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 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  إعداد
 خيال "محمد أسامة"سهاد 

  إشراف
  تيم محمد حسن. د

  الملخص

عضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات      أالدراسة التعرف على اتجاهات هذه هدفت 

  .ةأطينية نحو األدوار القيادية للمرالفلس

وذلك باستخدام االسـتبانة   ي،ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصف

مجاالت، تـم  ) 4(فقرة توزعت في ) 40(، وقد تكونت من جل جمع البياناتأللدراسة من  ةداأك

  .التحقق من صدقها وثباتها

عضاء هيئة التدريس في الجامعـات الفلسـطينية فـي    أمجتمع الدراسة من جميع  لفتأ

ما أ ).1947(، والبالغ عددهم )بيرزيتوبيت لحم، والخليل، والنجاح الوطنية، (  الضفة الغربية

 طريقةالعضاء الهيئة التدريسية، تم اختيارهم بأمن  عضواً) 300(عينة الدراسة فقد تكونت من 

  .عشوائيةال الطبقية

ن اتجاهات عينة الدراسة إ :لى النتائج اآلتيةإوبعد جمع البيانات وتحليلها توصلت الباحثة 

من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة لمجاالت الدراسة 

نه ال توجد فـروق ذات  أو .%)74.6(الكلية  للدرجةبلغت النسبة المئوية  إذكانت جميعها كبيرة 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات   عينة الدراسة من استجاباتداللة إحصائية بين متوسطات 

 ية للفقرات تبعاًالفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة، وعلى الدرجة الكل

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند و الكلية،والرتبة العلمية، والخبرة العملية، و لمتغير الجامعة،

أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة من  استجابات ، بين متوسطات)α ≤ 0.05( مستوى الداللة

في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة، وعلـى الدرجـة   

  .ناثهيئة التدريس من االعضاء ألمتغير النوع االجتماعي لصالح الكلية للفقرات تبعا 



 ل 

وصت الباحثة بضرورة استمرار المـرأة  أليها الدراسة إعلى النتائج التي توصلت  وبناء

بالعمل على تنمية مهاراتها الذاتية والفنية بشكل مستمر، وذلك من أجل استثمارها، واالسـتفادة  

الجامعات بعقد برامج  منها لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات العمل القيادي، وضرورة قيام

لى نشر الوعي، وتعزيز ثقافة المساواة بين المرأة والرجل، وضرورة اهتمـام  إتدريبية، تهدف 

المؤسسات في دولة فلسطين سواء كانت مؤسسات حكومية، أو مؤسسـات مجتمـع مـدني، أو    

قـع  مؤسسات تعنى بشؤون المرأة، بتوفير برامج تأهيل وتدريب للنساء، من أجل النهـوض بوا 

المرأة، واختيار القادة على أساس موضوعي، لعدم وجود معايير واضحة عند التعيين لمناصب 

  .قيادية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مما يزيد من ثقة المرأة بنفسها لتولي المناصب القيادية
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  وخلفيتهامقدمة الدراسة 
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  الفصل األول

  وخلفيتهامقدمة الدراسة 
 مقدمة الدراسة 

 ،لقد احتلت قضية المرأة وتمكينها على كافة األصعدة والمستويات مكانة كبيرة ومتقدمة  

لى درجة مرموقة مـن القيـادة   إحتى وصلت اليوم  ،العالمية والعربيةاهتمامات المجتمعات  في

مرأة كغيرهـا  ال اضلتالعربية ن المجتمعات فيفي مختلف أركان الحياة العامة، ووتولي المهام 

لـى  إووصولها  ،من أجل الحصول على حقوقها ،العصورو في مختلف األزمنة من نساء العالم

وتتقاسم معه كافة المهام واألعباء في  ،تستطيع أن تشارك الرجلحريتها البناءة التي من خاللها 

إلى توليها المناصب  ووصوالً ،وحتى مجتمعها ،ابتداء من إدارة أسرتها ،مختلف مفاصل الحياة

  . القيادية العليا أسوة بالرجل

أصبح  ،إن تقييد فرص تقلد المرأة للمناصب اإلدارية العليا، وإن كان مقبوال في الماضي

ومختلـف  ، إذ عملت على التقـدم فـي التعلـيم    ،وذلك بسبب المرأة نفسها ،آلن صعب القبولا

 علـى وتزايد وجودها وخبرتها في مختلف مواقع العمل، كل هذه عوامل ساعدت  ،التخصصات

أوجدت ما أصبح  أنها إذلى المراكز اإلدارية العليا، إالدور القيادي النسوي من الوصول تمكين 

  ). 2011،نجم" (بتأنيث القيادة"يعرف 

إن األطر القانونية الناظمة لتولي المرأة الوظيفة العامة في فلسطين تحكمها بوتقة مـن  

الذي يعد بمثابة الدسـتور   ،)2003(مانون األساسي الفلسطيني لعاالقوانين المنبثقة عن روح الق

 ،التي تدعو إلى إنصاف أفراد المجتمع ،والمواثيق العالميةمع المبادئ  اًللدولة، والذي جاء متوافق

ن للمرأة شخصيتها القانونيـة، وذمتهـا الماليـة    إ "على  22، فقد نصت المادة اإلناث وتحديداً

القـانون  " (وعليها ذات الواجبـات  ،المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات األساسية التي للرجل

  ).22، المادة2003األساسي المعدل، 
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مشاركة المـرأة  فإن  ،وبنظرة على دراسة أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، والصحة، والقضـاء، والسـلك   في قطاع االقتصاد، والتعليم(ياة الفلسطينية في أهم مفاصل الح

 دارية العلياهي مشاركة خجولة والسيما في المناصب اإل) لياالدبلوماسي، والمناصب اإلدارية الع

  ).2013 ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،الجها(

نسبة الرجال والنساء المشاركين في  فإن ،وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

بالرغم من انخفاض الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة في و  اً،عام 15القوى العاملة منذ 

عاف مشاركة النساء خـالل  أض 4أنه ال زالت مشاركة الرجال تزيد بأكثر من  إالالقوى العاملة 

سنة فأكثر حسـب   15لى النساء والرجال المشاركين في القوى العاملة إأما بالنسبة ، 2013عام 

أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة هي بين النسـاء   تظهرين د السنوات الدراسية في فلسطعد

سنة دراسية فأكثر، بالمقابل فإن أعلى مشاركة في القـوى العاملـة بـين     13الحاصالت على 

سنة دراسـية فـأكثر علـى     13سنوات دراسية والحاصلين على  9-7الرجال الحاصلين على 

   ).2014 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( التوالي

ن في القطاع العام حسب المسمى الوظيفي للعام النساء والرجال العاملي والمتفحص لنسبة

 فـي فقط من مجموع العاملين في القطاع العام  )%10.9(تشكل أن نسبة النساء يظهر  ،2013

أن مجموع  يظهرالرجال في نفس الدرجة كما  من )%89.1 (فأعلى، مقابل A4 درجة مدير عام

الموظفين المدنيين العاملين في فلسطين من ذكور وإناث حسب المسمى الوظيفي وكيـل وزارة  

A1 للذكور،  اًمنصب )38(مناصب لإلناث مقابل  )6(على  اًمسمى موزع) 44( بلغ ما مجموعه

ـ  اًمنصب )81( ما مجموعهبلغ  A2 وكذلك الحال بالنسبة للمسمى الوظيفي وكيل مساعد  اًموزع

للذكور، وكذلك الحال بالنسبة للمسمى الوظيفي مدير  )76( مناصب لإلناث فقط مقابل )5(على 

 اًمنصـب  )76(لإلناث مقابـل   اًمنصب )11(على  اًموزع اًمنصب )87( ما مجموعهبلغ  A3عام 

لإلناث  )75(على اًموزع اًمنصب )674( ما مجموعهبلغ  A4 للذكور، بالنسبة لمسمى مدير عام

مـا   Aإلـى   Cللذكور، وبلغ مجموع المسـمى الـوظيفي مـن درجـة      اًمنصب )599( مقابل

كور، للـذ  اًمنصـب ) 4.990(لإلناث مقابل اًمنصب) 1.43(على اًموزع اًمنصب) 6.421(مجموعة
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ـ  اًمنصـب ) 81.856(مـا مجموعـه  بلغ  10لى درجة إ 1والمسمى الوظيفي من درجة   اًموزع

ـ  )46.455(لإلناث مقابل  اًمنصب )35.401(على مى الـوظيفي  منصب للذكور، وبلغ عدد المس

للـذكور،   )617(لإلنـاث مقابـل  ) 167(منصب موزع على  )784(هبما مجموع" غير محدد"

بما  فقط حسب ديوان الموظفين العموميين بالمجمل بلغ عدد المسمى الوظيفي للموظفين المدنيين

ـ ) 37.096(بلغ عدد المناصب الموزعة على اإلناث اًمسمى وظيفي )89.947( مجموعه  اًبمنص

وبنظرة نسبية بين النساء والرجال العاملين في الوظيفة للذكور،  اًموزع اًمنصب) 52.851(مقابل

من الموظفين في فلسطين هن نساء، مقارنـة   )%41.2(أن ما نسبته يتبينالعمومية في فلسطين 

  ). 2014 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .من الرجال )%58.8(ب

ما يعرف بالتقييم الموضوعي الوظيفي ألي من القطاعات تدخل فييم األداء يإن عملية تق

وإنما يدخل فيـه تقيـيم    ،فقط على أداء الفرد الوظيفي ال ينصبللموارد البشرية، إذ أن التقييم 

تلف األسباب، وقد ينقسم التقييم ولمخ ،وياتوتصرفات الفرد العامل على مختلف المست ،سلوكيات

ونون على نفـس  كأن يقيم المشرفون مرؤوسيهم، أو أن يقيم الموظفون الذين يك ،لى عدة صورإ

 ،هم، وهو أسلوب متبع في األكاديميـات ءأو أن يقيم المرؤوسون رؤسا بعضا،المستوى بعضهم 

 جمـاز، (المرؤوسين لرؤساتهم درجة التقبل لدى  إلىمن أجل التعرف  ،وساحات البحث العلمي

2010.( 

لقد جاء االهتمام بدراسة موضوع اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسـية فـي الجامعـات    

الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة لما لعامل التقبل أو الرفض للدور القيادي للمرأة من قبـل  

مرأة في االستمرارية بدورها القيـادي، إذ يسـاعد   العاملين من أهمية كبرى في نجاح أو فشل ال

لى تقبل أو رفض أعضاء الهيئة التدريسية للدور إأهم األسباب والمعطيات التي أدت معرفة  على

ـ  اًهذه الدراسة مرآة تنظر من خاللها المرأة التي تتـولى منصـب   تعد القيادي للمرأة، كما  اًإداري

ويعمل تحت إمرتها مجموعة من الموظفين والموظفات، إلى أدائها من خالل تقيـيمهم ألدائهـا   

  .اإلداري بشكل حيادي ومنطقي وعلمي
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في استخدامها النتائج من  يمكن أن تفيد هذه الدراسة المرأة التي تتولى المناصب اإلدارية

عدها في تحسين أدائهـا إن كـان   والخروج ببوتقة من الركائز والحقائق التي تسا ،أجل تحليلها

إن  ،والعمل على تطويره ،سلوبها ونهجها اإلداري الحاليأأو في االستمرار في  اًالتقييم لها سلبي

  .كان التقييم إيجابيا

  الدراسة مشكلة

بالرغم من قلة المناصب اإلدارية والعليا منها التي قد تترأسها المرأة الفلسطينية، إال أن 

 ،يحـول دون نجاحهـا   المواقع من تولي هذه المناصب القيادية، يصطدم بواقعتمكنها في بعض 

  .واالستمرار في توليها منصبها القيادي

تتمحور مشكلة الدراسة حول االتجاهات التي تتبناها هيئـة التـدريس فـي الجامعـات     

الـدور القيـادي   ن والموظفات علي تقييم وفقد ال يعتمد الموظف ،دي للمرأةللدور القيا الفلسطينية

ومن هنا جاءت هذه الدراسـة   ،سس علمية أو حتي منطقية في بعض األحيانأبناء على  ،للمرأة

  :األتي السؤال الرئيسلكي تجيب عن 

  ؟القيادية للمرأة نحو األدوارما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

 الدراسة أسئلة

  :تيسئلة الدراسة على اآلأنصت 

ما اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو األدوار   -1

 ؟القيادية للمرأة

هل تختلف اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو   -2

الرتبة والعملية، الخبرة والجامعة، والنوع االجتماعي، (لمتغيرات  اًاألدوار القيادية للمرأة تبع

 ؟)الكليةوالعلمية، 



6 

  الدراسة فرضيات

  :تيةآلالدراسة لفحص الفرضيات الصفرية اسعت 

بـين متوسـطات    )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .1

تعزى  ،نحو األدوار القيادية للمرأة التدريس في الجامعات الفلسطينية اتجاهات أعضاء هيئة

 .لمتغير النوع االجتماعي

بـين متوسـطات    )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .2

تعزى  نحو األدوار القيادية للمرأة، التدريس في الجامعات الفلسطينية اتجاهات أعضاء هيئة

 .لمتغير الجامعة

بـين متوسـطات    )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .3

تعزى  نحو األدوار القيادية للمرأة، التدريس في الجامعات الفلسطينية اتجاهات أعضاء هيئة

 .لمتغير الخبرة العلمية

بـين متوسـطات    )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .4

تعزى  نحو األدوار القيادية للمرأة، التدريس في الجامعات الفلسطينية اتجاهات أعضاء هيئة

 .لمتغير الرتبة العلمية

بـين متوسـطات    )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .5

تعزى  نحو األدوار القيادية للمرأة، اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

 .لمتغير الكلية

  الدراسة أهداف

  :الدراسة إلى تحقيق األهداف األتيةتهدف هذه 

التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية  .1

 .للمرأة
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التعرف على اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات الفلسـطينية    .2

الخبرة العمليـة،  والجامعة، واعي، النوع االجتم(نحو األدوار القيادية للمرأة تبعا لمتغيرات 

 .؟)الكليةوالرتبة العلمية، و

  أهمية الدراسة

كونها ركيزة أساسية فـي إرسـاء   و ،تكمن أهمية الدراسة في كونها مرتبطة بأهمية المرأة .1

 .وأسس صحيحة لبناء مجتمع سليم يقوم على المشاركة والمساواة ،قواعد

المرأة ثقافيا ومجتمعيا وقانونيا في تولي المناصـب  تبيان مدى األهمية الرئيسية في تمكين  .2

 . وانعكاسه اإليجابي على المجتمع ،اإلدارية في فلسطين

واإلدارات العامة التي تقودها امرأة أن تستفيد مـن   ،يمكن للعديد من الوزارات والجامعات .3

أو ثغـرات   ،من خالل تخطيها لما قد يظهر في هذه الدراسة من أخطاء ،نتائج هذه الدراسة

أو تطبق سياسـات   ،، وذلك عندما تتخذ قراراتاًقيادي اًوقعت بها المرأة التي تتولى منصب

 .ذات أثر على الموظفين والموظفات

  حدود الدراسة

  .2014/2015وهي متمثلة في العام الدراسي  :الحدود الزمانية

جامعـة  : (وهـي  ،تقتصر الدراسة على الجامعات الفلسطينية التقليدية العامـة  :الحدود المكانية

  )جامعة بيت لحموجامعة الخليل، وجامعة بيرزيت، والنجاح الوطنية، 

 تقتصر الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية :الحدود البشرية

  مصطلحات الدراسة

  :االتية لمصطلحاتهاتعتمد الدراسة التعريفات 
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بها الفرد  التي يمر ،هو االستعداد العقلي العصبي الذي يتكون نتيجة الخبرات والتجارب: االتجاه

  .)129ص ،2000 عسكر،(تجاه قضايا أو أشخاص أو أماكن ،و القبولأالتخاذ مواقف بالرفض 

الجامعات الفلسطينية للدور هو موقف أعضاء هيئة التدريس في : وتعرف الباحثة اجرائيا االتجاه

، والمقاس في األداة المعدة لهذا الغرض أو عدم التأييد ،القيادي للمرأة في المجتمع سواء بالتأييد

  .في الدراسة

جـل كسـب   وعة أشخاص وتوجيههم وإرشادهم مـن أ أو مجم ،هي التأثير في شخص" :القيادة

 ،في سبيل تحقيق األهداف الموضـوعة  ،وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة ،تعاونهم

  ).11ص ،2010 الغزو،( "نجاز لألهدافإوبالتالي  ،وتحفيزهم ،من خالل خلق دافع للعمل

وزيـرة   :مثل ،مناصب قيادية يشغلن ناث اللواتياإلهن  :وتعرف الباحثة اجرائيا المرأة القيادية

  .فلسطين في أو محافظ أو وكيلة وزارة ةأو عميد

واإلشراف على التعليم  ،ن بشؤون التدريسواألعضاء القائم هم:التدريس الجامعيأعضاء هيئة 

أستاذ، أستاذ مشـارك، أسـتاذ   : والماجستير من ذوي الرتب ،درجة الدكتوراه من حملة ،العالي

  ).2004 حداد،( مدرس مساعد، محاضر،

 في المتفرغين الطلبة من يقومون بتدريسهم  :جرائياإرفت الباحثة أعضاء هيئة التدريس وقد ع

 .الجامعاتوالخاضعين لنظام هيئة التدريس الخاص ب ،الدرجات العلمية ويشمل جميع ،الجامعات

ويحمـل توقعـات معينـة     ،الوظيفة أو المركز اإلداري في المنظمة الذي يقوم به الفرد" :الدور

  ).109، ص1991نشوان،( "نوكما يراها االخر ،لسلوكه

المركز االجتماعي الذي تشغله المرأة في  وه :جرائياإت الباحثة الدور القيادي للمرأة وقد عرف

    .لقيام بهذا الدورامجموعة من المهارات التي تخولها من خالل امتالكها ل ،منصبها القيادي
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ـ  أولهما يتعلق باإلطار النظري :يتكون هذا الفصل من جانبين  ىالذي استند في بنائه عل

 ،باإلضافة إلى التطرق إلى موضوع القيادة، مـن جوانـب متعـددة    نظرية الفروق الجنوسية،

لتكـون   ،والمهارات التي تمتلكها ،واألدوار القيادية للمرأة ،هميتهاأو ،اشتملت على مفهوم القيادة

 وتعد هذه النظرية .مؤهلة للقيام بهذه األدوار، كما تعرض هذا الفصل لظاهرة السقف الزجاجي

كما تعرض لألنمـاط   ،من أشهر النظريات التي تحدد الدور الذي تقوم به المرأة داخل المؤسسة

 المؤتمرات ذات العالقة بالمرأة والعمل جاء في ما والنظريات القيادية ومن ثم التطرق إلى أبرز

تم عرض العديد من الدراسات السـابقة   ،وفي الجانب اآلخر من الفصل ،ممارسة حقوقهاعلى 

 ،والتي اختلفت من حيث الزمان والمكان ،واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث ،العربية منها

  . ومن ثم التعقيب عليها

  اإلطار النظري 

  نظرية الفروق الجنوسية

بفعـل   ،والمهام المرتبطة بهذه األدوار ،إن الفروق بين الذكور واإلناث يرتبط بأدوارهم

صـحاب نظريـة   هذا ما يراه أ ،التنميط الجندري الذي يمكن إعادة ترتيبه من خالل تغير المهام

 ،وعدم أخذ القيم الذكورية على أنها مسلمات ،ن إدراك أهمية القيم النسويةأالفروق الجنوسية كما 

باإلضافة إلى النظر إلى الخصائص  ،وتمكين النساء من التعبير عن اتجاهاتهن ،وتشجيع المنافسة

  ).2007السيوف، (على أنها مساوية ألهميتها بالخصائص المرتبطة بالذكور ،المرتبطة باإلناث

ير إليـه  وفق ما يشعلى باإلضافة إلى أن من أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية 

ترام التنوع في الطبيعـة  احو ،ساويات للرجال ال أن يكن شبيهات لهممنظروها أن النساء يكن م

وهي أن النساء يجب أن ال يميز ضدهن فـي   ة،إلى قضية هامباإلضافة إلى اإلشارة  ،اإلنسانية

إنما يعني أال يعامـل   ،المجال العام وهذا ال يعني أنهن يجب أن يعاملن على أنهن نظائر للرجال
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النساء شكل مـن أشـكال   فتهميش مهارات ومعرفة  ،اختالف النساء عن الرجال كقاعدة للتمييز

  ).2004 الخالدي،( التميز ضدهن

فافتراض أن الرجال والنساء يفكرون بطرق مختلفة هي فكرة يقبلها المجتمع فالكثير من 

عند الذكور وهو أقـل عنـد    اًطبيعي اًالباحثين قد تنبهوا لهذه الفروق فالسلوك العدواني يعد أمر

 ،ببعض الفروق ولكنها ترفض أن تكـون فطريـة   تعترفلنسوية فالعديد من الحركات ا ،النساء

وتمنع النساء من  ،وتؤكد على أن المجتمع وليست الطبيعة هي التي تعطي الرجال النزعة للسيادة

  ).2013 شوامرة،( الوصول إلى الوظائف العليا

  القيادة

تعد القيادة ظاهرة اجتماعية وضرورة ال يمكن االستغناء عنها ألي من المجتمعـات أو  

القيادة من أكثر أدوات التوجيـه   وتعدالمنظمات فمن النادر وجود مجتمع أو منظمة بدون قائد، 

من أهم عناصر  وتعدحل كثير من مهام وتعقيدات العمل،  علىوتساعد  ،فاعليه في مجال العمل

  .)2009 أبو النصر،( فهي جوهر العملية اإلدارية ،اريالعمل اإلد

لكي يجودوا بأفضل ما لـديهم لتحقيـق    ،والقيادة هي عملية إلهام لألفراد من قبل القائد

 ،من أجل التحرك ،األهداف المتفق عليها، ويكون على عاتق القائد القيام بالتوجيه السليم لألفراد

  .)2008 عبوي،( والسير على خطى تؤدي إلى تحقيق األهداف

والعوامل  ،كالبيئة والزمن ،إن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل المتغيرة

ن المداخل يسلح بقاعدة عريضة م الثقافية، إن القيادة عامل رئيس وحتى ،والسياسية ،اإلجتماعية

القدرة في تمكين القائد من توجيه "ن القيادة هي أج باستنتوفي ضوء ماسبق يمكن االواألساليب، 

والمتفـق   ،لكي يحققوا األهداف المنشـودة  ،والتأثير على سلوكياتهم ،اآلخرين التوجيه الصحيح

  ).56، ص2008 العجمي،( "بين القائد وتابعيه ةدعليها في ظل إطار عالقات إنسانية جي

ولكن تحمل ذات  ،وصياغات مختلفة ،العربية بطرقوقد ورد مفهوم القيادة في المراجع 

  : األكثر شيوعاً منها سيتم أخذولكثرة الصياغات  ،المضمون
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القائد االداري فـي   بأنها هي النشاط الذي يمارسه" )16، ص2010(ها الغزو فقد عرفت

دام خرين فـي اسـتخ  داري على اآلشراف اإلصدار االوامر واإلإصدار القرار وإمجال اتخاذ و

تجمع بـين   ةشامل ةدارية عمليفالقيادة اإل ،جل تحقيق هدف معينأوالتأثير من  ،السلطة الرسمية

  ".هداف المرجوةفراد إلنجاز األوالتأثير في سلوك األ ،والسلطة الرسمية ،الوظائف االدارية

بأنها عملية التأثير على االخرين بشكل يجعلهم يسلكون ) 1992(كذلك عرفها القريوتي 

وسـالمة   ،وقوة حجتـه  ،يهأاعتهم بسداد رلقن ،يتفق مع تصورات الشخص المؤثر عليهم اًسلوك

  .منطقة

تنسـيق  و ،هي عملية تهدف إلى التأثير على سلوك األفـراد ) 2015(وعرفها الطنيجي 

 .جهودهم لتحقيق أهداف معينة

أثنـاء   فـي  القيادة دور اجتماعي رئيس يقوم به القائد" )22، ص2004( وعرفها حسن

 ،خـرين القوة والقدرة على التأثير في اآلن له ع غيره من أفراد الجماعة، ومن يقم به يكتفاعله م

  ".تماعي في سبيل بلوغ هدف الجماعةوتوجيه سلوكهم االج

ويتضح من التعريفات السابقة أن هناك ثالثة شروط أساسية ال بد من توافرها لوجـود  

  :وهي ،القيادة

 .)المرؤوسين(رادوجود مجموعة من األف .1

 .وجود قائد من أفراد الجماعة .2

  .وجود هدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه .3

  أركان القيادة

والحوافز التي تبعث النشـاط فـي    ،يتعدى دور القيادة إلى إمداد القائمين عليها بالدوافع

وحب العمل المشترك، إذ ال يقتصر دور القيادة في  ،وتغرس فيهم روح التعاون ،نفوس العاملين
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في الحدود المرسومة  ،أو مؤسسة على مجرد التأكد من قيام تلك الجماعة بواجباتها ،كل جماعة

وهم جماعة من  ،)األتباع(نما ترتكز عملية القيادة على أركان مرتبطة مع بعضها إو قانوناً لها،

 ،وهو الشخص الـذي يوجـه الجماعـة   ) القائد(الناس تجتمع من أجل تحقيق هدف مشترك، و

ه، المهـم  ينص قد اختارته الجماعة أو تم تعيويتعاون معها لتحقيق الهدف، سواء كان ذلك الشخ

قصد ي) الموقف(ويتعاون مع الجماعة، و ،هو أنه لطالما كان لهذا الشخص القدرة على أن يتعامل

تحتم وجود قائد، باإلضافة إلى البيئة المحيطة وبه الظروف والمالبسات التي يتفاعل فيها األفراد 

ويجب أن يتم التوافق بـين   ،وهذه األركان هي التي تشكل بتفاعلها عملية القيادة ،بهذه التغيرات

 ،ويظهر االحتيـاج إليهـا   ،أركانها حتى يتم التفاعل، فالموقف يساعد على تهيئة الفرصة للقيادة

والتأكيد  ،القدرة على استغالل قدرات أفرادها هولدي ،والقائد هو فرد من جماعة يشعر بشعورها

 .)2010، العجمي( فيما بينهم ليجابهوا الموقف الذي يتفاعلون معه

  مكتسبة  والقيادة فطرية أ

وراثية أم من صـنع  ل هي ه :بمعنى ،هل القيادة فطرية أم مكتسبة ،سؤال يتكرر كثيرا

ن أو ون القـادة السياسـي  قائد يتبادر إلـى الـذه   هذا: الظروف المحيطة فعندما نقولالمجتمع و

وقد برزوا كأشخاص استثنائيين غيـروا   ،ن الذين غيروا مسار دولهمون أو االقتصاديوالعسكري

ع فمن يسـتط  ،أصبح اليوم أوسع من ذلكإال أن مفهوم القيادة  ،مجرى حياة مجتمعاتهم وشعوبهم

حداث تغيير ايجابي في أسرته فهو قائد فكل إع من يستطو ،لناس من حوله فهو قائدتغيير حياة ا

أفضل ألننا لو حصرنا القيادة في القادة السياسيين واالقتصاديين فسوف  نجاز تحققه يجعلك قائداًإ

وتتطلـب   ،والحياة تتسع ر،فكل إنسان قابل للتطو ،ة من البشرمجموعة صغير فينحتكر القيادة 

بل نحتـاج   ،فال نحتاج قائدا عظيما ،كاملة من القادة الذين تحتاجهم شعوبهم للنهوض بها أجياالً

و بهذا يكون السؤال هل تريد أن تصبح قائدا  ،إلى فريق عمل عظيم يحمل صفات قيادية متنوعة

  .)2015 الطنيجي،(يس أن القيادة فطرية أم مكتسبة ول ؟أم ال
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  أهمية القيادة

دارية، ألنها تسري في كـل  وجوهر العملية اإل  في أنها مفتاح للقيادة أهمية كبيرة تتمثل

والتطوير المنشودين، لـذلك ال بـد للمنظمـات     ،وتساهم في تحقيق التغيير ؟جانب من جوانبها

والمؤسسات البشرية على اختالف أنواعها من قيادات تسير أعمالها وتنظمها، فـتكمن أهميـة   

كما ترعى  ،وتوظفها في خدمة المؤسسة ،القيادة في أنها تواكب المستجدات والمتغيرات العالمية

وذلك من خالل تدعيم القوى  ،وارد للمؤسسةباعتبارهم أهم الم ،وتعمل على تنميتهم ،المرؤوسين

وتقليص الجوانب السلبية التي تعيق العمل من أجل تحقيق األهداف المنشودة، كما تعد  ،يجابيةاإل

 ،تشكيل حلقة وصل بين المرؤوسين وبـين خطـط المؤسسـة   و ،السيطرة على مشكالت العمل

ثنان على إالمؤسسة إلى تحقيقها، فال يختلف وتصوراتها المستقبلية من أهم األهداف التي تسعى 

كما وتظهر أهميتهـا كلمـا زاد حجـم     ،أهمية القيادة في أي مستوى، ألنها بمثابة الرأس للجسد

  ).2006 أبوعابد،( المؤسسة

والسـبب فـي نجاحهـا     ،الركن األساسي في حياة المجتمعـات والمنظمـات   تعدكما 

وهم من يضـعون العـادات السـليمة     ،بالمراقبة البناءةواستمراريتها، فالقادة هم الذين يقومون 

 ،مـن يصـدرون التعليمـات    وهـم  ،والمقنعة واألهداف وهم من يتخذون القرارات الصحيحة

ويؤثرون على سلوك األفراد ومن هنا تكمن أهمية القيادة فـي شـحذ    ،والتوجيهات واإلرشادات

ـ  ،الهمم بشكل يؤدي إلى القيام بالواجبات منظمـة مهمـا    ةوالمهام بالشكل المطلوب، كما إن أي

وينسـق   ،فإنها تظل بحاجة دائمة إلى قائد يوجهها ،تضمنت من العاملين ذوي الكفاءة والقدرات

القيادة من أكثـر أدوات   تعدويبث روح الحماس لتحقيق األهداف، ولهذا  ،ويحفز الهمم ،جهودها

 نصر،الأبو ( ى حل الكثير من مهام وتعقيدات العملالتوجيه فاعليه في مجال العمل، وتساعد عل

2009(.  

 سمات القائد وخصائصه

ونادى به أيضا بعض العلماء  ،لقد ساد اعتقاد قديم توارثته العامة عبر األزمنة والعصور

 ،فـي يـد الملـوك    ةوهذا االعتقاد كان عبارة عن وسـيل " يولدون وال يصنعون"هو أن القادة و



15 

وديمومـة عرشـهم    ،يستخدمونه من أجـل ترسـيخ حكمهـم    ،عبر التاريخوالطبقات الحاكمة 

وفي مطلع ، بسمات وخصائص القائد ين يتمتعونهم الوحيدون الذ فقط همءوأن أبنا ،وغطرستهم

بالبحث عن السـمات   Mann )مان(قام أحد علماء النفس ويدعى  ،1959القرن العشرين عام 

حيث خَلُص فـي   "إلخ...ظهر، والذكاء، والثقة بالنفس، الطول، الم" :مثل، التي يتميز بها القادة

فقد أثبتت  ،رغم من أن الذكاء من أهم تلك السماتالدراسته إلى أن الذكاء يتقدم هذه السمات، وب

كاء من يعملون معه، الدراسات أنه من غير الضروري أن يرتفع مستوى ذكاء القائد كثيرا عن ذ

ائد يستطيعون فهمه، من إدارة قائد ال يستطيعون اللحاق به ن يفضلون سوء إدارة قيإذ أن العامل

  .)2012 التكريتي،( أو فهمة لشدة ذكائه

 ،تختلف من وظيفة قيادية إلـى أخـرى   ،فسمات وخصائص القائد الناجح عملية نسبية

وتتوقف على عدة عوامل متداخلة وهي كثيرة، ولكن هناك سمات أساسية أهمها، الثقة بـالنفس  

ترام بين أي قائد وتعدم الثقة واالح ،ة إلى نتائج تضعف األداءسمويؤدي فقدان تلك ال ،وباآلخرين

  .)2012 عبدالال،(ومن يعملون معه

 مثـل  ،والقدرات اإلبداعية ،وأيضاً أن يتمتع القائد بعدد ال محدود من المهارات الذهنية

واليقظة، والطالقة اللغوية، والقدرة على حل المشكالت فقط عند الضرورة،  ،القدرة على التحليل

مثـل   ،وكذلك الصفات الجسـمانية المناسـبة   باإلضافة إلى المرونة والصالبة في ذات الوقت،

 الصحة الجيدة، والمظهر الالئق، وبعض أهم السمات الشخصية التي يجب أن تتـوفر بالقائـد  

تحمـل ضـغط   و ،والعدل في النهج، والقدرة على ضبط النفس ،امةاالعتماد على النفس، االستق

 ،يزه بالموضوعية، والمنطقية في التفسير، والقدرة على فهـم اآلخـرين  العمل، باإلضافة إلى تم

وتحفيزهم على العمل بروح الفريق بمثـابرة وجلـد    ،وتفهم طبيعة وخصائص العمل والعاملين

  .)2004 بني جابر،( وطموح

داري بضـرورة صـقل المقـاييس العليـا     صفات القائد اإل) 2009(كما حصر غباين 

ـ  ،لألخالقيات الشخصية ع عـن  أي البد لها ان تتطابق مع االخالقيات المهنية، وضرورة الترف

تفـاني  الالشجاعة، والعمل بدافع اإلبداع ونجاز االولويات، وامتالك إتوافه االمور، والقدرة على 
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خرين على النمو فالقادة الحقيقيـون  والحماسة، ومساعدة اآلوالحنكة  ،وتحديد األهداف، وااللتزام

لى نمو جماعي من أجل الوصول الى الهدف العام الـذي  إيسعون للنمو الذاتي ولكن يسعون  ال

فهـي   ،وانعدام ضـبط الـنفس   ،نانيةيادة تحرر القائد من الفردية واألفالق يحقق المصلحة العليا،

عداد والتدريب الدقيق وهي ليست مقدرة عن طريق اإل مواصفات ومؤهالت معينة تنمواستعداد و

لكنها ال تتطور إلـى   ،دارةلى اإلفالسن واألقدمية قد توصل إ ،تأتي عن طريق المركز والخبرة

  .القيادة

  أنماط القيادة

العلمـاء  كذلك الكثير مـن  و ،هناك الكثير من الدراسات التي بحثت في األنماط القيادية

 ،باإلضافة إلى المدارس السلوكية والكالسـيكية  ،اهتمامهم بهذا الموضوع اوالباحثين الذين أولو

  ):2010 قنديل،(تيةددت هذه األنماط باألنواع األوقد ح

  القيادة الديمقراطية

ا يؤدي إلـى االلتـزام   مهذا النوع من القيادة على المشاركة في اتخاذ القرارات م يعتمد

وهي القيادة اإلنسانية التـي   ،وتنمية القدرة على اإلبداع ،وتحمل المسؤولية ،سياقات العملتجاه 

يؤدي هذا النمط الديمقراطي و ،)2005 البدري،( الجماعة حول القائد الذي يمثلهمتضمن التزام 

وتكثر االقتراحات البناءة ولكـن   ،ويقل النقد بين أفراد الجماعة ،إلى تقبل األفراد بعضهم بعضا

  .)2006 حمد،أ(طية من القيادة التسل ضعلى النقي ذاوه ،للقائد السلطة النهائية في اتخاذ القرار

  القيادة األوتوقراطية

وال  ،ويؤمن أن السلطة هـي مركـز قوتـه    ،يكون القائد فيها هو محور نشاط الجماعة

وال  ،وال يدع فرصة لخلق أو إبداع ،وتحديد أهدافها ،ويحتكر توجيه الجماعة ،يفوضها لآلخرين

نسان له القدرة على اتخاذ القرارات، ويستعين القائد بهذا النمط بأساليب القهر إينظر إلى الفرد ك

والتهديد، وقد يؤخذ أفكار اآلخرين وينسبها لنفسه، ويؤدي النمط القيـادي األوتـوقراطي إلـى    

حاولة الحصول علـى اهتمـام   على زمالئهم، باإلضافة إلى مسيطرة ممحاولة أغلبية الجماعة ال
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ما يؤدي إلى مومن سيئات هذا النمط أيضا أن الجماعة مهددة باالنحالل  )2004 الحقيل،( القائد

 قل قدرة على تحمل المسـؤولية أألنه  ،هبوط الروح المعنوية للجماعة إذا قرر القائد االنسحاب

  .)2010 الرشيدي،(

  )الحرة(المتسيبة القيادة 

وتكون  ،القائد في ظل هذه النمط من القيادة يتنازل لمرؤوسيه عن سلطة اتخاذ القرارات

ويتـرك لهـم    ،فعادة يقوم القائد بتوصيل المعلومات ألفراد مجموعته ،القيادة هنا غير موجودة

علـى  مما يجعل مشاركة األعضـاء  ، حرية التصرف في إصدار القرارات التي يرونها مناسبة

الدراسات أن أهم ما يميز  وقد بينت العديد من) 2012 العجارمه،( مستوى منخفض من اإلنتاجية

سلوب الحرية فـي اإلدارة لـن   أفيرى أن ، هذا النمط من القيادة هو إتباع سياسة الباب المفتوح

ء وسهل عليهم سبل االتصال لتوضـيح اآلرا  ،يكون مجديا إال إذا ترك الباب مفتوحا لمرؤوسيه

باإلضافة إلى تفويض السلطة من قبل القائد للمرؤوسين علـى   ،واألفكار التي يلتبس عليه أمرها

وإصدار قرارات خاطئة فـي أغلـب األحيـان     ،وهذا يؤدي إلى إحداث الفوضى ،نطاق واسع

  .)2004حسن، (

  ظاهرة السقف الزجاجي

السبعينيات، ومـن   في ظاهرة السقف الزجاجي هي نظرية غربية في علم اإلدارة برزت

ـ ريج يعرفه بين أشهر التعريفات لظاهرة السقف الزجاجي  بأنـه  ،,p.76)  (Riggio,2008وي

  "الحدود التي توضع للنساء ولألقليات للحيلولة دون وصولهن إلى المناصب العليا في المنظمات"

 المانع الحاجز حول تعاني منها كل النساء في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتتمحور

باعتبارها امرأة رغم كفاءتها وتفوقها على الرجل في المجال ذاته،  القيادية، المناصب المرأة لتقلد

ويطلق هذا المصطلح على احتكار المناصب القيادية على فئة من الناس وفقا للتمييز، إما بحسب 

لذين ال ينتمون شخاص اب في تسميتها أسقف ألن االأو غير ذلك، ويرجع السب ،أو اللون ،الجنس

للوصول إليه ضـمن   ،إلى الفئة المسيطرة وضعت لهم حدود واضحة لمدى التقدم المسموح لهم



18 

ومن الصعب اكتشافه للوهلـة   ،رتب المؤسسة، وسمي بالزجاجي ألنه شفاف ال يمكن مالحظته

 ،لموظفينا بين التمييز عدم على صراحة المتقدمة الدول تشريعات األولى، فعلى الرغم من نص

 في التمييز أو المكافآت، منح أو التعيين عند سواء الجنسية، أو الديانة أو الجنس أو السن أساس على

 التقاعـد،  علـى  اإلحالـة  أو الفصـل  أو ،وظيفية وامتيازات فرص أي منح أو ،الوظائف شروط

 المهـارات  فـي  المتشـابهين  العـاملين  بـين  األجـر  في التمييز عدم على نصها إلى باإلضافة

 دون حائالً يقف لم هذا أن إال ذاتها، الظروف في ويعملون ،ذاته الجهد يبذلون والذين والمسؤوليات،

  .)2015 سهام وسميرة،( الزجاجي النساء لظاهرة السقف تعرض

  أسباب السقف الزجاجي 

 من تمنع المرأة التي المرئية غير الحواجز عن كناية بما أن ظاهرة السقف الزجاجي هي

 تقسـيم  مـن ضـمنها   ،أسباب عدة الظاهرة لهذه أن فالبد العليا، اإلدارية الوظائف إلى الوصول

 حـين  في المهارات واألجر، متدنية تمنح للمرأة وظائف غالباً إذ ونسائية، رجالية إلى الوظائف

 أخطـأت،  إذا لالنتقـادات  المرتفع، والمرأة تتعـرض  األجر ذات العليا الوظائف الرجال يشغل

يترتب  التي العليا المناصب تقلد من خوفها عليه يترتب مما الرجل، له يتعرض مما أكبر بدرجة

 فـي  النساء من القليل كالعدد هنا أنإذ ، وقلة المرأة النموذج مستواها، غيابأ على خطأ عن أي

  .)2004جرينبرج، بارون،( اإلدارية والسلطة المسؤولية مواقع

 مسـبق  تصـور  لـديها  يتولد ما غالباً ،اإلداري العمل في ترغب فإن المرأة التي لذلك

 يظهـر  مـا  فغالباً والزمالء، األسرة قبل من النفسي الدعم باإلضافة إلى غياب ،فشلها باحتمال

 قـدرة  وأقل ،رغبة أقل بأن المرأة بطبيعتها ذلك معللين ،الصعبة لألعمال إمكانياتها عدم هؤالء

 يكونـون  الـذين  أو ،المرؤوسين الرجال وبين بينها التوافق مديرة، الحتمال عدم تكون أن على

 تعـدد  مشـكلة  تواجه المرأة المتزوجة ذلك إلى إضافة ،الرجل لدى مما أكثر مسؤولياتها تحت

يشكل  ما وهذا عملها، في التقدم في طموحاتها لديها وامرأة عاملة ،بيت وربة ،كزوجة ،األدوار

أن  كـون  عليـا،  لمناصـب  الترقيـة  في حقها منح المرأة عدم الرؤساء من العديد مبرراً لدى

 العـادات  العليا، باإلضافة إلـى ضـغط   المناصب إدارة في كفاءتها من تقلل الكثيرة التزاماتها
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الرشيد، أبو ( وتقاليدها من عاداتها تنصل خروج المرأة للعمل أن والتي تعتبر ،الموروثة والتقاليد

  ).2001 دولة،

  الزجاجيآثار السقف 

على رأس المـال   به تؤثر ما هو الزجاجي، السقف لظاهرة خطورة اآلثار أكثر بين من

 علـى  الموظفـات  ورغبة قدرة على سلباً الزجاجي السقف ظاهرة تؤثر كما ،للمؤسسة الفكري

 فـي  جديدة وأفكار ،أنشطة وطرح ،وتبني ،ابتكار قدرة األفراد على عن يعبر باعتباره ،اإلبداع

 فقيام المرأة بأداء الفردية، الفاعلية على أهدافها، المؤسسة في تحقيق فاعلية كما تتوقف ،المؤسسة

 الذي القيادية، المناصب إلى والوصول ،الترقي في الحق إلى فيه تفتقر مناخ في الوظيفية مهامها

 على سلباً ينعكس مما للموظفات، الفردية الفاعلية من يضعف الزجاجي، السقف ظاهرة عنه تعبر

 التعليمات بتنفيذ التزامهن وعلى العمل، في جديتهن لكاوكذ المؤسسة، أهداف تحقيق في رغبتهن

 هـذه  على يترتب كما ،المؤسسة أداء على سلباً يؤثر مما أدائهن، مستوى يتراجع وبالتالي بدقة،

 المؤسسـة،  أداء تـدني  اآلثـار  هذه أبرز ومن ،المؤسسة صعيد على اآلثار من العديد الظاهرة

 ،المؤسسـة  داخـل  مهمة بشرية وهدر طاقة لضياع نظراً المنافسة، على وبالتالي تراجع قدرتها

  ).2011 نجم،( النسوية الطاقة وهي

  نظريات القيادة

 ،وذلـك لضـرورة وجودهـا    ،القيادة كظاهرة اجتماعية خضعت للعديد من الدراسات

أن  وأهميتها في جميع المؤسسات على اختالف أنواعها، وقد أثبتت العديد من البحوث العلميـة 

مؤسسة، وقد أفرز الفكر االداري المعاصر عددا  ةالقيادة هي العامل الحاسم في نجاح أو فشل أي

وت من من نظريات القيادة المتباينة التي ادعت كل منها تفسيرا لنشأة القيادة وظهورها، وهي تتفا

حيث التركيز على عوامل معينة دون أخرى، فهناك نظريات تعزو أسباب نجاح القائد إلى سمات 

أو خصائص معينة يمتلكها القائد، بينما هناك نظريات أخرى تعزو ذلك إلى السـلوك القيـادي   

المحطات الكبرى فـي  أو الموقف القيادي، وعليه سيتم تناول أهم النظريات التي شكلت  ،للقائد

  .)2009 المخالفي،( دراسة القيادة
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ن يتخذوا بنيـة لهـذه   جماعه في أي مكان أو زمان يجتمع أفرادها دون أ ةال يمكن أليف

، هنفراد في موقف يتطلب وسائل مشتركة لبلوغ هدف بعيأن يتواجد األ لها فإنه ينبغي ،الجماعة

 اًساسـي أ اًوجود القائد يعد شرطفإن ، همية بالغة في حياة الجماعةلذلك تعد القيادة مشكلة ذات أ

فـرد  السمات الشخصية لل كما أن فراد حولها،فهو النواة التي يتمركز األ ،جماعةالنتظام بنية ال

  ).2010 ،عجميال( للقيادة اًوواضح اً هاماًتلعب دور

الشخصية التي تتـوفر فـي    إن القيادة من وجهة نظر علم النفس هي سمه من السمات

والخبـرات   ،عدد من المواقفمات تنشأ في الفرد نتيجة لمروره بوهذه الس ،دون غيرهم البعض

وبحسـب   ،ان والمكانوإنما تتغير بتغير الزم ،وجد سمات ثابتة وال مطلقة للقيادةتإذ ال  .المعينة

نوع من القيادة يصلح لجماعة ويتناسـب مـع    وهناكومشكالتها،  ،هدافهاوأ ،ظروف الجماعة

توصـل  لقد و .ساس النظريات التي تفسر القيادةيار القادة على أظروفها دون غيرها، ويقوم اخت

  ).2004 ،جابر بني( أهمهاكان  ،ريات في تفسيرهم لظاهرة القيادةالباحثون لعدد من النظ

 نظرية الرجل العظيم

القيادة التي تعتمـد علـى    ولى في نظرياتواأل ،هذه النظرية من النظريات القديمة عدت

في تفسيرها لمفهوم القيادة، وتركز على االعتقاد بأن القادة هم أشخاص استثنائيون  أسس وراثية

كما تؤكد هـذه النظريـة بـأن     خلقوا ليكونوا قادة من خالل تمتعهم بصفات فطرية منذ والدتهم

ومواهـب وخصـائص    ،في الحياة االجتماعية تتحقق عن طريق أفراد ذوي قدراتالتغييرات 

دة، عظيمة، إذ أن هؤالء األفراد يتمتعون بالفطرة بخصائص عبقرية غير عادية تجعل منهم قـا 

جتماعية التي تواجههم، ومن أهم دعاة هذه النظرية فرانسـيس  بالرغم من اختالف المواقف اال

  .)2010، الزعبي(حصائية والوراثية التي تؤيد نظريتهالبيانات اإل ن، الذي قدم عددا منجالتو

  نظرية السمات

من خالل ما يمتلكه القائد  ،حاول أنصار هذه النظرية تقديم تفسير للقادة والسلوك القيادي

من سمات وعليه فإن هذه النظرية تدرس الصفات والسمات التي تجعل من الفرد قائـدا، حيـث   
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لكي تكون مرجعاً من خاللـه يـتم اختيـار القـادة      ،يجدوا صفات قيادة فعالةحاول العلماء أن 

مـن الجماعـة ليكـون     هعـن غيـر  ا المناسبين، لكنهم لم يجدوا ال صفة وال صفات تميز فرد

  ).2010 ،الغزو(قائدا

وعليه لم يستطع العلماء أن يثبتوا صحة العالقة بين السمات الشخصية للقائد، وفاعليـة  

السـمات الجسـدية، والعقليـة، و     :أهمها ،ركزت على عدة سمات أن هذه النظرية الإ القيادة،

 ومن أبرز هـذه السـمات   ،ع القائدرت هذه السمات هي من تصنواعتب، جتماعية، واالنفعاليةاال

القـدرة  وسرعة البديهة، والقوام المتناسق، والحنكة، والثقة بالنفس، والصحة الجيدة، والطول، (

  .)2003 المحاميد،( )اللباقةوالمرونة، والذكاء، وطموح، الوالصبر، وعلى االبتكار، 

  النظرية الموقفية

قائد ال يمكن أن يظهر كقائـد إال  أن أي  :ؤداهم تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي

وتحقيق تطلعاته، كمـا أن   ،من أجل استخدام مهاراته ،ذا تهيأت له الظروف البيئية المحيطة بهإ

وبخاصـة   ،في أي موقف قياديخرى المتضمنة تعطي اهتماما أكبر بالمتغيرات األهذه النظرية 

و العمل الجمعي أو موقع القائد داخل هذا العمل، من هنا فإن القيادة عملية تفاعلية فيها الواجب أ

بين الصفات  والظروف االجتماعية، بمعنى أن هناك تفاعالً ،تأثير متبادل بين النواحي الشخصية

الشخصية للقائد والبيئة االجتماعية، وطبقا لهذه النظرية فإنه ليست هناك صفات مطلقـة للقائـد   

لكـل   اي ال يمكـن جعلـه قائـد   خـر، أ ايصلح لموقـف وال يصـلح لموقـف     ،الفرد فربما

  .)2008 الحربي،(المواقف

 النظرية التفاعلية

وهي تقوم على فكـرة االمتـزاج    ،هذه النظرية أن القيادة عملية تفاعل اجتماعيترى 

 ،إال أنها تركز على فكرة التفاعل مـع الـذات   ،والتفاعل بين نظرية السمات والنظرية الموقفية

كما أنها ال تعتمد على متغير  ،الموقف إذا لم تستجيب لعناصر فصفات القائد تكون عديمة الفائدة

  .)2010 العجمي،( المتغيرات دد محدود منأو ع ،واحد
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 ،هي السـمات الشخصـية للقائـد   و ،كما تتحدد خصائص هذه النظرية على ثالثة أبعاد

فهي تنظر للقيادة من خالل عمليـة   ،وعناصر الموقف ومتطلبات وخصائص الجماعة المقصودة

معيارا أساسيا يتمحور فهي تطرح " ،)2008 ،الحربي(االجتماعي بين القائد ومرؤوسيه التفاعل 

 ،وأعضاء المنظمة المقودة ،والمهام المحددة ،حول قدرة القائد على التفاعل مع عناصر الموقف

  .)108ص ،2015 الطنيجي،" (دة بنجاح وفاعليةوقيادة الجميع نحو األهداف المنشو

نه ليس هناك طريقة محـدده وواضـحة   أ ،ج من جميع النظريات السابقةيمكن االستنتا

مئة بالمائة إذ أن عملية القيادة عمليـة   اًأو أوتوقراطي اًديمقراطي اًما نجد قائد ادة األفراد فنادراًلقي

فالخبرة والمناخ والظـروف السـائدة    ،نظراً لتشابك العوامل والمتغيرات التي تؤثر فيها ،معقدة

وشخصية القائد هي من العوامل التي تتفاعل مع المتغيرات التنظيمية، فالقائد الفعال هو الـذي  

 الحربـي، ( ويحقق األهداف المنشودة ،يستطيع أن يؤثر على مرؤوسيه بشكل يزيد من إنتاجهم

2008(.  

  المهارات القيادية

أن كـان ال بـد   ، والمهارات التي يمتلكهاكبير على ك أن نجاح القائد يعتمد بشكل شال 

 ،لذلك سوف يتم تناول أهم المهـارات  ،المهارات الالزمة للقيادة تتوافر لدى القائد مجموعة من

  .دارةها العلماء والباحثون في مجال اإلكما صنف

 المهارات الذاتية

والقدرات الالزمة في بناء شخصـية القائـد،    ،السماتتتمثل المهارات الذاتية في بعض 

واالبتكار، وضبط النفس، فيجـب أن  السمات الجسدية، والقدرات العقلية، والمبادأة  :وهي تشمل

حتى يشيع الحيوية والنشاط بين  ،وقدرة على التحمل ،وقوة ونشاط ،توافر لدى القائد صحة جيدةت

ركيز على القدرات لتحقيق األهداف المطلوبة، وفي المهارات الذاتية أيضا يجب الت ،العاملين معه

وقد أثبتت كثير من الدراسات أن هناك صلة بـين   ،الذكاء من أهم القدرات العقلية دالعقلية، ويع

 ،القدرة علـى التصـور   :هما ،ن للذكاءين مميزتيكما أن هناك سمت ،الذكاء والنجاح في القيادة

  .)2004 حسن،( بروح المرح والدعابة والتمتع
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كذلك من المهارات الذاتية للقائد توفر عنصر المبادأة واالبتكار، وهي تعني أن يكـون  

وتمكنه  ،القائد مصدرا لكل األفكار الجديدة، فهي تمكن القائد من الكشف عن عزيمة كل موظف

أيضا من شحذ عزيمة الموظفين على أداء العمل، والمبادأة تمكن القائد من اتخاذ قرارات صائبة 

دون تردد، كما يجب على القائد أن يتمتع بالقدرة على ضبط النفس واالتزان وأن يكون قـادرا  

ظهـرت   ومقابلة األزمات متى ،وهذا يتطلب منه الهدوء ،خرينمثل إدارة اآل ،على إدارة نفسة

  .)2006 ربيع،( بالهدوء والسيطرة على األعصاب

  المهارات الفنية

هي المعرفة المتخصصة في مجال معين، وبراعة القائد في اسـتخدام هـذه المعرفـة،    

مواقف التي الومعالجته  ،، والوسائل الضرورية إلنجاز العملوالطرق العلمية، واألساليب المتاحة

بكثير من  بالتعليم والخبرة والتدريب، كما يتحتم على القائد أن يكون ملماًيصادفها، ويتم اكتسابها 

ن تصـل  وال ينتظر أ ،حصل عليها من مصادرهاوكيف ي ،ويعرف متى ،المعارف والمعلومات

  .)2008 العجمي،( والتدريب الذاتي ،فعليه أن يمتلك روح البحثية دائما ،أو يزوده بها أحد ،اليه

  :بعدة خصائص منهاميز هذه المهارة وتت

 .يمكن التحقق من توافرها لدى القائد بسهولة -1

 .والمقدرة على التحليل في مجال التخصص ،تتميز بالمعرفة الفنية العالية -2

أي أصبحت مهارة روتينية ألن القائد يجـب أن   ،وظيفة تحتاج لهذه المهارة ةأصبحت أي -3

 .وخبرة تمكنه من فهم عمله وإتقانه ،يكون لديه معرفة

 .)2010 الغزو،(مر سهل وتستطيع تنميتها بسهولة أالحصول عليها واكتسابها  -4

القدرة على تحمل المسـؤولية،   :ومنها ،وجد قدرات وسمات ترتبط بالمهارة الفنيةتكما 

داء واجبـات  ه في أرغبتنجاز والثقة في النفس، والقدرة على اإل وأهم ما يرتبط بهذه السمة هو

تظهر خرين، ولقاء مسؤولية إنجازها على اآلأو إ ،أو تهرب ،دون تزمتمل أعبائها تحو ،وظيفته
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، واتخاذ القرارات د من خالل التنفيذ وقبوله للنقد، وسعيه وراء أفكار جديدةهذه السمة على القائ

  .)2004 حسن،( الداخليةو ومقاومة الضغوط الخارجية ،بجرأة

  نسانيةالمهارة اإل

يمتلكها القائد من خالل مقدرته على التعامل مع العـاملين  هي الطريقة والمهارات التي 

 ،شباعها وتنسيق جهودهم، وهى فهم عميق لقدرات وطاقاتإوالعمل على  ،عه، وفهم احتياجاتهمم

وتساهم فـي إشـباع الحاجـات النفسـية     ، فهي تبني الروح المعنوية ودوافع وحاجات العاملين

الفريـق  لحفزهم للعمل بروح  ،مكاناتاستثمار كل هذه اإللة القائد هنا ومحاو واالجتماعية لهم،

  .) 2010 العالق،( لتحقيق األهداف المنشودة

 ،اكتسابها أكثر صعوبة من المهـارات الفنيـة   ن هذه المهارة تحتاج الى دقة ألننجد أف

قدرتـه  ، أما المهارة االنسانية تعكـس  ة القائد على التعامل مع األشياءالمهارة الفنية تعكس قدرف

وهذا  ،على التعامل مع األفراد، فالقائد هنا يتعامل مع أفراد مختلفين في صفاتهم وثقافتهم وعلمهم

  .)2001 عليوة،( في التعامل ةلطبع يحتاج الى مهاربا

والصبر وتحمـل   ة على االستماعنسانية مدى كفاءة القائد في القدرتتضمن المهارات اإل

وفسـح المجـال    ،، وتبادل االقتراحات واالنتقاداتومنحهم الثقة، واحترام مشاعرهم، خريناآل

 ،، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن فشل كثير من القادة في عملهمبداعأمامهم لالبتكار واإل

 يكون قصوراً نسانية عندهم أكثر من أنالعمل مرجعه نقص في المهارات اإل وفي تحقيق أهداف

 .)2004 حسن،( في مهارة العمل نفسه

  المهارات الذهنية

والتفنن  ،حساس بالمشكالتواإل ،تعني هذه المهارات مدى كفاءة القائد في ابتكار األفكار

دراكه وتفهمـه لشـبكة   وإ ،في الحلول والتوصل الى اآلراء، وتتعلق برؤية القائد لمؤسسته ككل

وكيف أن أي تغير في أي مكون فرعي يـؤثر   ،العالقات التي تربط وظائفها ومكوناتها الفرعية

القائد الذي يتمتع بمهارات ذهنية جيدة هو  دخرى، ويعرة على بقية المكونات الفرعية األبالضرو
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بالصورة الكلية، وهو الذي يربط بين أي إجراء يتخذه وبين األهداف،  الذي يحتفظ في ذهنه دائماً

مـور  توقع األو ،وترتيب االولويات ،وتوجيهه ،فهي ضرورية لمساعدة القائد في تخطيط العمل

  .)2010 ،السكارنة( التي تحدث بالمستقبل

وهي في نفس الوقت من أصـعبها فـي    ،من أهم المهارات الالزمة للقائد دكما أنها تع

هي مزيج من المهارات تعلمها واكتسابها، ولكن يمكن تنميتها عن طريق المؤتمرات والندوات، ف

ه مهامه ئلذاتية، ومن أراد أن ينجح في أدانسانية، وعلى عالقة ارتباطية بالمهارات االفنية، واإل

 :وهمـا  ،ا نوعان آخران من المهاراتوالمهارة الذهنية ينبثق عنهالقيادية عليه أن يمتلكها بقوة، 

  .)2002 كنعان،( ة السياسية، والمهارة اإلداريةالمهار

 واألهداف الكبرى للدولة، ،على تبصره بالصالح العامفالمهارة السياسية تعني قدرة القائد 

وأن تنصهر ، ولعادات وتقاليد المجتمع تجاهات السياسية للدولة،وأن يجعل من قيادته انعكاساً لال

رؤية التنظيم الذي يقوده مع النسق السياسي العام للدولة، كذلك تتمثل في قدرته على الربط بين 

ها تتماشى مع سياسة النظام القائم، وكذلك مهارة التوفيق بـين  وجعل ،وسياستها أهداف المؤسسة

  .)2006 أبو عابد،( والضغوط المختلفة الموجودة في المجتمع وبين عمل المؤسسة ،االتجاهات

نه يجب أن تنسـجم  أرغم من الب وهو اًأساسي ئاًبعين االعتبار شي أن نأخذهنا يجب  ومن

لكن ال يعني ذلك بأن تصبح القيادة أداة تستخدم في لعبة القوى  ،قيادة الجماعة مع سياسة الدولة

تتجاهل المصالح العليا والمثل واألهداف السياسـية   أالبل فقط على القيادة  السياسية الموجودة،

ولكـي تتـوفر   ، على مختلف األصعدة في كافة مجاالت الحياة ،التي يطمح الشعب الى تحقيقها

القـدرة علـى معالجـة     :أهمها ،البد من أن تتوفر لديه عدة عواملالمهارة السياسية ألي قائد 

ن يكون قادرا على إعطاء األولويـة الـى   أي إطار السياسة العامة للدولة، والمشاكل اإلدارية ف

على حساب صالح المنظمـة، وأن يكـون لديـه     ،العمل الحكومي الذي يصب في الصالح العام

م مـع متطلبـات   ءوالسياسة التي تتال ،يبني االتجاهن الحس السياسي الذي من خالله يستطيع أ

  .)2002 كنعان،( العامة ورغباتهم
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أما بخصوص المهارة اإلدارية، تعني بأن يكون للقائد قدرة على فهم عمله بما يـتالءم  

ويحقق أهداف التنظيم من جهة، ومن جهة أخرى يحقق متطلبات المرؤوسين وتلبية رغبـاتهم،  

تدل على توفر المهارة اإلدارية ألي قائد أن يكون لدية القدرة على التخطـيط  ومن العوامل التي 

اإلداري وتوزيع العمل على العاملين توزيعا عادالً، وأن يعمل على االستفادة من كافة إمكانيات 

التنظيم، بان يضع الموظف المناسب بالمكان المناسب، وان يكون لديه القدرة على اختيار أحدث 

اليب التي تمكنه من االستفادة بأكبر قدر ممكن من طاقة العاملين لديه، وقدرته على وأفضل األس

  .)2002 كنعان،( التواصل باآلخرين

  المرأة الفلسطينية وممارستها لألدوار القيادية

تمثل المرأة نصف المجتمع، ومفتاح التقدم البشري والتطور اإلنساني يقع في يدها فهي 

أصبح دورها في المجتمع المعاصر يحتل مكانة عالية حيث عقد علـى  التي تصنع الرجال، إذ 

المستوى العالمي عدة مؤتمرات تعنى بنهوض المرأة وبتنمية قدراتها مثل مؤتمر المكسيك عـام  

 وغيرها العديد من المؤتمرات الدولية 1995، وبيجين عام 1985، ومؤتمر نيروبي عام 1975

  .)2012 فهمي،(

وتضيق  ،(Gender) مرات في زيادة الوعي لدى لقضايا الجنسيناذ ساهمت هذه المؤت

ن عدم المساواة بين المـرأة  ال أمشاركة االقتصادية، إعليم والالفجوات بين المرأة والرجل في الت

  .)2015 قاسم، (والرجل في الميدان السياسي يبقى ظاهرة عالمية متفشية

وده من أجل العشرين على تكريس جهقرن وعمل المجتمع الدولي في الربع األخير من ال

تطوير مشاركتها في كافة مجاالت الحياة، فقد صدر قرار عن مجلـس  و النهوض بمكانة المرأة

ثمانية  فيوالواقع  ،31/10/2000بتاريخ  4213 لسته رقموالذي انعقد بج ،)1325(األمن رقم 

نساء  األمم المتحدة على ضرورة تمكين في فحواه الدول األعضاء في و يدعو يحث ،عشر بندا

أو اللواتي يعشن فـي   ،سواء اللواتي يعشن في دول تشهد حالة حرب ،العالم في مختلف البلدان

لقد كان و. وتمكين المرأة في صنع القرار وصنع السالم ،دول حرة، للحد من النزاعات المسلحة
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تشكيل لجنة لبحث القتصادي واالجتماعي عندما أنشأ المجلس ا ،نجازات األمم المحتدةإمن أوائل 

  .)2009 نزال،(اة بين الجنسين والنهوض بالمرأة تحقيق المساو جلوضع المرأة، من أ

للحصول علـى   ،زالت تسعى في محاوالت مستمرة الثالث ال لمن المرأة في دول العاإ

وهذا  ،ودورها في التنمية، لذلك إن معظم دول العالم الثالث اليوم تتحرك نحو الديمقراطية ،حقها

مظـاهر االسـتبداد فـي مختلـف      واختفاء ،لى التنميةلتحرك سيؤدي بدوره وبشكل تدريجي إا

  .)2012 فهمي،(مجاالت الحياة 

لتطوير وتمكين المرأة فـي   ،إن المجتمع الفلسطيني هو أكثر المجتمعات العربية حاجة

والموارد  ،ستفادة من الطاقات النسوية في ظل احتالل مدمر لكل الطاقاتواإل ،مختلف المجاالت

 اًحق دولي انمناصب القيادية يعتبرالوتقلدها  ،البشرية، إن مشاركة المرأة في كافة مجاالت الحياة

والعهد  ،ونصت عليه المواثيق الدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كفلته األعراف الدولية

والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة      ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية

  .)2009 عاصي،( والثقافية، وأيضا ما جاء في اتفاقية سيداو

فقد  ،الدستور في دولة فلسطين وبالنظر إلى القانون األساسي الفلسطيني والذي هو بمثابة

والتكـافؤ   ،احتوى على مجموعة من النصوص الدستورية التي تضمن للمرأة الحرية والمساواة

فجاء نص المـادة التاسـعة مـن القـانون      ،في الفرص أمام الرجل في مختلف مجاالت الحياة

  :األساسي المعدل بنص على

تمييز بينهم بسبب العـرق أو الجـنس أو   الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، ال "

  )26ص ،2005 فارس،."(اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة

في مختلف األصعدة في الحياة االجتماعية  وبارز كان للمرأة الفلسطينية دور رئيس لقد

 والًوص فقد ساهمت في المجتمع الفلسطيني ،والسياسية واالقتصادية في فلسطين على مدى أجيال

عديدة في النظـام السياسـي    اًدوارأإذ شغلت المرأة  ،في مختلف مراحل التاريخ ،إلى بر األمان

الحياة هناك نساء ملهمات ورائدات في الحياة السياسية و توتقلد المناصب العليا، فكان ،الفلسطيني
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التـي تواجـه   العامة في فلسطين عبر مراحل التاريخ، فيعد تمكين المرأة من القضايا المحورية 

  .)2005 كمال،( وبناء دولته المستقلة ،المجتمع الفلسطيني رهاناً في نضاله

  القيادة النسائية

شهدت العقود األخيرة اعترافا متزايدا واهتماما على كافة المستويات بالدور الذي لعبتـه  

من خالل المـؤتمرات   ،وقد انعكس هذا االهتمام في نشاطات األمم المتحدة ،المرأة في المجتمع

بوصفها شريكا  ،بهدف تمكينها من أداء دورها الفاعل ،التي أولت قضايا المرأة اهتماما واضحا

عاما دوليـا للمـرأة،    1975كامال في تنمية المجتمع وفي ضوء ذلك أعلنت األمم المتحدة عام 

أوصى بضرورة بذل حيث عقد في ذلك العام المؤتمر العالمي األول للمرأة في المكسيك، والذي 

كافة الجهود للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وبعد ذلك انعقد المـؤتمر الثـاني   

تبين فيه أن المرأة ال زالت تعاني من التمييـز فـي معظـم     ،1980للمرأة في كوبنهاجن عام 

عالن فيـه  اإل وتم، 1985مجاالت العمل، وبعد ذلك عقد المؤتمر الثالث للمرأة في نيروبي عام 

  ).2004 الحسين،( 2000ية للمرأة لعام عن االستراتيجية االستشراف

 ،وخاصة فيما يتعلق باألدوار الجندريـة  ،ت المرأة على تغيرات جذرية ومهمةفقد حصل

ودخلـت الحيـاة العامـة بكافـة جوانبهـا       ،حيث بدأت تشغل مواقع لم تكن متاحة لها من قبل

وأصبحت نسبة العمالة النسائية في معظم البلدان أعلى مـن   ،ماعيةاالقتصادية والسياسية واالجت

إال أن نسبتهم في المراكز القيادية قليله جدا باإلضافة إلى أن متوسط رواتبهم أقل مـن   ،الذكور

  ).2005 الخضر،(الذكور

 ،العمل في التعليم أكبر مجال حكومي يستقطب النساء للعمـل فيـه   ديعلذلك  باإلضافة

فال يزال واقع المرأة العربية ينطوي على نوع  ،وذلك لتقبل المجتمع عمل النساء في هذا المجال

  .)2008 البشابشة،( جتماعية والسياسيةواال ،من عدم المساواة القانونية واالقتصادية

والتـي تعـد    ،أن النساء تمتلك العديد من الصفات التي تميزهن عن الرجال من بالرغم

وتقدير احتياجات اآلخـرين الصـفة    ،أبرزها، كما أن التعاطف والشعور بالرحمةالمشاركة من 
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التي تعين المرأة على بناء عالقات حقيقية وصادقة، باإلضافة إلى أن المرأة أقدر علـى تفهـم   

 ،عد نظر مما يجعلها تتجه إلى المستقبل البعيـد ولديها ب ،حاجات العاملين معها أكثر من الرجال

كما أن لديها قدرة أسرع وأعمق من  ،للحوار من الرجل وفي نفس الظروف عداداًوهي أكثر است

  ).2015، الطنيجي(ين العالقات مع اآلخرين الرجل في تكو

 نظرة على واقع المرأة الفلسطينية 

 ،رغم من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، سواء من قبل العـادات والتقاليـد  الب

واألعراف المتوارثة التي ترتكز على أساس التمييز بـين الجنسـين، أومـن قبـل االحـتالل      

اإلسرائيلي، إال أن تلك التحديات لم تمنعها من تقلد مناصب قيادية في المجتمع الفلسطيني فـي  

وعلى مختلف األصعدة، حيث أن المرأة الفلسـطينية تشـكل نصـف المجتمـع      ،كافة المراحل

قات على مختلـف  أمام كافة المعي ،ن البد لها أن تناضل من أجل البقاء والصمودالفلسطيني، فكا

  .)2015 المعلومات الوطني الفلسطيني، مركز( المراحل التاريخية

زالت المرأة الفلسطينية تعاني من التمييز الممارس على خلفيـة الجـنس، فـالمرأة     ما

والمجتمعات العربية تعيش في نطاق مجتمع ذي سمات  ،الفلسطينية كمثيالتها في مختلف البلدان

تقليدية محافظة، فالمرأة الفلسطينية تعاني من بطء التقدم على صعيد حقوقها الديمقراطية، وعلى 

ـ  ،الفلسطيني مجتمعالاقع الذكوري الذي يتسم به الرغم من تحدي المرأة الفلسطينية للو رغم الوب

من تقلدها  ءاًبد ،بتبوئها مواقع جديدة في هرم النظام السياسيمن تقدم مشاركة المرأة الفلسطينية 

بمناصب عليا في الوظيفة العامة، فإن  مروراً ،منصب وزيرة في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة

عراف والتقاليد التي تحول في أغلب األحيـان  ة مازالت مغلقة في وجهها بسبب األمساحات عد

  .)2009 نزال،( المجتمعدون تولي المرأة لدورها في 

لقد دفعت المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات ثمناً باهظا على مختلف المراحل التـي  

مرت بها القضية الفلسطينية، فمنذ بداية القرن العشرين والمرأة الفلسطينية تشارك في معركـة  

المرأة في قضايا االستقالل الوطني والسياسي واالجتماعي، وكان الطريق األول لضمان اندماج 

  .)2009 عاصي،( هو انضمامها للجمعيات الخيرية ،المجتمع الحياتية في تلك المرحلة
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ة عكا، وجمعية في يافا عـام  م في مدين1903فتشكلت أول جمعية نسوية فلسطينية عام 

والنضـالي   ،وإشراكها بالعمل السياسـي  ،وكانت مهام هذه الجمعيات النهوض بالمرأة، م1910

، الصهيونية آنذاكوالعصابات  ،نتداب البريطانيالذي انتهجه المجتمع الفلسطيني في محاربة اإل

 ،السـكاكيني  وكاميليـا  ،زليخة الشـهابي  :الوقت ذلك في نصيته عال اللواتي النساء أبرز ومن

 المـرأة  شـاركت  1929عـام  وفي .الهادي عبد وطرب ،الحسيني وخديجة ،النشاشيبي وزهية

 هذه في الفلسطيني النسوي الدور على التاريخ شهد فقد القدس، مدينة في بالمظاهرات الفلسطينية

  .)2012 القطب،(الفلسطينيين الرجال من أكثر والشجاعة باإلقدام المظاهرة

فقد سقطت آالف الشهيدات  ،المرأة الفلسطينية نصيبها في التضحيات فداء للوطن تنال إذ

والزالت تتكبد الخسائر جراء ، 1948على يد االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلق القرن الماضي عام 

 نزال،(تدمير كل ما هو فلسطينيمن  ،وخالل مختلف المراحل ،سياسات االحتالل التي ما انفكت

2009(.  

 أحمـد  زار فقـد  إنشائها، منذ التحرير منظمة في مهم دور للمرأة كان 1964 وفي سنة

 بالعمل التحقن اللواتي النساء الفلسطينيات الفلسطينية التحرير لمنظمة رئيس بصفته أول الشقيري

 العـام  مـؤتمر  الفلسطينية التحرير منظمة لواء تحت وعقد التحرير، منظمة إطار في السياسي

 وفـي ، الفلسـطينية  للمرأة العام االتحاد إنشاء وتم م،1965تموز عام /15القدس في  في للمرأة

 إلـى  تهـدف  قوية نسائية حركة الفلسطينيات الشابات من مجموعة شكلت م،1978 مطلع عام

 التـي  النسـائية،  والمؤسسـات  الجمعيات بين السبعينات في التنسيق مجال حيث اتسع ،التحرر

 وكان، السياسي الفلسطينية المرأة نضال جانب إلى واإلنسانية، الخيرية المساعدات انتهجت سبيل

حيـث   ،فعـال  دور األولى الفلسطينية االنتفاضة عندما اندلعت 1987 عام للمرأة الفلسطينية في

 الفلسطينية المرأة مشاركة تنحصر الفترة، لم تلك في الفلسطينية الحياة جوانب جميعفي ساهمت 

 منهـا  األميـة  اشـتركت  كمـا  وعجوز، لشابة طفلة من الفئات مختلف إذ تضمنت بفئة معينة،

 1995 -م1991وخالل الفترة من عام ، والمخيم والمدينة في القرية المرأة والمتعلمة، وشاركت

 الرغم له، وعلى تنتمي الذي الفلسطيني للفصيل تبعا وسلوأ اتفاق في دور الفلسطينية للمرأة كان
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 قد الفلسطينية العام للمرأة االتحاد أن إال وسلوأ اتفاق على الفلسطينية التحرير منظمة موافقة من

 الفلسـطينية  جعل القيـادة  ما وهو الفلسطينية، للقضية وانتكاسة تراجعا فيها ورأى ،عليها تحفظ

  .)1991 دراغمة،( إليه المقدمة المساعدات وتوقف ،الوطني المجلس في عضويته تجمد

  المرأة الفلسطينية مقارنة بالرجل في الحياة العامة في دولة فلسطين

وصـناعة القـرارات السياسـية     ،تمكين المرأة من المشاركة في الحيـاة العامـة   إن

ن تحدث تغيراً إيجابياً أل هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للرج بنفس القدر الممنوح ،واالجتماعية

أنهـن ال يحظـين    يتبـين النساء في دولة فلسـطين  لى واقع إ تم النظرفلو  ،في مواطنة النساء

وبالرغم من مشاركة  ،كما يحظى بها الرجال في مختلف مجاالت الحياة ،بالتشجيع الكافي والدعم

علـى  أوفـي   ،إال أن انخراط المرأة في الشأن العـام  ،المرأة للرجل في مختلف نواحي الحياة

ة بالكاد تذكر، جتماعيات السياسية واالمستوياته الزال محدودا كما أن مشاركتها في صنع القرار

والتي تتعلق بمشاركة النساء مقارنة بالرجال فـي   ،في فلسطين ألرقام واإلحصائيات الوطنيةفا

   .) 2010الجريري، البرغوثي،( ال تبشر بخير قادم ،الحياة العامة

تعريـف  يجب  ،قبل المضي في الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

وهي منظومة السلوكيات واألفعال التي يبادر إلـى ممارسـتها المـواطن     ،المشاركة السياسية

والتي يهدف منها الوصول إلى  ،انطالقا من قناعة أو إحساس بالتزام تجاه الشأن العام ،طواعية

 ،من خالل الضغط على السلطة السياسية في البالد -من وجهة نظره  -القرار السياسي السليم 

خصوصـية الفلسـطينية،   الوتقييم القرار السياسـي، و  ،نفيذ ومراقبةنحو االشتراك في صنع وت

تالمس أيضا ما يقود إلى االنخراط في العمل التحرري الوطني بأشكاله  فيها فالمشاركة السياسية

  .)2014 الخواجا،( الديمقراطية المختلفة

اإلحصاء رقام واإلحصائيات الوطنية الصادرة عن جهاز حدث األأوعليه وباالستناد على 

الضوء على مشـاركة   سوف تسلط الباحثة، 2015طين للعام المركزي الفلسطيني في دولة فلس

  .المرأة الفلسطينية مقارنة مع الرجل في الحياة العامة في دولة فلسطين
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مليون  4.75بحوالي فلسطين دولة في 2015 عام نهاية في الفلسطينيين السكان عدد يقدر

فـراد الـذين تقـل    أنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسـبة األ الفلسطيني بفرد، كما يمتاز المجتمع 

لضـفة  ا، مع وجود اختالف واضح بـين  %39.4ب  2015سنة نهاية عام  15عمارهم عن أ

. في قطاع غزة% 42.8مقابل % 37.0قد بلغت النسبة في الضفة الغربية الغربية وقطاع غزة، ف

، مع تمايز تلـك  %2.8فأكثر في دولة فلسطين سنة  65كما قدرت نسبة األفراد الذين أعمارهم 

وبلغت في قطاع % 3.4 في الضفة الغربية حيث بلغت النسبةوغزة، النسبة بين الضفة الغربية 

وصلت نسبة الجنس في دولـة   2015في نهاية العام أنه  تبينوبمقابل هذه النسبة %. 2.4غزة 

مليـون ذكـر    2.413الذكور حوالي أنثى، حيث بلغ عدد  100ذكر مقابل  103.3لى إفلسطين 

ن تمكين أ يظهر ،لى نسبة المرأة مقارنة بالرجل في فلسطينإوبالنظر ، مليون أنثى 2.336مقابل 

ولكن ال يتطلب ذلك إحاللها محل الرجل في  ،مر حتميأفي الحياة العامة في فلسطين هو  المرأة

ودورها بالمشاركة فـي مختلـف    ،بل يأتي من خالل تعزيز صمودها ،مختلف مجاالت الحياة

وذلك من خالل تعزيز دورهـا االقتصـادي    ،بالمشاركة مع الرجل ،المجاالت العامة في الحياة

وإيجاد نظم قانونية وتشريعية تعزز دخولها سوق العمل فـي   ،وتمكينها من دخول سوق العمل

لمرأة الفلسـطينية  فلسطين ومشاركة الرجل في مختلف مجاالت الحياة العامة في فلسطين، إن ا

هي عنصر أساسي في التنمية والنهضة في مختلف مجاالت الحياة العامة فـي فلسـطين إذ ال   

يستطيع الرجل القيام منفردا بها سواء على الصعيد السياسي أو االجتماعي، ولـذلك إن تمكـين   

وتنمية شاملة المرأة الفلسطينية اجتماعيا وسياسياً واقتصاديا هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية 

  ).2015 ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،الجها(في دولة فلسطين

لدراسـة   ن في القطاع العام في دولة فلسطينيعلى وضع النساء والرجال العامل وبنظرة

النساء تشـكل مـا    فإن ،حسب المسمى الوظيفيو ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أعدها

مقابل  ،فأعلى A4فقط من مجموع العاملين في القطاع العام من درجة مدير عام % 10.7نسبته 

للرجال من نفس الدرجة، إن هذه النتائج تدلل على مدى ارتباط تدني مسـتوى تمثيـل   % 89.3

 ،كوريـة المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار في المؤسسات الفلسطينية بسـبب الثقافـة الذ  

ام تولي النساء في فلسطين للمناصب أموان تلك الثقافة تقف عائقا  ،والنظرة النمطية لدور المرأة
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كما بلغت نسبة النساء كأعضاء في مجلـس   .لعام على قدم المساواة مع الرجلالعليا في القطاع ا

. للرجـال % 88.0للنساء مقابل % 12.0، 2014الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر،

مـع عـدم    ،في الضفة الغربية% 14.5وبلغت نسبة النساء من وكالء النيابة في دولة فلسطين 

من أعضاء الهيئات المحليـة  % 21.0إن ما نسبته  .وجود وكالء نيابة من النساء في قطاع غزة

وأن مـا نسـبته    ،2012الرجال في العـام  % 79.0ل مقاب ؟في الضفة الغربية هن من النساء

 ،%5.1كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن  في سلك القضاء، من النساء يعملن% 11.7

نساء مقارنة من الصحفيين في فلسطين هن من ال% 25.0ن أكما  .للسفراء% 94.9مقارنة مع 

مـن  % 81.5مقابـل  % 18.5ن رؤساء التحرير من النساء بلغـن  أمن الرجال، و% 75.0ب

  ).2015لإلحصاء الفلسطيني،الجهاز المركزي . (الرجال

  الدراسات السابقة 

تناولت  يقامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية والت

القيادة، والمعيقات التي تواجهها في الوصول الى المناصب القياديـة، وقـد   المرأة ودورها في 

قاطعها مع الدراسة الحالية ومتغيراتهاتعلى  قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة بناء. 

  الدراسات العربية 

ناصب القيادية في المجتمـع  االتجاه نحو عمل المرأة في الم"وعنوانها ) 2013( دراسة خليفة

  "القطري

نحو دور المرأة  ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات العاملين في مؤسسات مختلفة

ونـوع   ،والعمـر الزمنـي   ،في القيادة في دولة قطر، في ضوء متغيرات المستوى التعليمـي 

دراسـة   وعدد العاملين بالمؤسسة والوظيفة التي يشغلها بالمؤسسة، كما هدفت إلـى  ،المؤسسة

العـاملين  أدوارها في المناصب العليا علـى  ها ئوتأثير أدا ،دور المرأة في العمل االختالف في

ة على المنهج الوصـفي والتحليلـي،   وعلى اتجاههم نحو القيادة النسوية، اعتمدت الدراس ،معها

، وكانت األداة المستخدمة مقيـاس  )ذكور وإناث(من الجنسين ) 400(تكونت عينة الدراسة من 
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ن هناك فروقـا  أ :أهمهامن كان  ،القيادة النسوية، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج

ناك اتجاها حصائية في اتجاه األفراد نحو فعالية المرأة في المناصب القيادية، وأن هإذات داللة 

من خالل قـدرتها علـى إدارة    ،فراد العينة نحو فعالية المرأة في المناصب القياديةأايجابيا لدي 

تشير النتائج إلـى أن  حيث  ،سب نوع المدير القائد في المؤسسةوتفويضها للعمل، ح ،المؤسسة

ة وأكثـر قـدرة علـى إدار    ،األفراد الذين هم تحت إدارة المرأة، يعتقدون أن المرأة أكثر فعالية

خرين، وأنها أكثر تفـاعال  آلوتطور ا ،وممارسة تطوير الذات، العمل، من خالل اتخاذ المبادرة

اجتماعيا معهـم، وبنـاء   والتواصل  ،وقدرة على تقدير مشاعر العاملين ،من الناحية االجتماعية

ليـة  إن مـا توصـلت   إ :همهاأمن كان  ،بمجموعة من التوصيات الدراسةالعالقات، وأوصت 

أو تطـوير   ،الدارسة من نتائج يمكن االستفادة منه في المؤسسات التربوية في تعزيز أو تغييـر 

وعمل المرأة في مناصب قيادية بشكل خاص، كما أوصـت   ،التوجه نحو عمل المرأة بشكل عام

والمـوارد   ،بتوجيه وتطوير التفكير االستراتيجي في اتجاه استثمار الموارد البشرية بشكل عـام 

  .البشرية في قطاع النساء بشكل محدد

معوقات وصول المرأة السعودية إلى المناصب القيادية في "وعنوانها ) 2013( دراسة الغامدي

  "القطاع العام

معوقات وصول المرأة السعودية إلى مناصب قيادية في  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

التعرف على المعوقات الثقافية والشخصية التي تمنع المرأة من الوصول  القطاع العام، من خالل

أما األداة  ،إلى المناصب القيادية في القطاع العام، اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي

على  بن سعود حيث تم تطبيق الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز ،المستخدمة فكانت االستبيان

لى إوقد خلصت الدراسة . موظفة) 111(اختيرت بطريقة عشوائية طبقية نسبية مكونة من  ،عينة

إلـى   أن المعوقات الثقافية ليست ذات أهمية في منـع وصـول المـرأة    :أهمهامن كان  ،نتائج

وأحقيتها على شـغل المناصـب    ،المناصب القيادية، حيث أكدت أغلبية العينة على قدرة المرأة

أو أزواجهن في حالة توليهن مناصب قيادية،  ،هنئا أكدت على الموقف الداعم من آباالقيادية، كم

عـد عائقـاَ   وبينت الدراسة أن اآلراء الفقهية المتشددة نحو عمل المرأة في المناصب القيادية ال ت
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في تعطيل وصول  ر األثرأكبوأن المعوقات الشخصية لها . نحو سعي النساء إلى هذه المناصب

ضعف رغبتها فـي الوصـول إلـى    و ،لمحدودية طموح المرأةوالمرأة إلى المناصب القيادية، 

رغم قدرتها على التوفيق بين األعباء األسرية وأعباء منصبها الحالي، ورغم  ،المناصب القيادية

إجراء هذه الدراسة علـى شـرائح   ة بأوصت الدراس وقد. حرصها على التدريب وتطوير الذات

رفع حصة المرأة من المناصب ووفي مناطق مختلفة من المملكة،  ،مختلفة ومتنوعة من المجتمع

ادة من الكفاءات النسائية في تطوير الحركة التنموية في المملكة في كافـة  القيادية تدريجياً لالستف

  .المجاالت، وتهيئة المناخ العام لقبول فكرة تمكين المرأة ووجودها في مواقع صناعة القرار

  "المرأة والقيادة في الجزائر" وعنوانها ) 2013(دراسة محمود ومراد 

حول تصورات الموظفين والموظفات فـي  لى عمل دراسة مسحية إهدفت هذه الدراسة 

مختلف المستويات المهنية حول القيادة النسوية، وكذلك التعرف على السمات التي تتسـم بهـا   

 المرأة المرتبطة بالقيادة، وهل المرأة أفضل من الرجل في بعض الصفات القياديـة، اعتمـدت  

بدارسة التصـورات حـول    اخاص االمنهج الوصفي، أما األداة المستخدمة كانت استبيان الدراسة

مـن  146و ،مـن الـذكور  170منهم  ا،مفحوص 319القيادة النسوية، وتكونت عينة البحث من 

مـن أفـراد العينـة    % 45أن  :كان أهمها ،لى مجموعة من النتائجإاإلناث، وتوصلت الدراسة 

فقط من % 21في مقابل  ،أو يوافقون جدا على تفضيل القيادة النسوية ،عبروا على أنهم يوافقون

وأن نسبة أفراد العينة الذين يوافقون على تميز المرأة في مناصب القيادة عن الرجل  ،يعارضون

ومن هذه الصفات أن المرأة أكثر فاعلية وأفضل على اتخـاذ   ،أعلى بكثير من الذين يعارضون

يختص بأسلوب القيادة أكد  ن المرأة أقل تسلطا من الرجل، أما فيماأالقرار ولديهم ثقة بالمرأة، و

أن المـرأة ال  % 43من أفراد العينة أنه ال فرق بين الجنسين في أسلوب القيادة، وأشـار  % 52

ومتساهلة مـع   ،وأنها غير قاسية على بني جنسها ،تميز في معاملتها بين الموظفات والموظفين

يفوضن أكثـر مـن القـادة    يوافقون على أن اإلناث في مراكز القيادة % 33.9الذكور، وأشار 

وأشارت النتائج إلى عدم تميز المرأة على الرجل في االهتمام بالمشـاعر، واالهتمـام    ،الذكور

خرى تكون ممثلـة بشـكل أكبـر    أعاون، أوصت الدراسة بعمل دراسات بإنجاز األهداف، والت

  .لقطاعات كبيرة من المجتمع
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جزائري نحو تـولي المـرأة للمناصـب    اتجاهات الفرد ال" وعنوانها ) 2012( دراسة جدوالي

 "القيادية في المؤسسات التعليمية

نحو تـولي المـرأة    ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات أفراد المجتمع الجزائري

للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، كما هدفت إلى تحديد نوعية االتجاه من خالل تحويل 

من طبيعتها  ،نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية ،اتجاهات أفراد المجتمع

الحكم عليها باإليجاب أو السـلب، ومعرفـة الفـروق بـين      يمكن ،اإلنسانية إلى طبيعة حسابية

والسن والمستوى التعليمـي، وتـم اعتمـاد     ،اتجاهات أفراد المجتمع في ضوء متغيرات الجنس

بالطريقـة   مفردة، وقد أخـذت  384نت من عينة فقد تكوالبحث، أما المجتمع المفتوح مجتمعاً لل

وجود فروق فـي  : من أهمها ،العرضية من والية سطيف، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

االتجاه نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بـالجنس والمسـتوى   

جاه نحو تولي المرأة للمناصب القيادية فـي المؤسسـات   ووجود فروق طفيفة في االت. التعليمي

واتجاهات أفراد المجتمع الجزائري نحو تولي المـرأة   .وصغار السن ،بين كبار السن ،التعليمية

للمرأة القدرة على تسيير وللمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية جاءت إيجابية في مجملها، 

نسانية إولكنها عاجزة عن تكوين عالقات  ،ت االقتصاديةالمؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسا

  .جديدة بينها وبين مرؤوسيها

غياب المرأة عن صنع القرار فـي المنظومـة التربويـة    "وعنوانها ) 2012(دراسة بن خذير 

 " من وجهة نظر عينه من األستاذاتالجزائرية 

عن صنع القرار فـي  هدفت هذه الدراسة لمعرفة العوامل التي تقف وراء غياب المرأة 

ومتغيـر   ،ومتغير الحالة العائلية ،قطاع التربية والتعليم، ومعرفة عالقة متغير الموقع الجغرافي

اعتمـدت  األقدمية في المهنة، بعوامل غياب المرأة عن صنع القرار في قطاع التربية والتعليم، 

المنهج الوصفي التحليلي، أما األداة المستخدمة كانت اإلستبانة، وتم تطبيق األداة علـى   الدراسة

وهمـا تبسـة بالشـرق     ،استاذة من واليتين من واليات الجزائـر  422عينة عشوائية قوامها 

كان  ،ووالية ورقلة بالجنوب الجزائري، قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،الجزائري
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فراد العينة يرجعن بعد المرأة عن صنع القـرار بالدرجـة األولـى إلـى العوامـل      أهمها أن أ

 ،والمشاركة السياسية للمرأة، ثم النموذج التقليدي لألدوار ،المؤسساتية، وضعف التمثيل السياسي

والنموذج الذكوري للقيادة ثم الفهم الخاطئ للدين، كما توصلت الدراسة إلـى   ،والهيمنة الرجالية

تعزى  ،حصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسةإق ذات داللة د فروعدم وجو

العائلية، ووجود فروق ذات ومتغير الحالة  ،ومتغير المؤهل العلمي ،إلى متغير الموقع الجغرافي

تعزى لمتغير سنوات األقدمية في المهنـة   ،حصائية في استجاباتهم على أداة الدراسة ككلإداللة 

 .سنوات10إلى  6لصالح االستاذات ذوات األقدمية من 

دور المرأة في صنع القرار فـي المؤسسـات الحكوميـة    " وعنوانها ) 2012(دراسة القطب 

  )"2010-1995(الفلسطينية 

دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكوميـة   إلىالتعرف هدفت هذه الدراسة 

وتم بحث أهم المعيقات التي تؤثر في حيـاة   ،)2010-1995(الفلسطينية في الفترة الواقعة بين 

وتحد من توليها مراكز عليا لصنع القرار، وذلك من خـالل دراسـة    ،المرأة الفلسطينية العاملة

 المـنهج  على الدراسة اعتمدت لذلك القطاع الحكومي، العوامل التي تحيط بالمرأة الفلسطينية في

 واالجتماعية الثقافية المعيقات ومدى تأثير االستبيان، وتحليل وتفسير وصف ،التحليلي الوصفي

 لدراسة المقارن للمنهج إضافة، واالتجاهات اإلداري المرأة، على والخارجية الداخلية والسياسية

 األولـى  االنتخابات في المنتخبات والثانية، وعدد األولى االنتخابات في المرشحات النساء عدد

 التنميـة  في اكبير ادور الفلسطينية نتائج أن للمرأة من الدراسة إليه توصلت ما وأبرز .والثانية

 صـناع  ربـت  التي وهي القادمة، مربية األجيال وهي المجتمع، نصف تشكل فهي المستدامة،

 تـؤثر  قرار صنع لمراكز وصولها في المرأة تواجهها التي والمعيقات. ونساء رجال من القرار

 وأوصـت الدراسـة بـدعوة    .الفلسطينية المرأة دور على وتؤثر المجتمع الفلسطيني، بنية على

 بما الفلسطينية، وااللتزام المرأة لصالح اإليجابي التمييز لممارسة الفلسطينية الحكومة مؤسسات

 الفلسطينية، السياسية والقوى والحركات، والفصائل، األحزاب، دعوةو. االستقالل وثيقة في ورد

 مختلف على القيادية األطر في مشاركتها وتوسيع وبرامجها، أدائها، في قضايا المرأة إبراز إلى

  .بصفوفها لاللتحاق وتحفيزها استقطابها، على المستويات، والعمل
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المديرة على مشاركة المرؤوسين لها فـي   أثر دافعية المرأة" وعنوانها ) 2011(دراسة عطا 

  "اتخاذ القرار

والمتغيرات التنظيميـة علـى    ،هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر المتغيرات االجتماعية

و تحديـد وقيـاس    ،وكذلك قياس أثر المتغيرات الخاصة بالمرأة المـديرة  دافعية المرأة المديرة

. ليب التغلب على هذه المعوقات معوقات مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرار، وكذلك تحديد أسا

قد تم إعداد قوائم  ،واألسلوب الميداني ،األسلوب المكتبي :على أسلوبين همافي الدراسةاعتمدت و

ي اتخاذ القـرار، وتـم   استقصاء لقياس أثر دافعية المرأة المديرة على مشاركة المرؤوسين لها ف

مفردة  140 –مفردة في القطاع الحكومي  140(مفردة بمحافظة دمياط  280توزيعها على عدد 

ؤثر المتغيرات ي: تيةلى مجموعة من النتائج اآلإوقد خلصت الدراسة . )في القطاع غير الحكومي

التوقعـات االجتماعيـة    ،وتغيير ثقافة المجتمـع  ،التنشئة االجتماعية(االجتماعية للمرأة المديرة 

نمـط   –جماعات العمل (تؤثر المتغيرات التنظيمية للمرأة المديرة . في دافعيتها اإلدارية) للمرأة

في ) التدريب –تشجيع نموذج الرجل المدير –التحيز ضد المرأة  –المستوى الوظيفي  –الملكية 

السمات الشخصـية  –اصة بالمرأة القيم الخ(تؤثر المتغيرات الخاصة بالمديرة  .دافعيتها اإلدارية

في مشاركة المرؤوسـين  ) إدارة المرأة المديرة لالنطباعات المسبقة -المؤهل  –الخبرة –للمرأة 

األنماط السـلوكية  (تؤثر المتغيرات الخاصة بالمرؤوسين والزمالء والقادة  .لها في اتخاذ القرار

فـي  ) لقدرات العقلية للرجل والمـرأة  االنطباعات المسبقة عن ا -للقادة والمرؤوسين والزمالء 

وصت الدراسة بتحقيق العدالة االجتماعية فـي  أوقد .  مشاركة المرؤوسين لها في اتخاذ القرار

التغلب علـى المعوقـات   و. والمرأة المديرة بشكل خاص تقييم قدرات المرأة العاملة بشكل عام

إشاعة مناخ من المنافسة بين و. أثناء ممارستها لعملها القيادي في والصراعات التي تواجه المرأة

  . على الكفاءة وليس النوع يقوم العاملين

فـي   السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القياديـة " وعنوانها ) 2011(دراسة الحسين 

  "وزارة التربية والتعليم األردنية والمعوقات التي تواجهها

التعرف على السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القياديـة   لىإهدفت هذه الدراسة 

حيث  ،نوعية الدراسة والمعوقات التي تواجهها وتعتبر هذه ،في وزارة التربية والتعليم األردنية
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 بطريقـة  اختيارهم تم والتعليم األردنية، التربية وزارة في العاملين من فرداً )55(أجريت على 

بلة المقننة، الوثائق الرسمية، المقا ،المعلومات لجمع التالية األساليب وتم استخدامالهادفة،  المعاينة

 لوصف الحسابية واألوساط ،والتكرارات ،المئوية النسب الدراسة ، واستخدمتوالمالحظة المقننة

الدراسـة   خرجـت  وقـد  .الثالث الفئات إجابات بين مقارنات إجراء تم كما البيانات وترتيبها،

 األردنية تواجـه  والتعليم التربية وزارة في القيادية أن المرأة :أهمها كان، من النتائج بمجموعة

 ذهـن  في للمرأة السلبية النمطية الصورة :أهمها القيادية المراكز للوصول إلى المعوقات بعض

شخصيتها  أهمها عديدة، بسمات والتعليم التربية وزارة في القيادية المرأة والمرأة، تتميز الرجل

 جديـد،  على ماهو االطالع حب عالية، للعمل دافعيتها المسؤولية، تحمل على وقدرتها المتزنة،

 تفتقـر  ولكنهـا  بمصـداقية عاليـة،   أيضاً تتميز ،وملتزمة عادلة، المعلومات، إعطاء في دقيقة

 اآلخـرين،  مـع  التعامل في بالعمل، فوقية إال تهتم وال صبورة، وغير للباقة، وتفتقر للمرونة،

نها تمتلك مهارات ادارية عديدة، فهي تدير االجتماعـات بكفـاءة   أكما  .متوسطة بنفسها وثقتها

وتعمل بروح الفريق، وتتعاون مع الجميع وتنسق الجهود بالمؤسسة، إال أنهـا تفتقـر للمبـادأة    

 اإلداريـة  المهـارات  بتطـوير  الدراسةالنتائج، أوصت  خالل والقدرة على اتخاذ القرار، ومن

ـ  .اإلداريـة  المهارات في ودورية ،مكثفة تدريبية دورات بعقد وذلك التربوية، للقيادات  ذلكوك

 القيادية السمات فيهن وأ فيهم تتوافر لمن أو الصف الثاني، لقيادات وإدارية ،متخصصة دورات

 التربية وزارة في القيادة موضوع حول ودراسات أبحاث إجراء المستقبل، في لإلدارة إلعدادهم

  .الجنسين تستهدف كال والتعليم

  "دور المرأة األردنية في قيادة التغيير"وعنوانها )  2010( دراسة القواسمة والبدارين 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المرأة األردنيـة فـي قيـادة    

وأثرها على قدرتها في قيادة عملية  ،التغيير، وأهم المهارات القيادية والخصائص التي تتمتع بها

وكما هدفت إلى التعرف على الطرق و االسـتراتيجيات  . التغيير في منظمات األعمال األردنية

التي تستخدمها المرأة االردنية في قيادة التغيير، ولتحقيق أهداف الدراسة تـم تصـميم اسـتبانة    

من منظمات المـرأة   منظمة 18لفحص متغيرات الدراسة على مجتمع الدراسة الذي تكون من 
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وبلـغ عـدد    ،ردن، وتم توزيع االستبانة على كافة العاملين في هـذه المنظمـات  العاملة في األ

كـان   ،لى مجموعة من النتائجإاستبانة، وتوصلت الدراسة ) 254( االستبانات الصالحة للتحليل

متع بها المرأة االردنيـة  داللة احصائية للخصائص القيادية التي تت ىأهمها وجود أثر ايجابي ذ

مهـارات التـي   داللة احصائية لل ىوجود أثر ايجابي ذ .ير التنظيميعلى دورها في قيادة التغي

كما تمتلك المرأة األردنية القدرة . ردنية على دورها في قيادة التغيير التنظيميتتمتع بها المرأة األ

لتنظيمي في المنظمات التي تتـولى  في قيادة عملية التغيير ا ،الكافية للقيام بالدور المطلوب منها

  .دارتهاإ

 معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم" وعنوانها) 2009( دراسة الرقب

  "العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

أكثر المعوقات شيوعا والتي تحول دون ممارسـة   علىهدفت هذه الدارسة إلى التعرف 

 الوصـفي  المنهج تم استخدامالتعليم العالي بمحافظات غزة،  القيادي في مؤسسات المرأة للسلوك

 التعلـيم  مؤسسات في العاملين جميع من الدارسة مجتمع تكون وقد لموضوع الدراسة، لمالءمته

 اإلسـالمية  جامعات الجامعة ثالث في ،)م2010/ 2009( الدراسي للعام بمحافظات غزة العالي

 إداري، األكاديمي،األكـاديمي (الكـادر  علـى  األقصى والمفرغين جامعة جامعة األزهر، بغزة،

 وعاملـة،  عامل) 301(عينة الدراسة  بلغت وقد وعاملة، عامالً) 1148( والبالغ عددهم )إداري

 أهـداف  ولتحقيـق . الفعلية الدراسة عينة من% 94.4 نسبته ما أي فردا، )284( منهم استجاب

وذلك قبل تطبيقها على عينـة الدراسـة، وقـد     فقرة )30(استبانة مكونة من  صممتالدراسة 

أن أكثر المعوقات التي عبر عنها أفراد  :كان أبرزها ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

 وتاله مجـال  ،)المعوقات السياسية(تاله مجال  ،)المعوقات االجتماعية(عينة الدراسة هي مجال 

 لدرجة، (a ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ،)المعوقات الشخصية(

 دون تحـول  التـي  للمعوقـات  ،غـزة  بمحافظات العالي التعليم مؤسسات في العاملين تقديرات

وفي ضوء  ،الذكور لصالح وذلك للجنس، تبعاً المؤسسات تلك في القيادي للسلوك المرأة ممارسة

إلى العديد من التوصيات أهمها عقد برامج تدريبيـة لتنميـة وتطـوير     توصلت الدراسة نتائجال
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بهدف رفع كفاءتها العلمية والمهنية التي تؤهلها إلشغال مواقع  المهارات اإلدارية والقيادية للمرأة

القيادات السياسية العليـا فـي دعـم    والتركيز على أهمية استمرارية الدور الذي تلعبه . قيادية

 . لما له من أثر على التغيير المجتمعي ،حصول المرأة علي حقوقها

اتجاهات العاملين والعامالت العمانيين نحو تولي المـرأة  " وعنوانها ) 2009(دراسة الجندي 

  "الوظائف اإلدارية القيادية

نحو تولي المرأة  ،العاملين والعامالتلى تحديد نوعية االتجاه لدى إهدفت هذه الدراسة 

بين  الوظائف اإلدارية القيادية في مؤسسات العمل المختلفة في المجتمع العماني، ومعرفة الفروق

 فـي  والخبـرة  والحالة االجتماعيـة،  الجنس، :متغيرات ضوء في والعامالت العاملين اتجاهات

األسلوب الميـداني  و، يج الوصفي التحليلالمنه تم استخدام .التعليمي والمستوى والعمر، العمل،

 مـن جميـع   الدراسـة مجتمع  تكونستبانة، ووكانت األداة المستخدمة اال ،في جمع المعلومات

والرستاق  ،وصحار ،مسقط في واليات ،والخاصة الحكومية المؤسسات في والعامالت نيالعامل

العام  القطاعين في والعامالت العاملين من 149 من تكونت فقد الدراسة عينة أما .)2006(لعام 

 طبقـاً لمتغيـرات   مـوزعين ) والرسـتاق  وصحار مسقط واليات(عمان  سلطنة في ،والخاص

كـان   ،لى عدد من النتائجإوتوصلت الدراسة  .عشوائية بطريقة العينة هذه اختيرت وقد .الدراسة

 في مؤسسـات  القيادية اإلدارية الوظائف المرأة تولي نحو العينة لدى إيجابي اتجاه وجود :أهمها

القيادية  اإلدارية الوظائف المرأة تولي نحو الجنسين من لكل إيجابي اتجاه وجود .المختلفة العمل

 اإلنـاث  كان متوسط حيث ،إحصائية داللة ذات فروق وجود مع ،المختلفة العمل مؤسسات في

 جهود دعم في االستمرار إلى تهدف وتوصيات باقتراحاتت الدراسة وانتهى .الذكور من أعلى

المختلفـة،   والقياديـة  اإلدارية المجاالت في العمل مواقع إلى للوصول وتمكينها المرأة العمانية

 وإبراز تطلعاتها، لتحقيق المرأة أمام المجال إفساحو .العمل مجال في مشاركتها معدالت وزيادة

  .تمييز دون الكفاءة مبدأ واعتماد الرجل، مع الفرص المتساوية وإتاحة إمكاناتها،
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مفاهيم واتجاهات الفلسطينيين تجاه شغل لمـرأه مناصـب   "وعنوانها ) 2009( دراسة مجاهد

  "اداريه عليا

مفاهيم واتجاهات الفلسطينيين تجاه شـغل المـرأة    إلى الوقوف على هدفت هذه الدراسة

صيات، وقد تكـون  ووضع بعض التو ،لتلقي الضوء على مشاكل محتمله ،مناصب ادارية عليا

مزيجا تم استخدام وجنوب الضفة الغربية،  ،مؤسسات القطاع العام في وسط منمجتمع الدراسة 

 ،ة في عملية جمـع البيانـات  داة الرئيسوكانت االستبانة هي األ ،ة والثانويةمن المصادر الرئيس

من مجموع ما %83وشكلت نسبة  ،استبانة 1079وتم استرجاع  ،استبانة 1300حيث تم توزيع 

ليه الفلسـطينيون  إول الذي يميل ن المفهوم واالتجاه األألى إتوصلت نتائج الدراسة  ،تم توزيعه

 ،ن تعمل في وظائف تستطيع من خاللها القيام بواجبات منزليةأن المرأة يجب أبنسبه عالية هو 

ن أويجب  ،لتي تتطلب مهارات ذهنيةداء المهام اأنها قادرة على أو ،في عملها ةن المرأة جادأو

وفي ضوء  ،دارية العليازمة للحصول على المناصب اإلالعلى المراتب العلمية ال ةتكون حاصل

ن على المؤسسات األكاديمية تطـوير  أ :ت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاوصأالنتائج 

ن على أو ،والرجل في المجتمعالمرأة ا اروأديتم من خاللها الحوار حول  ،استراتيجيات تواصل

تجـاه المـرأة   ا يتعلق بمفاهيم واتجاهـات النـاس   مكثر فيألمؤسسات كذلك عمل دراسات هذه ا

  .الريادية في المحور المتعلق بالجنس والوظيفة

قتصادية التـي تواجـه المـرأة    أثر العوامل التنظيمية واال" وعنوانها ) 2009(دراسة عماشة

 "القيادية  ردنية في تولي المواقعاأل

أهم العوامل التنظيمية واالقتصادية التي لها أثر في  علىلى التعرف إهدفت هذه الدراسة 

لى بيان إن كان هناك اختالفات دالة معنوياً للخصائص إكما هدفت ، رأة المواقع القياديةتولي الم

تصـميم  تـم  ولتحقيق أهداف هذه الدراسة .ردنية للمواقع القيادية مرأة األالديمغرافية في تولي ال

وفي ضـوء ذلـك    .فقرة) 25(وتكونت من  .معلومات األولية من عينة الدراسةاستبانة لجمع ال

حصـائية للعلـوم   باسـتخدام الحزمـة اإل   ،واختبار الفرضـيات  ،وتحليل البيانات ،جرى جمع

وتحليل التباين لفرضيات الدراسة  ،الوصفي للدراسةوبعد اجراء التحليل ، )SPSS(االجتماعية 
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معنوية لكـل مـن    عدم وجود تأثير ذي داللة :كان أهمها ،لى عدد من النتائجإسة توصلت الدرا

الراتب، ووجود تأثير دال  ،ظروف وصعوبات العمل ،عدم المساواة في العمل ،التأهيل والتدريب

لمرأة االردنية للمواقـع  في تولي ا ،ضعف دعم اإلدارة العليا للمكافآت والحوافز :معنويا لكل من

باإلضافة إلى عدم وجود اختالف دال معنويا في تصور عينة القيادات النسائية االردنية  ،القيادية

المستوى التعليمـي،  ، تبعاً الختالف كل من العمر، عدد األطفال ،للعوامل التنظيمية واالقتصادية

ردنية تصور عينة القيادات النسائية األ وجهة العمل، ووجود اختالف دال معنويا في ،تخصصال

والموقع  ،الخبرة العمليةة، اعيتبعا الختالف كل من الحالة االجتم ،للعوامل التنظيمية واالقتصادية

  .دارياإل

األردنيـة  واقع التمكين اإلداري للمـرأة فـي الجامعـات    "وعنوانها ) 2007(دراسة الطراونة

الرسمية والمعوقات التنظيمية واالجتماعية والشخصية المؤثرة فيه من وجهة نظـر أعضـاء   

 "هيئة التدريس

لى التعرف على واقع التمكين اإلداري للمرأة في الجامعات األردنية إهدفت هذه الدراسة 

الدراسة تم تطوير الرسمية، وأثر المعوقات التنظيمية واالجتماعية والشخصية، ولتحقيق أهداف 

ضاء هيئـة التـدريس فـي    الدراسة من جميع أع استبانة لغرض جمع البيانات، وتكون مجتمع

استاذ، استاذ مشارك، (ومن هم برتبة ) 2006،2007(ردنية الرسمية للعام الدراسي الجامعات األ

 لـى إوتوصلت الدراسـة   و هيئة تدريس،عض) 3455(حيث بلغ تعدادهم الكلي ،)استاذ مساعد

إن واقع التمكين اإلداري للمرأة األكاديميـة فـي الجامعـات     :همهاأكان  ،مجموعة من النتائج

األردنية الرسمية بأبعاده الخمسة جاء متوسطاً، وجاءت تصورات أفراد عينة الدراسة للمعوقات 

طة، وبترتيب تنـازلي  التنظيمية واالجتماعية والشخصية المؤثرة في تمكين المرأة بدرجة متوس

وجـود فـروق ذات    ظهرتأو ،)المعوقات االجتماعية، التنظيمية، الشخصية(:تيعلى النحو اآل

حسب مدة الخدمة بين  ،لدرجة وجود المعوقات الشخصية ،حصائية بين األوساط الحسابيةإداللة 

سنوات، ولصـالح أعضـاء هيئـة     10وذوي الخبرة اكثر من  ،سنوات 10-5ذي الخبرة من 

بـدعم المـرأة   الدراسة  وصت وفي ضوء النتائج أ .سنوات 10أكثر من ريس ذوي الخبرة التد
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جهـة الصـعوبات والتحـديات    ااألكاديمية نحو تطوير الذات من خالل تبني برامج تدريبية لمو

التي تعيق تقدمها في مؤسسات التعليم العالي، وتحد من توليها مناصب ، الشخصية واالجتماعية

 من أعضاء هيئة التدريس فيعلى ضمان وجود نسبه مقبولة وتبني سياسه تحرص . إدارية عليا

  .ناث في مختلف مواقع صنع القرار في مؤسسات التعليم العالي اإل

 "معوقات تولي المرأة المناصب القيادية في المجتمع القطري"وعنوانها ) 2007(دراسة الغانم

العمل بشكل عام، و  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجه المرأة في مجال

موقف المجتمع من تولي المرأة المناصب القيادية، و التعرف على دور مؤسسات العمل في دعم 

والعوامل التي تساعد المرأة علـى تـولي المناصـب     ،فرص المرأة في تولي المراكز القيادية

تم اسـتخدام  . ديةحصة المرأة في المناصب القيا األليات التي ترفع منو تحديد السبل و ،القيادية

ناثـاً و  إجميع األشـخاص ذكـوراً و   ، و قد تكون مجتمع الدراسة من ج الوصفي التحليليالمنه

مؤسسات العمل و القيادات النسائية في المجتمع و نظراً لكبر مجتمع الدراسة فقد تم اختيار عينة 

لتحقيق أهداف قيادية، وامرأة تولين مناصب  )16(و )  1200( عشوائية من القطريين مقدارها 

، )سة الحالة، استمارة المقابلـة االستبيان، استمارة درا(هي راسة تم تصميم أدوات الدراسة والد

بمؤهالت  اًاجتماعي اًأن هناك اعتراف :كان أهمها ،قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجو

هم المعايير التي تحدد أهلية أأن من القيادية، وأكدت الدراسة  المرأة التي تؤهلها لممارسة األدوار

فـاءة الالزمـة   والك ،المرأة لتولي المناصب القيادية هو تمتع المرأة القطرية بالمهارات القيادية

لكن في الوقت نفسه نجد أن المجتمع يتبنى رؤية معينة حول أدوار المرأة ولشغل هذه الوظائف، 

 اًو ليس في مركز الصدارة، مما يؤكد أن موقف العينة جاء معارض ،تضعها ضمن إطار التابع

وحسب نتائج الدراسة فان معظم أفراد العينـة يفضـلون أن   ، الى حد ما لألدوار القيادية للمرأة

أي وجود نظرة سلبية من المجتمع نحو  ،ناثوفي هذا تساوى الذكور واإل ،يكون رئيسهم رجال

ذهنية معينة على الرجال و و سيطرة  ،وأن الموروث الثقافي. اديةها مواقع قيئوتبو ،عمل المرأة

إلى  توصلت الدراسةو دورها في عملية صنع القرار، و في ضوء النتائج  ،قيادة المرأةرفضهم 

التخلص من القيود االجتماعية و االقتصادية التي تحد من مشاركة  :أهمها ،العديد من التوصيات



45 

و تغيير نظرة المجتمع حول نوع المهن التي يمكن أن تمارسـها   ،القرارالمرأة في عملية صنع 

و الذي أثـر   ،و تغيير ذهنية المجتمع ذكوراً و إناثاً حول صالحية المرأة للعمل القيادي ،المرأة

و ذلك  ،و على توليها المناصب القيادية ،على حجم مشاركتها المجتمعية و طبيعة هذه المشاركة

بوية و إعالمية تقدم المرأة في صورة جديدة صورة المـرأة المشـاركة و   من خالل برامج تر

  .القائدة 

درجة موافقة طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعـات  " وعنوانها ) 2007(دراسة العمايرة 

  "نية المتعلمة للمناصب القيادة الخاصة باالردن على تسلم المرأة االرد

التربويـة فـي   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة موافقة طلبة كليات العلـوم  

ردنية المتعلمة للمناصب القياديـة، و المعوقـات   ردن على تسلم المرأة األالجامعات الخاصة باأل

التربوية فـي  ردنيين في كليات العلوم تكون مجتمع الدراسة من الطلبة األالتي تحول دون ذلك، 

جامعة االسراء، جامعة الزيتونة، جامعة البتـراء، كليـة العلـوم    ( ردن الخاصة باألالجامعات 

طالباً ) 352(وقد بلغت عينة الدراسة ) هلية ية، جامعة جرش، جامعة الزرقاء األالتربوية الجامع

اسـتبانة   تلتحقيق أهداف الدراسة صـمم من مجتمع الدراسة و% 13,3نسبته  ي ماأ ،وطالبة

من % 66,1أن  :كان أهمها ،لى مجموعة من النتائجإفقرة و قد توصلت الدراسة  54ن مكونة م

ة يرون وجود من أفراد العين% 68,2و  ،لمناصب القياديةاالعينة يوافقون على تسلم المرأة أفراد 

حصائية بـين  إرت النتائج وجود فروق ذات داللة وأظه ،لمناصب القياديةا معوقات أمام تسلمها

لصالح االناث، وعـدم   ،لمناصب القياديةا ي درجة موافقتهم على تسلم المرأةاالناث ف الذكور و

وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة في درجة موافقتهم على تسلم المرأة للمناصب 

 ،لى العديد من التوصياتإ الدراسة تالقيادية تبعاً لمتغير مكان السكن و في ضوء النتائج توصل

عالم بإظهار المرأة في أدوار تنموية و قيادية في مراكـز صـنع   كان أهمها أن تقوم وسائل اإل

  .وثانوية في العمل  ظهارها في أدوار هامشيةإوعدم  ،القرار
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دراسـة   :القيادة فوق الجماعة والقيادة مـع الجماعـة  " وعنوانها ) 2007(دراسة المنقاش 

  "مقارنة بين نمطي قيادة الذكور واإلناث في جامعة الملك سعود بالرياض

 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير عامل الجنس على نمط قيادة الذكور واإلناث

ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام مقياس فدلر لتحديد مدى ممارسة الجنسين لنمطي القيادة فـوق  

قد طبقت الدراسة على عينة من رؤساء و وكـيالت األقسـام   و ،الجماعة الجماعة و القيادة مع

برز نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة أوكانت  ،األكاديمية في جامعة الملك سعود بالرياض

أي  ،فوق الجماعة والقيادة مع الجماعةإحصائية بين الذكور واإلناث في ممارستهم لنمطي القيادة 

رؤسـاء  (وإن الغالبية العظمى مـن الـذكور    ،ر كبير على النمط القياديأن نوع الجنس له تأثي

وكيالت األقسام ( ن اإلناث ألقيادة مع الجماعة باإلضافة إلى يمارسون نمط ا) األقسام األكاديمية

ولكن نسبة اإلناث الالتـي   ،فوق الجماعة والقيادة مع الجامعةيمارسن نمطي القيادة )األكاديمية 

نه أكما  ،ور الذين يمارسون هذا النمطكبر من نسبة الذكأقيادة فوق الجماعة كانت ن نمط اليمارس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين نمـط قيـادة الـذكور واإلنـاث تعـزى الخـتالف        

وقد اختتمت الدراسة بتوصيات  ،أو الرتبة األكاديمية أو سنوات الخبرة) أدبي /علمي(التخصص

بناء على النتائج تؤكد أهمية عامل الجنس في التأثير على النمط القيادي الذي يؤثر بدوره فـي  

  .سير العمل و إنجازه

اتجاهات القادة الرياضيين فـي مجـالس إدارة االتحـادات    "وعنوانها ) 2006(دراسة عيسى 

  "دية في المؤسسات الرياضيةالرياضية األردنية نحو تولي المرأة مراكز قيا

لى التعرف على اتجاهات القادة الرياضيين في مجالس إدارة االتحادات إهدفت الدراسة 

و ذلك مـن خـالل    ،الرياضية األردنية نحو تولي المرأة مراكز قيادية في المؤسسات الرياضية

موافقتهم على امتالك المرأة السمات والمهارات القيادية، وكذلك التعرف علـى الفـروق فـي    

المـنهج   الدراسـة  تاتجاهاتهم تبعا لمتغير نوع اللعبة، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، اعتمد

ـ    حـادات  الس إدارة االتالوصفي التحليلي، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العمديـة مـن مج

) 67(عضواً منهم ) 82(جمالي العينة إقد بلغ و، ولمبية لأللعاب الجماعية و الفرديةالرياضية األ
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بناء و تم من مجتمع الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة % 44ي ما نسبته أ ،انثى) 15(ذكرا و 

ـ  وقـد  . ةات الرياضـي تطوير استبانة االتجاهات نحو تولي المرأة للمراكز القيادية في المؤسس

تجاهات القادة الرياضيين عالية أن درجة ا: كان أهمها ،لى مجموعة من النتائجإتوصلت الدراسة 

و نحـو قبـولهم    ،نحو تولي المرأة المراكز القيادية في المؤسسات الرياضية األردنية ،يجابيةإو

تمتلـك مهـارات   نهم يرون أن المرأة األردنيـة  أركتها في القيادة الرياضية، كما لدورها ومشا

فـي   ،تؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية ،خريندرات في االتصال و التفاعل مع اآلوق ،شخصية

التخطيط لنـدوات   :كان أهمها ،االتحادات الرياضية، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات

ـ  و قـدرات  تثقيفية تؤكد أهمية تبني اتجاهات أكثر ايجابية في االتحادات الرياضية األردنية نح

  .المرأة القيادية وضرورة مشاركتها الفعلية في العمل القيادي 

الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة فـي القطـاع   "وعنوانها ) 2005(دراسة جبر

  " العام في محافظات شمال الضفة الغربية

درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسـطينية   علىالتعرف  إلى هدفت هذه الدراسة

نابلس، جنين، طولكرم، طوبـاس،  (العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية 

الصعوبات االجتماعية واألسرية، الصـعوبات اإلداريـة،   (تية اآلفي المجاالت ) قلقيلية، سلفيت

كون مجتمع الدراسة من جميع موظفات القطـاع  وت) الصعوبات السياسية، الصعوبات القانونية 

أمـا  ، موظفة 10660وكان عددهم  ؟2006-2005العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام 

 ،من مجتمـع الدراسـة  % 7عينة الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية حيث تكونت من 

وكانت األداة المسـتخدمة  % . 74موظفة مثلت  550موظفة، استجاب منهم  746وبلغ عددهم 

التكرارات والمتوسطات الحسـابية   :تيةحصائية اآلواستخدمت المعالجات اإل؟عبارة عن استبانة

ن الصعوبات التي تواجهها المـرأة  أ :أهمها لى نتائجإ الدراسةحرافات المعيارية، وتوصلت واالن

ية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغرب

وأخيـرا   ،والصعوبات االجتماعية واألسـرية  ،الصعوبات القانونية ومن ثم السياسية :كما يلي

 بإعطاء المسؤولين اهتمام ضرورة :همهاأكان من  ،بعدة توصيات الدراسةوصت أوقد  .اإلدارية
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 جـراء إو بالرجـل،  ومساواتها نصافهاإو ،القوانين دراسة وإعادة الفلسطينية، للمرأة أكبر أهمية

  .المدنية الخدمة قانون على تعديالت

مدخل لدراسة دور المرأة في المستويات اإلدارية العليا في " وعنوانها  )2005( فارس دراسة

  "مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

في  الدراسة إلى التعرف على حجم مشاركة النساء في مؤسسات القطاع العام هدفت هذه

 إضافة إلى دراسة النصـوص . وتصنيفاتهن داخل الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة فلسطين،

واالستفادة من  ،اط التقييم والترقيات ومعاييرهالقانونية ذات العالقة بالتوظيف، والنظر في شرو

و تمييـز  أ ،إجحـاف  بغية اكتشاف فيما إذا كان هنالك ،االمتيازات والحوافز وتطبيقاتهما العملية

 بقضـايا  االهتمام وإثارة ،الوعي حد الجنسين على حساب األخر، كما هدفت إلى زيادةألصالح 

 مما ،والمحلية األهلية والمؤسسات الفلسطينية السلطة الوطنية عند ،االجتماعي النوع ومشكالت

 على القرار وصنع ،العامة الحياة في الفلسطينية مشاركة المرأة تطوير صوب النهاية في سيتجه

 فـي  والعـامالت  العاملين عدد على ميداني مسح إنشاء على الدراسة درجاته، اعتمدت مختلف

 عدد على التركيز مع المختلفة، الوظيفية الدرجات على وتوزيعهم المختلفة، المؤسسات الحكومية

 مـن  كبيرة درجة على وزارات بأربع وتمحصرها ،اإلدارية العليا الوظائف في النساء العامالت

 إجراء لهدف وذلك المختلفة العامة الحياة قطاعات في وتنفيذها ،العامة السياسة رسم األهمية في

  .تحليلية دراسة عامة

وعدم العدالـة فـي    ،النتائج إن النسبة المتدنية لعدد النساء في الخدمة المدنيةواظهرت 

يعني وجود تمييز ضد المرأة في تفسير قـانون   ،الدرجات الوظيفية المختلفة توزيع النساء على

 المدنية وتطبيقه، وبخاصة في المجاالت ذات العالقة بالوظيفة العامـة، وهـي أنظمـة    الخدمة

هناك عدد من المؤسسات العامة . واالستفادة من العالوات والحوافز ،التوظيف والتقييم والترقيات

عليها في قانون الخدمة المدنية عند التوظيف،  صوصالفلسطينية ال تتبع اإلجراءات القانونية المن

أن التعيـين مـن خـالل    وتبين . قرارات من جهات عليا بل هي تعتمد على التعيين من خالل

المرأة، ويقلل من فرصها في تولي المناصب العامة على اعتبـار أن   جحف بحقمقرارات عليا 
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دراسة أن نسبة النساء اللواتي وظفن بينت هذه ال .القرارات تصب في مصلحة الرجال معظم هذه

من مجموع النساء موضوع االستبانة، في حـين بلغـت نسـبة    %69حسب نص القانون بلغت 

وجرى تعيين النسبة المتبقية من كال الجنسـين   ،%49حسب نص القانون  الرجال الذين وظفوا

المدنيـة  اوصت الدراسة بتفعيل تطبيـق قـانون الخدمـة    . قرارات من جهات عليا عن طريق

وشروطه في الوظائف العامة، باعتباره خير ضمان  الفلسطيني بكل ما يتعلق بإجراءات التوظيف

قيام وزارة شؤون المرأة بتوعيـة المجتمـع   ة، وضرورة والمرأ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل

 افئـة وتسييره بصورة مك ،بقدرة المرأة وكفاءتها على تولي إدارة شؤون القطاع العام الفلسطيني

  .وتكون هذه التوعية بأساليب متعددة ومتنوعة ،للرجل

  "اتجاهات المرؤوسين من الجنسين تجاه القيادات النسائية" وعنوانها) 2003(دراسة الدوري

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات المرؤوسين من الجنسين نحو القيادة النسائية في 

وبلـغ حجـم    من جميع موظفي جامعة أل البيت، جامعة أل البيت، وتم اعتماد مجتمع الدراسة

ـ بالطريقة العشوائيةاختيرت  ،مفردة 51العينة  ت االسـتبانة، وقـد   ، أما األداة المستخدمة فكان

أن هناك اتجاهاً إيجابيا للمرؤوسين من الجنسين  :كان من أهمها ،لي عدة نتائجإتوصلت الدراسة 

دراسة بعدة توصيات كان أهمها أن يكون اختيار نحو تولي المرأة المناصب القيادية، وأوصت ال

القادة على أساس موضوعي بعيداً عن األهواء الشخصية، واالهتمام بالعالقات االنسانية داخـل  

  .من واالستقرار النفسيوتحقيق األ ،العمل

اإلشرافية  المرأة للوظائف تولي نحو النفسي االتجاه" وعنوانها ) 2003(دراسة عسكر وأحمد 

  "الكويتي المجتمع في المختلفة العمل بمنظمات

اإلشرافية  للوظائف لى تحديد نوعية االتجاه النفسي نحو تولي المرأةإهدفت هذه الدراسة 

وقد طبقت هذه الدراسة علي عينة مكونـة مـن    ،الكويتي المجتمع في المختلفة العمل بمنظمات

وتشير النتائج إلى وجود اتجـاه   ،من الطلبة الجامعيين والعاملين بمؤسسات دولة الكويت) 278(

واتجاه إيجابي لكل من الجنسين مع وجـود فـارق    ،كلهالدى العينة  إيجابي بدرجة معتدلة نسبيا
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 ،جموعات التي تمثل الحالة المدنيةابي للمواتجاه إيج ،حيث كان متوسط اإلناث أعلى ،إحصائي

حيث كان للكويتيين متوسط  ،واتجاه إيجابي لكل من الكويتيين وغير الكويتيين مع فارق إحصائي

 ،يجابي لذوي خبرات العمل المختلفةواتجاه إ ،إيجابي للمتزوجين وغير المتزوجينواتجاه  ،أعلى

إن االتجاه اإليجابي النسـبي   ن،أكثر من متغيري األخذ باالعتباروغياب تأثير التفاعل في حالة 

العالميـة بمسـاواة المـرأة     من المطالبة نابعا تصاعديا مسارا الذي تبرزه الدراسة الحالية يمثل

ومن المتغيرات المحلية المتمثلة في تزايد وجود المرأة في  ،الرجل في المسؤوليات واالمتيازاتب

ومنافستها الرجـل فـي مختلـف المواقـع      ،وتزايد طموحها في تحصيل العلم ،لمنظمات العم

  .الوظيفية

معوقات وصول المرأة الى المناصب اإلدارية العليا في " وعنوانها ) 2002(دراسة بني عودة 

  "المؤسسات الفلسطينية العامة

 للوصـول الـى   المـرأة  اتواجهه التي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات

 عدد تحديد مع العامة، المؤسسات الفلسطينية في العاملين نظر وجهة المناصب اإلدارية العليا من

 كـالجنس، والمؤسسـة،   تؤثر على معوقات وصول المرأة للمناصب القياديـة  العوامل التي من

، وتكون مجتمع الدراسة المنهج الوصفي المسحي تم استخداماألوالد،  وعدد االجتماعية والحالة

نسخة من االستبانة على المؤسسات الفلسطينية ) 450(، حيث تم توزيع عشوائية بسيطةمن عينة 

ورؤسـاء   ،شملت المديرين العاملين في الوزرات الحكومية ؛)الحكومية وغير الحكومية(العاملة 

لـي  إوقد توصلت الدراسة ). حكوميةالغير ( واألحزاب والتنظيمات السياسية ،المنظمات األهلية

العديد من النتائج كان أهمها أن ضعف المشاركة السياسية للمـرأة الفلسـطينية يحرمهـا مـن     

غياب المعايير الواضحة للمناصب اإلدارية العليا يحد من وصـول  . المناصب اإلدارية الرفيعة

ي تقبـل المـوظفين لتـولي    كما شكل واقع المجتمع الفلسطيني الذكوري صعوبة ف. المرأة إليها

األمر الذي حد من وصولها إلى المناصب اإلدارية العليا، وضعف  ،المسؤولية من جانب المرأة

وقد أوصـت  . مناصب العليامكانية وصولها للإدرة المرأة على القيادة يضعف من ثقة المجتمع بق

لمرأة ومشاركتها فـي  لى خلق الوعي في عملية التنشئة االجتماعية حول أهمية عمل اإالدراسة 
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شتى المجاالت وكافة المستويات من أجل خلق المناخ االجتماعي المالئم الذي يدفعها لممارسـة  

  .حقوقها دون تردد

مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي من وجهة نظر القيادات )" 2001(دراسة الشهابي ومحمد 

 )"التجربة العراقية(النسائية 

التعرف على الدوافع التي تدفع المرأة لتبوء المواقـع القياديـة،   هدفت هذه الدراسة إلى 

والتعرف على اتجاهات المرأة نحو الموقع القيادي من خالل تحديـد الخصـائص الشخصـية    

المواقع القيادية، وما هـي السـمات   في  والمهنية التي تتصف النساء بها واالجتماعية والثقافية

، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانـت  الواجب توافرها في المرأة القيادية

األداة المستخدمة عبارة عن استبانة، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارهـا بالطريقـة العشـوائية    

امرأة في مختلف المواقع القيادية في القطاع العـام، وتوصـلت    122حيث تكونت من  ،الطبقية

أن السمات الواجب توافرها في المرأة القيادية من : أهمها ،نلى مجموعة من النتائج كاإالدراسة 

كقوة الشخصية والرغبة فـي التفـوق والطمـوح،    (السمات الشخصية  :هي ،وجهة نظر العينة

( ، السمات التنظيمية)الذكاء، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، قوة المالحظة، اللباقة والدبلوماسية

قدرة على قيادة الجماعة، الكفاءة العلمية، الجرأة والحزم، المرونة القدرة على اتخاذ القرارات، ال

القدرة على التكيـف مـع   ( ، السمات االجتماعية )في التعامل، القدرة على تفويض الصالحيات

مانـة  جتماعية، النزاهـة واالسـتقامة، األ  المواقف، االتزان والسمعة الجيدة، تكوين العالقات اال

الغالبية العظمى من النساء القياديات عن وجود مستوى عال للطموح لتولي ، كما أكدت )والصدق

موقع قيادي متقدم، كما أظهرت النتائج أن أهم المشكالت التي تؤثر في تبـوء المـرأة للموقـع    

، وعـدم  داري لعمل المـرأة إلالمتمثلة في تدني نظرة القائد ا )المشكالت التنظيمية( :القيادي هي

داريين بعدم قدرة المـرأة  ن الفكرة السائدة لدى القادة اإلوأراء المرأة، آرارات والثقة والقناعة بق

على تحمل المسئولية القيادية، وعدم قدرتها على مواجهـة مشـكالت العمـل، وأن مؤهالتهـا     

كلها عوامل ساعدت على توفر الفرصة أمام المرأة لتبـوء المواقـع    ،وخبرتها الوظيفية محدودة

التي تتعلق بالمرأة نفسها كعدم ثقتها بنفسها نتيجة التنشئة ) المشكالت الشخصية (القيادية، كذلك 
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في تبوء موقع أعلـى،  االجتماعية الذكورية، والخوف من الفشل، وعدم وجود الحافز والرغبة 

المعاملة بين الرجال والنساء، في كالتمييز  ،والمشكالت االجتماعية سرية،عباء األضافة الى األإ

مجتمع لعمل المرأة القيادي، وتخوف الرجال من منافسة المرأة لهم، وكذلك المشـكالت  ونظرة ال

المادية كعدم تناسب الراتب مع الجهود المبذولة، وعدم توفر المكافأة والحوافز المناسبة، وعـدم  

 . توفير ظروف عمل مالئمة

  الدراسات األجنبية

وامل نجـاح المـرأة فـي    ع"وعنوانها ) Shahtalebi&Hossein&Ajami)2011دراسة 

  "القيادة في التعليم العالي

 ،لى التعرف على عوامل نجاح النساء القياديات في التعليم العاليإهدفت الدراسة الحالية 

وقد تكون مجتمع البحث من جميـع النسـاء اللـواتي لـديهن      استخدم الباحث المنهج الوصفي،

مستشـار   :مثل ،مناصب جامعية مهمة جدالهن العديد من التجارب في  شهادات جامعية، وكان

ومن لديهم الخبرة في العمل في المناصب اإلدارية  .جامعي، نائب رئيس الجامعة، وعميد الكلية

تم أخذ عينات من الحاالت الحرجة التي كان لهـا  . صفهانأالعالي في محافظة  في مجال التعليم

وقد تم اسـتخدام مقابلـة   . لمتبع كرة الثلجوكان األسلوب ا ،نوع من المعاينة النظرية أو الهادفة

تـم اسـتخدام طريقـة    . MP3شاملة أيضا لجمع المعلومات التي تم تسجيلها من قبل جهـاز  

)Colizzi(  هو وجـود   الدراسة ليهاإ توكان من أبرز النتائج التي توصل .البياناتأيضا لتحليل

 نقصارى جهـده  يبذلنئيسية؛ ومع ذلك، كانت النساء انخفاض لتمثيل النساء في المناصب الر

 ،والحيـاة األسـرية   نلنساء من إيجاد توازن بين وظائفهللتغلب على الصعوبات، حيث تمكنت ا

وعالوة على ذلك، فإنه يمكن القول إن . الكبيرة سواء في المنزل أو في العمل نرغم مسؤولياته

ونتيجة لـذلك يمكـن القيـام     ات،ناجح هنجعل نالهة وحساسية النساء للقيام بأعمالدقة والمثابر

تمثيل المرأة في المستويات العليا في  زيادة وقد أوصت الدراسة بضرورة ،بواجباتهم بشكل جيد

 لهـن  والتي ال ينبغـي  ،المهارات والقدرات المطلوبة نوتلك التي تهدف إلى إكسابه ،الجامعات

  .متابعتها بشكل منفصل ولكن بطريقة متكاملة
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العوامل التي تقف وراء بعد المـرأة عـن المناصـب    "وعنوانها ) Coronel )2010 اسةدر

  " القيادية التربوية في اسبانيا

ن المناصب القيادية لى تحديد العوامل التي تقف وراء بعد المرأة عإهدفت هذه الدراسة 

اختيـرت بالطريقـة    ،امرأة) 206(سبانيا، اجريت الدراسة على عينة مكونة من إالتربوية في 

ة مقاطعـات أندلسـي   8من بين رئيسات المدارس التحضيرية واالبتدائية من  ،العشوائية البسيطة

في أثرت أن العوامل التي  :كان أهمها ،لى مجموعة من النتائجإبإسبانيا، و قد توصلت الدراسة 

يمكـن أن   ،قطاع التربيةأفراد عينة الدراسة عند التفكير في الوصول الى المناصب القيادية في 

عاملة، مم أكمومة والسماح بازدواجية الدور غياب سياسات لدعم األ :أولها ،تتلخص في عوامل

بحيث تسـمح   ،أو تخفيض ساعات العمل ،غادرة العمل إلرضاع األطفالمكغياب قوانين تسمح ب

قافة السائدة داخل ، ثم يليها صراع األدوار، وبعض خصائص الثنلألمهات بالبقاء أكثر مع أبنائه

وصعوبة الحصول  ،تجاه المرأة القياديةفة ذكورية، أما المواقف السلبية التنظيمات التي تعتبر ثقا

   .على المعلومة، فقد اعتبرتها أفراد عينة الدراسة عوامل أقل تأثيراً على بعد المرأة عن القيادة

االحتـرام المهنـي للقـادة مـن     " وعنوانها) Mohr&Schyns ،Wolfram)2007دراسة 

  " الجنسين

لتعرف على العوامل الجندرية المؤثرة على االحترام المهنـي  إلى اهدفت هذه الدراسة 

منظمة ألمانية، أما عينـة الدراسـة فقـد     34للقادة من الجنسين، وقد تكون مجتمع الدراسة من 

دارية العليا، وقد خلصـت  ي المستويات اإلديرا ممن يعملون فم 81و ا،موظف 121تكونت من 

أنه عندما يكون القائد امرأة فإن المرؤوسين الـذكور   :أهمها، لى مجموعة من النتائجإالدراسة 

، وأن يظهرون احتراما مهنيا أقل من االحترام المهني الذي يظهرونه عندما يكون القائد رجـالً 

ر الجندرية يميلون إلى إظهار قدر أقـل مـن   المرؤوسين الذين لديهم اتجاهات نمطية عن األدوا

االحترام المهني لقادتهم من النساء، تتلقى المرأة القائدة احتراما أقل مـن المرؤوسـين الـذكور    

  .ناثاه القائد الرجل من المرؤوسين اإلمقارنة مع االحترام المهني الذي يتلق
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الوسطى في ألمانيـا والسـويد    المرأة في االدارات) "Lilja&Luddeckens )2006 دراسة

  "وبريطانيا

 ،هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة لتجربة المرأة في اإلدارات الوسطى في ألمانيـا 

لى دراسة أهم التحديات التـي تواجـه المـرأة فـي اإلدارات     إوبريطانيا، كما هدفت  ،والسويد

الوسطى في تلك الدول، كانت األداة المستخدمة في الدراسة المقابلة مع ثالث نساء من كل دولة، 

لتحديات ن من أهم اإ ،لى مجموعة من النتائجإ الدراسة تالمنهج النوعي، وقد خلصوتم استخدام 

تجـاه المـرأة،   الدول، النظرة الدونية للعاملين الوسطى في تلك دارات التي تواجه المرأة في اإل

أن تشغل المرأة مناصب  فى وأنهم يفضلون قيادة الرجل على قيادة المرأة، وضعف ثقة المجتمع

  .وضعف الدعم من القيادة العليا للمرأة قيادية، وسيطرة الرجال على المواقع القيادية العليا،

استكشاف : المديرات األمريكيات من أصل أفريقي في التعليم العالي) " Becks )2004 دراسة

  "التحديات و الخبرات في الكليات والمعاهد الحكومية في والية لويزينا

لى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة األمريكية القيادية من إهدفت هذه الدراسة 

المنهج النوعي، أمـا األداة   استخدم تم امعات لويزينا،وج أصل أفريقي في التعليم العالي بكليات

 وتوصـلت  ،نساء أمريكيات يشغلن مناصب إدارية في تلك المؤسسات 10المستخدمةالمقابلة مع 

أن أهم التحديات التي تواجه المـرأة األمريكيـة    :كان أهمها، إلى مجموعة من النتائج الدراسة

هي الموازنة بين مسؤولية المنزل ومسؤولية العمل،  ،القيادية من أصل أفريقي في التعليم العالي

العرقية والجنس، وقلة احترام زمالء العمل لهن، ضعف تمثيل المرأة في العمـل، عـدم ثقـة    

 .تجاه قيادة المرأةفاءة المرأة، ثقافة المجتمع ن بكالمجتمع بقيادة المرأة، عدم ثقة العاملي

 "المرأة واإلدارة التربوية"وعنوانها ) Dorn, Rouke& Papalewis  )2003 دراسة

دراسة حالة تسع نساء قياديات في التربية، ومعرفة على لتعرف إلى اهدفت هذه الدارسة 

آرائهن بشأن أهم أنواع القيادة، وللتعرف على أهم السمات التي يتمتعن بهن، وإدراكهن للفروق 

بين األنماط القيادية بين الذكور واإلناث، كانت األداة المستخدمة المالحظة والمقابلة، توصـلت  
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التواصل االجتمـاعي  : ث بينت أهم السمات القيادية لديهنحي ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج

صـغاء، والتنظـيم، والشـمولية،    يجابي، والحماس، واإلمحيط العمل، والصبر، والتفكير اإلفي 

واالهتمام بكل من حولهن، ويتحملن المسؤولية، والثقة بالنفس، والقدرة على احتواء من حولهن، 

بينت الدراسـة أن المـرأة تسـتخدم     ،في األنماط القيادية وبالنسبة للمقارنة بين المرأة والرجل

ومشاركة للعاملين معهم، كما تعـد المـرأة    ،األسلوب التعاوني أكثر من الرجل في اتخاذ القرار

ن مع المرأة بالرضا الوظيفي أكثر من العاملين مـع  ورجل، ويشعر العاملديمقراطية أكثر من ال

  .مشاركة وتحمال للمسؤولية، وتقبالً للصعوبات الصعبةوأكثر الرجل، وتعد المرأة مثالية، 

رس الثانويـة فـي   االدارة والقيادة التربوية في مدا" وعنوانها )  Coleman )2001 دراسة

  "بريطانيا وويلز

 ،لتعرف على الخصائص االجتماعية والديموغرافية للمـديرات إلى ادراسة هدفت هذه ال

في كل مـن   ،أمام وصول المرأة إلى مركز مديرة مدرسة ثانوية ااألسباب التي تقف عائق لىوع

كانـت األداة  و، لتعمـيم الدراسـة   اًوالنوعي مع ،استخدام البحث الكمي تم بريطانيا وويلز، وقد

على مديرات المدارس الثانوية جميعها في كل من ويلـز   وتم توزيعها ،المستخدمة هي االستبانة

مديرة، وقد بينت نتائج الدراسة أن أعمار المديرات تتـراوح  ) 670(والبالغ عددهن  ،وبريطانيا

% 8.3منفصـالت و % 3عازبات و% 22.7متزوجات و% 65.9، وأناعام) 60الى 40(بين 

مـن أسـباب   : لى النتائج التاليةإالدراسة ليس لهن أطفال وقد توصلت %) 55.6(مطلقات، وأن 

األولـى عـن   درسة المسؤوليات العائلية فالمرأة هي المسؤولة عدم وصول المرأة لموقع مدير م

 14إلى  12من هم بعمر  ةخاصبطفال ويجاد من يتابع األإطفال لصعوبة الواجبات المنزلية واأل

مما جعلهن يتأخرن فـي   ،كإجازات األمومة وإجازات العناية باألطفال: االجازات الطويلة. سنه

حيث يعتقد أن القوة الذكورية  ،الثقافة الذكورية في المدارس الثانوية. الحصول على هذه الوظيفة

كقوة مؤسسية تعمل على تهميش المرأة واستبعادها، وأن ثقة الرجل بنفسة أعلى بكثير من ثقـة  

في أغلب األحيان أكثـر مـن    المرأة بنفسها، بالرغم من أن المؤهالت التي تمتلكها المرأة تكون

  .مؤهالت الرجل، ولكن ضعف ثقتها بنفسها تحول دون أن تتقدم لطلب وظيفة مدير 
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  التعقيب على الدراسات السابقة 

-2013(أجريت بين عامي  جنبيةدراسة عربية وأ) 31(استعرضت الباحثة في هذا الفصل  •

 ،في تناولها للقيـادة  معظمهانها تشابهت في أمن المالحظ من الدراسات السابقة و ،)2001

التي تواجه المرأة في الوصول الى  مع التركيز على التحديات والمعوقات ،المرأة فيهاودور 

 ،المؤتمرات التي عقـدت  كلبالرغم من  كما بينت الدراسات أنه دارية العليا،إلالمناصب ا

وة كبيرة بـين  لت الفجنه الزامن أجل الغاء التمييز ضد المرأة، إال أ وضعتالتي  القوانينو

  .وبين وجود المرأة ،العليا واالدارة ،في مراكز القيادة وجود الرجال

حيـث تقـيس    ،ولى على مستوى الوطنحثة تعتبر الدراسة الحالية هي األعلى حد علم البا •

النجاح الوطنيـة،  ( اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية المتمثلة بجامعة

 .نحو الدور القيادي للمرأة) الخليل، بيت لحمبيرزيت، 

وهو معرفة اتجاهات العاملين  ،اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف •

 ودراسـة ) 2012جـدوالي، (ودراسـة  ) 2013خليفة،( نحو الدور القيادي للمرأة كدراسة

 .)2006عيسى،(ودراسة ) 2009الجندي،( ودراسة) 2003الدوري،(

 جـدوالي، (واتفقت بذلك مـع دراسـة    ،تخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة للدراسةاس •

 ،)2009الرقـب، (ودراسة  ،)2013الغامدي،(ودراسة ،)2003الدوري،( ودراسة ،)2012

ودراسة  ،)2002بني عودة،( ودراسة ،)2012القطب،( ودراسة ،)2009الجندي،( ودراسة

 ودراســة ،)2007الطروانــة،( ودراســة ،)2009مجاهــد،( ودراســة ،)2005 جبــر،(

 ودراسـة  ،)2010القواسـمة، ( ودراسـة  ،)2012بن خـذير، ( ودراسة ،)2009عماشة،(

دوات أوبعض الدراسـات اسـتخدمت عـدة     ،)2007العمايرة،( ودراسة ،)2006عيسى،(

 )2007الغانم،(راسة الحالة كدراسةكاالستبيان والمقابلة ود

الوصفي واتفقت بذلك مع العديد من الدراسات السابقة كمنهج اتبعت الدراسة الحالية المنهج  •

 ،)2009الجنـدي، ( ودراسـة  ،)2009الرقـب، ( ودراسة ،)2013خليفة،( للدراسة كدراسة
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 ودراسـة  ،)2012بن خذير،( ودراسة ،)2007الغانم،( ودراسة ،)2009عماشة،( ودراسة

 ودراسـة  ،)2004س،بيك( ودراسة ،)2011الحسين،(واختلفت مع دراسة  ،)2006عيسى،(

 ،)2002بني عودة،( حيث استخدمت المنهج النوعي، ودراسة ،)2008ووايت، اوزكانلي،(

التي استخدمت المنهج  ،)2012القطب،( ودراسة ؟التي استخدمت المنهج الوصفي المسحي

 .المقارن

تشابهت الدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة الذي تكون من أعضاء هيئـة التـدريس    •

 ودراسـة  ،)2009الرقـب، ( بالجامعات سـواء الفلسـطينية أو االردنيـة مـع دراسـة     

وتنوع مجتمع الدراسات السابقة فمنها من تناول مؤسسات القطاع العام ). 2007الطرونة،(

ومنها مـن تنـاول مختلـف     ،)2007الغانم،( من وجهة نظر العاملين والعامالت كدراسة

، وبعضـها  )2013ليفة،خ( والمؤسسات والبنوك بدولة قطر كدراسة ،القطاعات والوزارات

 دارة االتحادات الرياضية االولمبية لأللعاب الجماعيـة والفرديـة كدراسـة   إتناول مجالس 

هلـي  والقطاع األ ،والتنظيمات السياسية ،، وبعضها تناول القطاع الحكومي)2006عيسى،(

، ومنها من تناول القطاع التعليمي فقط )2002بني عودة،(من العاملين والعامالت كدراسة 

، وبعضها تناول المـرأة العاملـة فـي    )2009الرقب،( من العاملين والعامالت مثل دراسة

، وبعضها تناول المـرأة العاملـة فـي    )2003العزام والشهابي،( القطاع العام مثل دراسة

 ،)2008اوزكانلي،ووايـت ( ودراسـة  ،)2004بـيكس، ( مؤسسات التعليم العالي كدراسـة 

وموظفي جامعة الملـك   ،)2003الدوري،(وبعضها تناول موظفي جامعة ال البيت كدراسة 

ين في وزارة التربية والتعلـيم  وبعضها تناول العامل ،)2013الغامدي،( عبد العزيز كدراسة

ت وبعضها تناول الطلبة الجامعيين والعاملين بمؤسسـا  ،)2011الحسين،( ردنية كدراسةاأل

 ).2003عسكروأحمد( دولة الكويت كدراسة

حيث طبقت الدراسة الحالية  ،اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المكان •

فقـد  ) 2009الرقـب، (أما دراسة  ،على الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية

بنـي  ( سـة طبقت على المجتمع الفلسطيني في محافظات غـزة، فـي حـين طبقـت درا    
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التـي طبقـت علـى    ) 2005جبر،(على كافة المجتمع الفلسطيني، ودراسة ) 2002عودة،

فقـد  ) 2009مجاهـد، (المجتمع الفلسطيني في محافظات شمال الضفة الغربية، اما دراسة 

طبقت على مؤسسات القطاع العام في وسط وجنوب الضفة الغربية، وبعض الدراسات التي 

 فقـد طبقـت علـى المجتمـع االردنـي كدراسـة       ،مجاورةطبقت على عدة دول عربية 

 ودراسـة  ،)2007الطروانـة، ( وكذلك دراسة، )2003الدوري( ودراسة ،)2011الحسين،(

 ودراسـة  ،)2006عيسـى، ( ودراسـة  ،)2010القواسـمة، ( ودراسـة  ،)2009عماشة،(

 ، وهناك بعض الدراسات التي طبقت على المجتمع الجزائـري كدراسـة  )2007العمايرة،(

فقد طبقت على ) 2013الغامدي،( ما دراسةأ ،)2012بن خذير،( ودراسة ،)2012جدوالي،(

علـى المجتمـع القطـري، ودراسـة     ) 2007الغانم،( المجتمع السعودي، وطبقت دراسة

) 2011عطـا، ( التي طبقت على المجتمع العماني، في حين طبقت دراسة) 2009الجندي،(

فقـد طبقـت علـى المجتمـع     ) 2003وأحمد،عسكر ( ما دراسةأعلى المجتمع المصري، 

  .الكويتي

  :وبعد االطالع على الدراسات السابقة فقد استفادت الباحثة في الدراسة الحالية ما يلي

المتمثلـة  و ،اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي، وكذلك األداة المناسبة لهذه الدراسة •

 .المناسبةحصائية ساليب اإلباالستبانة، واختيار األ

 ).النوع االجتماعي، الخبرة العملية، الرتبة العلمية(اختيار بعض متغيرات الدراسة   •

  .تحديد بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالدراسة •
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات

كل  على يشتملجراءات المتبعة في هذه الدراسة، بحيث الطريقة واإليتضمن هذا الفصل 

 كل من لى تحديدإ باإلضافةوثباتها،  ،وصدق األداة ،)االستبانة(داة الدراسة أمن منهج الدراسة، 

وسنتعرف على متغيرات الدراسة  ،ةواالجراءات المتبع ،عينةالوطريقة اختيار  ،مجتمع الدراسة

الدراسـة واسـتخالص    بيانات ق االحصائية المتبعة في تحليلبنوعيها المستقلة والتابعة، والطر

 .النتائج

  الدراسة منهج

 ، وتحليلها،بيانات هذه الدراسةلجمع تم استخدام المنهج الوصفي ألغراض هذه الدراسة، 

واقع حال عنوان البحث باسـتخراج   ههذا المنهج عن غيره بوصف ويتميز ،الستخالص النتائج

تجاهات أعضاء هيئـة  ا لمستوىوالمتوسطات الحسابية  ،والتكرار لعينة الدراسة ،النسب المئوية

   .التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  الدراسة مجتمع

 فـي  الفلسـطينية  الجامعات في التدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع تكون

 عضوا) 1947( عددهم والبالغ ،)بيرزيتو لحم، بيتو الخليل،و الوطنية، النجاح( الغربية الضفة

 .الفلسطيني العالي التعليم لمؤسسات 2014/2015 السنوي اإلحصائي الدليل وفق

 حسب األربع الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء توزيع يبين) 1( والجدول

  التدريس هيئة لعضو االجتماعي والنوع الجامعة،
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النجـاح  (توزيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ) 1(جدول 
والنوع االجتمـاعي لعضـو هيئـة     ،حسب الجامعة) بيت لحموالخليل، و، بيرزيتوالوطنية، 
  التدريس

 اسم الجامعة
 مجتمع الدراسة

 المجموع
 رجل امرأة

 972 807 165 النجاح الوطنية

 557 424 133 بيرزيت

 179 153 26 الخليل

 239 176 63 بيت لحم

 1947 1560 387 المجموع

  الدراسة عينة

 والبـالغ  العينة توزعت بحيث العشوائية الطبقية العينة باستخدام الدراسة عينة اختيار تم

 منهـا  الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء أعداد من% 15 نسبتها

 الوطنية، النجاح( الجامعة طبقة من كل على ،)لحم بيتو الخليل،و، بيرزيتو الوطنية، النجاح(

 أمـا  ،)رجل امرأة،( التدريس هيئة لعضو االجتماعي النوع وطبقة ،)لحم بيت الخليل،، بيرزيت

 في العشوائية العينة الباحثة استخدمت فقد التدريسية الهيئة عضاءأ على االستبيان لتوزيع بالنسبة

 .المذكورة الجامعات في اختيارهم

 التـدريس  هيئة لعضو االجتماعي والنوع الجامعة حسب العينة توزيع يبين) 2( الجدول

 عينة الدراسة الجامعات في
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هـذه  توزيع العينة حسب الجامعة والنوع االجتماعي لعضو هيئة التـدريس فـي    )2(جدول 
   الجامعات

 الجامعة

  المجموع  امرأة رجل

 العدد النسبة العدد النسبة العدد
نسبة العينة 
 من المجتمع

 %46 132 %37 49 %63 83 النجاح الوطنية

 %23 65 %48 31 %52 34 بيرزيت

 %17 48 %42 20 %58 28 بيت لحم

 %15 43 %30 13 %70 30 الخليل

 %100 288 %39 113 %61 175 المجموع

 بأنه علماً استبانة )288( بلغ المستردة االستبانات عدد أن يتضح السابق) 2( الجدول من

. المـذكورة  الفلسـطينية  الجامعـات  في التدريسية الهيئة أعضاء على استبانة )300( توزيع تم

 التـدريس،  هيئة لعضو االجتماعي النوع( متغيرات حسب العينة توزيع يبين التالي) 3(الجدول

 ).الكليةو العلمية، الرتبةو العملية، الخبرةو الجامعة،
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النوع االجتمـاعي لعضـو هيئـة    (وصف العينة حسب متغيرات الدراسة المستقلة ) 3( جدول
  )الكليةوالرتبة العلمية، والخبرة العملية، والجامعة، والتدريس، 

 %النسبة المئوية  التكرار المتغير المتغير المستقل

 النوع االجتماعي
 60.8% 175 رجل

 39.2% 113 امرأة

 100% 288  المجموع 

 الجامعة

 45.8% 132 النجاح الوطنية

 22.6% 65 بيرزيت

 16.7% 48 بيت لحم

 14.9% 43 الخليل

 100% 288  المجموع

  الخبرة العملية
 

 30.2% 87 سنوات فأقل 5

 28.1% 81 سنوات 10- 5من 

 41.7% 120 سنوات فأكثر 10

 100% 288  المجموع

 الرتبة العلمية

 9.3% 27 أستاذ دكتور

 6.9% 20 أستاذ مشارك

 35.1% 101 أستاذ مساعد

 24.7% 71 محاضر

 24.0% 69 مدرس

 100% 288  المجموع

 الكلية

 36.5% 105 علمية

 63.5% 183 إنسانية

 100% 288  المجموع

 مـن  هـم  التدريسية الهيئة أعضاء من االغلبية أن يتضح) 3( السابق الجدول خالل من

ـ  الجامعة متغير وحسب الدراسة، عينة في% 60.8 لهم المئوية سبةنال بلغت بحيث الرجال  نإف

 من النسب هذه وأقل بيرزيت، جامعة من منهم% 22.6 و الوطنية، النجاح جامعة من% 45.8

 فـإن  التدريسـية  الهيئة ألعضاء العملية للخبرة بالنسبة أما ،%14.9 بلغت بنسبة الخليل جامعة
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 10-5 مـن  الفتـرة  في وأقلها ،%41.7 بلغت بحيث فأكثر، سنوات 10 الفترة في نسبها أعلى

 مـنهم % 35.1 أن يتضـح  فانه التدريسية الهيئة عضاءأ لرتبة وبالنسبة ،%28.1 بنسبة سنوات

 العلميـة  الرتب وأقل ،معلم% 24 محاضر، منهم% 24.7 وأن  المساعد األستاذ رتبة يحملون

 عينـة  فـي  التدريسـية  الهيئة أعضاء نسبة بلغت كما ،%6.9 وبلغت مشارك أستاذ كانت نسبة

 %.63.5 اإلنسانية الكلية من الدراسة

  الدراسة أداة

 فـي  التدريسـية  الهيئـة  أعضاء باتجاهات الخاصة البيانات لجمع االستبيان استخدام تم

  .نحو األدوار القيادية للمرأة الفلسطينية الجامعات

  :جزأين على االستبيان اشتمل وقد

 االجتمـاعي،  النـوع (  منهـا  المستقلة الدراسة متغيرات على الجزء هذا يشتمل: األول الجزء

  ).الكليةو العلمية، الرتبةو العملية، الخبرةو  الجامعة،و

اإلستبانة والتي تتوزع على مجاالت لها عالقة  فقرات على الجزء هذا يشتمل:  الثاني الجزء

: القيادية للمرأة، وهي في الجامعات الفلسطينية نحو األدوارباتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

 للمرأة اإلنسانية المهاراتو القيادية، للمرأة الفنية المهاراتو القيادية، للمرأة اتيةالذ المهارات

  . القيادية للمرأة الذهنية المهاراتو القيادية،

  األداة صدق

الجـامعيين ذوي الخبـرة    قامت الباحثة بعرض األداة على مجموعـة مـن األسـاتذة   

واالختصاص؛ إلبداء رأيهم في مضمون فقرات المقياس نحو الفئة المستهدفة، وتم حذف بعـض  

الفقرات وتعديل البعض االخر وإعادة صياغتها بما يتناسب مع أهداف الدراسة، وقد بلغت عـدد  

  .فقرة) 40(فقرات االستبيان بشكله النهائي 
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  األداة ثبات

 الجامعات في التدريس هيئة أعضاء التجاهات ألفا كرونباخ الثبات معامل احتساب تم

 . حدة على كل لألداة المكونة األربعة وللمجاالت ،للمرأة القيادية األدوار نحو الفلسطينية

 .إحصائيا مقبولة قيمة وهي 0.97 ككل لألداة) ألفا كرونباخ( الثبات معامل وبلغ

 لكل الفأ كرونباخ ثبات معامل قيم يبين) 4(الجدول االربعة المجاالت في يتعلق ما في أما

  .حدة على منها

  حيث مجاالتها وأرقام األسئلة وعددهامن قيم معامل ثبات كرونباخ الفا ) 4(جدول 

 المجاالت
أرقام الفقرات 
 المنتمية للمجال

 عدد الفقرات
قيمة كرونباخ 

 )α(ألفا 

 0.87 14 14-1 لمهارات الذاتية للمرأة القياديةا

 0.94 11 25-15 المهارات الفنية للمرأة القيادية

 0.92 7 32-26 هارات اإلنسانية للمرأة القياديةالم

 0.93 8 40-33 لمهارات الذهنية للمرأة القياديةا

 0.97 40 40-1 الدرجة الكلية

 0.87-0.94 بين ما تراوحت الفا كرونباخ معامل قيمة أن) 4( الجدول خالل من يتضح 

 هو القيادية للمراة الفنية المهارات مجال أن الجدول ويظهر إحصائيا، مقبولة القيم هذه جميع وأن

 قيمةً أقلها فكان القيادية للمرأة الذاتية المهارات مجال أما  )0.94( ثباته معامل وبلغ قيمةً االعلى

 .)0.87( بلغت بحيث

  الدراسة متغيرات

  .الكليةو العلمية، الرتبةو العملية، الخبرةو الجامعة،و االجتماعي، النوع: المستقلة المتغيرات

  .   امرأة )2. رجل )1:  مستويان وله االجتماعي النوع متغير -

  . لحـم  بيـت  )3. بيرزيـت  )2 .الوطنيـة  النجاح )1: مستويات أربعة وله الجامعة متغير - 

 .الخليل )4
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  . سـنوات  10-5 مـن  )2 .فأقـل  سنوات 5 )1: مستويات ثالثة وله العملية الخبرة متغير - 

 .فأكثر سنوات 10 )3

 أسـتاذ  )3. مشارك أستاذ )2. دكتور أستاذ )1: مستويات خمسة وله العلمية الرتبة متغير - 

 .مدرس )5. محاضر )4 .مساعد

 .اإلنسانية )2. العلمية )1 :مستويان ولها الكليةنوع  متغير - 

 الفلسـطينية  الجامعات في التدريس هيئة أعضاء التجاهات الحسابية المتوسطات: التابع المتغير

  .للمرأة القيادية األدوار نحو

  الدراسة تطبيق إجراءات

  :يأتي بما القيام الباحثة على ترتب فقد الدراسة تمامإ أجل من

  .الدراسة بموضوع عالقةال ذات السابقة والدراسات التربوي األدب مراجعة .1

 . وثباتها صدقها من والتحقق الدراسة أداة إعداد .2

 .العينة واختيار الدراسة مجتمع حصر .3

 بتطبيـق  العالقـة  ذات الجهـات  موافقـة  علـى  للحصـول  الرسمية اإلجراءات استكمال .4

 )مالحق(.الدراسة

 .الدراسة عينة أفراد على االستبانات توزيع .5

 .توزيعها تم التي االستبانات استرجاع .6

 .وتحليلها البيانات جمع .7

 .النتائج عرض .8

  .التوصيات كتابة .9
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  اإلحصائية المعالجة

 معالجـة  أجل من) SPSS20( االجتماعية للعلوم اإلحصائي البرنامج الباحثة استخدمت

  : اآلتية اإلحصائية المعالجات باستخدام وذلك إحصائياً، البيانات

 عينـة  أفـراد  السـتجابات  المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -1

  . فقراتها من فقرة كل وعلى ككل االستبانة على الدراسة

لفحص الفرضيات التي تتعلق  )Independent T-test( مستقلتين مجموعتينل) ت( اختبار -2

باتجهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو االدوار  

القيادية للمرأة حسب مجاالتها االربعة وعلى الدرجـة الكليـة تبعـا لمتغيـرات النـوع      

  .االجتماعي والكلية

تي تتعلق باتجهـات  لفحص الفرضيات ال )One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل -3

عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو االدوار القياديـة   

للمرأة حسب مجاالتها االربعة وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغيرات الجامعة والخبرة العلمية 

  .والرتبة العلمية

  .الثبات لحساب) ألفا كرونباخ( معادلة -4

  .لمعرفة الفروق المعنوية بين المتوسطات الحسابية LSDاختبار  -5
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضا للبيانات االحصائية الكمية التي تم ادخالها باسـتخدام برنـامج   

، والتي جمعت عبر أداة الدراسة المتمثلـة بمعرفـة   SPSSاالجتماعية  للعلومالرزم االحصائية 

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة، كما هدفت 

بتحليل اتجاهات أعضاء هيئـة   ،لتعرف على اختالف تقديرات أفراد عينة الدراسةلهذه الدراسة 

تبعـا للمتغيـرات المسـتقلة     ،دوار القياديـة للمـرأة  التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األ

. الكليـة والرتبة العلمية، والخبرة العملية، والجامعة، والنوع االجتماعي،  :مثل ،للمستقصي منهم

وفحص الفرضيات التي انبثقت عنها وذلك الستخالص  ستقوم الباحثة باإلجابة عن أسئلة الدراسة

  .نتائج الدراسة

  سئلة الدراسةلنتائج المتعلقة بأا

  :نصت أسئلة الدراسة على االتي

 ؟أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة اتجاهات ما -1

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو األدوار القياديـة   هل تختلف اتجاهات  -2

الرتبـة العلميـة،   والخبـرة العمليـة،   والجامعة، والنوع االجتماعي، (تبعا لمتغيرات  للمرأة

  ؟ )الكليةو

  للدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والرئيس

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لكـل فقـرة   

  .وعلى الدرجة الكلية لألداة عند العينة ،ومجال

المتوسطات الحسابية اآلتية المعتمدة  والخاصة  الباحثة ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت

  :باالستجابة على الفقرات كاآلتي
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  .كبيرة جداً االتجاهاتمستوى فأكثر %) 80( -

  .كبيرة االتجاهات مستوى%) 79.99-%70من ( -

  .متوسطة االتجاهاتمستوى %) 69.99-%60من ( -

  .قليلة االتجاهاتمستوى %) 59.99-%50من ( -

  .قليلة جداً االتجاهاتمستوى %) 50أقل من ( -

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية نحـو األدوار    اتجاهاتمستوى ولبيان 

وذلك حسب مجاالت الدراسـة   والوسط الحسابي تم حساب االنحراف المعياري ،القيادية للمرأة

  :التالي) 5(الجدول ت النتائج بحسبكانوقد 

للمجـاالت األربعـة    االتجاهاتودرجة  واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات )5( جدول
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار مستوى والدرجة الكلية ل

 القيادية للمرأة

 المجال الترتيب الرقم
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 مستوى

 االتجاهات

 كبيرة %73.2 0.62 3.66 المهارات الذاتية للمرأة القيادية 4 1

 كبيرة %75.8  0.72 3.79 المهارات الفنية للمرأة القيادية 1 2

3 2 
المهارات اإلنسانية للمرأة 

 القيادية
 كبيرة 75.6% 0.79 3.78

 كبيرة %74.1 0.76  3.70 المهارات الذهنية للمرأة القيادية 3 4

 كبيرة %74.6  0.65  3.73  الدرجة الكلية

  :السابق) 5(يتضح من الجدول 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو   عينة الدراسة من اتجاهات مستوىأن  -

فقد تراوحت النسـب المئويـة    ،لمجاالت الدراسة كانت جميعها كبيرة األدوار القيادية للمرأة
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و  ،المهارات الذاتية للمرأة القياديـة الخاص بللمجال األول % 73.2لالستجابة عليها ما بين 

  .المهارات الفنية للمرأةللمجال الثاني المتعلق ب% 75.8

أعضـاء هيئـة    عينة الدراسة مناتجاهات  مستوىلجميع الفقرات إلى أن  الدرجة الكليةشير ت-

نسـبة  بحيـث بلغـت ال   ،كبيرة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

والنسبة المئوية لكل فقرة من تجاهات الا مستوى، وللمزيد حول %74.6المئوية للمعدل العام 

   .يبين ذلك) 1(فقرات المجاالت األربعة فان الملحق

   فرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة ب

  :لالجابة عن السؤال الثاني

الجامعات الفلسـطينية نحـو   أعضاء هيئة التدريس في هل تختلف اتجاهات عينة الدراسة من 

الرتبـة  والخبرة العملية، والجامعة، والنوع االجتماعي، (لمتغيرات  تبعاً األدوار القيادية للمرأة

  ؟ )الكليةوالعلمية، 

تـائج سـنتطرق لفحـص    ولعرض الن فرضيات الدراسة الخمسقامت الباحثة باختبار 

  :كما هو موضح الفرضيات الخمس

  حص الفرضية األولىف: أوال

اتجاهات بين متوسطات  )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأةعينة الدراسة من 

  .النوع االجتماعي لمتغير وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،حسب مجاالتها األربعة

) Independent t-test) (ت(الفرضية األولـى اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     لفحص 

لداللة الفروق على الدرجة الكلية للمجاالت األربعة وعلى الدرجة الكليـة   لمجموعتين مستقلتين

  . النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً ،لجميع الفقرات ألداة الدراسة
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لداللة الفروق بـين المتوسـطات    ،لمجموعتين مستقلتين) ت(يبين اختبار ) 6(الجدول 

نحـو   ،أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينيةاتجاهات عينة الدراسة من حول  الحسابية

لمتغير النـوع   وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،حسب مجاالتها األربعة األدوار القيادية للمرأة

  .االجتماعي

حسب مجاالتها  نحو األدوار القيادية للمرأة لتينلمجموعتين مستق) ت(نتائج اختبار ) 6(جدول 
 لمتغير النوع االجتماعي األربعة وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً

  المجال
  امرأة  رجل

  *الداللة  )ت(
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

المهارات الذاتية للمرأة 
 القيادية

3.50 0.61 3.91 0.57 -5.74 0.001* 

الفنية للمرأة المهارات 
 القيادية

3.63 0.71 4.04 0.66 -4.89 0.001* 

المهارات اإلنسانية 
 للمرأة القيادية

3.63 0.81 4.01 0.70 -4.15 0.001* 

المهارات الذهنية للمرأة 
 القيادية

3.52 0.73 3.99 0.73 -5.40 0.001* 

 *0.001 5.79- 0.60 3.99 0.62 3.56  الدرجة الكلية

  )α ≤ 0.05( عند مستوىدال إحصائياً  *

  السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ) 6(الحظ من الجدول ي

)α ≤ 0.05 (   بين متوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات

وعلى الدرجة الكلية للفقـرات   ،نحو األدوار القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة ،الفلسطينية

بحيـث بلـغ متوسـط     ،النوع االجتماعي لصالح أعضاء الهيئة التدريسية اإلنـاث  لمتغير تبعاً

، 3.99، 4.01، 4.04، 3.91والدرجة الكلية على التـوالي   ،على المجاالت األربعة االستجابات

3.99.  
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  ص الفرضية الثانية فح: ثانيا

بين متوسطات اتجاهـات   )α ≤ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللة ال توجد فروق ذات 

 عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  .لمتغير الجامعة وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،حسب مجاالتها األربعة

سابية للدرجة الكلية للمجـاالت  المتوسطات الحلفحص الفرضية الثانية استخدمت الباحثة 

  ).7(وعلى الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الجامعة كما يوضحه الجدول  ،ربعةاأل

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمجاالت االربعة والدرجة الكلية لـألداة تبعـاً    )7(جدول 
  لمتغير الجامعة

  الخليل  لحمبيت   بيرزيت  النجاح الوطنية  لمجالا

 3.52 3.85 3.73 3.60 المهارات الذاتية للمرأة القيادية

 3.64 4.02 3.83 3.74 المهارات الفنية للمرأة القيادية

 3.68 3.98 3.89 3.69 المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية

 3.53 3.89 3.77 3.66 المهارات الذهنية للمرأة القيادية

 3.61 3.93 3.79 3.66  الدرجة الكلية لجميع الفقرات

لفروق للدرجـة الكليـة   الستخراج داللة ا ،)ANOVA(م تحليل التباين األحادي استخد

يبـين  ) 8(والجدول . عند العينة الجامعةتبعاً لمتغير  والدرجة الكلية للفقرات ،ربعةللمجاالت األ

  .ذلك
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ألداة الدراسـة تبعـاً    الكليةوالدرجة لجميع المجاالت  ألحادينتائج تحليل التباين ا: )8(جدول 
   الجامعةلمتغير 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى
  *الداللة 

المهارات 
الذاتية للمرأة 

 القيادية

 1.15 3 3.46  بين المجموعات
3.02 
 

0.03* 

 
  0.38  284  108.47  داخل المجموعات

   287 111.93  المجموع

المهارات الفنية 
 للمرأة القيادية

 1.33 3 3.99  بين المجموعات
2.59 
 

0.053 
 

  0.51  284  145.73  داخل المجموعات
   287 149.72  المجموع

المهارات 
اإلنسانية للمرأة 

 القيادية

 1.42 3 4.27  بين المجموعات
2.33 
 

0.07 
 

  0.61  284  173.23  داخل المجموعات
   287 177.50  المجموع

المهارات 
الذهنية للمرأة 

 القيادية

 1.22 3 3.65  بين المجموعات
2.10 
 

0.10 
 

  0.58  284  164.16  داخل المجموعات
   287 167.81  المجموع

الدرجة الكلية 
  لجميع الفقرات

 1.14 3 3.40  بين المجموعات
2.77 
 

0.04* 

 
  0.41  284  116.55  داخل المجموعات

   287 119.95  المجموع
  )α ≤ 0.05( الداللة دال إحصائياً عند مستوى*

  فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     ال توجد انه )8(يتبين من الجدول 

)α ≤ 0.05(،  متوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات  بين

 ،المهارات اإلنسـانية للمـرأة القياديـة    جاالتمحسب  ،الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

   .لمتغير الجامعة تبعاً ،والمهارات الفنية للمرأة القيادية ،المهارات الذهنية للمرأة القياديةو

   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 8(الجدول نتائج من  يظهركما 

)α ≤ 0.05( اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات متوسطات  بين
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ولمعرفة مجال المهارات الذاتية للمرأة القيادية حسب  ،نحو األدوار القيادية للمرأة الفلسطينية

لمعرفة معنوية فروق  LSDمن تكون هذه الفروق نقوم بفحص الفرضية باستخدام اختبار  لصالح

  يبين ذلك )9(الجدول المتوسطات الحسابية 

المهـارات   االولللمجـال   الجامعـة لمتغير  الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً )9(جدول 
   الذاتية للمرأة القيادية

  الخليل  بيت لحم  بيرزيت  النجاح  الجامعة

 0.08 *0.25- 0.12-   النجاح

 0.21 0.12-  0.12  بيرزيت

 *33.    0.12 *25.  بيت لحم

   *33.-    الخليل

 ≥ α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  الجدول السابق وجود فروق يتضح من

اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات     متوسطات  بين  )0.05

مجال المهارات الذاتية للمرأة القيادية لكـل مـن   حسب  ،الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  .والخليل وذلك لصالح جامعة بيت لحمجامعات بيت لحم والنجاح 

المتوسـطات  فروق معنوية يبين ) 10(الجدول للدرجة الكلية لجميع الفقراتأما بالنسبة 

  .لصالح اي من الجامعاتفروق المعنوية  تتضح LSDباستخدام اختبار الحسابية و

لجميـع   الكليـة للدرجـة   الجامعةلمتغير  الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً )10(جدول 
   الفقرات

  الخليل  بيت لحم  بيرزيت  النجاح  الجامعة

 0.05 *0.26- 0.12-   النجاح

 0.18 0.13-  0.12  بيرزيت

 *0.32  0.13 *0.26  بيت لحم

  *0.32- 0.18- 0.05-  الخليل

  ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      يتضح من الجدول السابق وجود فروق

)α ≤ 0.05( اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات   متوسطات  بين
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الدرجة الكلية لجميع فقرات االداة لكل من جامعات حسب  ،الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  .بيت لحم والنجاح والخليل وذلك لصالح جامعة بيت لحم

  فحص الفرضية الثالثة : ثالثا

اتجاهـات  بين متوسطات  )α ≤ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأةعينة الدراسة من 

  .لمتغير الخبرة العملية تبعاً ،وعلى الدرجة الكلية للفقرات ،حسب مجاالتها األربعة

سابية للدرجة الكلية للمجـاالت  الباحثة المتوسطات الحلفحص الفرضية الثالثة استخدمت 

 ).11(تبعاً لمتغير الخبرة العملية كما يوضحه الجدول  ،داهوعلى الدرجة الكلية لأل ،ربعةاأل

تبعـاً   لألداةربعة والدرجة الكلية الكلية للمجاالت األالمتوسطات الحسابية للدرجة  )11(جدول 
  لمتغير الخبرة العملية

  فأقل سنوات 5  لمجالا
 10- 5من 

  سنوات
 سنوات 10

  فأكثر

 3.66 3.54 3.77 المهارات الذاتية للمرأة القيادية

 3.83 3.67 3.85 المهارات الفنية للمرأة القيادية

 3.84 3.71 3.77 المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية

 3.74 3.66 3.69 المهارات الذهنية للمرأة القيادية

 3.75 3.64 3.78  لجميع الفقراتالدرجة الكلية 

لفروق للدرجة الكلية الستخراج داللة ا ،)ANOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي 

يبـين  ) 12(والجـدول  . الخبرة العمليةتبعاً لمتغير  ،والدرجة الكلية للفقرات ،ربعةللمجاالت األ

  .ذلك
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ألداة  والدرجة الكليةربعة للمجاالت األ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : )12(جدول 
  الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة العملية 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى
  *الداللة 

المهارات 
الذاتية للمرأة 

 القيادية

 1.12 2 2.25  بين المجموعات
2.92 
 

0.06 
 

  0.39  285  109.68  داخل المجموعات
   287 111.93  المجموع

المهارات الفنية 
 للمرأة القيادية

 0.85 2 1.70  بين المجموعات
1.63 
 

0.20 
 

  0.52  285  148.03  داخل المجموعات
   287 149.73  المجموع

المهارات 
اإلنسانية للمرأة 

 القيادية

 0.38 2 0.76  بين المجموعات
0.61 
 

0.54 
 

  0.62  285  176.74  داخل المجموعات
   287 177.50  المجموع

المهارات 
الذهنية للمرأة 

 القيادية

 0.18 2 0.37  بين المجموعات
0.31 
 

0.73 
 

  0.59  285  167.44  داخل المجموعات
   287 167.81  المجموع

الدرجة الكلية 
  لجميع الفقرات

 0.45 2 0.89  بين المجموعات
1.07 
 

0.35 
 

  0.42  285  119.06  داخل المجموعات

   287 119.95  المجموع

  )α ≤ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى *

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ) 12(يتبين من الجدول 

)α ≤ 0.05(  متوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات   بين

لى الدرجة الكليـة لجميـع   وع ،ربعةحسب المجاالت األ القيادية للمرأةالفلسطينية نحو األدوار 

  .لعملية ألعضاء الهيئة التدريسيةمتغير الخبرة ال تبعاً ،داةفقرات األ
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  فحص الفرضية الرابعة : رابعا

اتجاهـات  بين متوسطات  )α ≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأةعينة الدراسة من 

  .لمتغير الرتبة العلمية تبعا ،وعلى الدرجة الكلية للفقرات ،حسب مجاالتها األربعة

سابية للدرجة الكلية للمجاالت لفحص الفرضية الرابعة استخدمت الباحثة المتوسطات الح

  ).13(كما يوضحه الجدول  الرتبة العلمية وعلى الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير ،ربعةاأل

والدرجة الكلية لألداة تبعـاً   ،ربعةسابية للدرجة الكلية للمجاالت األالمتوسطات الح )13(جدول 
  لمتغير الرتبة العلمية

  المجال
ستاذ أ

  دكتور
ستاذ أ

  مشارك
ستاذ أ

  مساعد
  مدرس  محاضر

 3.82 3.56 3.62 3.55 3.74 الذاتية للمرأة القياديةالمهارات 

 3.90 3.77 3.75 3.60 3.87 المهارات الفنية للمرأة القيادية

 3.79 3.78 3.79 3.55 3.88 المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية

 3.78 3.70 3.69 3.55 3.70 المهارات الذهنية للمرأة القيادية

 3.83 3.68 3.70 3.57 3.83  الدرجة الكلية لجميع الفقرات

الستخراج داللة الفـروق للدرجـة الكليـة    ، وتم أيضاً استخدام تحليل التباين األحادي 

  .يبين ذلك) 14(والجدول . الرتبة العلميةتبعاً لمتغير  للمجاالت االربعة والدرجة الكلية للفقرات

   



79 

ألداة الدراسة تبعـاً   والدرجة الكليةربعة للمجاالت األ نتائج تحليل التباين األحادي  )14(جدول 
   الرتبة العلميةلمتغير 

الدرجة الكلية 
  للمجاالت

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى
  *الداللة 

المهارات 
الذاتية للمرأة 

 القيادية

 0.75 4 2.99  بين المجموعات
1.94 
 

0.10 
 

  0.39  283  108.94  داخل المجموعات
   287 111.93  المجموع

المهارات الفنية 
 للمرأة القيادية

 0.47 4 1.86  بين المجموعات
0.89 
 

0.47 
 

  0.52  283  147.86  داخل المجموعات
   287 149.72  المجموع

المهارات 
اإلنسانية للمرأة 

 القيادية

 0.34 4 1.34  بين المجموعات
0.54 
 

0.71 
 

  0.62  283  176.16  داخل المجموعات
   287 177.50  المجموع

المهارات 
الذهنية للمرأة 

 القيادية

 0.21 4 0.85  بين المجموعات
0.36 
 

0.84 
 

  0.59  283  166.95  داخل المجموعات
   287 167.80  المجموع

الدرجة الكلية 
  لجميع الفقرات

 0.42 4 1.69  بين المجموعات
1.01 
 

0.40 
 

  0.42  283  118.26  داخل المجموعات

    287 119.95  المجموع

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   ) 14(يتبين من الجدول 

)α ≤ 0.05( اتجاهات عينة الدراسة من أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات       لمتوسط

وعلى الدرجة الكليـة لجميـع    ،ربعةحسب المجاالت األ نحو األدوار القيادية للمرأة، الفلسطينية

  .الهيئة التدريسية ألعضاء الرتبة العلميةلمتغير  تبعاً ،داةفقرات األ
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  فحص الفرضية الخامسة : خامساً

اتجاهات بين متوسطات ، )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 نحو األدوار القيادية للمرأة ،الفلسطينيةأعضاء هيئة التدريس في الجامعات عينة الدراسة من 

  .لمتغير الكلية وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،حسب مجاالتها األربعة

) Independent T-test) (ت(لفحص الفرضية الخامسة استخدمت الباحثـة اختبـار   

وعلى الدرجة الكلية  ،لداللة الفروق على الدرجة الكلية للمجاالت األربعة ،لمجموعتين مستقلتين

  . الكليةلمتغير  تبعاً ،لجميع الفقرات ألداة الدراسة

لداللة  ،لمجموعتين مستقلتين )Independent T-test) (ت(يبين اختبار ) 15(الجدول 

أعضاء هيئة التدريس فـي  اتجاهات عينة الدراسة من حول  ،الفروق بين المتوسطات الحسابية

وعلى الدرجة الكليـة   ،حسب مجاالتها األربعة األدوار القيادية للمرأةالجامعات الفلسطينية نحو 

  .لمتغير الكلية تبعاً ،للفقرات

حسـب   نحـو األدوار القياديـة للمـرأة    لمجموعتين مستقلتين) ت(نتائج اختبار ) 15(جدول 
 لمتغير الكلية وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،مجاالتها األربعة

  المجال
  انسانية  علمية

  *الداللة  )ت(
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

المهارات الذاتية للمرأة 
  القيادية

3.65 0.61 3.66 0.63 -0.11 0.92 

المهارات الفنية للمرأة 
 القيادية

3.84 0.74 3.77 0.71 0.83 0.41 

المهارات اإلنسانية 
 للمرأة القيادية

3.82 0.78 3.76 0.79 0.6 0.55 

المهارات الذهنية للمرأة 
 القيادية

3.71 0.81 3.70 0.74 0.15 0.88 

 0.76 0.31 0.64 3.72 0.66 3.74  الدرجة الكلية
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 .)α ≤ 0.05( الداللة دال إحصائياً عند مستوى*

السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   ) 15(الحظ من الجدول ي

أعضـاء هيئـة التـدريس فـي     اتجاهات عينة الدراسة من بين متوسطات  )α ≤ 0.05( الداللة

وعلى الدرجة الكليـة   ،حسب مجاالتها األربعة الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة

  .لمتغير الكلية تبعا ،للفقرات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

، مـن خـالل التحليـل    توصلت إليها الدراسـة تضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي ي

لي التوصيات، السابقة باإلضافة إ االحصائي لألسئلة والفرضيات ومناقشتها في ضوء الدراسات

  .في ضوء نتائج الدراسة

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس: أوال

  ؟أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة اتجاهاتما 

لجميع الفقـرات بلـغ    الدرجة الكليةمتوسط االستجابة على أن ) 4(يتضح من الملحق 

بالنسبة لتوجهات أعضاء الهيئـة   ،بدرجة موافقة كبيرة) 0.65(بلغ  وانحراف معياري )3.73(

التدريسية لدى عينة الدراسة، وبالعودة إلى المتوسطات لمجاالت الدراسـة نجـد أن المتوسـط    

بدرجة موافقة كبيـرة وهـي    3.66بلغ  "المهارات الذاتية للمرأة القيادية"للمجال األولالحسابي 

يجابية بين أعضاء الهيئة التدريسـية  إمما يعني أن هناك توجهات  ،ألربعةاألقل بين المجاالت ا

نحو المهارات الذاتية التي تمتلكها المرأة القيادية، بحيث يظهر ذلك من خـالل اعتقـادهم بـأن    

وهذا االعتقاد هو ناتج عـن   ،مور عند اتخاذ القراراتيادية تتسم بالتعقل في معالجة األالمرأة الق

، والذي يمكنهـا  في مجال عملها هو جديدمن أهمها االطالع على كل ما  ،مجموعة من األمور

واتخاذ القرارات الحازمة في المواقف العاجلة دون تردد، ممـا   ،من القدرة على حل المشكالت

 ،يدلل على أن المرأة القيادية لديها القدرة في التحكم بعواطفها وتوجيهها بما يضمن سير العمـل 

فنجد  ،ق بعالقتها مع زمالئها في مجال العملويجعلها تتصف بثقة عالية في النفس، أما فيما يتعل

 اًأن المرأة القيادية قليل ما تتحلى بروح الدعابة في تعاملها مع زمالئها وذلك الن لديها شـعور 

  . فإنها تهتم بمظهرها الحسن بتحمل المسؤولية والعمل بنشاط وحيوية إلى جانب ذلك

لى أن المرأة القيادية في إوصلت والتي ت) 2011(راسة الحسين اتفقت هذه النتيجة مع د

من أهمها قدرتها على تحمل المسـؤولية،   ،وزارة التربية والتعليم األردنية تتميز بسمات عديدة
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 ،وال تهتم سوى بعملهـا  ،كما أن لديها حب االطالع على كل ما هو جديد ،دافعيتها للعمل عالية

النفس كانت عالية في بأن الثقة ب أما فيما يتعلق بثقتها بالنفس فنجد أن ثقتها بنفسها متوسطة علماً

  .هذه الدراسة

حيث ظهر من تحليل هذه الدراسـة أن المـرأة    ،)2009(كما اتفقت مع دراسة مجاهد 

  .وقادرة على أداء األعمال التي تتطلب مهارات ذهنية ،الفلسطينية جادة في عملها

 "المهارات الفنية للمرأة القياديـة "أما فيما يتعلق بالمجال الثاني والذي يتضمن فقرات 

بدرجة موافقة كبيرة وهي األعلى بين كافـة  ) 3.79(بلغ فنجد أن المتوسط الحسابي لهذا المجال

 نحو المهارات الفنية ،مما يعني أن هناك توجهات ايجابية بين أعضاء الهيئة التدريسية ،المجاالت

أن المرأة القيادية تسعى  ،بحيث يتضح من خالل فقرات هذا المجال ،التي تمتلكها المرأة القيادية

والثقافة بما هو  ،وتنمية معرفتها، فنجد أن لديها اإللمام بالمعارف والخبرات ،الكتساب المهارات

ع على كل ما من المجال األول بأنها تتميز بحب االطال 10وهذا يؤكد ما جاء في الفقرة  ،حولها

وكيفية التعامل مع الموظفين خالل تنفيذ خطة العمـل   ،هو جديد، أما فيما يتعلق بأهداف العمل

بحيث أجمعوا على أن المرأة القيادية تعمـل   يجابيةإفإننا نجد توجهات عينة الدراسة  ،وأهدافها

يضـمن تحقيـق   وينتج عن ذلك تحديد أهداف العاملين بما  ،على تحقيق أهدافها وبشكل واقعي

يجابيـا فـي   إناع اآلخرين بشكل فاعل مما يؤثر فلديها القدرة على إق ،األهداف العامة للمؤسسة

  .نجاز العملإعة في استخدام الطرق العلمية في انجاز العمل، كما أنها بار

أن المـرأة تمتلـك    إلـى  التي توصلت) 2006(مع دراسة عيسى  هذه النتيجة واتفقت

خرين تؤهلها لتحمل المسؤوليات القياديـة فـي   والتفاعل مع اآل ،مهارات وقدرات في االتصال

  .االتحادات الرياضية

بالمهارات اإلنسانية للمرأة "أما فيما يتعلق بالمجال الثالث والذي يتضمن فقرات تتعلق 

وانحراف معياري ، جة موافقة كبيرةبدر 3.78بلغ  نجد أن المتوسط الحسابي لهذاالمجال"القيادية

نحو المهارات اإلنسانية  ،يجابية بين أعضاء الهيئة التدريسيةإمما يعني أن هناك توجهات  0.79
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بحيث يتضح من خالل فقرات هذا المجال أن المرأة القيادية تتصف  ،التي تمتلكها المرأة القيادية

الهيئة  وهذه الصفة تغلب عليها وذلك حسب وجهة نظر أعضاء ،باللباقة في التعامل مع اآلخرين

  .التدريسية لعينة الدراسة

حيث تبين أن المرأة القيادية أكثر تفـاعال   ،)2013(دراسة خليفة  هذه النتيجة معوتتفق 

والتواصـل معهـم    ،ولديها القدرة على تقدير مشاعر العـاملين معهـا   ،من الناحية االجتماعية

لتكون قدوة حسنة للعاملين معها، ومن منطلـق   ،اجتماعيا، كما تتحلى المرأة القيادية بالمواظبة

فيكـون نتـاج    ،تحملها لكافة المسؤوليات نجد أن المرأة القيادية تمارس دور الرقيب على نفسها

مع اآلخرين بحيـث   وتعاملها ،ذلك أنها تتجنب وتتحاشى أن تكون أنانية في تصرفاتها وسلوكها

مما يخلق مناخاً طيباً مـع العـاملين    يتم إعطاء الفرص للعاملين معها إلبراز مواهبهم وقدراتهم

  . وفي مصلحة سير العمل

أن من أهم التحديات التي تواجـه   حيث أظهرت، )Becks )2004 دراسة واختلفت مع

وعدم  ،المرأة األمريكية القيادية من أصل أفريقي في التعليم العالي قلة احترام زمالء العمل لهن

، ولعل هذا االتجاه مبني على أساس عنصري وهو ما لم يوجـد فـي   ثقة العاملين بكفاءة المرأة

  .ثقافتنا المهنية

 "بالمهارات الذهنية للمرأة القيادية" الفقرات الخاصةما يتعلق بفيبالنسبة للمجال الرابع 

 ،0.76 وانحراف معيـاري   بدرجة موافقة كبيرة 3.70نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المجالبلغ 

من خالل فقرات هذا المجال أن المرأة القيادية تتمتع بقدرة عالية في فهم األنشـطة التـي    يتبين

تقوم بها في مختلف مستويات اإلدارة، ويعكس هذا الفهم القدرة لديها إلى التخطيط ووضع رؤية 

مستقبلية للعمل ونتيجة لهذا الفهم فإنها تكون قادرة على معالجة المشكالت اإلدارية فـي إطـار   

سـتفادة مـن   واإل ،السياسات العامة للعمل، وتقوم كذلك بتطوير القدرات الكامنة لدى العـاملين 

إمكانياتهم لصالح العمل، مما يمكنها من فهم العالقات بين األفراد العاملين في المؤسسة، وتعمل 

تسـهم فـي   يجابية إة لدى العاملين مما يخلق عالقات المرأة القيادية على تعزيز الروح الجماعي

بما يتيح تبادل  تطوير العمل، كما أن لدى المرأة القيادية القدرة في تحسين المناخ العام في العمل
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الخبرات لدى العاملين، ويجنبها اإلجراءات الروتينية المعقدة التي تقف عائقاً أمام انطالق أفكار 

  .العاملين

الفلسطينية لعينة الدراسة  اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتوقد جاءت نتيجة 

  .يجابية في مجملهاإنحو األدوار القيادية للمرأة ) لالنجاح الوطنية، بيرزيت، بيت لحم، الخلي(

ن اتجاهات أفراد المجتمع ألي والتي توصلت ا )2012( دراسة جدوالي وهو ما اتفق مع

جاءت إيجابية في مجملها، الجزائري نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية 

اختلفـت   ، بينماومختلف المؤسسات االقتصادية ،وللمرأة القدرة على تسيير المؤسسات التعليمية

فـي   أن واقع التمكين اإلداري للمـرأة األكاديميـة   التي أظهرت) 2007( دراسة الطراونة مع

وهو أدنى من متوسـط نتيجـة هـذه     ،جاء متوسطاً بعاده الخمسأالجامعات األردنية الرسمية ب

 .مما يشير إلى حصول تطور ايجابي بحكم الزمن واالهتمامات المجتمعية اتجاه المـرأة  الدراسة

من المجتمع نحو عمـل   وجود نظرة سلبيةعلى التي أكدت ) 2007( دراسة الغانم واختلفت مع

  .ها مواقع قياديةئالمرأة وتبو

النجاحات التي وصلت لها المرأة جاءت مـن خـالل   هذه النتيجة أن وقد تعزو الباحثة 

العمل على تطوير ذاتها، ومعرفتها لحقوقها بالدستور وبجميع االتفاقيات المتعلقة بقضايا النـوع  

وحققـت   ،االجتماعي، وأنها استطاعت بإصرارها وعزيمتها تحدي واقع المجتمـع الـذكوري  

طيني عدة، ولذلك أصبحت المـرأة علـى   نجازات ونجاحات عديدة، والنماذج في مجتمعنا الفلسإ

  .دراية بأن الحكم للكفاءة أكثر منه للنوع

كما تعزو الباحثة هذه النتيجة االيجابية ربما كون العينة على درجة عالية مـن الـتفهم   

كان موقعهـا، وهـذه    ا شريك مهم للرجل أياًنهإ، وومساهمتها الفعالة في المجتمع ،أةلدور المر

أن مبـدأ التعامـل   كمـا   قد تساعد المرأة أكثر في الدور القيادي الذي تؤديه، يجابيةالنتيجة اإل

يرتكز علـى   وتفوقهن الوظيفي ،خرين هو أحد مقومات نجاح النساء في عملهناإليجابي مع اآل

ووصـولها   ،وهذا ما يساعد المرأة في النجاح بعملها وقوة الشخصية ،الوعي الذاتي هما نيأساس

  .إلى المواقع القيادية
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  بفرضيات الدراسة مناقشة النتائج المتعلقة: ثانياً

  لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة ا

 ≥ α( فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ال توجد أنه والتي نصت على

نحـو األدوار   الفلسطينيةأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اتجاهات ن متوسطات بي ،)0.05

تبعـا لمتغيـر النـوع     ،وعلى الدرجة الكلية للفقـرات  ،حسب مجاالتها األربعة القيادية للمرأة

  .االجتماعي

  وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       )6(يتضح من الجدول 

( α ≤ 0.05 )،  الجامعـات  بين متوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في

 ،وعلى الدرجة الكلية للفقـرات  ،الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة

بحيـث بلـغ متوسـط     النساءلمتغير النوع االجتماعي لصالح أعضاء الهيئة التدريسية من  تبعاً

، 3.99، 4.01، 4.04، 3.91والدرجة الكلية على التـوالي   ،على المجاالت األربعة الستجاباتا

3.99 . 

ربما ألن المرأة القياديـة   ،الرجلجاء أعلى من توجه  المرأةأن توجه  وقد تعزو الباحثة

هـا  نإف ،المرأة أكثر من الرجل، وأنه عند وصول المرأة للقيـادة كل لحاجات ومشا تكون متفهمة

يصال صوتها واخراجها من الصورة النمطيـة التـي   إخريات، وتصبح قادرة للترويج للنساء اآل

  .رسمها لها المجتمع

وق ذات داللة إحصائية في في وجود فر )2012( جدوالي واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

تعـزى لمتغيـر النـوع     ،نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليميـة  االتجاه

في وجود فروق ذات داللـة  ) 2009(الجندي  دراسة كما اتفقت مع.ناثولصالح اإل ،االجتماعي

حيـث كـان المتوسـط     ،إحصائية نحو تولي المرأة في سلطنة عمان للوظائف اإلدارية القيادية

  .الحسابي لتوجه اإلناث أعلى من المتوسط الحسابي لتوجه الذكور
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حصائية بين الـذكور  إفي وجود فروق ذات داللة ) 2007( العمايرة واتفقت مع دراسة

كما اتفقـت مـع   .ناثإلالمرأة للمناصب القيادية لصالح اناث في درجة موافقتهم على تسلم واإل

في وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفـراد العينـة   ) 2003( أحمدو عسكر دراسة

  .لصالح اإلناث تبعاً لمتغير النوع نحو تولي المرأة للوظائف اإلشرافية

حصـائية فـي   إفروق ذات داللة بأنه ال توجد  )2002( عودة ع دراسةاختلفت مبينما 

تعزى لمتغيـر   دارية العليا في المؤسسات الفلسطينية العامةة للمناصب اإلمعوقات وصول المرأ

 .النوع االجتماعي

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة ال

 ≥ α )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   والتي نصت على أنه 

نحـو األدوار   بين متوسطات اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية  ( 0.05

  .لمتغير الجامعة تبعاً ،وعلى الدرجة الكلية للفقرات ،القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة

  فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   توجدفي أنه ال ) 8(يتبين من الجدول 

( α ≤ 0.05 )     لمتوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات

 المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية: الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة حسب المجالين الثالث

  .لمتغير الجامعة تبعاً يةالمهارات الذهنية للمرأة القياد:والرابع

  وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ) 8( كما يوضح الجدول

( α ≤ 0.05 )متوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات   ، ل

 ،المهارات الذاتية للمرأة القياديـة : األول ،الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة حسب المجالين

لمتغيـر   وعلى الدرجة الكلية لجميع فقرات األداة تبعـاً  ،المهارات الفنية للمرأة القيادية :والثاني

  .وذلك لصالح أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيت لحم ،الجامعة

الجزء التدريسية في هذا لى أن ثقافة معظم أعضاء الهيئة وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إ

في تلقيهم  الخلفية الثقافية لمعظمهم نوربما يرجع ذلك أل، لى حد ماإمن الوطن هي ثقافة منفتحة 
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لى أهميـة مشـاركة   إتعليمهم خارج الوطن، األمر الذي ساعد على تفهم أعضاء هيئة التدريس 

وتعزيز قدراتها الذاتيـة مـن أجـل     ،وضرورة مساندة المرأة في تنمية مهاراتها ،المرأة للرجل

من خالل رؤية حضارية تنبثق من منظور التكافؤ في الفرص بين ، وصولها لتحقيق كافة أهدافها

هو السبيل الوحيد للوصول الى تنمية مجتمعية مستدامه تحقـق فيهـا المـرأة    و ،المرأة والرجل

  .لى بر األمانإة مع الرجل نجاحاً يصل بالمجتمع بالمشارك

في وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ) 2005( جبر هذه النتيجة مع دراسة تاتفق

للصعوبات االجتماعية والسياسية التي تواجه المرأة العاملة تبعـا لمتغيـر    ،تقديرات أفراد العينة

  .المؤسسة 

 فروق ذات داللة إحصائية توجد ال أنه في) 2002( عودة هذه النتيجة مع دراسة اختلفت

معوقات المرأة للمناصب االدارية العليا في المؤسسات الفلسطينية العامـة تعـزى لمتغيـر    في 

  .المؤسسة

ال توجـد فـروق ذات داللـة     في أنه) 2009( الرقب هذه النتيجة مع دراسة اختلفت  

احصائية في متوسط تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي 

  .ممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعا لمتغير الجامعة تحول دون

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةمناقشة ال

 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وتنص هذه الفرضية على أنه 

α ≤ 0.05 ) ، الفلسـطينية نحـو   أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات  اتجاهات بين متوسطات

لمتغيـر   تبعـاً  ،وعلى الدرجة الكلية للفقـرات  ،حسب مجاالتها األربعة، األدوار القيادية للمرأة

  .الخبرة العملية

  فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     نه ال توجدأ) 8(يتبين من الجدول 

( α ≤ 0.05 )     لمتوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات
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لى الدرجة الكليـة لجميـع   وع ،ربعةالقيادية للمرأة حسب المجاالت األنحو األدوار  ؟الفلسطينية

  .لمتغير الخبرة العملية ألعضاء الهيئة التدريسية تبعاً ،داةفقرات األ

يئـة التـدريس كانـت    الخبرة العملية ألعضاء هلى أن وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إ

 ،إذ من الممكن أن يكون هذا التقارب في الفترات الزمنية للخبرة العمليـة لهـم  ، متقاربة لحد ما

 ،بينهم، من حيث أهمية الدور القيادي للمـرأة التصورات أو تشابه اآلراء فيما  ساهم في توحيد

سـوة  فها في المجتمع أهداوتحقيق أ ،تمكين نفسهان قادرة على لكي تكو ،وضرورة مساندتهم لها

ين أعضـاء الهيئـة   وقد يكون ساعد التقارب في الفترات الزمنية للخبرات العلمية ما ب ،بالرجل

وصراع األجيـال فـي    ،رينفتاح الفكليل الفجوة فيما بينهم من حيث االلى تقالتدريسية أيضا إ

تفهم الحاجة الماسة لضـرورة مشـاركة المـرأة    لى وساعد أيضا إ، العادات واألفكار والتقاليد

لى بـر  يحقق الوصول اآلمن للمرأة إ ،تجانسبشكل منطقي وم ،في كافة مسارات الحياة ،للرجل

  .المشاركة الفاعلة مع الرجل

فـروق ذات داللـة    ال توجـد  أنـه  في) 2006( عيسى واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

 تبعـاً  ،ردنيـة ألدارة االتحادات الرياضية افي مجالس إاهات القادة الرياضيين اتج في حصائيةإ

  .لمتغير الخبرة العملية

فـروق ذات داللـة    ال توجـد  أنـه  في )2009( الرقب واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

للمعوقات التي  ،لمتوسط تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة احصائية

  .تبعا لمتغير سنوات الخدمة ،تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات

حصائية إفي وجود فروق ذات داللة ) 2007( الطروانة واختلفت هذه النتيجة مع دارسة

الخبرة من  ويبين ذحسب مدة الخدمة  ،بين األوساط الحسابية لدرجة وجود المعوقات الشخصية

عضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة أ، ولصالح سنوات 10كثر من أوذوي الخبرة  ،سنوات 5-10

  .سنوات 10أكثر من 
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة ال

 ≥ α )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   والتي تنص على أنه 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحـو األدوار  بين متوسطات اتجاهات ، ( 0.05

  .لمتغير الرتبة العلمية وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعاً ،القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعة

  فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     أنه ال توجد) 10(يتبين من الجدول 

)( α ≤ 0.05      لمتوسطات اتجاهات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات

وعلى الدرجة الكليـة لجميـع    ،ربعةالقيادية للمرأة حسب المجاالت األالفلسطينية نحو األدوار 

  .تبعا لمتغير الرتبة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية ،فقرات االداة

رها القيادي ما بين مختلف شرائح ممارسة دوتعزو الباحثة هذا التوافق في دعم المرأة ل

إن  :همـا  ،لى سببين رئيسـيين إعلى اختالف رتبهم العلمية، يرجع و ،عضاء الهيئة التدريسيةأ

المنبثق من منظور النوع  ،لى ممارسة األدوار القياديةإالمساواة وتمكين المرأة لوصولها مفهوم 

فكـان   ،جتمعنا الفلسطينيسلوب الطرح، على مأهو مفهوم حديث من حيث الفكرة و ،االجتماعي

خاصة الجامعات التي تعد نافذة وبن يتم نشره أوال من خالل أهم المؤسسات الوطنية ال بد من أ

ضاري ما بين الشـعوب،  والتعاون الح ،والثقافة ،فلسطين على العالم المتحضر من حيث الفكر

هي شريحة المتعلمـين   ،الفكري واالنفتاحهم شريحة في مجتمعنا من حيث الثقافة وعليه كانت أ

لما لهم من أهميه  ،وكان على رأسهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،ينوالمعلم

ـ  كر يتعلق بتمكين المرأة لوصولها إفي نقل ما يتقبلونه من ف ة الـى  لى ممارسـة األدوار القيادي

  .اليه المرأة في مجتمعنالى الواقع الذي وصلت وقريب إ ،طالبهم بشكل متوازن

فـروق ذات داللـة    نـه ال توجـد  أفي  )2009( الرقب واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التـي   لمتوسط حصائيةإ

   .تبعا لمتغير التصنيف الوظيفي ،تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات
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  تائج المتعلقة بالفرضية الخامسةمناقشة الن

 ≥ α )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   والتي تنص على أنه 

 األدوار نحـو  الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء اتجاهات متوسطات بين، ( 0.05

  .الكلية لمتغير تبعاً للفقرات الكلية الدرجة وعلى ،األربعة مجاالتها حسب للمرأة القيادية

فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    السابق أنه ال توجد) 11(نالحظ من الجدول 

أعضاء هيئـة التـدريس فـي    عينة الدراسة من  بين متوسطات اتجاهات  α ≤ 0.05 )( الداللة

وعلى الدرجة الكليـة   ،القيادية للمرأة حسب مجاالتها األربعةالجامعات الفلسطينية نحو األدوار 

  .لمتغير الكلية تبعاً ،للفقرات

لى أن الكليات العلميـة أو االنسـانية فـي الجامعـات     إهذه النتيجة وقد تعزو الباحثة 

بـالرغم مـن    ،الفلسطينية لم يكن لها أي تأثير سلبي على أعضاء الهية التدريسية في الجامعات

أو حتى فكر علمي، والسبب  ،نساني أو دينيإفكر  :سواء ،تنوع الفكر الذي تتناوله تلك الكليات

نهم على درجة عالية من الوعي والثقافة أتفهما لقضايا النوع االجتماعي، وبذلك أنهم الفئة األكثر 

ف الكليات على مستواها وهذا ما قد يسهم في دعم المرأة في دورها القيادي رغم اختال ،والتعليم

 .العلمي

  توصيات الدراسة

  :يأتيبناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة، فإن الباحثة توصي بما 

وذلك  ،ودون توقف ،استمرار المرأة بالعمل على تنمية مهاراتها الذاتية والفنية بشكل مستمر .1

 .واالستفادة منها لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات العمل القيادي ،من أجل استثمارها

وتعزيز ثقافة المساواة  ،لى نشر الوعيإتهدف  ،ضرورة قيام الجامعات بعقد برامج تدريبية .2

 .بين المرأة والرجل
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يتماشى مـع   ،ضرورة تعزيز الوعي بقضايا المرأة وتثقيف الفكر لدى الجيل الناشئ تثقيفا .3

 :التطور الحضاري في المجتمع من خالل

إلـى المراحـل    وصوالً ،في كافة المراحل التعليمية من النوعيناستهداف فئة الطالب _ أ

 ل تأهيل قيادات شابة تكون مستقبالًوتدريبية من أج ببرامج تثقيفية ،ولى في الجامعاتاأل

  .الركيزة في دعم المرأة لممارسة دورها القيادي

بعقد ورشات عمل تتناول  ،استهداف الفئه القائمة على تعليم الطالب في كافة المراحل_ ب

  .أهمية مشاركة المرأة للرجل في مختلف مجاالت الحياة

مؤسسـات  و ألسطين سواء كانت مؤسسات حكومية، ضرورة اهتمام المؤسسات في دولة ف .4

هيل وتدريب للنساء، مـن  مجتمع مدني، أو مؤسسات تعنى بشؤون المرأة، بتوفير برامج تأ

لعـدم وجـود معـايير     ،واختيار القادة على أساس موضوعي ،أجل النهوض بواقع المرأة

مما يزيد مـن ثقـة    ،واضحة عند التعيين لمناصب قيادية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

 .المرأة بنفسها لتولي المناصب القيادية
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 المراجعقائمة المصادر و

  المراجع العربية 

المجموعـة   ،القـاهرة . القيادة المتميزة الجديـدة :قادة المستقبل. )2009( أبو النصر، مدحت

  . العربية للتدريب

دار األمـل   ،األردن .اتجاهات حديثة في القيادة التربوية الفاعلـة  ).2006( أبو عابد، محمود

  .للنشر والتوزيع

 ،االسـكندرية  .نظرية و ميدانيـة نحو تطوير اإلدارة المدرسة دراسات  ).2006( أحمد، أحمد

  .تبة المعارف الحديثةمك

دار  ،عمان ،2ط. األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليمية ).2005( البدري، طارق

  .الفكر للنشر والتوزيع

رسالة (. درجة ممارسة المرأة القيادية للمهارات اإلبداعية في عملها. )2008( البشابشة، عبير

  .النشر والتوزيعدار الحامد للطباعة و ،عمان) منشورةماجستير 

غياب المرأة عن صنع القرار في المنظومة التربوية الجزائرية ).2012(بن خذير، نادية حبيبة 

  .الجزائر. قاصدي مرباح ورقلة جامعة. من وجهة نظر عينة من االستاذات

  .الثقافة للنشر والتوزيعدار  ،عمان. علم النفس االجتماعي ).2004(بني جابر، جودة 

معوقات وصول المرأة للمناصب اإلدارية العليا في المؤسسات ). 2002( ة، سمر محمدبني عود

  .جاح الوطنية، نابلس، فلسطينجامعة الن). رسالة ماجستير غير منشورة .(الفلسطينية

 علـم الـنفس   ).2012( زيـدان، نـدى فتـاح    وهيب، محمد ياسين؛ التكريتي، وديع ياسين؛

  .الطباعة والنشردار الوفاء لدنيا  ،االسكندرية .االجتماعي
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الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة فـي القطـاع   ). 2005( جبر، دينا فهمي خالد

غيـر  رسالة ماجستير ( جامعة النجاح الوطنية. العام في محافظات شمال الضفة الغربية

  .فلسطين. نابلس). منشورة

اتجاهات الفرد الجزائري نحو تولي المرأة للمناصب القياديـة فـي    ).2012( جدوالي، صيفية

  .الجزائر. جامعة سطيف.15.المؤسسات التعليمية،مجلة العلوم االجتماعية

، الجهـاز المركـزي   المرأة في الحيـاة العامـة   ).2010( الجريري، اعتدال؛ البرغوثي، فداء

  .لإلحصاء الفلسطيني

ترجمـة رفـاعي،    .إدارة السلوك في المنظمات ).2004( روبرت جرينبرج، جيرالد؛ بارون،

  .الرياض ،دار المريج للنشر .محمد رفاعي؛ بسيوني، اسماعيل علي

مؤسسة طيبة للنشـر  : هرةالقا .المدخل الى إدارة الموارد البشرية ).2010( جماز، طارق علي

  .والتوزيع

والعامالت العمانيين نحو تولي المرأة الوظائف اتجاهات العاملين  ).2009( نزية أحمد الجندي،

  .25مج ). 4+3(.مجلة جامعة دمشق .اإلدارية القيادية

 ،رام اهللا. 2015الفلسـطينيون فـي نهايـة     .)2015( المركزي لإلحصاء الفلسطينيجهاز ال

   .فلسطين

قضـايا   .المـرأة والرجـل فـي فلسـطين     ).2015( المركزي لإلحصاء الفلسـطيني جهاز ال

  .فلسطين، رام اهللا .2015وإحصاءات

عـالم   ،القاهرة. مصر .التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي ).2004( حداد، بشير

  .الكتب

  .الجندرية للنشر والتوزيع ،عمان .القيادة التربوية الحديثة).  2008( قاسم بن عائل الحربي،
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دار الكندي للنشـر   ،األردن. ومفاهيمالقيادة اساسيات ونظريات ). 2004( ماهر محمد حسن،

   .والتوزيع

السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القيادية األردنية ). 2011( الحسين، إيمان بشير محمد

  .27مج ).4+3(.مجلة جامعة دمشق .والمعوقات التي تواجهها

وزارة التربيـة  تجربة المرأة االردنية في المراكـز القياديـة فـي     ). 2004( ايمان الحسين،

  .عمان، رسالة دكتوراه غير منشورة. والتعليم

اإلدارة المدرسة و تعبئة قواهـا البشـرية فـي المملكـة العربيـة       ).2004( سليمان الحقيل،

   .دار المعرفة ،، الرياض8ط. السعودية

أطروحة  .دور المنهاج المدرسي في تمكين المرأة األردنية ).2004( الخالدي، نسيمه مصطفى

  .األردن. دكتوراه غير منشورة

  . مكتبة فالح الكويت، .علم النفس التنظيمي ).2005( الخضر، عثمان حمود

االتجاه نحو عمل المرأة في المناصب القيادية في المجتمـع   ).2013( خليفة، بتول محي الدين

، الندوة االقليمية حول المرأة في مراكز القيادة واتخاذ القرار بالبلـدان العربيـة   القطري

  . مارس 11-10الكويت 

 .المشاركة السياسية للطلبة في الجامعات والمعاهـد الفلسـطينية   ).2014( الخواجا، مصطفى

  .مفتاح

  .للدراساتمكتب ضياء ، القدس .الحركة النسائية في فلسطين ).1991( دراغمة، عزت

اتجاهات المرؤوسين من الجنسين اتجاه القيادات  ).2003( حمنرالدوري، أسماء قحطان عبد ال

  .ردناال. جامعة أل البيت. كلية االقتصاد والعلوم االدارية .النسائية

  .مكتبة المجتمع العربي ،عمان. المدير المدرسي الناجح ).2006( ربيع، هادي
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اتجاهات المرأة الموظفة نحو معوقات تقدمها وظيفيا  ).2001( جمالالرشيد، عادل؛ أبو دولة، 

. عمان. الجامعة االردنية. 28مج . 1.مجلة العلوم اإلدارية. في منظمات األعمال األردنية

  .االردن

األنماط القيادية المدرسية في المرحلة المتوسطة في دولـة   ).2010( بشير الرشيدي، عبد اهللا

رسالة ماجستير غيـر  . بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهمالكويت و عالقتها 

  .جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم التربوية. منشورة

معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العـالي   ).2009( الرقب، مؤمنة

. االسـالمية  الجامعة. رسالة ماجستير غير منشورة. محافظات غزة وسبل التغلب عليهاب

  .غزة

دار زهـران للنشـر    ،االردن، عمـان . علم النفس االجتماعي ).2010( الزعبي، أحمد محمد

  .والتوزيع

دار المسـيرة للنشـر    ،دنعمان، االر .القيادة االدارية الفعالة ).2010( السكارنة، بالل خلف

  .والتوزيع

دراسة لظاهرة السقف "المرأة العاملة والمناصب القيادية  ).2015( سهام، موفق؛ هيشر، سميرة

  .الجزائر. جامعة بسكرة. منشورة رسالة ماجستير غير". الزجاجي

منظمات المجتمع المدني والتغير االجتماعي، دراسة مدى فاعلية  .)2007( السيوف، نبيلة فايز

  .األردن. حة دكتوراه غير منشورةأطرو.برامج تمكين األردنية

مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي من وجهة نظـر  ). 2001( الشهابي، أنعام؛ محمد، موفق

مؤتمر القيادة االبداعية فـي مواجهـة التحـديات    . )التجربة العراقية( القيادات النسائية

  .مصر. القاهرة. للتنمية اإلداريةالمعاصرة لإلدارة العربية، المنظمة العربية 



98 

االتجاهات نحو تحرر المرأة وعالقتها بالرضا الوظيفي وتقدير الـذات   ).2013( شوامرة، نادر

كليـة العلـوم االنسـانية    . رسالة دكتوراه غير منشـورة .  والرضا الزواجي الفلسطيني

  .مكتبة جامعة النجاح. جامعة تونس. واالجتماعية

واقع التمكين اإلداري للمرأة في الجامعات األردنية الرسـمية   ).2007( الطراونة، نجاة صالح

والمعوقات التنظيمية واالجتماعية والشخصية المؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء هيئة 

  .عمان. جامعة مؤتة. التدريس

 أمواج للطباعة والنشـر  ،عمان، األردن. قوة القيادة إدارة وتحديات ).2015( سالم الطنيجي،

  .والتوزيع

  .وزارة شؤون المرأة .واقع المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ).2009( عاصي، أمين

دار  ،عمـان، االردن . علم الـنفس االجتمـاعي   ).2012( عبدالال، محمد الصافي عبد الكريم

  .زهران للنشر والتوزيع

ـ . القيادة ودورها في العملية االدارية ).2008( عبوي، زيد منير دار البدايـة للنشـر    ،انعم

  .والتوزيع

األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة  ).2012( موافق أحمد شحادة، العجارمة

 .وعالقتها بمستوى جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمـان 

  .جامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستير غير منشورة

 ،2ط .االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ).2010( العجمي، محمد حسنين

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،انعم

 .االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنميـة البشـرية   ).2008( العجمي، محمد حسنين 

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،انعم
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  .دار الكتاب الحديث ،، القاهرة2ط. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ).2000( عسكر، علي

االتجاه النفسي نحو تولي المرأة للوظائف اإلشـرافية   ).2003( عسكر، علي؛ أحمد، معصومة

. 31مـج  . 4.مجلة العلوم االجتماعيـة  .بمنظمات العمل المختلفة في المجتمع الكويتي

  .جامعة الكويت

المرؤوسين لها في أثر دافعية المرأة المديرة على مشاركة  ).2011( عطا، رغداء محمد حلمي

  .كلية التجارة. جامعة بنها. شورةرسالة ماجستير غير من. اتخاذ القرار

  .دار اليازوري للنشر والتوزيع ،نعما .القيادة االدارية ).2010( العالق، بشير

ر السـماح للنشـر   دا ،القاهرة .الجددتنمية المهارات القيادية للمديرين  ).2001( عليوة، السيد

  .والتوزيع

أثر العوامل التنظيمية واالقتصادية التي تواجه المـرأة   ).2009( محمد إحسان"عماشة، هنيدة 

. عمـان . جامعة الشرق االوسط للدراسـات العليـا  . االردنية في تولي المواقع القيادية

 .االردن

درجة موافقة طلبة كليات العلوم التربوية في ). 2007( العمايرة، محمد حسن؛ السرابي، سهام

ـ الجامعات الخاصة باالردن على تسلم المرأة االردنية المتعلمة للمناصب القياد رسالة  .ةي

 . االردن. جامعة االسراء الخاصة. كلية العلوم التربوية. ماجستير غير منشورة

إدارة االتحادات الرياضية اتجاهات القادة الرياضيين في مجالس  ).2006( عيسى، سهى أديب

دراسـات العلـوم   . األردنية نحو تولي المرأة مراكز قيادية في المؤسسـات الرياضـية  

  . الجامعة األردنية. 33مج.1.التربوية

معوقات وصول المرأة السعودية إلى المناصـب القياديـة فـي    ). 2013( الغامدي، فوز سعيد

  .جامعة الملك عبدالعزيز. القطاع العام
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   حقاتالمل
   



اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

  األدوار القيادية للمرأة
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

.  

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

  .ت المقدمة ستعامل بسرية وموضوعية تامة ولغايات البحث العلمي فقط

  الطالبة

  سهاد خيال
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  االستبانة قبل التحكيم

          جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج دراسات المرأة

  .عزيزتي عضو هيئة التدريس المحترم

  تحية طيبة وبعد؛

  : فتقوم الباحثة بدراسة عنوانها

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

األدوار القيادية للمرأةنحو 

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

.فلسطين –الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

ت المقدمة ستعامل بسرية وموضوعية تامة ولغايات البحث العلمي فقطمؤكده لكم أن المعلوما

  رةً لكم حسن التعاونشاك

 

جامعة النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا

برنامج دراسات المرأة

  

عزيزتي عضو هيئة التدريس المحترم/عزيزي

  

تحية طيبة وبعد؛

فتقوم الباحثة بدراسة عنوانها

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

مؤكده لكم أن المعلوما
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  )البيانات الشخصية: (القسم األول: أوالً

   :المناسبكان المفي  )√(ضع شارة 

  :جنسال. 1

 أنثى )   (          ذكر)   (

  :الجامعة. 2

    بيرزيت  )  (    النجاح الوطنية )   (

 الخليل)   (       بيت لحم)   (

  :مدة الخدمة في الجامعة لعضو هيئة التدريس. 3

 أعوام  10_ 6من )   (      أعوام فأقل  5)   (

 أعوام 10أكثر من )   (

  :ةالعلمي الرتبة. 4

   أستاذ مشارك)   (      أستاذ دكتور  )  (

 محاضر)   (      أستاذ مساعد )   (

  :الكلية. 5

  إنسانية)   (        علمية)   (
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المناسب الذي يتفق ورأيك وذلك أمـام كـل   المربع في ) √(شارة إضع يرجى و :القسم الثاني

  :فقره من الفقرات اآلتية 

  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

ابتكار،  سمات جسميه، قدرات عمليه، مبادئه(المهارات الذاتية للمرأة القيادية : المجال األول
  )ضبط نفس

1. 
أرى أن المرأة القيادية تمتلك شخصية متزنـة  

  وقوية تمكنها من القيام باألدوار القيادية
          

2. 
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدره على العمل 

  المستمر بوتيرة عالية ونشاط وحيوية
          

3. 
أشعر ان المرأة القيادية لديها مرونـة عاليـة   

  على تحمل المسؤولية
          

4. 
أرى أن المرأة القيادية تتهم دومـاً بـالظهور   

  بالمظهر الحسن
          

5. 
أظن أن المرأة القيادية قليلة الصبر، ومحدودة 

  .القدرة على تحمل ضغط العمل
          

6. 

أرى أن المرأة القيادية تتمتع بالقدرة على حل 
المشكالت واسـتيعاب أبعادهـا والتصـرف    

  بحكمة
          

7. 
القيادية غيـر مرنـه، فهـي    أشعر أن المرأة 

  .حرفية في تطبيق التعليمات
          

8. 
أرى أن المرأة القيادية تتحلى بروح الدعابـة  

  والمرح في تعاملها مع زمالئها بالعمل
          

9. 

أشعر أن المرأة القيادية تتسم بالهدوء واالتزان 
في معالجة األمـور والتعقـل عنـد اتخـاذ     

  .القرارات
          

10. 
القياديـة تتميـز بحـب    أعتقد أن المرأة 

  .االطالع على كل ما هو جديد
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

11. 

أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة على اتخاذ 
القرارات السريعة في المواقف العاجلـة دون  

  تردد
          

12. 

الـنفس،  أرى أن المرأة القيادية تتسم بضـبط  
وبالقدرة على السيطرة على اعصابها أثنـاء  

  ضغط العمل
          

13. 

أشعر أن المرأة القيادية لديها القـدرة علـى   
التحكم بعواطفها وتوجيهها بما يضمن حسـن  

  سير العمل
          

  المهارات الفنية للمرأة القيادية: المجال الثاني

14. 

اعتقد ان المرأة القيادية بارعه فـي اسـتخدام   
العلمية والوسائل المتاحة إلنجاز العمل الطرق 

  بسرعه ودقه
          

15. 
أرى أن المرأة القيادية تنجز مهامها في اطار 

  ما تمتلكه من خبره وتدريب
          

16. 

اعتقد أن المرأة القيادية تسعى دائما الكتساب 
المهارات وتنمية معرفتها وتعزيـز خبرتهـا   

  العملية
          

17. 
االلمام بالمعارف  أرى أن المرأة القيادية لديها

  والخبرات والثقافة بما هو حولها
          

18. 
أعتقد أن المرأة القيادية لـديها القـدرة علـى    

  الحزم في اتخاذ القرارات دون تردد
          

19. 

اعتقد أن المرأة القيادية تأخذ بعين االعتبـار  
شعور اآلخرين وتتجنب الوقوع بأي خلـل أو  

  خطأ اثناء الحكم عليهم
          

20. 

المرأة القيادية لديها المقـدرة علـى   أظن أن 
استيعاب اآلخرين وفهمهم وخصوصـا فيمـا   

  يتعلق بشخصياتهم وطموحاتهم
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

21. 

أرى أن المرأة القيادية لديها المقـدرة علـى   
التحدث واقناع اآلخرين بشكل فاعل مما يأثر 

  ايجابياً على انجاز العمل
          

22. 

أشعر أن المرأة القيادية تعمل علـى تحديـد   
األهداف وايضاحها للعـاملين بمـا يضـمن    

  تحقيقها
          

23. 
من وجهة نظري أثبتت المرأة القيادية إيمانها 

  بأهدافها وإصرارها على تحقيقها
          

24. 
أعتقد أن المرأة القيادية تسعى الى تحقيق أهدافها 

  واقعي وبعيداً عن أي التباس وغموضبشكل 
          

  المهارات االنسانية للمرأة القيادية: المجال الثالث

25. 
أرى أن المرأة القيادية تكون رقيباً على نفسها 

  وتتحلى باالستقامة
          

26. 

أعتقد أن المرأة القيادية تمتلك المهارات فـي  
التعامل مع اآلخرين بما ينسق الجهود والعمل 

  الفريق الواحدبروح 
          

27. 
من وجهت نظري أثبتت المرأة القيادية قدرتها 

  على تحمل المسؤولية
          

28. 
أرى أن المرأة القيادية يغلب عليها اللباقة في 

  التعامل مع األخرين والخلق الطيب
          

29. 
أشعر أن المرأة القياديـة تتحلـى بالمواظبـة    

  واالنتظام لتكون قدوة حسنة للعاملين معها
          

30. 

أشعر أن المرأة القيادية لديها القـدرة العاليـة   
على خلق المناخ الطيب والمالئم مع العاملين 

  لسير العمل
          

31. 

أرى أن المرأة القيادية تتجنب األنانية وحـب  
الذات وتعطي الفرصة للعاملين معها إلبـراز  

  مواهبهم وقدراتهم
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

  المهارات الذهنية للمرأة القيادية: المجال الرابع

32. 

أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدره عالية على 
فهم التنظيم واألنشطة التي تقـوم بهـا فـي    

  مختلف مستويات اإلدارة
          

33. 

أعتقد أن المرأة القيادية لديها المام في معالجة 
في اطار السياسات العامـة   المشاكل االدارية

  للعمل
          

34. 

أرى أن المرأة القيادية لديها الملكةُ على فهـم  
العالقات بين األفراد والتخطيط ووضع رؤية 

  مستقبلية للعمل
          

35. 

اشعر أن المرأة القيادية تسعى الـى تطـوير   
القدرات الكامنة لدى العاملين واالستفادة مـن  

  امكانياتهم لصالح العمل
          

36. 

اعتقد ان المرأة القيادية لـديها القـدرة علـى    
تحسين المناخ العام في العمل بما يتيح تبـادل  

  الخبرات بين العاملين
          

37. 

من وجهة نظـري أرى أن المـرأة القياديـة    
تسعى للتخلص مـن االجـراءات الروتينيـة    
المعقدة التي تقف عائقاً امام انطالق األفكـار  

  واالبداع

          

38. 

المرأة القيادية تعمـل علـى تعزيـز    أرى ان 
الروح الجماعية لدى العـاملين ممـا يخلـق    
عالقات ايجابية تسهم في تطـوير عالقـات   

  العمل
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  سماء المحكمينأ

  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة النجاح الوطنية  د احسان الديك. أ  1

  نابلس/  رئيس جامعة القدس المفتوحه  يوسف ذياب عواد. أ د  2

  جامعة النجاح الوطنية  حسين العابد. د  3

  جامعة النجاح الوطنية  سائده عفونه. د  4

  قلقيلية/ جامعة القدس المفتوحة   صالح صبري. د  5

  جامعة النجاح الوطنية  عبدالغني الصيفي. د  6

  جامعة النجاح الوطنية  علياء العسالي. د  7

  الوطنيةجامعة النجاح   فاخر الخليلي. د  8

  قلقيلية/ جامعة القدس المفتوحة   محمود ابراهيم ملحم. د  9

  نابلس/ جامعة القدس المفتوحه   معزوز عالونه.  د  10

   



اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

  نحو األدوار القيادية للمرأة
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

.  

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

  .مؤكده لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية وموضوعية تامة ولغايات البحث العلمي فقط

  الطالبة

  سهاد خيال
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  التحكيمبعد االستبانة 

          جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج دراسات المرأة

  .عزيزتي عضو هيئة التدريس المحترم

  تحية طيبة وبعد؛

  : فتقوم الباحثة بدراسة عنوانها

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

نحو األدوار القيادية للمرأة

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

.فلسطين –الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

مؤكده لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية وموضوعية تامة ولغايات البحث العلمي فقط

  رةً لكم حسن التعاونشاك

 

جامعة النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا

برنامج دراسات المرأة

  

عزيزتي عضو هيئة التدريس المحترم/عزيزي

  

تحية طيبة وبعد؛

فتقوم الباحثة بدراسة عنوانها

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة من كليـة  

الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

لذا ترجو الباحثة منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقه وموضـوعية وصـدق،   

مؤكده لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية وموضوعية تامة ولغايات البحث العلمي فقط
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  )البيانات الشخصية: (القسم األول: أوالً

   :كان المناسبالمفي  )√(ضع شارة 

  :لنوع االجتماعيا. 1

 رجل)   (          أمرأة)   (

  :الجامعة. 2

    بيرزيت )   (    النجاح الوطنية )   (

 الخليل)   (       بيت لحم)   (

  الخبرة العملية . 3

 أعوام  10_ 5من )   (      أعوام فأقل  5)   (

 أعوام 10أكثر من )   (

  :ةالعلمي الرتبة. 4

   أستاذ مشارك)   (      أستاذ دكتور )   (

 مدرس)   (  محاضر)   (      أستاذ مساعد )   (

  :الكلية. 5

  إنسانية)   (        علمية)   (
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المناسب الذي يتفق ورأيك وذلك أمـام كـل   المربع في ) √(شارة إضع يرجى و: القسم الثاني

  :فقره من الفقرات اآلتية 

  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

  المهارات الذاتية للمرأة القيادية: المجال األول

1. 

أرى أن المرأة القيادية تمتلـك شخصـية   
متزنة وقوية تمكنها من القيـام بـاألدوار   

  .القيادية
          

2. 
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدرة علـى  

  .العمل المستمر بنشاط وحيوية
          

3. 
المرأة القيادية لديها مرونة عالية أشعر أن 

  .في تحمل المسؤولية
          

4. 
أرى أن المرأة القياديـة تهـتم بـالمظهر    

  .الحسن
          

5. 
أظن أن المرأة القيادية قليلة الصبر علـى  

  .تحمل ضغط العمل
          

6. 
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بالقدرة على 

  .حل المشكالت
          

7. 
غير مرنـه، فـي    أشعر أن المرأة القيادية

  .تطبيق التعليمات
          

8. 
أرى أن المرأة القياديـة تتحلـى بـروح    

  .الدعابة في تعاملها مع زمالئها في العمل
          

9. 
أشعر أن المرأة القيادية تتسم بالتعقل فـي  

  .معالجة األمور عند اتخاذ القرارات
          

10. 
أعتقد أن المرأة القياديـة تتميـز بحـب    

  .جديداالطالع على كل ما هو 
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

11. 

أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة علـى  
اتخاذ القرارات الحازمـة فـي المواقـف    

  .العاجلة دون تردد
          

            . أرى أن المرأة القيادية تتسم بضبط النفس .12

13. 

أشعر أن المرأة القيادية لديها القدرة علـى  
التحكم بعواطفها وتوجيهها بمـا يضـمن   

  . حسن سير العمل
          

14. 
أشعر أن المرأة القيادية تتصف بثقة عالية 

  .بالنفس
          

  المجال الثاني المهارات الفنية للمرأة القيادية  

15. 
أعتقد أن المرأة القيادية بارعة في استخدام 

  .إلنجاز العمل الطرق العلمية
          

16. 
أرى أن المرأة القيادية تنجز مهامها فـي  

  . إطار ما تمتلكه من خبرة
          

17. 
اعتقد أن المرأة القيادية تسعى الكتسـاب  

  .المهارات وتنمية معرفتها
          

18. 

أرى أن المرأة القياديـة لـديها اإللمـام    
بالمعارف والخبرات والثقافـة بمـا هـو    

  .حولها
          

19. 
المرأة القيادية لديها القدرة علـى  أعتقد أن 

  .الحزم في اتخاذ القرارات دون تردد
          

20. 
أعتقد أن المرأة القيادية تأخذ بعين االعتبار 

  .شعور اآلخرين عند اتخاذ القرار
          

21. 

أظن أن المرأة القيادية لديها المقدرة على 
استيعاب اآلخرين، وفهمهم وخاصة فيمـا  

  .وطموحاتهميتعلق بشخصياتهم 
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

22. 

أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة على اقناع 
اآلخرين بشكل فاعل مما يؤثر ايجابيـاً فـي   

  .إنجاز العمل
          

23. 
أشعر أن المرأة القيادية تعمل على تحديـد  

  .يضمن تحقيقهااألهداف للعاملين بما 
          

24. 
من وجهة نظري تثبت المـرأة القياديـة   

  .إيمانها بأهداف العمل
          

25. 
أعتقد أن المرأة القيادية تسعى إلى تحقيق 

  .أهدافها بشكل واقعي
          

  المجال الثالث المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية  

26. 
أرى أن المرأة القيادية تكـون رقيبـةً علـى    

  .نفسها
          

27. 
أعتقد أن المرأة القيادية تمتلك المهـارات  

  .في التعامل مع اآلخرين
          

28. 
أرى أن المرأة القيادية يغلب عليها اللباقة 

  .في التعامل مع األخرين
          

29. 
أشعر أن المرأة القيادية تتحلى بالمواظبـة  

  .لتكون قدوة حسنة للعاملين معها
          

30. 
العالية علـى   أشعر أن المرأة القيادية لديها القدرة

  .خلق المناخ الطيب مع العاملين لسير العمل
          

            .أرى أن المرأة القيادية تتجنب األنانية .31

32. 
أرى أن المــرأة القياديــة تعطــي الفرصــة 

  . للعاملين معها إلبراز مواهبهم وقدراتهم
          

  المهارات الذهنية للمرأة القيادية المجال الرابع  

33. 

أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدرة عالية على 
فهم األنشطة التي تقـوم بهـا فـي مختلـف     

  .مستويات اإلدارة
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  الفقرات  الرقم

  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً

34. 

أعتقد أن المرأة القيادية لديها إلمـام فـي   
معالجة المشكالت اإلداريـة فـي إطـار    

  .العامة للعمل السياسات
          

35. 
أرى أن المرأة القيادية لديها الملكة علـى  

  .فهم العالقات بين األفراد
          

36. 
أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة علـى  

  .التخطيط ووضع رؤية مستقبلية للعمل
          

37. 

أشعر أن المرأة القيادية تسعى إلى تطوير 
القدرات الكامنة لدى العاملين و االسـتفادة  

  .من إمكانياتهم لصالح العمل
          

38. 

أعتقد ان المرأة القيادية لديها القدرة علـى  
تحسين المناخ العام في العمل بمـا يتـيح   

  .تبادل الخبرات بين العاملين
          

39. 

من وجهة نظري أرى أن المرأة القياديـة  
تسعى للتخلص من اإلجراءات الروتينيـة  
المعقدة التي تقف عائقـاً أمـام انطـالق    

  .األفكار

          

40. 

أرى أن المرأة القيادية تعمل على تعزيـز  
الروح الجماعية لدى العاملين مما يخلـق  
عالقات إيجابية تسهم في تطوير عالقـات  

  .العمل

          

  انتهت اإلستبانة
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  )4( ملحق

المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والمجاالت األربعة والدرجة الكلية ألثر اتجاهات 

  الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو األدوار القيادية للمرأة عينة

رقم 
  البند

  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
  االستجابة

درجة 
  األثر

  المهارات الذاتية للمرأة القيادية :المجال األول

1  

ــك  ــة تمتل ــرأة القيادي أرى أن الم
وقوية تمكنها مـن  شخصية متزنة 

  .القيام باألدوار القيادية
 كبيرة 78.6% 3.93 0.94

2  
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدرة 

  .على العمل المستمر بنشاط وحيوية
 كبيرة 76.8% 3.84 1.02

3  
أشعر أن المرأة القيادية لديها مرونة 

  .عالية في تحمل المسؤولية
 كبيرة 76.0% 3.80 1.01

4  
المرأة القيادية تهتم بالمظهر أرى أن 

  .الحسن
 كبيرة 75.2% 3.76 0.92

5  
أظن أن المرأة القيادية قليلة الصبر 

  .على تحمل ضغط العمل
 متوسطة 62.0% 3.10 1.11

6  
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بالقدرة 

  .على حل المشكالت
 كبيرة 74.8% 3.74 0.91

7  
أشعر أن المرأة القيادية غير مرنه، 

  .في تطبيق التعليمات
 متوسطة 65.0% 3.25 1.14

8  
أرى أن المرأة القيادية تتحلى بروح 
الدعابة في تعاملها مع زمالئها في 

  .العمل
 متوسطة 65.6% 3.28 1.10

9  
أشعر أن المرأة القيادية تتسم بالتعقل 
في معالجة األمـور عنـد اتخـاذ    

  .القرارات
 كبيرة 73.4% 3.67 1.05
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رقم 
  البند

  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
  االستجابة

درجة 
  األثر

10  
المرأة القيادية تتميز بحب أعتقد أن 

  .االطالع على كل ما هو جديد
 كبيرة 79.0% 3.95 1.00

11  
أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة 
على اتخاذ القرارات الحازمة فـي  

  .المواقف العاجلة دون تردد
 كبيرة 75.2% 3.76 1.05

12  
أرى أن المرأة القيادية تتسم بضبط 

  .النفس
 كبيرة 74.0% 3.70 1.00

13  
أشعر أن المرأة القيادية لديها القدرة 
على التحكم بعواطفها وتوجيهها بما 

  .يضمن حسن سير العمل
 كبيرة 72.0% 3.60 1.02

14  
أشعر أن المرأة القيادية تتصف بثقة 

  .عالية بالنفس
 كبيرة 77.0% 3.85 0.92

 كبيرة %73.2 3.66 0.62  الدرجة الكلية للمجال األول

  المهارات الفنية للمرأة القيادية: الثانيالمجال 

15  
أعتقد أن المرأة القيادية بارعة فـي  
استخدام الطرق العلميـة إلنجـاز   

  .العمل
 كبيرة 74.8% 3.74 0.98

16  
أرى أن المرأة القيادية تنجز مهامها 

  .في إطار ما تمتلكه من خبرة
 كبيرة 76.4% 3.82 0.95

17  
تسـعى  اعتقد أن المـرأة القياديـة   

  .الكتساب المهارات وتنمية معرفتها
 كبيرة 77.4% 3.87 0.87

18  
أرى أن المرأة القيادية لديها اإللمام 
بالمعارف والخبرات والثقافة بما هو 

  .حولها
 كبيرة 76.8% 3.84 0.89

19  
أعتقد أن المرأة القيادية لديها القدرة 
على الحزم في اتخاذ القرارات دون 

  .تردد
 كبيرة 74.4% 3.72 1.07
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رقم 
  البند

  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
  االستجابة

درجة 
  األثر

20  
أعتقد أن المرأة القيادية تأخـذ بعـين   
االعتبار شعور اآلخرين عنـد اتخـاذ   

  .القرار
 كبيرة 74.2% 3.71 0.94

21  

أظن أن المرأة القيادية لديها المقـدرة  
على اسـتيعاب اآلخـرين، وفهمهـم    
وخاصة فيمـا يتعلـق بشخصـياتهم    

  .وطموحاتهم

 كبيرة 75.0% 3.75 0.93

22  
المرأة القيادية لديها القدرة أرى أن 

على إقناع اآلخرين بشكل فاعل مما 
  .يؤثر ايجابياً في إنجاز العمل

 كبيرة 76.0% 3.80 0.90

23  
أشعر أن المرأة القيادية تعمـل علـى   
تحديد األهداف للعاملين بمـا يضـمن   

  .تحقيقها
 كبيرة 76.8% 3.84 0.90

24  
من وجهة نظـري تثبـت المـرأة    

  .إيمانها بأهداف العملالقيادية 
 كبيرة 76.6% 3.83 0.84

25  
أعتقد أن المرأة القيادية تسعى إلـى  

  .تحقيق أهدافها بشكل واقعي
 كبيرة 75.8% 3.79 0.88

 كبيرة %75.8 3.79 0.72  الدرجة الكلية للمجال الثاني

  المهارات اإلنسانية للمرأة القيادية: المجال الثالث

26  
القيادية تكون رقيبةً أرى أن المرأة 

  .على نفسها
 كبيرة 77.0% 3.85 0.95

27  
أعتقد أن المـرأة القياديـة تمتلـك    

  .المهارات في التعامل مع اآلخرين
 كبيرة 76.0% 3.80 0.97

28  
أرى أن المرأة القيادية يغلب عليهـا  

  .اللباقة في التعامل مع اآلخرين
 كبيرة 78.0% 3.90 0.94

29  
القياديـة تتحلـى   أشعر أن المـرأة  

بالمواظبــة لتكــون قــدوة حســنة 
  .للعاملين معها

 كبيرة 77.6% 3.88 0.85
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رقم 
  البند

  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
  االستجابة

درجة 
  األثر

30  
أشعر أن المرأة القيادية لديها القدرة 
العالية على خلق المناخ الطيب مع 

  .العاملين لسير العمل
 كبيرة 74.6% 3.73 1.00

 كبيرة %71.6 3.58 1.01  .أرى أن المرأة القيادية تتجنب األنانية  31

32  
ــة تعطــي  ــرأة القيادي أرى أن الم
الفرصة للعـاملين معهـا إلبـراز    

  .مواهبهم وقدراتهم
 كبيرة 74.4% 3.72 0.96

 كبيرة %75.6 3.78 0.79  الدرجة الكلية للمجال الثالث

  المهارات الذهنية للمرأة القيادية: المجال الرابع

33  
أرى أن المرأة القيادية تتمتع بقدرة 

فهم األنشطة التي تقـوم  عالية على 
  .بها في مختلف مستويات اإلدارة

 كبيرة 76.0% 3.80 0.84

34  
أعتقد أن المرأة القيادية لديها إلمـام  
في معالجة المشكالت اإلدارية فـي  

  .إطار السياسات العامة للعمل
 كبيرة 75.8% 3.79 0.83

35  
أرى أن المرأة القيادية لديها الملكة 

  .األفراد على فهم العالقات بين
 كبيرة 72.8% 3.64 1.03

36  
أرى أن المرأة القيادية لديها القدرة 
علــى التخطــيط ووضــع رؤيــة 

  .مستقبلية للعمل
 كبيرة 73.4% 3.67 1.01

37  
أشعر أن المرأة القيادية تسـعى إلـى   
تطوير القدرات الكامنة لدى العاملين و 

  .االستفادة من إمكانياتهم لصالح العمل
 كبيرة 74.6% 3.73 0.83

38  

أعتقد أن المرأة القيادية لديها القدرة 
على تحسين المناخ العام في العمل 
بما يتـيح تبـادل الخبـرات بـين     

  .العاملين

 كبيرة 73.8% 3.69 0.90
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رقم 
  البند

  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
  االستجابة

درجة 
  األثر

39  

من وجهة نظـري أرى أن المـرأة   
ــن  ــتخلص م ــعى لل ــة تس القيادي
اإلجراءات الروتينية المعقدة التـي  

  .األفكارتقف عائقاً أمام انطالق 

 كبيرة 71.8% 3.59 0.98

40  

أرى أن المرأة القيادية تعمل علـى  
تعزيز الروح الجماعية لدى العاملين 
مما يخلق عالقات إيجابية تسهم في 

  .تطوير عالقات العمل

 كبيرة 74.4% 3.72 1.00

 كبيرة %74.1 3.70 0.76  الدرجة الكلية للمجال الرابع

 كبيرة %74.6 3.73 0.65  الدرجة الكلية للفقرات الكلية

 ).5(أقصى درجة لالستجابة  •
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Abstract  

This  study  sought  to identify  the  attitudes of the faculty  

members at Palestinian universities towards  the leadership  roles 

of women. To  this end,  the researcher used  the  descriptive  

method. To collect  data, she developed and administered   a  40-

item questionnaire distributed  among four domains. The  

questionnaire   was also  tested  for validity and reliability. The  

population of the  study  was  all  faculty members(No. 1947 ) at 

Palestinian universities in the West  Bank:  An-Najah,   Hebron, 

Bethlehem and Bir Zeit. The sample  of the study consisted of  

300  faculty members,   selected  randomly.  After  data  

collection and  analysis,  it was  found  that, on the four domains,  

the  score of impact of the attitudes of the  faculty members 

towards   the leadership roles of omen was  high. The  general 

average  was  74.6%. However,  no statistically  significant 

differences were  found between  the  means of responses  of the  

study  participants  pertaining to  the  four domains  and in the 

overall  score   which  could be attributed to variables of  

university, experience , academic  rank  and  college.   It  was  

also  found that there  were  statistically significant differences  



c 

(α ≤ 0.05) between  the means of responses of the study participants 

concerning  the  leadership roles of women on the four domains  and on the 

overall  score of the items  which  could be attributed to  variable of gender 

in favor of the  female  faculty members.  In the light  of the study results, 

the researcher  recommends continuation of developing women’s  technical  

skills  in order  to be invested  and used,  thus  guaranteeing   their  

continuation of assuming leadership  positions in their communities.  The 

researcher  also recommends that universities hold  training courses  for  

the sake of  educational  awareness  and  reinforcement of   culture of  

equality  between men and women. Furthermore, government and civic  

society  institutions  in Palestine should offer  rehabilitation  and training 

programs  to improve  the situation of women and  make selection of 

leaders on objective basis instead  of  ambiguous  criteria followed  upon 

appointment of  people  in leadership  positions.  This  would  be in line 

with  the principle of  equal  opportunities, thus increasing   women’s 

confidence  in themselves  to  assume leadership  positions. 

 




