرض، موضـــوع االســـتخالوالجهـــل بـــالمنهج القرآنـــي
 ."لاشقائق الرج

o أبـــو ( الـــضعيفة والموضـــوعة التـــي ظهـــرت فـــي عـــصر الركـــود ومنهـــا ثالتـــأثر باألحاديـــ
 :)12: 1، ج2002شقة،

،  مـــع أن الرســـول صـــلى اهللا )619: 1/430، 1992األلبـــاني، " (شـــاورهن وخـــالفوهن" .1
 .ديبيةعليه وسلم قد أخذ بمشورة أم سلمه يوم الح

 ).144: 1983الطبراني، (حديث موضوع  "دفن البنات من المكرمات" .2

 .)623: 1/435، 1992األلباني، " (حديث موضوع" طاعة المرأة ندامة" .3

 ).625: 1/436، 1992األلباني، " (هلكت الرجال حين أطاعت النساء" .4

ديث ــــــــــــح "ال تــــسكنوهن الغــــرف وال تعلمــــوهن الكتابــــة، وعلمــــوهن الغــــزل وســــورة النــــور" .5
 . )30: 5/2017، 1992األلباني، (موضوع 

يء أصـــلح ــــــــــأي ش: "حـــديث ســـؤال النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم البنتـــه فاطمـــة الزهـــراء .6
ن ـــــــــــــضها مــــــــــذريــة بع: فقبلهــا ثــم قــال! أال تــرى رجــال وال يراهــا رجــل:" للمــرأة؟ فقالــت

  فــي األفــراد مــن حــديث علــي بــسند ضــعيفالحــديث رواه البــزار والــدارقطني !!  "بعــض
ـــوهــو حــديث واه ال يــساوي المــداد الــذي كتــب بــه والروايــة عــن علــي بــن أب ـــي طالــــ ب ـــــــ

ـــه ـــه قول ــــلهـــا وشـــر مـــا فيهـــا أنالمـــرأة شـــر ك:" رضـــي اهللا عن ــــه ال بـــــــ إن هـــذه "، !د منهـــاـ
ا أصـل الـبالء وسـبب األحاديث كـان لـه أسـوأ األثـر فـي تـشويه صـورة المـرأة، وتؤكـد أنهـ

الشقاء للرجل، ومنها ما يؤكد أهمية سوء الظـن بهـا ومخالفتهـا، ومنهـا مـا يـأمر بإذاللهـا 
 ).225: 2001حسن، " (واحتقارها حتى ال تقاوم الرجل

o تشويه صورة ومكانة المرأة في اإلسالم من قبل أعداءه. 

ـــدى الرجـــل اتجـــاه المـــرأة انعكـــس علـــى المـــرأ- ــــة الفلـــسطينية وأدائه النظـــرة التـــي تكونـــت ل ا داخـــل ـــــــ
 .مؤسسات التعليم العالي

أن المعوقـات التـي تحـد التـي أكـدت ) 2008 ،الغـانم وآخـرون(واتفقت هذه النتيجـة مـع دراسـة 
، ودراسـة عيـة فـي األسـاساجتمافـي المقـام األول معوقـات  من اعتالء المـرأة المناصـب اإلداريـة هـي

التـــي أكـــدت أن أكثـــر معوقـــات الـــدور القيـــادي للمـــرأة هـــي ) 2006ة، وزارة التربيـــة والتعلـــيم األردنيـــ(
ـــــــعوقـ التـــــي أشـــــارت أن الم)2006الزهيـــــري، (العـــــادات المتوارثـــــة وثقافـــــة المجتمـــــع، ودراســــــة  ات ـــ

شــتات، (االجتماعيــة جــاءت فــي الترتيــب األول بالنــسبة لبقيــة معوقــات الــدور القيــادي للمــرأة ودراســة 
ـــة والعـــادات والتقاليـــد، التـــي اســـتنتجت أن ال) 2003 ـــات الثقافي ـــق بالموروث ـــي تتعل ـــة الت عوامـــل الثقافي

واألعـــراف فـــي المجتمـــع الفلـــسطيني  أكثـــر العوامـــل المـــؤثرة علـــى تـــولي المـــرأة للمناصـــب القياديـــة 
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التــي أكــدت أن المعوقــات االجتماعيــة هــي أكثــر المعوقــات التــي ) 2002عــودة، (واإلداريــة، ودراســة 
ــــوصـــول المـــرأة للمواقـــع القياديـــة بدرجـــة كبيتواجـــه المـــرأة وتمنـــع  ــــسبة مئويــــــــرة وبنـ ، %)71.2(ة ــــــــــــــــ

ـــة تعم) 2001كولمـــان، (ودراســـة  ـــاك ثقافـــة ذكوريـــة مجتمعي ــــالتـــي أكـــدت أن هن ـــى تهمــــ يش ــــــــــل عل
 .واستبعاد المرأة عن المواقع القيادية

%) 70.38(وبـوزن نـسبي ) 3.519(بمتوسـط حـسابي ) المعوقـات الـسياسية(وتاله مجال 
أن الوضـع الـسياسي المريـر بـسبب االحـتالل،   وتعـزو الباحثـة هـذه النتيجـة إلـىوبدرجة تـوافر كبيـرة

ــــط، وبالتــــــــــــونظـــرتهم للمـــرأة أنهـــا أداة ومنفـــذة لألوامـــر فق وضـــعف ثقـــة صـــانعي القـــرار بـــالمرأة الي ــــــــــ
ر يـــنعكس بـــصورة كبيـــرة علـــى أهليـــة المـــرأة وتعليمهـــا ضـــعف مـــشاركة المـــرأة فـــي مواقـــع صـــنع القـــرا

  . وعملها، وعلى قيام المرأة بدورها القيادي في جميع المجاالت ومنها مؤسسات التعليم العالي
التــي توصــلت إلــى أن الــصعوبات الــسياسية ) 2005جبــر، (واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة 

ــــرأة الفلـــسطينية العاملـــة، ودراساحتلـــت الترتيـــب الثـــاني فـــي الـــصعوبات التـــي تواجـــه المـــ عـــودة، (ة ــــــــ
ق وصــول ـــــــــــــ احتلــت الترتيــب الثــاني فــي درجــة المعوقــات التــي تعيةأن المعوقــات الــسياسي) 2002

 .المرأة إلى المناصب اإلدارية العليا

%) 66.36(، وبــوزن نــسبي )3.318( بمتوســط حــسابي )المعوقــات الشخــصية(وتــاله مجــال  - 
قــادرة علــى إثبــات ذاتهــا فــي   وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن المــرأةفر متوســطةوبدرجــة تــوا

العمــل القيــادي فيمــا لــو أتيحــت لهــا الفرصــة لــذلك حيــث أن هنــاك أمثلــة كثيــرة لنــساء قياديـــات 
  .أداء دور قياديسة وأن المرأة تملك من المهارات ما يؤهلها لممار، كما ناجحات في عملهن
التــي أكــدت أن المعوقــات الشخــصية هــي ) 2006الزهيــري، (جــة مــع دراســة واتفقــت هــذه النتي

  .أقل المعوقات التي تعيق أداء المرأة لدورها القيادي
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ستخدمت الباحثة لتفصيل اإلجابة على السؤال األول في كل مجال من مجاالت الدراسة، ا
م ــــــدول رقـجـل مجال؛ والـدرجة لكلية لكـــ لل واألوزان النسبية ومستوى الداللة،األوساط الحسابية

  ".المعوقات االجتماعية" يوضح اإلحصاءات المتعلقة بالمجال األول )5.3(
  )5.3(جدول رقم 

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  أة للسلوك القياديالمعوقات االجتماعية والتي تعيق ممارسة المر/ المجال األول

  

  درجة الموافقة

رقم
ال

  

  الـفــقـرة

جدا
رة 

كبي
  

يرة
كب

طة  
وس

مت
جدا  

لة 
قلي

  

يلة
قل

  

سط
متو

ال
  

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
جال  

الم
ي 

ب ف
رتي

الت
  

ات
عوق

الم
جة 

در
  

سطيني ــــــــــــــــــنظــــــرة المجتمــــــع الفل  1
  .للمرأة كربة بيت فقط

  كبيرة  5  74.2  0.908  3.71  5  15  95  111  57

ــــــل المجتمــــــع لترشــــــيح   2 عــــــدم تقب
  .المرأة لمناصب إدارية رفيعة

  كبيرة  3  74.8  0.875  3.74  3  17  86  123  55

ـــــة المـــــسئولي  3 ـــــأداء نضـــــعف ثق  ب
  .المرأة العاملة

  متوسطة  13  67.4  0.926  3.37  3  48  105  96  31

ضــــــــعف الحــــــــوافز التــــــــشجيعية   4
  .المعنوية

  كبيرة  10  71.4  0.926  3.57  7  29  90  107  49

العــاملون ال يتقبلــون أن تقــودهم   5
  .امرأة

  كبيرة جدا  1  85.6  0.864  4.28  0  11  43  82  145

ــــــــة   6 وجــــــــود تفــــــــاوت فــــــــي المكان
ـــــــــــاالجتماعي ـــــــــــة بـــ ين الرجــــــــــل ـــــ

  . والمرأة
  كبيرة  4  74.6  0.98  3.73  5  22  86  98  70

العـــادات والتقاليـــد غيـــر مـــشجعة   7
  .لقيادة المرأة

  كبيرة  2  80  0.901  4.00  2  13  63  109  96

ـــــــــي يوفرهـــــــــا   8 ـــــــــرص الت ـــــــــة الف قل
  .المجتمع لتطور المرأة

  كبيرة  9  71.6  0.893  3.58  5  25  87  123  36

  كبيرة  6  73.6  1.04  3.68  10  27  71  110  65دات ـــــــ والمعتق،الفهــم الخــاطئ للــدين  9
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التـــي تحـــد مـــن قـــدرة المـــرأة علـــى 
  .القيادة

رفـــــــض الرجـــــــل لنجـــــــاح المـــــــرأة   10
  .المناصب العلياوتقلدها 

  كبيرة  11  70.8  1.014  3.54  4  43  86  94  54

ون ــــــــــاألهـــــــل أو الــــــــزوج يعارض  11
  .تولي المرأة مناصب قيادية

  متوسطة  15  65.6  0.975  3.28  10  45  113  84  30

محدوديـــة مجـــاالت عمـــل المـــرأة   12
  .الفلسطينية

  متوسطة  14  67.2  0.9  3.36  4  43  110  101  26

 للمــرأة التــي التنــشئة االجتماعيــة  13
  .ز بين الرجل والمرأةّتمي

  كبيرة  5  74.2  0.83  3.71  1  18  89  126  46

مرأة ـيع المجتمـــــع للـــــــلة تـــــشجـقـــــ  14
ــــــداع فــــــي  ــــــى االبتكــــــار واإلب عل

  .العمل اإلداري
  كبيرة  12  69.8  0.919  3.49  5  33  98  109  35

ســـــيطرة الرجـــــل المهنيـــــة تحـــــول   15
دون التقـــــدم اإلداري للمـــــرأة فـــــي 

  .صب العلياسلم المنا
  كبيرة  8  72  1.30  3.6  11  27  79  108  54

ــــي العمــــل   16 ــــة انخــــراط المــــرأة ف قل
األنديـــــــــــــــة (الـــــــــــــــشبابي مثـــــــــــــــل 

  ).والجمعيات
  كبيرة  7  72.8  1.08  3.64  12  30  67  105  63

  
نالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن أكثــر المعوقــات االجتماعيــة التــي تعيــق ممارســة المــرأة للــسلوك 

  :راد العينة هيالقيادي من وجهة نظر أف
ى ـــة األولـــاحتلـت المرتب) العـاملون ال يتقبلـون أن تقـودهم امـرأة(والتي تـنص ، )5(الفقرة رقم -

  ) %85.6(في مجالها بوزن نسبي 
  : الباحثة هذه النتيجة إلىووتعز

  .عدم قناعة العاملين بقدرة المرأة على العمل القيادي - 
 الخـــاطئ لـــبعض اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث التـــصورات والمعتقـــدات التـــي تكونـــت نتيجـــة الفهـــم - 

 الشريفة 
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ــــا علـــى المـــرأة حيـــث يتكـــون لـــديها قناعـــة بأنهًرفـــض العـــاملين لقيـــادة المـــرأة يـــنعكس ســـلب -  ا غيـــر ـ
ـــ بالتــالي ال يتكــون لــديها حــافز أو رغبــة فــي تب فــي المواقــع القياديــة،مرغــوب فيهــا وء موقــع ـــــــــــــــــــ

  .قيادي
م ــــهـفين يفـضلون أن يكـون رئيـســــــــالتـي أكـدت أن الموظ) 2008الغـانم، (دراسة مع والنتيجة توافقت 

والتــي أكــدت صــعوبة تقبــل المــوظفين لتــولي ) 2002عــودة، (دراســة فــي العمــل رجــال ولــيس امــرأة، و
العـــضايلة، (ة ـــــــــــــلها لمناصـــب إداريــة عليـــا، ودراسالمــسئولية مـــن جانـــب المــرأة ممـــا يحـــد مــن وصـــو

التــي أشــارت بــأن الغالبيــة العظمــى مــن المــوظفين ال يثقــون أن تكــون رئيــستهم أنثــى، كمــا ) 1998
التـي بينـت أن مـن أهـم التحـديات التـي (Becks,2004) ًاتفقت هذه النتيجة جزئيا مع دراسة بيكس 

ـــ القياديــة فــي التعلــيم العــالي هــي عــدم ثق- مــن أصــل أفريقــي–تواجــه المــرأة األمريكيــة  املين ة العــــــــ
  .بكفاءة المرأة

  
احتلــت المرتبــة ) العــادات والتقاليــد غيــر مــشجعة لقيــادة المــرأة(والتــي تــنص  )7( الفقــرة رقــم -

  %)80(الثانية في مجالها بوزن نسبي 
ـــت العبويمكـــن تفـــسير هـــذه النتيجـــة  ــــأنـــه رغـــم التقـــدم العلمـــي واالنفتـــاح مـــا زال ادات والتقاليـــد هـــي ــــــــ

فــراد فــي المجتمــع الفلــسطيني وبالتــالي تــؤثر علــى ســلوكهم وبالتــالي تــنعكس المـسيطرة علــى أفكــار األ
علـــى ســـلوك المـــرأة العاملـــة والتـــي تعيـــق تقـــدمها وأداء دورهـــا القيـــادي فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي 

  .بمحافظات غزة
ـــي أكـــدت أن العـــادات والتقالي) 2003شـــتات، (والنتيجـــة توافقـــت مـــع دراســـة  ــــالت ــــــــــــ ي د واألعـــراف ف

حمـــود، (ة ــــــــــــــالمجتمـــع الفلـــسطيني مـــن معوقـــات تـــولي المـــرأة للمناصـــب القياديـــة واإلداريـــة، ودراس
 االتجاهــات والقـــيم الــسائدة فـــي المجتمــع تعرقـــل وصــول المـــرأة إلــى المراكـــز  أنالتــي بينـــت) 1994

 .القيادية في التعليم العالي

جتماعية التي تعيق ممارسة المرأة للسلوك ونالحظ أيضا من الجدول السابق أن أقل المعوقات اال
  :القيادي من وجهة نظر أفراد العينة هي

ون تــولي المــرأة مناصــب ــــــــــــــاألهــل أو الــزوج يعارض(علــى نص تــوالتــي ) 11( الفقــرة رقــم -
  %)65.6( بوزن نسبي  الخامسة عشر، احتلت المرتبة)قيادية

 أعبـــاء أســـرية كالواجبـــات المنزليـــة وتربيـــة األبنـــاء،  الباحثـــة هـــذه النتيجـــة إلـــى أن المـــرأة لهـــاووتعـــز
باإلضـــافة إلـــى األعبـــاء الوظيفيـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن التزامـــات كبيـــرة الـــذي يثقـــل كاهـــل المـــرأة، فتركـــز 

ب ــــــنـاالهتمـام علـى جانـب قــد يكـون علـى حـساب جانــب اآلخـر فيـؤثر علـى مــستوى أدائهـا لهـذا الجا
تـالي قياديـة، فبالضغط علـى المـرأة لعـدم القبـول إلشـغال مواقـع مما يجعل األهـل أو الـزوج يقومـوا بالـ

  .ترفض المرأة إشغال تلك المواقع للمحافظة على تماسك أسرتها وحياتها الزوجية
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اتهم ــــــــالتــــي أكــــدت معارضــــة األزواج لزوج )2008الغــــانم وآخــــرون،  (والنتيجــــة توافقــــت مــــع دراســــة
ـــي بينـــت أن العديـــد مـــن األزواج يـــستخدمون )2003، العـــزام والـــشهابي(إلشـــغال مواقـــع قياديـــة،   الت

دت أن الــــزوج ــــــــــــالتــــي أك) 2002عــــودة، (دراســــة و ،أســــلوب الــــضغط علــــى زوجــــاتهم لتــــرك العمــــل
ــين المــرأ ــا وقنــاعتهم بالوظــائف العاديةواألقــارب يحــول ب  ةسبـــــــة بنــــــــ وتــولي المناصــب اإلداريــة العلي

ـــالتــي بينــت أن تــشجيع األه) 2001الــشهابي ومحمــد، (ة وبدرجــة كبيــرة، ودراســ% 70.6مئويــة  ل ـــــــ
  . لتولي مواقع قيادية كان في المرتبة األخيرةةللمرأ

اســة قــد التــي أكــدت أن جميــع القياديــات التــي تــضمنتها الدر) 2004الحــسين، (واختلفــت مــع دراســة 
ي ــــــــالت) 1994 ود،حمــ(ودراســة  تعليميــا ومهنيــا،  كافــة األصــعدةحظــين بــدعم أســري كبيــر، وعلــى

ــة أنهــن حــصلن علــى دعــم مــن عــائالتهن، ودراســة مــن%  80أكــدت أن  موكيلــستروم، ( أفــراد العين
  .   التي أكدت أن مساندة الزوج من أحد عوامل نجاح المستشارة التربوية) 2003

ــي ) 12( الفقــرة رقــم - ــوالت ــىنصت ــمحدوديــة مجــاالت عمــل المــرأة الفل ( عل ــت )سطينيةــ ، احتل
  )67.2(%تبة الرابعة عشر بوزن نسبي المر

ــا مــا تًــ هــذه النتيجــة إلــى أن العــادات والتقاليــد والتنــشئة االجتماعيــة للمــرأة غالبة الباحثــوتعــزو شجع ـــ
ـــة وابعادهـــا قـــدر اإلمكـــان عـــن الوظـــائف الـــصعبة  ـــى ممارســـة األعمـــال البـــسيطة والتقليدي ٕالمـــرأة عل

  .ةوالمرهقة وخاصة فيما يتعلق بالمواقع القيادي
ــــت مــــع دراســــة  ــــة مجــــاالت عم)2002عــــودة، (والنتيجــــة توافق ــــي أكــــدت أن محدودي ـــــ الت ل المــــرأة ـــــ

وبدرجـة  % 70.6 مئويـة ةالفلسطينية يقلـل مـن فـرص وصـول المـرأة إلـى مناصـب إداريـة عليـا بنـسب
  .كبيرة
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  )5.4(جدول رقم 
  سبي لكل فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن الن

  المعوقات السياسية والتي تعيق ممارسة المرأة للسلوك القيادي/ المجال الثاني

  درجة الموافقة

رقم
ال

  

  الـفــقـرة

جدا
رة 

كبي
  

يرة
كب

طة  
وس

مت
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سط
متو
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الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
جال  

الم
ي 

ب ف
رتي

الت
  

ات
عوق

الم
جة 

در
  

اركة الـــسياسية للمـــرأة ضـــعف المـــش  1
  . الفلسطينية

  كبيرة  3  76.2  1.019  3.81  5  29  60  107  79

ــة عــدد النــساء فــي مو  2 قــع اتخــاذ ا قل
  . القرارات

  كبيرة  1  79.8  0.956  3.99  4  21  41  120  93

ـــــــــــــــغيــــــــــــــاب المعــــــــــــــايير الواض  3 حة ـ
  . للمناصب اإلدارية العليا

  كبيرة  2  76.8  0.953  3.84  3  22  71  108  75

أداء المرأة فـي إطـار العمـل ضعف   4
  . النسوي

  متوسطة  9  64.4  1.081  3.22  19  48  96  82  33

ـــــــــــة   5 ـــــــــــسلطة الوطني ـــــــــــة دعـــــــــــم ال قل
  . الفلسطينية للمرأة

  متوسطة  11  62.4  1.093  3.12  25  48  94  81  25

ــــضــــعف دعــــم الحركــــات ال  6 سياسية ــ
  . في فلسطين للمرأة

  متوسطة  10  63.8  1.093  3.199  13  59  91  86  27

ــــــدعم المــــــادي المقــــــدم   7 ــــــاض ال انخف
  . تللمرأة عند الترشيح لالنتخابا

  كبيرة  6  70  1.036  3.50  11  30  94  91  50

ظـــــــــروف االحـــــــــتالل وانعكاســـــــــاته   8
الـــــــــسلبية يعيـــــــــق وصـــــــــول المـــــــــرأة 

  لمناصب إدارية

  متوسطة  8  66.2  1.036  3.31  28  49  69  76  58

اعتقــاد صــناع القــرار بــضعف قــدرة   9
ب ـصـــــــــالمـــــــــرأة علـــــــــى تـــــــــولي المنا

  .اإلدارية العليا

  كبيرة  4  73.4  0.935  3.67  7  19  85  118  51

اعتقــــاد صــــناع القــــرار بــــأن نجــــاح   10
بعـــــض النـــــساء فـــــي العمـــــل يعتمـــــد 

  كبيرة  7  69.8  1.068  3.49  10  44  73  103  50
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  .على المجامالت
ــــــاعتقـــــاد صـــــناع القـــــرار باهتم  11 ام ــــــــــ

ـــــــشكلية علـــــــى  المـــــــرأة  بـــــــاألمور ال
  . حساب الجوهر

  كبيرة  5  71.2  1.068  3.56  11  32  85  94  58

  
ــي تعيــق ممارســ ــر المعوقــات الــسياسية الت ــسلوك ـنالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن أكث ة المــرأة لل

  :القيادي من وجهة نظر أفراد العينة هي
احتلـت المرتبـة ) قلـة عـدد النـساء فـي مواقـع اتخـاذ القـرارات(على والتي تنص  )2(الفقرة رقم -

  ) 79.8(لها بوزن نسبي األولى في مجا
ــــأن ضـــعف مـــشاركة المـــرأة فـــي مواقـــع صـــنع الق النتيجـــة ويمكـــن تفـــسير هـــذه نعكس ـرار يــــــــــــــــــ

بــصورة كبيــرة علــى قيــام المــرأة بــدورها القيــادي فــي جميــع المجــاالت ومنهــا مؤســسات التعلــيم العــالي 
ـــال فــال يتكــون لحيــث تتكــون فكــرة لــدى النــساء أن المواقــع القياديــة مــن نــصيب الرجــ ديها حــافز أو ــــــ

  .رغبة في تبوء تلك المواقع
ــــالتـــي أكـــدت أن قلـــة عـــدد النـــساء فـــي موق) 2002عـــودة، (والنتيجـــة توافقـــت مـــع دراســـة  ع اتخـــاذ ــــــــ

  .القرارات يحد من وصول المرأة إلى المناصب اإلدارية العليا
  
احتلـت ) ة للمناصـب اإلداريـة العليـاغيـاب المعـايير الواضـح(علـى والتي تـنص ) 3(الفقرة رقم -

  %) 76.8(المرتبة الثانية في مجالها بوزن نسبي 
ــة العليــا بالعــادة ال تحكمهــا معــايير ة الباحثــوتعــزو ــين فــي المواقــع اإلداري  هــذه النتيجــة إلــى أن التعي

  .واضحة تعتمد على الكفاءة والخبرة مما يقلل الدافعية لدى المرأة اتجاه إشغال تلك المواقع
التـــي أكـــدت أن عـــدم وضـــوح المعـــايير للمناصـــب ) 2004الحـــسين، (والنتيجـــة توافقـــت مـــع دراســـة 

ل ـرجــــاإلدارية يعيق وصـول المـرأة إليهـا حيـث تـدخل الواسـطة والمحـسوبية غالبـا مـا تكـون لـصالح ال
 في التعيين لتلك المناصب، كما أن العـشائرية تكـرس رئاسـة الرجـل فـي التعيـين لتلـك المناصـب ممـا

ي بينـت ـالتـ) 2003زام والـشهابي، ــــــالع(ة ــــودراس ة،ـيؤثر ذلـك علـى وصـول المـرأة للمناصـب اإلداريـ
ــــالت) 2002عـــودة، (ودراســـة ، ةـــــــبنـــى علـــى أســـس موضوعيح للمناصـــب القياديـــة ال يأن الترشـــي ي ــــــــ

   أة إليها،أكدت أن غياب المعايير الواضحة للمناصب اإلدارية العليا تحد من وصول المر
  
  



 129

للـسلوك ونالحظ أيضا من الجدول السابق أن أقل المعوقات السياسية التي تعيق ممارسـة المـرأة 
  :القيادي من وجهة نظر أفراد العينة هي

ـــفلــسطينية للمقلــة دعــم الــسلطة الوطنيــة ال ( علــىنصتــوالتــي ) 5( الفقــرة رقــم -  احتلــت )رأةــ
  %)62.4(المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي 

ن هناك أصبح توجـه لـدى الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية إلـى دعـم بأمكن تفسير هذه النتيجة وي
ا علــى صــانعي القــرار فــي مؤســسات ًيجابيــدعــم دورهــا فــي المجتمــع الــذي يــؤثر إالمــرأة الفلــسطينية و

، ولكــن الباحثــة التعلــيم العــالي وتغييــر اتجاهــاتهم نحــو تــولي المــرأة مواقــع قياديــة فــي تلــك المؤســسات
  .نه ما زال هذا الدعم محدود وبحاجة إلى تطوير وزيادةترى أ

التــــي أكــــدت بــــأن قلــــة دعــــم الــــسلطة الوطنيــــة ) 2002عــــودة، (واختلفــــت هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة 
، مــن وصــول المــرأة للمناصــب القياديــةالفلــسطينية للمــرأة يعتبــر أكبــر المعوقــات الــسياسية التــي تحــد 

ــة الفل2009عــام ولعلــه أن الدراســة الحاليــة تمــت فــي  سطينية ــــــــــ حيــث تغيــرت قيــادة الــسلطة الوطني
  .  ا لدور المرأة الفلسطينيةًوالتي يبدو أنها أكثر دعم

  
) سطين للمــرأةــــــــــكــات الــسياسية فــي فلضــعف دعــم الحر(علــى نص تــوالتــي ) 6( الفقــرة رقــم -

   )%63.8(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي 
جة على أنه أصبح هناك وعيا سياسيا لـدى بعـض الحركـات الـسياسية ويمكن تفسير هذه النتي

ا ممـا أصـبح توجـه لتلـك الحركـات فـي أن تـشغل المـرأة مناصـب قياديـة ممـا يـؤدي ًلدور المرأة سياسي
إلى تفعيل دور النساء في المجتمع الذي يؤثر على المرأة العاملـة فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي التـي 

ؤدي دورا ـــــــــــــن تت نفــسها وبجــدارتها التــي تؤهلهــا ألالحــافز والرغبــة فــي أن تثبــيتولــد لــديها الــدافع و
  .، إال أن هذا الوعي بحاجة إلى تعزيز وتدعيما في المؤسسة التي تعمل بهاًياديــق
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  )5.5(جدول رقم 
  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  المعوقات الشخصية والتي تعيق ممارسة المرأة للسلوك القيادي/ المجال الثالث
  

  درجة الموافقة

رقم
ال
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احتكــــام المــــرأة للعاطفــــة أكثــــر مــــن   1
العقـــــل فـــــي التعامـــــل مـــــع القـــــضايا 

  .اإلدارية
  كبيرة  3  76.2  1.02  3.81  7  26  60  113  78

ضعف الموضوعية لـدى المـرأة فـي   2
ـــــــــــاتخــــــــــاذ الق ـــــــــــرارات مقارنــــــــــــــــــــ ة ــــــ

  .بالرجل
  كبيرة  5  69.4  1.024  3.47  12  35  86  109  42

ضعف ثقة المرأة بقدرتها على   3
  . ةاتخاذ القرارات الرشيد

  متوسطة  19  62.8  1.095  3.14  18  62  96  69  34

ـــــضغوط   4 ضـــــعف مقاومـــــة المـــــرأة لل
  . النفسية

  كبيرة  4  71.8  1.01  3.59  7  35  80  109  53

ضــعف قــدرة المــرأة علــى المواجهــة   5
  . والتحدي

  متوسطة  8  66.6  1.092  3.33  15  47  91  83  43

تعـــــــــرض المـــــــــرأة لـــــــــصراع األدوار   6
) موظفـــــــــــــة /أم/ زوجـــــــــــــة/ ابنـــــــــــــه(

  . وانعكاساته النفسية السلبية
  كبيرة  2  78.6  0.881  3.93  1  18  61  125  79

التــــــــــأثيرات النفــــــــــسية والتغييــــــــــرات   7
  . الجسدية للحمل والوالدة

  كبيرة  1  79.6  0.928  3.98  3  17  55  115  92

  كبيرة  6  68.6  1.033  3.43  15  31  94  102  39  .قلة متابعة المرأة لتعليمها العالي  8

ة لــــــدى ـــــــــــــ اإلداريضــــــعف الثقافــــــة  9
  .المرأة

  متوسطة  16  63.8  0.99  3.19  13  54  109  80  27

  متوسطة  10  65.2  1.036  3.26  12  52  97  82  33ضعف قدرة المرأة على تحمل   10
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  .مسؤولية العمل القيادي
عقدة الخـوف الـدائم مـن الفـشل فـي   11

  .التقدم والتطور لدى المرأة
  متوسطة  13  64.6  1.041  3.23  16  49  104  83  31

ضــعف وجــود الــدافع والرغبــة لــدى   12
  .المرأة في تبوء موقع أعلى

  متوسطة  20  61.6  1.052  3.08  23  55  104  80  22

  متوسطة  15  64  1.087  3.2  20  50  98  80  33  . ضعف الحزم اإلداري للمرأة  13

ضـــــــعف قـــــــدرة المـــــــرأة علـــــــى أداء   14
ب مهــــــــارة ــــــــــاألعمـــــــال التــــــــي تتطل

  .ذهنية
  متوسطة  23  54.8  1.167  2.74  45  78  90  45  25

ـــــــكثــــــرة تــــــذمر المــــــرأة مــــــن أعب  15 اء ــــــ
  .العمل

  متوسطة  9  65.6  1.057  3.28  51  51  90  94  33

ـــــي   16 ـــــة ف ـــــة مـــــشاركة المـــــرأة العامل قل
  . البرامج التدريبية أثناء الخدمة

  متوسطة  11  65  0.925  3.25  6  54  108  92  22

قلـــــــة مـــــــشاركة المـــــــرأة فـــــــي دورات   17
  .تخصصة لفترة طويلةإدارية م

  متوسطة  7  67.2  0.889  3.36  4  40  117  95  27

اعتــــذار المــــرأة عــــن قبــــول الفــــرص   18
  .المتاحة لها

  متوسطة  22  59.8  1.045  2.99  27  56  107  75  17

ضــــــــــــعف إدراك المــــــــــــرأة لــــــــــــدورها   19
  .وأهميتها في المجتمع

  متوسطة  21  60.6  1.1  3.03  25  61  106  62  29

دى ـــــــــــلية لقــــــصور النظــــــرة الــــــشمو  20
  .المرأة وتركيزها على الجزئيات

  متوسطة  14  64.2  0.977  3.21  13  46  119  78  26

ضـــعف قـــدرة المـــرأة علـــى المطالبـــة   21
  .بحقها

  متوسطة  17  63.4  0.989  3.17  14  54  104  88  21

  متوسطة  12  65  0.957  3.25  8  50  112  81  27   .ضعف الخبرة اإلدارية للمرأة  22

ـــــــــترة بالعالقــــــــة المتــــــــو  23 ين المــــــــرأة ـــــــ
  .العاملة وزميالتها

  متوسطة  18  63  1.09  3.15  19  60  96  73  33
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نالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن أكثــر المعوقــات الشخــصية التــي تعيــق ممارســة المــرأة للــسلوك 
  :القيادي من وجهة نظر أفراد العينة هي

) ت الجــسدية للحمــل والــوالدةالتــأثيرات النفــسية والتغييــرا(علــى والتــي تــنص  )7( الفقــرة رقــم -
  %) 79.6(احتلت المرتبة األولى في مجالها بوزن نسبي 

ر ـــــــــــ الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى اآلالم التـي تتعـرض لـه المـرأة أثنـاء الحمـل والـوالدة وقـد عبوتعزو
ْووصــينا اإلنــسان بوالديــه حملتــ ﴿: عنهــا القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى َ َ َ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ َِ ْ َ ا عل ه وهن َه ُأم َ ًــ ْ َ ُ ــُ ٍى وهــن ــــ ْ َ

ُوفصاله في عامين َأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ِ ِ ِ َِ َْ  َ ُِ ِ َِ ْ َْ َُ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ   ).14سورة لقمان،  (﴾َ
  .وأصعب اآلالم أالم الوالدة. حيث تكون المرأة في أشد تعب، وأضعف حال، وقت الحمل

ال رسول ـــــــقما تعانيه من آالم أثناء الوالدة، لذا كان أجر األم التي تموت وهي تلد الشهادة بسبب 
د ــيـون شهـجل المطعل في سبيل اهللا عز وــسبع سوى القتسلم الشهادة اهللا صلى اهللا عليه و

والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق 
  ).490: 4/1846، 1998أللباني، ا(رواه النسائي " شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة
التــي أكــدت أن التــأثيرات النفــسية والجــسدية تعتبــر ) 2002عــودة، (والنتيجــة توافقــت مــع دراســة 

أكثر المعوقات النفسية التي تـضعف مـن منافـسة المـرأة للرجـل فـي الوصـول إلـى المناصـب اإلداريـة 
  %.71.8العليا وقد حصلت على نسبة مئوية 

) موظفــة/ أم/ زوجــة/ ابنــه(تعــرض المــرأة لــصراع األدوار  ( علــى تــنصوالتــي )6(الفقــرة رقــم -
  %) 78.6(احتلت المرتبة الثانية في مجالها بوزن نسبي ) وانعكاساته النفسية السلبية

  الباحثـــة هـــذه النتيجـــة إلـــى الـــضغوطات التـــي تواجـــه المـــرأة للموازنـــة بـــين المـــسئولياتوتعـــزو
ــــء األســـرة ملقـــى علـــى عـــاتق المـــرأة، فـــال توجاألســـرية ومـــسئوليات العمـــل، حيـــث أن أعبـــا د ثقافـــة ـــــــــ

ــــالتعـــاون مـــا بـــين المـــرأة وزوجهـــا فـــي األعبـــاء المنزليـــة، وعـــدم تحمـــل الـــزوج لمـــسئولياته ودوره ف ي ــــــــ
التنشئة االجتماعية، وتغيبه لفترة طويلة عن البيـت خـالل اليـوم، بالتـالي تحتـاج المـرأة إلـى مـضاعفة 

فاءتهــا وتوظيــف فعالياتهــا فــي اســتثمار عامــل الوقــت، علــى نحــو يفــوق مــا تتطلبــه جهودهــا ورفــع ك
ي تتطلـــب ــــــــــــــــظـــروف الرجـــل، لكـــي تحـــافظ علـــى اتـــساق واســـتمرارية تطورهـــا المهنـــي، فالمعادلـــة الت

 رى الـــــــــــــالتــوازن بــين النجــاح المهنــي مــن جهــة ودور الزوجــة واألم الرائعــة والمتفانيــة مــن جهــة أخ
  .تنطبق على الرجل

ى ـــلـي توصـلت إـــ التWhite, 2008) (Ozkanli & دراسـة أوزكـانلي ووايـت والنتيجـة توافقـت مـع 
أن أهـم العقبـات التــي تعيـق المـرأة فــي التقـدم الـوظيفي هــي الـصراع بـين العمــل الـوظيفي والـدور فــي 

ة ـــــــــوازنــــكـدت أن المأ التـي (Lilja & Luddeckens, 2006)دراسـة ليلجـا ولـوديكينس ، واألسـرة
بــين مــسئوليات األســرة ومــسئوليات العمــل هــي مـــن أهــم التحــديات التــي تواجــه المــرأة فـــي اإلدارات 

ـــيكس والوســـطى،    التـــي بينـــت أن أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه المـــرأة (Becks, 2004)دراســـة ب
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ـــيم العـــالي هـــي الموازنـــةة القياديـــ- مـــن أصـــل أفريقـــي-األمريكيـــة ــــ ب فـــي التعل ين مـــسئولية المنـــزل ــــــــ
 أســباب عــدم  أهــمالتــي بينــت نتائجهــا أن (Coleman, 2001)كولمــان ومــسؤولية العمــل، ودراســة 

وصـول المــرأة إلـى موقــع مـدير هــي المـسئوليات العائليــة فـالمرأة هــي المـسئولة األولــى عـن الواجبــات 
  .المنزلية، واألطفال

 المعوقــات الشخــصية التــي تعيــق ممارســة المــرأة  أقــلأن) 5.5(ونالحــظ أيــضا مــن الجــدول رقــم 
  :للسلوك القيادي من وجهة نظر أفراد العينة هي

ب ـي تتطلــــــــــــاألعمــال التضــعف قــدرة المــرأة علــى أداء  ( علــىنصتــوالتــي ) 14( الفقــرة رقــم -
ــة ــوزن نــسبي )مهــارة ذهني ــة والعــشرون، ب ــة الثالث ـــ وه%)54.8( احتلــت المرتب ذه الفقــرة ــــــــ

ن اهللا عـز وجـل مـنح   أ الباحثـة هـذه النتيجـة إلـىوتعـزولت على أقل درجـة فـي االسـتبانة، حص
اث علــى ــــــــــــــالعقــل ومهــارة التفكيــر الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء، فمــا ارتفــاع نــسبة تفــوق اإلن

ى الــذكور فــي مراحــل التعلــيم المختلفــة لهــو دليــل واضــح علــى المقــدرة الذهنيــة للمــرأة وقــدرتها علــ
 .أداء األعمال التي تكلف بها

احتلــت ) اعتــذار المــرأة عــن قبــول الفــرص المتاحــة لهــا(والتــي تــنص علــى ) 18(الفقــرة رقــم  -
  )59.8(المرتبة الثانية والعشرون، بوزن نسبي 

  : الباحثة هذه النتيجة إلىوتعزو
  . بجدارةحأن المرأة إذا نالت ثقة اآلخرين فإنها تبدع وتنج - 
 .ا وكفاءتها التي تؤهلها ألداء األعمال الموكلة لهاثقة المرأة بقدراته - 

وأن المــرأة قــد تعتــذر عــن قبــول المناصــب القياديــة، وهــذا لــيس لــضعف الثقــة أو ضــعف القــدرة،  - 
 .ولكن قد يكون السبب تعارض األدوار والضغوط االجتماعية
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  :اإلجابة على السؤال الثاني/ ثانيا
  ـ:الدراسة على من أسئلة ثانيلينص السؤال ا

مــا درجــة اخــتالف تقــدير العــاملين فــي مؤســسات التعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة للمعوقــات التــي " 
ــــــــتحـــــــول دون ممارس ــــــــة المـــ ــــــــرأة فــــ ـــــــر الجامعـــــــة ــــــــ ـــــــك المؤســـــــسات تبعـــــــا لمتغي اإلســـــــالمية، (ي تل

، أكـــــاديمي إداري، يمأكــــادي(صنيف الـــــوظيفي ــــــــــــــ، الت)ذكــــور، إنـــــاث(،  الجـــــنس )األقــــصى،األزهر
  ). سنوات10  أكثر من،سنوات10 -5 ، سنوات5أقل من ( سنوات الخدمة ،)إداري

  
لدرجة ) α ≥ 0,05( عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية(: الفرض األول

وقات التي تحول دون ـــــتقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمع
اإلسالمية، األزهر، (امعة  المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعا لمتغير الجممارسة
 ).األقصى

   وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي
 One Way ANOVA  يوضح ذلك) 5.6( والجدول:  
  

  )5.6(جدول رقم 
المربعات وقيمة ف وقيمة الداللة لكل مجال والمجموع مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط 

  الكلي تبعا لمتغير الجامعة
  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 F قيمة
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

بين 
  المجموعات

372.56  2  186.279  

داخل 
  المجموعات

15829.341  254  62.320  
المعوقات 
  االجتماعية

    256  16201.899  المجموع

2.989  0.052  
غير دال 
  إحصائيا

بين 
  المجموعات

76.813  2  38.406  
المعوقات 
  السياسية

داخل 
  المجموعات

11818.88  261  45.283  

غير دال   0.429  0.848
  إحصائيا
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    263  11895.693  المجموع
بين 

  المجموعات
1.697  2  0.849  

داخل 
  المجموعات

53609.774  254  211.062  
المعوقات 
  الشخصية

    256  53611.471  المجموع

0.004  0.996  
غير دال 
  إحصائيا

بين 
  المجموعات

807.795  2  403.898  

داخل 
  المجموعات

117923.447  224  526.444  

المجموع 
الكلي 
  لالستبانة

    226  118731.242  المجموع

0.767  0.466  
غير دال 
  إحصائيا

  
أن قيمة مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة تساوي ) 5.6(يوضح الجدول رقم 

داللة إحصائية بين أراء ، مما يعني عدم وجود فروق ذات )0.005(وهي أقل من ) 0.000(
المستجيبين حول توافر تلك المعوقات في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة تبعا لمتغير 

روق ذات ــوجد فـال ت"مما يعني قبول الفرض الصفري  ) األزهر، األقصىاإلسالمية،(الجامعة 
 تقديرات العاملين في مؤسسات في متوسط) α ≥ 0,05(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ي ـادي فـوك القيـلـتالتعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للس
  .")اإلسالمية، األزهر، األقصى(امعة لجتلك المؤسسات تبعا لمتغير ا

الث ـات الثـعـراد عينة الدراسة من الجامـــيع أفـوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن جم
  .يعيشون في مجتمع واحد يتأثرون بنفس العوامل المجتمعية والثقافية اتجاه المرأة الفلسطينية

نتجت وجود فروق ذات داللة التي است) 2002عودة، (واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
ـــــعـيا تبــــــإحصائية لدرجة تقديرات أفراد العينة لمعوقات وصول المرأة للمناصب اإلدارية العل ــ ا ــ

التي استنتجت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2005جبر، (لمتغير المؤسسة، ودراسة 
ــ التي تواجه الةياسيلدرجة تقديرات أفراد العينة للصعوبات االجتماعية والس ــ ا ـــعـمرأة العاملة تبـــ

  .لمتغير المؤسسة
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 في متوسط )α ≥ 0,05( عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية(: الفرض الثاني
ول دون ــــتقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تح

  ). إناث،ذكور(ا لمتغير الجنس ًادي في تلك المؤسسات تبعممارسة المرأة للسلوك القي
  

؛ والجدول )T.test(وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام أسلوب اختبار ت 
  :يوضح ذلك) 5.7(

  )5.7(جدول رقم 
الستبانة معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  ؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة تبعا لمتغير الجنسفي م
  

  المتوسط  العدد  الجنس  المجال
االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

  7.4914  58.8782  156  ذكر
  المعوقات االجتماعية

  8.6225  57.8218  101  أنثى
1.04  0,299  

غير دال 
  احصائيا

  6.6268  38.7963  162  ذكر
  المعوقات السياسية

  6.9101  38.5882  102  أنثى
0.244  0.807  

غير دال 
  احصائيا

  13.0544  81.3439  157  ذكر
  المعوقات الشخصية

  13.0354  68.42  100  أنثى
7.742  0.000  

دال 
  احصائيا

المجموع الكلي   21.7286  179.47  138  ذكر
  21.797  164.4382  89  أنثى  لالستبانة

5.085  0.000  
دال 

  احصائيا

  
ات االجتماعية، ومجال ــة لمجال المعوقـــــــأن قيمة مستوى الدالل) 5,7(يوضح الجدول رقم 

، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء )0.05(المعوقات السياسية أكبر من 
ة تعزى لمتغير المستجيبين حول توافر تلك المعوقات في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غز

 0.05أن قيمة الداللة لمجال المعوقات الشخصية أقل من ) 5.7( الجنس، كما يوضح الجدول رقم
مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المستجيبين حول توافر المعوقات الشخصية 

  .ح الذكور، لصال)ذكر، أنثى( في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس 
ة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي لأن قيمة مستوى الدال) 5.7( وبصفة عامة يتضح من الجدول

" لـول الفرض  البديــري، وقبــــــــض الفرض الصفـــــمما يعني رف) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(
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عاملين  تقديرات الفي متوسط) α ≥ 0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك 

  ."وذلك لصاح الذكور) ذكر، أنثى(  ا لمتغير الجنسًالقيادي في تلك المؤسسات تبع
األنثى قدرات التي تقلل من على الذكور أثر التنشئة االجتماعية  هذه النتيجة إلى ةوتعزي الباحث

  .عتبرها دون الذكروت
التي استنتجت وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2002عودة، (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

لدرجة تقدير أفراد العينة لمعوقات وصول المرأة للمناصب اإلدارية العليا تبعا لمتغير الجنس، 
  .ولصالح الذكور

ـــــم وجالتــــي اســــتنتجت عــــد) 2008الغــــانم وآخــــرون، (واختلفــــت مــــع دراســــة  ود فــــروق ذات داللــــة ــــــــ
  . تبعا للجنسمعوقات تولي المرأة للمناصب القياديةإحصائية لدرجة تقدير أفراد العينة ل
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 في متوسط )α ≥ 0,05( عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية(: الفرض الثالث
ول دون ـــي تحـ بمحافظات غزة للمعوقات التتقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي

، يأكاديم(ا لمتغير التصنيف الوظيفي ًادي في تلك المؤسسات تبعممارسة المرأة للسلوك القي
  ).أكاديمي إداري، إداري

  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 
One Way ANOVA  ح ذلكيوض) 5.8( والجدول:  

  
  )5.8(جدول رقم 

مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف وقيمة الداللة لكل مجال والمجموع 
  الكلي تبعا لمتغير التصنيف الوظيفي

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

  26.453  2  52.907  بين المجموعات

  63.579  254  16148.992  داخل المجموعات
المعوقات 

  ماعيةاالجت
    256  16201.899  المجموع

0.0416  0.660  
غير دال 
  إحصائيا

  212.474  2  171.444  بين المجموعات

  209.396  261  11724.250  داخل المجموعات
المعوقات 
  السياسية

    263  11895.693  المجموع

1.908  0.150  
غير دال 
  إحصائيا

  876.894  2  424.949  بين المجموعات

  522.221  254  53186.522  داخل المجموعات
المعوقات 
  الشخصية

    265  53611.471  المجموع

1.015  0.364  
غير دال 
  إحصائيا

  876.894  2  1753.788  بين المجموعات

  522.221  224  116977.455  داخل المجموعات

المجموع 
الكلي 
    226  118731.242  المجموع  لالستبانة

1.679  0.189  
غير دال 

  ائياإحص

  
أن قيمة مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة تساوي ) 5.8(يوضح الجدول رقم 

، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء )0.05(وهي أقل من ) 0.000(
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 لمتغير التعليم العالي بمحافظات غزة تبعاوقات في مؤسسات المستجيبين حول توافر تلك المع
ـــي قبول الفـــــــا يعنـــ، مم)أكاديمي، أكاديمي إداري، إداري(التصنيف الوظيفي  ال "ري ــرض الصفـ

 تقديرات العاملين في متوسط) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك في مؤسسات التعليم العالي
  .")، أكاديمي إداري، إدارييأكاديم(تبعا لمتغير التصنيف الوظيفي القيادي في تلك المؤسسات 

ادات والتقاليد واألعراف، ـــــوتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى توحد الظروف المحيطة وتوحد الع
  . والتصورات اتجاه معوقات ممارسة المرأة للسلوك القياديوبالتالي توحد المعتقدات

التي استنتجت عدم وجود فروق ذات داللة  )2004العيدروس، ( اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
ليم ــسات التعـــي مؤســادية فـــلضغوط التي تواجه المرأة القيقدير أفراد العينة لـــإحصائية لدرجة ت

  .وظيفةـ الالعالي تبعا لمتغير نوع
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في  )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: (رابعلاالفرض 
تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون متوسط 

 5أقل من (ة  لمتغير سنوات الخدمممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعا
 ). سنوات10سنوات، أكثر من 10 - 5سنوات، 

 ONEوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قامــت الباحثــة باســتخدام أســلوب تحليــل التبــاين األحــادي 

WAY ANOVA  يوضح ذلك) 5.9( والجدول:  
  

  )5.9(جدول رقم
المجموع مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف وقيمة الداللة لكل مجال و

  الكلي تبعا لمتغير سنوات الخدمة
  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

  9.388  2  18.777  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
16183.122  254  63.713  

المعوقات 
  االجتماعية

    256  16201.899  المجموع

0.147  0.863  
غير دال 
  إحصائيا

  15.673  2  31.345  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
11864.348  261  45.457  

المعوقات 
  السياسية

    263  11895.693  المجموع

0.345  0.709  
غير دال 
  إحصائيا

  305.103  2  610.206  بين المجموعات
اخل د

  المجموعات
53611.471  254  208.666  

المعوقات 
  الشخصية

    256  53611.471  المجموع

1.462  0.234  
غير دال 
  إحصائيا

  174.101  2  348.202  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
118383.041  224  528.496  

المجموع 
الكلي 
  لالستبانة

    226  118731.242  المجموع

0.329  0.720  
غير دال 
  إحصائيا
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ستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة تساوي أن قيمة م) 5.9(يوضح الجدول رقم 
، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء )0.005(وهي أقل من ) 0.000(

زة تبعا لمتغير التعليم العالي بمحافظات غالمستجيبين حول توافر تلك المعوقات في مؤسسات 
ي قبول ـــــا يعنـ، مم)نوات س10سنوات، أكثر من 10 -5 سنوات، 5أقل من (سنوات الخدمة 

ي ــف) α ≥ 0,05(ة ـال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل"الفرض الصفري 
 تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون متوسط

 5أقل من (مة  لمتغير سنوات الخدممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعا
  .") سنوات10سنوات، أكثر من 10 - 5سنوات، 

ــوتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى توحد الظروف المحيطة وتوحد الع يد واألعراف، ـادات والتقالـ
  .وبالتالي توحد المعتقدات والتصورات اتجاه معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي

ذات داللـــة  التــي اســـتنتجت عـــدم وجـــود فـــروق) 2004العيـــدروس، (اتفقــت هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة 
ــة ل ة فــي مؤســسات التعلــيم ـــــــــــرأة القياديــــــــلــضغوط التــي تواجــه المإحــصائية لدرجــة تقــدير أفــراد العين

  .العالي تبعا لمتغير سنوات الخدمة
ــة إحــصائية  التــي اســتنتجت وجــود فــروق) 2005، جبــر( هــذه النتيجــة مــع دراســة ختلفــتا ذات دالل

ــة ل الي تبعــا ـــــــلــضغوط التــي تواجــه المــرأة القياديــة فــي مؤســسات التعلــيم العلدرجــة تقــدير أفــراد العين
  .لمتغير سنوات الخدمة
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   :اإلجابة على السؤال الثالث/ ثالثا
  ـ: من أسئلة الدراسة علىثالثلينص السؤال ا

مـرأة للـسلوك القيـادي فـي مؤسـسات ما سبل التغلب على المعوقـات التـي تحـول دون ممارسـة ال"
  التعليم العالي بمحافظات غزة؟ 

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتفريغ المقترحات 
ــوالواردة في إجاب ـــاتهم للسؤال المفتــــــــ وح لالستبانة، ورتبت الباحثة هذه المقترحات تنازليا وفقا ــ

  ــــــــــــ:التالي) 5.10( كما في الجدول رقم لتكرارها
  )5.10(جدول رقم 

  اقتراحات أفراد عينة الدراسة لسبل التغلب على معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي
  الترتيب  الوزن النسبي  التكرار  المقترح  الرقم

1.   
عقد برامج تدريبية للعامالت في 

ؤسسات التعليم العالي في مجال م
  القيادةدارة واإل

  األول  51.7  62

2.   
التوعية الدينية لفئات المجتمع 

بدور المرأة في المجتمع في جميع 
  المجاالت

  الثاني  41.7  50

3.   
متابعة المرأة تعليمها العالي 

  "الدراسات العليا"
  الثالث  30  36

4.   
منح المرأة الفرصة المناسبة 

  للوصول إلى مركز قيادي
  الرابع  24.1  29

5.   
وات لتوعية تنفيذ ورش عمل وند

  المرأة بأهمية دورها في المجتمع
  الخامس  22.5  27

6.   
دعم السلطة الوطنية الفلسطينية 

  للمؤسسات النسائية 
  السادس  21.7  26

7.   
تغيير بعض المفاهيم في التنشئة 
االجتماعية التي تميز بين الرجل 

  والمرأة 
  السابع  19.2  23

8.   
توفير الدعم المادي والمعنوي 

   دور قياديللمرأة عند خوضها
  الثامن  15  18
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9.   
مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات 
  اإلدارية في المستويات المختلفة

  التاسع  11.7  14

10.
د دورات تدريبية للمرأة في عق

  الذات والثقة بالنفستأكيد 
  العاشر  10.8  13

11.   
وضع معايير واضحة للمناصب 

اإلدارية العليا في مؤسسات 
  التعليم العالي

  عشرالحادي   10  12

12.
سن القوانين المساندة لحقوق 

  المرأة في العمل
12  10  

الحادي عشر 
  مكرر

13.

إذاعية "تخصيص برامج إعالمية 
لتسليط الضوء على "  ومرئية

إبداعات المرأة الفلسطينية ودورها 
  الريادي في المجتمع

  الثاني عشر  9.2  11

14.
توعية الرجل في مؤسسات التعليم 

يام العالي بقدرة المرأة على الق
  بالدور القيادي

  الثالث عشر  6.7  8

  
 .عامل وعاملة) 120(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا ن السؤال المفتوح  •

 .فأكثر) 8(لقد تم عرض المقترحات التي بلغ تكرارها  •

  ـــــــــــ:الل الجدول السابق يالحظ ما يليمن خ
ي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي فـــي عقـــد بـــرامج تدريبيـــة للعـــامالت فـــ"أن المقتـــرح األول  .1

ـــادة ـــى المرتب" مجـــال اإلدارة والقي ـــة تكـــرارا وحـــصل عل ـــر مقترحـــات أفـــراد العين ــــأكث ة ــــــــ
بر البـــرامج التدريبيـــة مهمـــة جـــدا لتزويـــد ـحيـــث تعتـــ%) 51.7(األولـــى بـــوزن نـــسبي 

ٕواكـــساب العـــامالت المهـــارات القياديـــة التـــي تـــساعدهن فـــي أداء دورهـــن القيـــادي فـــي 
ت التعلــــيم العــــالي بمحافظــــات غــــزة حيــــث أثبتــــت الدراســــات فاعليــــة البــــرامج مؤســــسا
 .التدريبية

التوعيـــة الدينيـــة لفئـــات المجتمـــع بـــدور المـــرأة فـــي المجتمـــع فـــي جميـــع "أمـــا المقتـــرح  .2
وذلــك كــي يــتم تغييــر %) 41.7(حــصل علــى المرتبــة الثانيــة بــوزن نــسبي " المجــاالت
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ـــ علــى ثقــة المــرأة بنفــسها وعلالنظــرة اتجــاه المــرأة والــذي بــدوره يــنعكس ـــى سلوكــــــــــ ها ــــ
 .الذي يؤهلها ألداء دورا قيادي في جميع أماكن تواجدها

ـــبــــحــصل علــى المرت" الدراســات العليــا"متابعــة المــرأة تعليمهــا العــالي "أمــا المقتــرح  .3 ة ـــــــــ
ملـــة فــــي حيـــث أن الدرجــــة العلميـــة ســـتؤهل المـــرأة العا%) 30(الثالثـــة بـــوزن نـــسبي 

  .مؤسسات التعليم العالي إلشغال مواقع قيادية
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  :التوصيات
ـــتعــرض الباحثــة فيمــا يلــي بعــض التوصه الدراســة فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج هــذ ـــيات التـــــ ي ــــــــ

  .تهدف للتغلب على معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي
  :لذا توصي الباحثة بما يلي

ضــرورة تبنــي خطــة وطنيــة للمؤســسات الحكومــة بمــشاركة مؤســسات المجتمــع المــدني والتــي لهــا  .1
ـــذليل  ـــى البـــرامج المدروســـة مـــن أجـــل النهـــوض بواقـــع المـــرأة، وت اهتمـــام بـــشئون المـــرأة تقـــوم عل

 :خطةالصعوبات التي تواجه عدم إنصافها مجتمعيا، وتشريعيا، ووظيفيا حيث تتضمن ال

اســتثمار وســائل تعزيــز الــوعي المجتمعــي وتغييــر ذهنيتــه اتجــاه المــرأة عــن طريــق  •
 الجماهيريــــة فــــي غـــرس القــــيم والمفــــاهيم ؤســـساتالمالمــــساجد واإلعـــالم والتثقيــــف و

ف ـــــــــة وتعريـــــــــــاإليجابيــة نحــو تنــشئة المــرأة ودورهــا فــي الحيــاة االجتماعيــة والعملي
 وفــي المــشاركة فــي اتخـــاذ ،اجبــاتهم وأدوارهــم فــي الحيــاةالرجــل والمــرأة بحقــوقهم وو

 .ٕالقرارات واتاحة الفرص في تبوء المواقع القيادية

ي تـــدريب الـــنشء  فـــ المـــدنيالمجتمـــعومؤســـسات  المؤســـسات التعليميـــةتفعيـــل دور  •
 . وتنشئتهم تنشئة فكرية واجتماعية سليمة ، وتنمية وعيهم

 :إنشاء مركز تدريبي للقيادات النسائية •

يتولى مهام تهيئة القيادات النسائية في مختلف المجـاالت والتخصـصات، مـن   - أ
ٕخــالل إكــسابها المهــارات والقــدرات القياديــة واطالعهــا علــى أحــدث مــا توصــل 

 .إليه في علم اإلدارة وممارسة العمل اإلداري

يــوفر المركــز قاعــدة معلوماتيــة بالبيانــات األساســية الخاصــة بــالمرأة، والعمــل   - ب
 .المعلومات واإلحصاءات وتطويرها بشكل دوري ودائمعلى تحديث 

رأة ـــــــــــيقــوم المركــز بــإجراء الدراســات العلميــة المتعمقــة فــي مجــال ممارســة الم  - ت
ـــاء عملهـــا،  ـــات التـــي تواجههـــا أثن ـــشخيص المعوق ـــادي، وت للعمـــل اإلداري والقي

 .ووضع الحلول المناسبة

ـــاســات العليــا عــن طريــق عمــل توأمإيــالء أهميــة كبيــرة لمتابعــة المــرأة تعليمهــا للدر • ة ـــــ
ــــ ــــة الامــــع مؤســــسات دوليــــة ماليزي ــــ وتركيــــا واالســــتفادة مــــن التجرب ــــة ـــــ سعودية تجرب

 لمتابعــة مجــال دراســتهن مــع أزواجهــناإلبتعــاث الخــارجي لطالبــات متفوقــات فــي "
 ".دراسات عليا"تعليمهن األكاديمي 

لة الثانويــــة ـــــــتميــــزات فــــي المرح المتبــــرامج تدريبيــــة لتأهيــــل قيــــادات شــــابة للطالبــــا •
 .والمرحلة الجامعية يمكن أن يكون لهن دورا قياديا في المستقبل
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ي ـــــــــا فـــــــــــــــالعمــل علــى تعــديل صــورة المــرأة أمــام نفــسها، وتوعيتهــا بحقوقهــا ودوره •
ادي ــــــيــٕالتنميـة الــشاملة، واقناعهـا بقــدراتها التــي يمكـن لهــا مــن خاللهـا أداء الــدور الق

ــــسائية  ــــى التجــــارب الناجحــــة للقيــــادات اإلداريــــة الن ــــضوء عل ــــسليط ال ــــق ت عــــن طري
ٕالموجــودة فــي المواقــع المختلفــة فــي العــالم العربــي واإلســالمي وابــراز نمــاذج نــسائية 
ــا بنــاءا علــى الكفــاءة  ــة العلي شــاركت فــي األعمــال، ووصــلت إلــى المناصــب اإلداري

ــــاذج متميـــزة ورائـــدة تؤكـــد كفوالخبـــرة والتميـــز، وعرضـــها علـــى المجتمـــع كنمـــ اءة ــــــــــــــ
 .المرأة

 –ًا ـــــــــ علمي–ًرعيا ـــــــــــــش(ضـــرورة العمـــل علـــى إيجـــاد مؤســـسات نـــسائية متخصـــصة  •
ـــا  ـــا –ًتربوي ـــسهم إســـهاما جلي، مـــن)ً اقتـــصاديا–ً اجتماعي ــــً شـــأنها أن ت فـــي البنـــاء ًا ــــ

ـــــوي للمـــــرأة ال ـــــدعوي والترب ـــــوم ،مـــــسلمةال ـــــضا – وتق ــــــ بإعـــــداد ك–ً أي ـــــسائية ـــــ وادر ن
ـــمتخصــصة فــي مجــال العلــوم الــشرعية، والطــب، واالجتمــاع، واالقتــصاد، وغيره ا ـــــــ

ـــــوال شــــك أن دفــــاع المــــرأة المــــسلمة عــــن حقوقهــــا الــــشرعية الت مــــن المجــــاالت؛ ي ـــــ
 .ًها دينها أبلغ أثرا من دفاع الرجل عنها، وهذا أمر مجرب ومشاهدـــــضمن

ــد بــرامج ت .2 ــة للمــرأة، بهــدف رفــع كفاءتهدريبيــة لتنميــة وتطــوير المعق ا ــــــــــــــــهــارات اإلداريــة والقيادي
 .العلمية والمهنية التي تؤهلها إلشغال مواقع قيادية

ٕالـــى ، وتعزيـــز الثقــة بــالنفسإلــى  ٕعقــد دورات تدريبيــة فـــي إدارة الــذات وادارة الوقــت التـــي تهــدف .3
 . والوجدانية للمرأة إلشغال مواقع قيادةاإلعداد والتهيئة الذهنية والنفسية

ــادات الــسياسية العليــا فــي دع .4 ــه القي ــذي تلعب ــدور ال ـــالتركيــز علــى أهميــة اســتمرارية ال م حــصول ــــ
المــرأة علــى حقوقهــا لمــا لــه مــن أثــر علــى التغييــر المجتمعــي، حيــث أن هــذه القيــادات تمثــل قــوة 

ا ودورهــــا فــــي ـــــــــــــز مكانتهــــــــــــيـا وتعزدافعـــة باتجــــاه تطــــوير المــــرأة وتحــــسين أوضــــاعها وظروفهــــ
 .المجتمع

دعــم إنــشاء ملتقــى للعــامالت يــتم مــن خاللــه عقــد ورش عمــل للعــامالت فــي مؤســسات التعلــيم  .5
العــالي لمناقــشة بعــض المعوقــات والــصعوبات التــي تجــابههن فــي ميــدان العمــل والتوصــل إلــى 

 .طرق لمعالجتها

ضانة ــــــــــــدور لح:  مـــثالدور األســـري للمـــرأة ومـــن ذلـــكضـــرورة تـــوفير أجـــواء عمـــل تـــتالءم والـــ .6
 .األطفال
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  :المقترحات
  :تقترح الباحثة إجراء مجموعة من الدراسات المستقبلية وهي

تجربــــة المــــرأة الفلــــسطينية القياديــــة فــــي مؤســــسات التعلــــيم العــــالي تغلبــــت علــــى " دراســــة حالــــة  .1
 .التعليم العاليكمثال يحتذى به للعامالت في مؤسسات " المعوقات

 .تقييم فاعلية إدارة الوقت لدى العامالت في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة .2

سات التعلــيم ــــــــفاعليــة برنــامج تــدريبي مقتــرح لتنميــة المهــارات القياديــة لــدى العــامالت فــي مؤس .3
 .العالي بمحافظات غزة

ــــالمواقـــع القياديـــة وتحديدراســـة اتجاهـــات المـــرأة الفلـــسطينية نحـــو تطلعاتهـــا فـــي تبـــوء  .4 د مـــستوى ــ
 .الطموح والرغبة لديها في إشغالها تلك المواقع في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة
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  :المراجع -
  .القرآن الكريم •
 :المراجع العربية/ أوال

 في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة): 1992(األلباني، محمد ناصر  .1
 .، دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية1، ج1، طاألمة

وزيع، ــــــــر والتـــــارف للنشــــــــة المعـــ، مكتب4 جصحيح وضعيف النسائي،): 1998(ــــــــــ  .2
 .الرياض

د الباقي، ــــــويب محمـرقيم وتبـ، تصحيح البخاري): 2003(د ابن إسماعيل ـالبخاري، محم .3
 .، مطابع دار البيان الحديثة، القاهرة2، ج1ط

، دار 11/12، ج2، طصحيح مسلم بشرح النووي): 1972(ابن مسلم، مسلم بن الحجاج  .4
 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

، دار الفكر للطباعة، 3، ط3، مج لسان العرب): 1994(ابن منظور، محمد بن مكرم  .5
 .بيروت

، دار القلم للنشر 1،ج6، طتحرير المرأة في عصر الرسالة): 2002(أبو شقة، عبد الحليم  .6
 .والتوزيع بالكويت، الكويت

 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةالقياس التربوي): 1994(أبو ناهية، صالح الدين  .7

جهاز اإلداري ـــــــتنمية القوى البشرية دراسة ألعضاء ال ):2000(أسعد، ثريا ولي الدين  .8
مجلة جامعة الملك  مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية،النسائي في إحدى 

 .29 ص– 13، ص2، عدد 14مجلد ، العزيز عبد

سات ــــاألساليب القيادية واإلدارية في المؤس): 2001(البدري، طارق عبد الحميد  .9
 .، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سورياليميةـالتع

، حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين): 2000(البرازي، محمد فؤاد  .10
 .، مكتبة أضواء السلف، الرياض2ط

 حزب مؤتمر المرأة الفلسطينية إلى أين،العقلية الفلسطينية، ): 1998(البردويل، صالح .11
 .الخالص الوطني اإلسالمي، غزة، فلسطين

امعة ـــــ ج،2002طين لعام تقرير التنمية البشرية فلس): 2002(برنامج دراسات التنمية  .12
 .فلسطين بير زيت، رام اهللا،

، دار مدخل إلى اإلدارة التربوية): 1983(البستان، أحمد عبد الباقي وطه، حسن جميل  .13
 .القلم، الكويت
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ارات العربية المتحدة ــوطني لدولة اإلمــــالتقرير ال: )2009(التقرير الوطني اإلماراتي  .14
 .، األمارات، دبي15+بيجن 

عة، ــ، الطبعة الرابهارات اإلشرافية واإلداريةـــة المــــتنمي): 2006(توفيق، عبد الرحمن  .15
 .مركز الخبرات المهنية لإلدارة، الكويت

، الطبعة الرابعة، مركز المهارات السلوكية والقيادية): 2006(توفيق، عبد الرحمن  .16
 .الخبرات المهنية لإلدارة، الكويت

 /arabic/ps.edu.alazhar.www://ttph ):2009(جامعة األزهر  .17

 ): 2009(الجامعة اإلسالمية  .18

aspx.Default/AboutIUG/ar/ps.edu.iugaza.www://http 

 .، غزة2007/2008دليل جامعة األقصى ): 2007(جامعة األقصى  .19

 ):  2009(جامعة القدس المفتوحة  .20

http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=7:  

الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع  ):2005(  دينا فهمي،جبر .21
 جامعة النجاح ،رسالة ماجستير غير منشورة ،في محافظات شمال الضفة الغربية العام

 . فلسطين،نابلس، الوطنية

اءات المرأة ـر إحصـــــــ سلسلة تقاري):2008(ركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز الم .22
 . رام اهللا فلسطين،2008ٕ قضايا واحصاءات والرجل

     إحصاءات التعليم،):2009(  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي  .23

    ،2009/8  acceshtm.ed/educatio/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http  

 ، رام اهللا، إحصاءات المرأة والرجل): 2009(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .24

 ـ).ps.gov.pcbs.www://http ,2009/8  acces،  فلسطين

 ، واقع المرأة الفلسطينية): 2010(ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25

  desktopmodules/ps.gov.pcbs.www://http  

، مؤسسة 1، طالمسلمة المعاصرة’ ةأصول تربية المرأ): 2001(حسن، حفصة أحمد  .26
 .بيروت، لبنانالرسالة، 

، دار الكندي، 1، ط القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم):2004(حسن، ماهر محمد  .27
 .إربد، األردن
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ــراكز القيادية فـــــــتجربة المرأة األردنية في الم ):2004(الحسين، إيمان بشير  .28 ي وزارة ـ
ان للدراسات جامعة عم، )غير منشورة(رسالة دكتوراة  ،-  دراسة حالة–التربية والتعليم 

 .العليا، عمان، األردن

، مركز التفكير اإلبداعي، أبو ظبي، تساعية صناعة القيادات): 2006(ّالحمادي، علي  .29
 .اإلمارات

دور المرأة العربية في إدارة التعليم العالي في المنطقة ): م1994(حمود، رفيقة سليم  .30
 .84ص- 51، ص2، العدد14، المجلد  المجلة العربية للتربية،العربية

 .، لبنانت بيرو،، دار النفائس5، طدراسة في السيرة ): 1981( ، عماد الدين خليل .31

، 15+التقرير الوطني للملكة األردنية الهاشمية بيجن ): 2009(خليل، منى مؤتمن  .32
 .عمان األردن

ـــــرأة فـــــــــين المـــــــتمك): 2006(الخوري، عصام ومخول، مطانيوس وهديوة، ندى  .33 ي ـ
رين للدراسات والبحوث ـــــــــعة تشــــمجلة جامجمهورية العربية السورية الواقع واآلفاق، ال

 .241- 219، ص2، عدد 28 سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، مجلد – العلمية

ـــدائرة اإلحصاء ال .34 ــ اءات ـــــإحص): 1995(ليم ـــــمركزية الفلسطينية، ووزارة التربية والتعــ
 .فلسطين ، رام اهللا،يم في الضفة الغربية وقطاع غزةالتعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .35 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الكتاب ): 1997(ـــــــــــــــــــــــ
 .فلسطين ، رام اهللا،3، رقم 1996/1997ي اإلحصائي التربوي السنو

ـــــــــــــــــــــــ .36 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ات ـــــــاهـــن اتجـــــرجل في فلسطيــــــرأة والــــالم): 1998(ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فلسطين  رام اهللا،ٕواحصاءات،

 .، دار النقاش، بيروت، لبنان1، طالمرأة في اإلسالم):1989(الدواليبي، محمد معروف .37

ـــدويك، تيسير وآخ .38 راف ــــــــس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشـــأس: )1998(رون ـــ
 .، عمان، األردن2، دار الفكر للطباعة، طالتربوي

دراســة الــسلوك القيــادي لــدى طــالب الحلقــة األولــى مــن : )1988(ناريمــان محمــد ، رفــاعي .39
الجــزء ، المجلــد الثالــث، مجلــة دراســات تربويــة، -مقيــاس الــسلوك القيــادي–التعلــيم األساســي 

 .80ص-34ص، 13

دارس الثانوية ـرات المــــــــــــمعوقات الدور القيادي لمدي): 2006(الزهيري، إبراهيم عباس  .40
 .285ص- 185، ص43، العددمجلة مستقبل التربية العربي، بنات وكيفية التغلب عليها

ــمدى االرتباط بين فلسفة اإلدارة والسل ):2004(الساعد، رشاد محمد  .41 ثره وك القيادي وأــــ
- 31، العدد العاشر، ص-جامعة أسيوط–مجلة دراسات المستقبل ، على اإلبداع التنظيمي

 .54ص
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الة، ـــــــسة الرســ، مؤس3، طرأة بين الفقه والقانونـالم): 1962(السباعي، مصطفى  .42
 .بيروت، لبنان

 اتحاد المنظمات ،1ط، السيرة النبوية دروس وعبر): 2006(السباعي، مصطفى  .43
 .الكويت ،الطالبية

ــضغوط العمل مستوياتها ومص): 2001(السباعي، هنية محمود  .44 ادرها واستراتيجيات ـ
رسالة إدارتها لدى اإلداريات والفنيات السعوديات العامالت في الجامعات السعودية، 

 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمةدكتوراة

أن التعليم العالي،  بش1998 لسنة 10مادة رقم ): 1998(السلطة الوطنية الفلسطينية  .45
 .فلسطين ، رام اهللامنشورات وزارة التربية والتعليم،

زم، ــــــــ، دار ابن ح2، طصناعة القائد): 2003(، طارق وباشراحيل، فيصل السويدان .46
  .نلبنا

أسباب فكرية واجتماعية حالت دون وصول المرأة : )2007(  طارق محمد،السويدان .47
                                                 ،الخليجية إلى المناصب القيادية

2008/4/26 acces10282=id&show=do?php.news/com.aleqt.www://http . 

أنماط السلوك القيادي وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى  ):2003(السيسي، شعبان .48
 .80ص- 47، العدد األول، صمجلة البحوث اإلدارية، المدير المصري

العوامل المؤثرة على مدى نجاح المرأة في المشروعات التي  ):1995(ندا شامي، مير .49
ـــة األردنية، عـ، الجامعرسالة ماجستير غير منشورة تملكها وتديرها في األردن، مان، ـ

 .األردن

،  ارتفاع معدل المناصب التي تشغلها المرأة السعودية):2009(شبكة سعوديون اإلخبارية  .50
actio-news/com.saudiyoon.www://http.  

وامل المجتمعية المرتبطة بفاعلية عمل المرأة كمديرة في الع): 2003(شتات، نهى إبراهيم  .51
، جامعة شمس البرنامج المشترك رسالة دكتوراهالمدارس األساسية والثانوية بمحافظات غزة، 

 .القاهرة، مصرمع جامعة األقصى بغزة، 

 ،المرأة الفلسطينية والعمل الجاد في الدعوة والجهاد): 2008(الشنطي، جميلة  .52

145/node/com.salmajed.www://http(  

السبل والطرق الكفيلة بتفعيل دور المرأة في مجال  ):2002( عبد اللطيف مالشهابي، أنعا .53
ة الخليج ــــــمؤتمر دور المرأة في اإلدارة في منطق، تها للعمل اإلداري والقياديممارس
 .، الدوحة، قطرالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، العربي
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مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي من وجهة  ):2001( ومحمد، موفق مالشهابي، أنعا .54
القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات  رمؤتم ،)التجربة العراقية( نظر القيادات النسائية

 .، القاهرة، مصرالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،المعاصرة لإلدارة العربية

، دار غريب للنشر والطباعة السلوك القيادي وفعالية اإلدارة): 2000(شوقي، طريف  .55
 .والتوزيع، القاهرة، مصر

يرة خير ـــــدى والرشاد في سسبل اله): 1993(الصالحي الشامي، محمد بن يوسف  .56
، 1ط ،الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود تحقيق وتعليق، العباد

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،4ج

، دار السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث): 2006(الصالبي، علي محمد  .57
 .المعرفة، بيروت، لبنان

 .  ، المكتبة الشاملةيرة النبوية في تربية األمة وبناء الدولةالس): 2000(ـــــــــــ  .58

مجلة كلية ، خصائص الشخصية القيادية في المرأة اليمنية): 2002(الطارق، علي  .59
 .31ص- 1، ص25 جامعة صنعاء، العدد،اآلداب

 .، دار المستقبل، الخليل، فلسطين3، طدليل التدريب القيادي)" 1998(الطالب، هشام  .60

، 3حمدي بن عبد المجيد، مج: ، تحقيقالمعجم الكبير): 1983( سليمان أحمد الطبراني، .61
 .، مكتبة العلوم والحكم، الموصل2، ط2ج

، دار 3 ط،ميـة والسلوك المنظــاإلدارة التربوي): 2001(الطويل، هاني عبد الرحمن  .62
 .ل للطباعة والنشر، عمان، األردنـــــــوائ

رسالة ماجستير لمرأة المسلمة والغزو الفكري، قضايا ا): 2005(عاشور، صفاء عوني  .63
 . غزة، فلسطين-، الجامعة اإلسالميةغير منشورة

 .، مطبعة السعادة، مصر2، طالمرأة بين الدين والمجتمع): 1981(عبد الباقي، زيدان  .64

 القيادة اإلدارية ودورها في صنع القرار ):2004(عبد الحميد، عبد العظيم عبد السالم  .65
 .، دار النهضة العربية، القاهرة، مصردراسة مقارنة

دولية دراسة نقدية ــــــؤتمرات الــــقضايا المرأة في الم): 2002(عبد الكريم، فؤاد عبد الكريم  .66
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رسالة دكتوراه، ،في ضوء اإلسالم

 .السعودية

علمية للمكتبات ومراكز المعلومات ومدى اإلدارة ال ):2003(، هند عبد الرحمن لعروانا .67
،  بالمملكة العربية السعوديةتطبيقها في األقسام النسائية بمؤسسات التعليم العالي

 .السعودية، الملك فهد الوطنيةمطبوعات مكتبة 
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اتجاهات المرأة القيادية في األردن نحو  ):2003(ّالعزام، عبد المجيد والشهابي، أنعام  .68
العلوم -المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،أة إلى المواقع القيادية العليامعوقات وصول المر

 .114ض- 94، المجلد السادس، العدد الثاني، ص- اإلنسانية

 ،مهارات القيادة وصفات القائد): 2002(ّالعساف، أحمد عبد المحسن  .69
htm.3/assaf/Doat/net.saaid.www://http     2008/11/15Acces   

المشكالت اإلدارية التي تواجه المرأة الموظفة في القطاع العام  ):1998(لي العضايلة، ع .70
، 4، العدد14، المجلدمجلة أبحاث اليرموك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردني

 .140ص- 123ص

عليم ــــــدرجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والت ):2004( دهر فالعظامات، خل .71
تزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين لهم، ــــي وااللـفــ بالرضا الوظيتهافي األردن وعالق

 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن،)غير منشورة (رسالة دكتوراه

                             والنصرانية واليهودية، المرأة في اإلسالم: عمر، مسلم عبد اهللا .72

20/02/09  acces  

                                
http://islamegy.wordpress.com/articles/woman_in_islam  

 ، جامعة عفت تفتتح التعليم األهلي النسوي في السعودية): 2009(العواجي، محمد  .73

9672/node/com.alrroya.www://http( 

معوقات وصول المرأة للمناصب اإلدارية العليا في ): 2002(مد عودة، سمر مح .74
 .، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينرسالة ماجستيرالمؤسسات الفلسطينية، 

االتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في ) :2006(عياصرة، علي والفاضل، محمد  .75
 .، عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع1، طالمؤسسات التربوية

ضغوط العمل التي تواجهها القيادات التربوية النسائية ): 2004( أغادير سالم ،العيدروس .76
، القرى جامعة أم ، رسالة ماجستير،بجامعة أم القرى في عصر عولمة السلوك اإلنساني

 .مكة المكرمة

مجتمع معوقات تولي المرأة للمناصب القيادية في ال ):2008(الغانم، كلثم وآخرون  .77
 .، المجلس األعلى لشئون األسرة، قطرجامعة قطر ،القطري

، دار الوفاء، المنصورة، 1، طرة النبويةـــــــفقه السي): 1997(الغضبان، منير محمد  .78
 .مصر

 حزب مؤتمر المرأة الفلسطينية إلى أين،حقوق المرأة، ): 1998(الغول، محمد فرج  .79
 .الخالص الوطني اإلسالمي، غزة، فلسطين
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، دار غريب للطباعة المهارات االجتماعية واالتصالية): 2003(ج، طريف شوقي فر .80
 .والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات ): 2005(فليه، فاروق وعبد المجيد، السيد  .81
 .، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن1 ط،التعليمية

 .، دار الفكر، بيروت1، مجالقاموس المحيط): 1978(مد بن يعقوب الفيروزأبادي، مح .82

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .83 ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .، دار الفكر، بيروت3، مجالقاموس المحيط): 1978(ـــ

 العوامل المؤثرة في السلوك اإلداري اإلبداعي للقيادات ):2008(د  مريم أحم،القحطاني .84
رسالة  ،دراسة مطبقة على منظمات التعليم العالي بمنطقة مكة المكرمة(اإلدارية النسائية 

 . السعودية، جامعة الملك عبد العزيز،ماجستير غير منشورة

أكثر من نصف المرأة في الواقع وفي التأثير ): 2000( محمد فالقرضاوي، يوس .85
 ،المجتمع

     2008/4/26Acces  htm.8b96p650/hqoq/woman/com.laghba.www://http 

، دار الغرب اإلسالمي، 1، طالمرأة في العهد النبوي): 1993(كركر، عصمة الدين  .86
 .بيروت، لبنان

 رأة العربية في اإلدارة وسبل النهوض بها،ـــــــع المـــواق): 2001(كعكي، سهام صالح  .87
هة التحديات المعاصرة ـــــــــالمؤتمر العربي الثاني في اإلدارة القيادة اإلبداعية في مواج

 . المنظمة العربية للتربية والتعليم، القاهرةلإلدارة العربية،

 ، ردود دولة قطر بشأن تنفيذ منهاج بيجين): 2004(المجلس األعلى لشئون األسرة  .88
 .قطر

، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4، طلمعجم الوسيطا): 2004(مجمع اللغة العربية  .89
 .مصر

، القدس، دور المرأة المسلمة بين األصالة والمعاصرة): 2002(محسن، فاطمة خليل  .90
  acces09 /02/20.k 5-htm .1/4717/Web/amm/w/com.islamportفلسطين 

سطينية تحت ــــــــــمعاناة المرأة الفل): 2008(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  .91
 .، بيروت، لبنان1، طاالحتالل اإلسرائيلي

التعليم العالي في فلسطين الواقع وسبل ): 2005(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .92
 .، غزة، فلسطين1، طتطويره

، المعادي المدير الذكي كيف يكون الذكاء في القيادة): 2007(مصطفى، أحمد سيد  .93
 .الجديدة، مصر
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قيق السقا،  تح،3/4، جيرة النبويةـــــالس: )1997(د الملك ابن هشام المعافري، عب .94
 .مصطفى وآخرون، الدار الثقافية العربية، بيروت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .95 ــــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيق السقا،  تح،1/2ج، لسيرة النبويةا: )1997(ـ
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  )1(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

    غــــزة–ة الجامعـــة اإلســــالمي
  

  عمـــــــــــادة الدراســـــــــــات العليـــــــــــا 
  

   أصـــول تربيـــة–كليـــة التربيـــة 
  

  إدارة تربويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

  2009:   /   / التاريخ:                                                                                 اليوم

  ا اهللا/حفظه:                       ت/األخ
  بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا و

  طلب تحكيم استبانه : الموضوع
 العلم في بالدنا المباركة، بداية نشكر لكم جهودكم المباركة وكل ما تبذلوه من أجل مسيرة       

  . ويجعلكم ذخرا لبلدنا الطيب، اهللا أن يبارك فيكمنسأل
 بإجراء دراسة بعنوان ثةـوم الباحــــة حيث تقـــــــــــأداة دراسوهي       يرفق هذا الكتاب استبانه  
 وسبل معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة"

  . للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص إدارة تربوية"التغلب عليها
  :مجاالت أربع عرفت الباحثة المجاالت إجرائيا كالتاليوتحتوي االستبانة على   

هي المعوقات التي تتعلق بثقافة المجتمع، ونظرته للمرأة وكيفية تنشئتها :جتماعيةقات االالمعو
وتهيئتها للقيام بمسئولياتها، وتتعلق بنظرة المجتمع ومؤسسات التنشئة االجتماعية لعمل المرأة 

  .وتوليها مناصب قيادية، والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
 والتي تحول دون ،اع االقتصاديةــــباألوضيقات التي تتعلق ـــــــ المعهي :المعوقات االقتصادية

  . ممارسة المرأة للسلوك القيادي
هي المعوقات التي تتعلق بالبعد التشريعي والسياسي، وكذلك األوضاع  :قات السياسيةالمعو

  السياسية والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي
لمعوقات التي تتعلق بشخصية المرأة ونفسيتها، وقدراتها، ومؤهالتها  هي ا:قات الشخصيةالمعو

  .العلمية ومهاراتها، والتي تحول دون ممارستها لسلوك القيادي
يسر الباحثة أن تضع بين أيديكم هذه االستبانة إلبداء آرائكم وتعديل ما ترونه من خالل خبرتكم 

  .           القيمة لتخرج بالصورة المناسبة
    الباحثة                                  شاكرين لكم حسن تعاونكم                         

  مؤمنة صالح الرقب                                                                                              
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  -:معلومات عامة/ أوال
  جامعة األقصى     O جامعة األزهر     Oة   الجامعة اإلسالميO :المؤسسة التعليمية -1

 أنثى O          ذكرO        : الجنس -2

  دكتوراهO        ماجستير    O    بكالوريوس   O: علميالمؤهل ال -3

  سنوات10 أكثر من O   سنوات O 5 - 10   أقل من خمس سنواتO: سنوات الخدمة -4

   أكاديمي إداريO        إداري   O أكاديمي            O :المسمى الوظيفي -5
  

  :فقرات االستبانة/ ثانيا
  

  

  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة
الصياغة 
  الفقـــــرة  اللغوية

  واضحة
  غير

  غير  منتمية  واضحة
غير   سليمة  منتمية

  سليمة

  التعديل المناسب

  المعوقات االجتماعية واالقتصادية: المجال األول
                .لمرأة كربة بيت لنظرة المجتمع   .1
ــرأة غيــــر    .2 ــناع القــــرار بــــأن المــ ــة صــ قناعــ

ــة  ـــب اإلداريـــ ـــولي المناصــ ـــى تـ قــــادرة علــ
  .العليا

              

ــى ت   .3 ــ ـــرأة علــــ ــ ـــدرة المـــ ــ ــعف قـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ـــــ حمل ــ
  . ضغوط العمل في المناصب القيادية

              

ــسئوليات األس   .4 ــ ــدد المــ ــ ــتعــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــرية ســ ـــ ــ ـــ واء ـ
  .الزوج أو األبناء

              

نجــاح بعــض اعتقــاد صــناع القــرار بــأن    .5
ـــى  ـــ ــ ـــد علــ ـــ ــ ــــل يعتمــ ــ ـــ ــي العمـ ــ ـــ ــ ـــساء فـ ـــ ــ النــ

  .المجامالت

              

ــأن المـــرأة تهـــتم    .6 ــرار بـ ــناع القـ اعتقـــاد صـ
ـــب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــساب ـ ــ ــ ـــ ـــى حـ ـــ ــ ــ ـــشكلية عل ــ ــ ـــ األمور ال

  . الجوهر

              

ــولي    .7 ــ ـــ ــ ـــوظفين لتـــ ــ ـــ ــ ــل المــ ـــ ــ ــ ـــعوبة تقبـــ ــ ـــ ــ صــ
  . المسؤولية من جانب المرأة
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  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة
الصياغة 

  الفقـــــرة  ةاللغوي
  واضحة

  غير
  غير  منتمية  واضحة

غير   سليمة  منتمية
  سليمة

  التعديل المناسب

ــ   .8 ــ ــ ـــ ــع لترشيـــ ــ ـــ ــ ــــب المجتمـــ ــ ــ ــــرأة ـتجنــــ ــ ــ ح المــــ
  .لمناصب إدارية رفيعة

              

ـــسئولي   .9 ــوق المـــ ــ ــدم وثــ ـــ ــــرأة نعـ ـــأداء المــ ــ  بـ
  .العاملة

              

ــي المواقـــع  .10 ــة فـ ضـــعف المحفـــزات الماليـ
  .القيادية

              

ـــوازن  .11 ــ ـــر متــ ــ ـــر غيــ ــ ــب واألجــ ــ ـــ مالراتــ ـــ ــــ ــ ــ ع ـ
  .الجهد المبذول

              

عــدم وجــود الحــوافز التــشجيعية الماديــة  .12
  .والمعنوية

              

ـــة المت .13 ـــ ــ ــ ـــالعالقـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــــرأة ـ ــ ــ ـــ ــين المــ ــ ـــ ــ ــ ــ وترة ب
  . والرؤساء

              

                .عدم تقبل العاملين أن تقودهم امرأة .14
تخوف األهل واألزواج من عمـل المـرأة  .15

  . خارج المنزل
              

ة صـــناع القـــرار بقـــدرة المـــرأة ضـــعف ثقـــ .16
  . على القيادة

              

                . قيود األهل واألزواج على االختالط .17
ــة  .18 ــاوت فـــي المكانـــة االجتماعيـ وجـــود تفـ

  . بين الرجل والمرأة
              

ــادة  .19 ــد غيـــر مـــشجعة لقيـ العـــادات والتقاليـ
  .المرأة

              

ـــع  .20 ـــا المجتمــــ ــــي يوفرهــــ ـــرص التـــ ــة الفــــ ــ قلـــ
  .لتطور المرأة

              

ــدين .21 ـــاطئ للـــ ــسير الخــ ـــدات ،التفـــ  والمعتقــ
ــــن ق ـــد مــ ــ ــي تحـ ــ ـــــالتــ ــ ــ ـــ ــ ـــى ـ ـــ ـــرأة عل درة المـــ

  .القيادة
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الصياغة   االنتماء للمجال  وضوح الفقرة
  اللغوية

  التعديل المناسب
  الفقـــــرة

  واضحة
  غير

  غير  منتمية  واضحة
غير   سليمة  منتمية

  سليمة
  

ــاالت  .22 ــ ــ ــى مجـ ــ ــــرأة علـــ ــ ــصار دور المـ ــ اقتـــ
  . العملمحددة في

              

ــدها  .23 ــ ــرأة وتقلــ ــ ـــاح المــ ـــل لنجـــ ـــض الرجـــ رفــ
  .المناصب العليا

              

ــرأة التـــي تميـــز  .24 ــة للمـ التنـــشئة االجتماعيـ
  .بين الذكر والمرأة

              

ـــى  .25 ـــ ــرأة علــ ــ ــــع للمــــ ــ ـــشجيع المجتمــ ـــة تـــــ ــ قلـــ
  .االبتكار واإلبداع في العمل اإلداري

              

عـــدم تقبـــل األهـــل أو الـــزوج إلـــى تـــولي  .26
  . قياديةالمرأة مناصب

              

ـــبة  .27 ـــة المناســ ــدمات المجتمعيـ ــاب الخــ ــ غي
ـــاح  ــ ـــى النجـــ ــ ـــ ـــرأة عل ـــ ـــساعد المــ ـــــ ــي ت ــ ــ التــ

  .اإلداري

              

ــــرأة  .28 ــ ــ ـــل المـــ ـــ ــ ــ ـــاالت عمـ ــ ــ ـــ ــة مجـ ـــ ــ ـــ محدوديـ
  .الفلسطينية

              

ــول دون  .29 ــ ــ ــة تحــ ـــ ــــل المهنيـــ ــ ــــيطرة الرجــ ــ ســ
التقدم اإلداري للمرأة في سلم المناصـب 

  .العليا

              

  يةقات السياسالمعو: المجال الثاني
ــول بهــــا وال    .1 ــوانين والتــــشريعات المعمــ القــ

ـــيحات  ــ ـــ ــ ــ ــال الترشـــ ــ ــ ـــ ــ ــي مجــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــيما فـــ ــ ــ ـــ ــ ســ
  . واالنتخابات

              

ــــرأة    .2 ــ ـــسياسية للمــ ــ ــ ـــشاركة الـ ــ ــعف المـــ ـــ ــ ضـ
  . الفلسطينية

              

ــاذ    .3 ــ ــع اتخــ ـــي موقــــ ــــساء فـــ ــدد النــ ــ ــــة عــ  قلــ
  . القرارات

              

ــب    .4 ـــحة للمناصـــ ــايير الواضــ ـــاب المعـــ               غيــ
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  . اإلدارية العليا

  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة
الصياغة 
  ةالفقـــر      اللغوية

  واضحة
غير 
  واضحة

  غير  منتمية
غير   سليمة  منتمية

  سليمة

  التعديل المناسب

ــل المـــرأة فـــي إطـــار العمـــل    .5 ضـــعف عمـ
  . النسوي

                                    

                . قلة دعم السلطة الوطنية للمرأة   .6

ـــي   .7 ـــسائية فــ ــات النــ ــ ــم الحركـ ــ ــــعف دعـ  ضـ
  . فلسطين للمرأة

              

انخفــــاض الــــدعم المــــادي المقــــدم للمــــرأة    .8
  . تعند الترشيح لالنتخابا

              

ـــات    .9 ـــتالل كانــــت مــــن معيقـ ــة االحـ مرحلــ
ــرأة لمناص ــ ـــ ـــول المــ ـــ ـــوصـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــة ـ ـــ ــ ب إداريــ

  .رفيعة

              

قلة انخراط المرأة في العمل الشبابي    .10
  ). األندية والجمعيات(مثل 

              

                . للمرأة) لية السياسيةاأله(ضعف    .11
  

  المعوقات الشخصية : المجال الثالث
ــة أكث   .1 ـــ ــــرأة للعاطفـ ـــام المــ ــ ــاحتكـ ــ ــ ــن ـــ ـــ ر مـ

ـــضايا  ـــ ــع القــ ــ ــل مــــ ــ ـــي التعامــــ ــ ــل فـــ ـــ العقـــ
  .اإلدارية

              

ـــي    .2 ـــرأة فــ ــدى المـ ــاب الموضــــوعية لـــ ــ غي
  .اتخاذ القرارات مقارنة بالرجل

              

                .ضعف ثقة المرأة بنفسها وبقدراتها   .3

ها على ـــــضعف ثقة المرأة بقدرت   .4
  . اتخاذ القرارات الرشيدة

              

ـــضغوط    .5 ــ ــ ـــرأة للــ ــ ــ ــة المــ ـــ ــ ــعف مقاومــ ـــ ــ ضــ
  . النفسية

              

ــة    .6 ــى المواجهـــ ـــرأة علـــ ـــعف قـــــدرة المــ               ضــ
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  . والتحدي
  

  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة
الصياغة 
  اللغوية

  الفقـــرة
  واضحة

غير 
  منتمية  واضحة

  رغي
  منتمية

  سليمة
غير 
  سليمة

  التعديل المناسب

ـــص   .7 ــ ـــ ــ ــــرأة لـ ــ ــ ــــرض المـــ ــ ــ ــتعـــ ــ ــ راع األدوار ـــ
وانعكاســاته ) موظفــة/أم/ زوجــة/ ابنــه(

  . النفسية السلبية

              

ــل    .8 ــسدية للحمـــ ـــسية والجـــ ـــأثيرات النفــ التــ
  . والوالدة

              

ــة    .9 ــي كافــ ــرأة بحريتهــــا فــ عــــدم تمتــــع المــ
  .المجاالت

              

                .لعاليقلة متابعة المرأة لتعليمها ا   .10

                .الثقافة اإلدارية السطحية للمرأة   .11

ضعف قدرة المرأة على تحمل    .12
  .مسؤولية العمل القيادي

              

ــشل فــــي    .13 ــوف الــــدائم مــــن الفــ عقــــدة الخــ
  .التقدم والتطور لدى المرأة

              

ــدى    .14 ـــ ـــة ل ــدافع والرغبــ ــ ــود الـ ــ ـــعف وجـ ضــ
  .المرأة في تبوء موقع أعلى

              

                . داري للمرأةضعف الحزم اإل   .15

ــرأة عل   .16 ــ ـــ ـــدرة المــ ــ ـــ ـــعف قـ ــ ــ ــضــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ى أداء ـ
  .األعمال التي تتطلب مهارة ذهنية

              

ــن أعبـــ   .17 اء العمـــل يبقـــي كثـــرة التـــذمر مـ
  .المرأة في مناصب إدارية متدنية

              

ـــة فـــــي  .18 ـــرأة العاملــ ـــشاركة المــ ـــعف مــ ضــ
  . البرامج التدريبية أثناء الخدمة

              

ة علـى االشـتراك فـي ضعف قدرة المـرأ .19
ــرة  ــ ـــ ــ ـــصة لفتــــ ــ ـــ ــ ــــة متخصـــ ــ ـــ ــ دورات إداريــ

  .طويلة
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ـــرص  .20 ــ ـــول الفــ ـــ ـــن قب ــ ـــرأة عــ ــ ــــذار المـ اعتــ
  .المتاحة لها

              

ـــرأة ل   .21 ـــ ــ ـــ ــعف إدراك المــ ــ ـــ ــ ــ ــضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ دورها ـ
  .وأهميتها في المجتمع

              

ــشمولية لــــدى المــــرأة  .22 ــصور النظــــرة الــ قــ
  .وتركيزها على الجزيئات

              

ــرأ .23 ــدرة المـــ ـــ ـــعف ق ــة ضــ ـــ ــــى المطالب ة علـ
  .بحقها

              

                .ضعف الخبرة اإلدارية للمرأة .24
ــة  .25 ــرأة العاملــ ــين المــ ـــوترة بــ ـــة المتـ العالقـ

  .وزميالتها
              

  
  

ما سبل التغلب على معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي / ثالثا
  بمحافظات غزة من وجهة نظركم؟

1 _
...............................................................................................

...............................................................................................  
2-  

..............................................................................................
............. ................................................................................  

3- 
..............................................................................................

................................................ ..............................................  
4- 

..............................................................................................
 ..............................................................................................

5- 
..............................................................................................

..............................................................................................  
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  )2(ملحق رقم 

  قائمة أسماء المحكمين
  

  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة اإلسالميةال  أيمن أبو سمرة. د   .1
  الجامعة اإلسالمية  جميل الطهراوي. د   .2
  جامعة األقصى  جواد الشيخ خليل. د   .3
  الجامعة اإلسالمية  رشدي وادي. د   .4
  الجامعة اإلسالمية  سليمان المزين. د   .5
  الجامعة اإلسالمية  سناء أبو دقة. د   .6
  جامعة القدس المفتوحة  سهيل دياب.د   .7
  الميةالجامعة اإلس  عاطف األغا. د   .8
  الجامعة اإلسالمية  عطا اهللا أبو السبح. د   .9
  الجامعة اإلسالمية  عليان الحولي. د   .10
  الجامعة اإلسالمية  فايز شلدان.د   .11
  الجامعة اإلسالمية  فتحية اللولو. د   .12
  الجامعة اإلسالمية  ماجد الفرا. د   .13
  الجامعة اإلسالمية  محمد األغا. د   .14
  يةالجامعة اإلسالم  محمود أبو دف. د.ا   .15
  وزارة التربية والتعليم  نهى شتات. د   .16
  الجامعة اإلسالمية  يوسف بحر. د   .17
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  )3(ملحق رقم 
  

    غــــــزة–الجامعــــــة اإلســــــالمية 
 

  عمـــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العليـــــــــــــا 
 

   أصــــول تربيــــة–كليــــة التربيــــة 
 

  إدارة تربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  -:ة/ت الفاضل/األخ
  تهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركا

   استبانه طبيقت: الموضوع

ــــــباركة وكل ما تبذلوه من أجـبداية نشكر لكم جهودكم الم          العلم في بالدنا يرةـــــل مسـ
  . ويجعلكم ذخرا لبلدنا الطيب، اهللا أن يبارك فيكمالمباركة، نسأل

ة بعنوان ــــــإجراء دراساحثة بــــــــأداة دراسة حيث تقوم البوهي       يرفق هذا الكتاب استبانه  
 وسبل معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة"

  . للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص إدارة تربوية"التغلب عليها
قات ، المعوقات السياسية، المعوقات االجتماعيةالمعو"مجاالت ثالث وتحتوي االستبانه على   

  ".الشخصية

) ×  (يسر الباحثة أن تضع بين أيديكم هذه االستبانة لإلجابة على فقراتها بوضع عالمة 
في الخانة التي تعبر عن درجة موافقتكم، علما بأن البيانات التي سيتم جمعها سوف تعامل بسرية 

التي تتوصل مي، وتتوقف على دقتها صحة النتائج أغراض البحث العلتامة، ولن تستخدم إال في 
  .إليها الدراسة

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  واهللا ولي السداد والتوفيق

  
   الباحثة                                                                            

  نة صالح الرقبمؤم                                                                                            
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  -:معلومات عامة/ أوال
  جامعة األقصى     O جامعة األزهر     O الجامعة اإلسالمية O :المؤسسة التعليمية .1

 أنثى O          ذكرO        :الجنس .2

  دكتوراهO        ماجستير    O    بكالوريوس   O :المؤهل العلمي .3

  سنوات10 أكثر من O   نوات  سO 5 - 10 سنوات     5 أقل من O :سنوات الخدمة .4

  أكاديمي إداريO إداري          O أكاديمي            O :المسمى الوظيفي .5

 

  :فقرات االستبانة/ ثانيا
  

  

  درجة الموافقة
  الفقـــــرة

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
  المعوقات االجتماعية : المجال األول

            .أة كربة بيت فقطنظرة المجتمع الفلسطيني للمر   .1
عــــدم تقبــــل المجتمــــع لترشــــيح المــــرأة لمناصــــب إداريــــة    .2

  .رفيعة
          

            . بأداء المرأة العاملةنضعف ثقة المسئولي   .3
            .ضعف الحوافز التشجيعية المعنوية   .4
            .العاملون ال يتقبلون أن تقودهم امرأة   .5
لرجـــــل ة بـــــين اــــــــــوجــــود تفـــــاوت فـــــي المكانــــة االجتماعي   .6

  . والمرأة
          

            .العادات والتقاليد غير مشجعة لقيادة المرأة   .7
            .قلة الفرص التي يوفرها المجتمع لتطور المرأة   .8
 والمعتقـــدات التـــي تحـــد مـــن قـــدرة ،الفهـــم الخـــاطئ للـــدين   .9

  .المرأة على القيادة
          

            .رفض الرجل لنجاح المرأة وتقلدها المناصب العليا .10
ــــــل أو الـــــزوج يعارضـــــون تـــــولي الماألهـــــ  .11 رأة مناصـــــب ـــــــ

  .قيادية
          

            .محدودية مجاالت عمل المرأة الفلسطينية .12
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ـــــالتنــــشئة االجتماعيــــة للمــــرأة التــــي تميــــز بي .13 ن الرجــــل ـــــــــ
  .والمرأة

  

          

  درجة الموافقة
  الفقـــــرة

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
المجتمــع للمــرأة علــى االبتكــار واإلبــداع فــي قلــة تــشجيع  .14

  .العمل اإلداري
          

ـــــســــيطرة الرجــــل المهنيــــة تح .15 ول دون التقــــدم اإلداري ــــــــــــــــ
  .للمرأة في سلم المناصب العليا

          

األنديــــة (قلــــة انخــــراط المــــرأة فــــي العمــــل الــــشبابي مثــــل  .16
  ).والجمعيات

          

  يةالمعوقات السياس: المجال الثاني
            . ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  .1
            .  قلة عدد النساء في موقع اتخاذ القرارات  .2
            . غياب المعايير الواضحة للمناصب اإلدارية العليا  .3
                                  . ضعف أداء المرأة في إطار العمل النسوي  .4
            . نية الفلسطينية للمرأةقلة دعم السلطة الوط  .5
            . ضعف دعم الحركات السياسية في فلسطين للمرأة  .6
ــــدم للمــــرأة عنــــد الترشــــيح   .7 ــــاض الــــدعم المــــادي المق انخف

  . تلالنتخابا
          

ظــــروف االحــــتالل وانعكاســــاته الــــسلبية يعيــــق وصــــول   .8
  المرأة لمناصب إدارية

          
  

ـــاد صـــناع القـــرار بـــضعف قـــدرة  .9 ـــى تـــولي اعتق  المـــرأة عل
  .المناصب اإلدارية العليا

          

اعتقاد صناع القرار بأن نجاح بعض النـساء فـي العمـل   .10
  .يعتمد على المجامالت

          

اعتقـــاد صـــناع القـــرار باهتمـــام المـــرأة  بـــاألمور الـــشكلية   .11
  . على حساب الجوهر
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  درجة الموافقة
  الفقـــرة

  قليلة جدا  قليلة  ةمتوسط  كبيرة  كبيرة جدا
  المعوقات الشخصية : المجال الثالث

احتكــام المــرأة للعاطفــة أكثــر مــن العقــل فــي التعامــل مــع   1
  .القضايا اإلدارية

          

ــــي اتخ  2 ــــدى المــــرأة ف اذ القــــرارات ـــــــــــضــــعف الموضــــوعية ل
  .مقارنة بالرجل

          

ارات اذ القرــــــــــــــخـضعف ثقة المرأة بقدرتها على ات  3
  . الرشيدة

          

            . ضعف مقاومة المرأة للضغوط النفسية  4
            . ضعف قدرة المرأة على المواجهة والتحدي  5
ــــــتعــــــرض المــــــرأة ل  6 ــــــه(راع األدوار ــــــــصــــــ  /أم/ زوجــــــة/ ابن

  . وانعكاساته النفسية السلبية) موظفة
          

            .  والوالدةالتأثيرات النفسية والتغييرات الجسدية للحمل  7
            .قلة متابعة المرأة لتعليمها العالي  8
            .ضعف الثقافة اإلدارية لدى المرأة  9

            .ضعف قدرة المرأة على تحمل مسؤولية العمل القيادي  10
ــدى   11 ــدائم مــن الفــشل فــي التقــدم والتطــور ل عقــدة الخــوف ال

  .المرأة
          

ــدافع والرغبــة لــدى   12 المــرأة فــي تبــوء موقــع ضــعف وجــود ال
  .أعلى

          

            . ضعف الحزم اإلداري للمرأة  13
ي تتطلـــب ــــــــــــضـــعف قـــدرة المـــرأة علـــى أداء األعمـــال الت  14

  .مهارة ذهنية
          

            .كثرة تذمر المرأة من أعباء العمل  15
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قلـــة مـــشاركة المـــرأة العاملـــة فـــي البـــرامج التدريبيـــة أثنـــاء   16
  .الخدمة

  
  

          

  درجة الموافقة
  الفقـــرة

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
قلـــة مــــشاركة المـــرأة فــــي دورات إداريـــة متخصــــصة لفتــــرة   17

  .طويلة
          

            .اعتذار المرأة عن قبول الفرص المتاحة لها  18
            .ضعف إدراك المرأة لدورها وأهميتها في المجتمع  19
ة لـــــدى المـــــرأة وتركيزهـــــا علـــــى قـــــصور النظـــــرة الـــــشمولي  20

  .الجزئيات
          

            .ضعف قدرة المرأة على المطالبة بحقها  21
             .ضعف الخبرة اإلدارية للمرأة  22
            .العالقة المتوترة بين المرأة العاملة وزميالتها  23

لـيم العـالي ما سبل التغلب على معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيـادي فـي مؤسـسات التع/ ثالثا
  بمحافظات غزة من وجهة نظركم؟

1 _
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..............................................................................................  
2- 

...............................................................................................
 ...............................................................................................

3- 
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 ...............................................................................................
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