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 ملخص : ال
هها المرأة  هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات المتعلقة برعاية األبناء ورعاية الزوج والمسؤوليات المنزلية والواجبات االجتماعية التي تواج

المرأة اإلدارية  في جامعة األقصى  اإلدارية   التي تواجه  التحديات  الداللة اإلحصائية في  الفروق في  الكشف عن  تعزى    األقصى  في جامعة  ، 
الدراسة  ) لمتغيرات  الدراسة من  التحليلي، وتكونت عينة  الوصفي  المنهج  الباحث  ( من اإلداريات في جامعة األقصى، وأوضحت  40، واستخدم 

المرأة اإلدارية   تواجه  التي  التحديات  نسبة  الدراسة أن  المرأة 79.5)   بلغتنتائج  تواجه  التي  التحديات  اإلدارية    %( وهو مستوى عال، وأن نسبة 
%( وهو مستوى عال، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة  80.8المتعلقة بالتحديات المتعلقة برعاية األبناء ) 

 ( الزوج  المتعلق78.8برعاية  بالتحديات  المتعلقة  اإلدارية  المرأة  تواجه  التي  التحديات  نسبة  وأن  عال،  مستوى  وهو  المنزلية  %(  بالمسؤوليات  ة 
%( وهو  76.7%( وهو مستوى عال، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية ) 78.7) 

،  %( وهو مستوى عال81.5ي بلغت ) مستوى عال، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة باألمور اإلدارية الت
 تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.   في جامعة األقصى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية أنه  

 المرأة اإلدارية. –التحديات االجتماعية  –الكلمات المفتاحية : التحديات النفسية 
Abstract 
The study aimed to identify the challenges related to childcare, husband care, household responsibilities 
and social duties that women holding administrative positions face at Al-Aqsa University. The study seeks 
to reveal statistically significant differences in the challenges confronting administrative women at Al-Aqsa 
University due to the study variables. The researcher used the descriptive and analytical approach, and the 
study sample consisted of (40) female administrators at Al-Aqsa University. The results of the study 
showed that the percentage of challenges facing women with administrative ranks reached (79.5%), which 
is a high level, and that the percentage of challenges relating to childcare is (80.8%), which is a high level, 
while the challenges relating to caring for the husband is (78.8%), which is a high level, and that the 
percentage of administrative challenges facing women relating to household responsibilities is (78.7%), 
which is a high level. In addition, the percentage of challenges related to social duties is (76.7%), which is 
a high level, and that the percentage of challenges related to administrative matters amounted to (81.5%), 
which is a high level. There are no statistically significant differences in the challenges facing female 
administrative staff at Al-Aqsa University due to the variable of educational qualification . 
Keywords: Psychological Challenges - Social Challenges – Female Administrative Staff 



 لمقدمة : ا
ومبين الحمد هلل، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعطر الرياحين وزهر البساتين معلم البشرية جمعاء العدل والوفاء  

 :وبعد التكريم والتكرم،
في المجتمعات المعاصرة موضوعا للحوار والبحث على صعد ومستويات متعددة وانطالقا من   عمل المرأة لقد أصبحت   

تخصصات كما    عدة  جهة،  من  كل مجتمع  سياق خصوصيات  في  المرأة  إلى وضعية  تعود  وتحليل  وزوايا  ومنظورات 
الفكرية  والتوجهات  التطور  مستجدات  في  تسارع  من  المعوَلم  الكوني  الراهن  يشهده  غدا  بما  أخرى  جهة  من  ترتبط 

في العمل يؤدي إلى تحقيق العديد من    وارتفاع نسبة مشاركتها  العمل اإلداري وبذلك فإن اندماج المرأة في  ،  والحضارية
 ورفع القدرة التنافسية في العمل.  المكاسب

النساء شقائق الرجال      للبشرية جمعاء في وضوح إنما  فالمرأة هي النصف اآلخر في المجتمع ؛  جاء اإلسالم ليعلن 
لق، كما كان الحال في الجاهلية،  والذي من دونه ال تتصور حياة له، ولم يترك اإلسالم المرأة تحت سلطان الرجل المط

كما   تحتها،  ترزح  كانت  التي  المتطرفة  السلطة  تلك  من  تحريرها  على  وعمل  منزلتها  رفع  بل  الغربية؛  ن  أوالحضارات 
حقوق المرأة بشكل عموميات غامضة، وإنما فصل تلك الحقوق، وبين الكثير من الواجبات التي رسمت    يبيناإلسالم لم  

نسان مشاركة للرجل في مجاالت الحياة التي تتفق وطبيعتها، واإلسالم بذلك يكون قد قدم للبشرية إك  صورة واضحة للمرأة؛
أن كرمها وأكرمها بما لم يحدث في دين سواه، فلقد بلغت المرأة في  فتحًا مبينًا، ومن الحقوق التي أقرها اإلسالم للمرأة،  
تكريم اإلسالم لإلنسان تشترك فيه المرأة والرجل على حد سواء,    ن أاإلسالم مكانة عالية, لم تبلغها في ملة ماضية، إذ  

ْمَنا َبِني    ﴿:تعالى  لقوله؛  أحكام هللا في هذه الدنيا سواء, كما أنهم أمام ثوابه وجزائه في الدار اآلخرة سواء فهم أمام  َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًل َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمنَ  َباِت َوَفضَّ ورفع من شأنها (،  1)﴾   الطَّيِ 

وخفف التكاليف التي عليها، ورفع معنوياتها وأعطاها حقوقها وكرامتها وإلى اليوم لم تستطع أي حضارة أن تعطي المرأة 
له   إنسانًا  فاعتبرها  اإلسالم  أعطاها  مثلما  الحقوق  اإلنسانية من  الخصائص  للرجل من حيث  ما  والواجبات  الحقوق    من 

 .واالجتماعية، والمالية، والتعليمية ، وغيرها
إن قضية المرأة هي قضية المجتمع وال شك أن المرأة عنصر هام من عناصر المجتمع وعليها يقع العبء األكبر في تقدم  

 ( 11:   1998اغة االجيال القادمة )أحمد,اجية االجيال الحالية وصيفهي العامل المؤثر والفعال في انت، الحياة واستقرارها
للمجتم تبعا  خاصة  بصفة  االقتصادية  وبالنظم  والثقافية  الحضارية  والدوافع  بالظروف  ويتأثر  المرأة  وضع  عات  ويرتبط 

 ( 239:   198المختلفة)عبد الفتاح , 
تباطا وثيقا بوضع ومكانة المرأة في المجتمع ونظرة المجتمع  فالمتتبع لالحداث التاريخية يرى أن عمل المرأة كان يرتبط ار 

اليها.ويمكن القول أن تعليم المرأة ونوع التعليم وكيفيته ومتطلبات الحياة االجتماعيةوالقيم السائدة في المجتمع هي التي 
 ( 27-23 : 1995الحياة )الجوير, تؤهل المرأة للعمل وتمهد لها الطريق للخروج من المنزل والمشاركة في

تتحمل بجانب نزولها إلى معترك   في جامعة األقصى المرأة اإلدارية  فأصبحت  ،  ولكن هذه المشاركة خلقت أوضاع جديدة
اجتماعية  ومسؤوليات  زوجهاوأطفالها  امام  تتحملها  وواجبات  منزلها  داخل  بها  تقوم  فعلية  وظيفة  المنزل  خارج  العمل 

مهمات غالبا ما ينشا عنها الكثير من المتاعب والمعوقات التي تترك آثارها وتربوية وصحية مختلفة تضعها امام واقع و 
على استقرار األسرة وتماسك البيت وتربية األطفال بسبب االحتياج إلى عدد من الخدمات الضرورية.إضافة الى الهناء 
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وان عملها  على  آثار  من  ذلك  كل  يترك  مال  آخر  جانب  اليه.ومن  األسرة  تتوق  الذي  ممارستها  والرفاه  عند  تاجها 
 ( 6:  1978ة)وزارة الشؤون االجتماعية,الوظيفي

والمرأة  و  العاملة  بالمرأة  تتعلق  التي  الدراسات  الدراسة،  بموضوع  المتعلقة  السابقة  الدراسة  على  باالطالع  الباحث  قام 
 اإلدارية، وقام الباحث بعرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية: 

 عنوان التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص ب 2019دراسة الشهيري 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية من خالل إلقاء الضوء على   

االجتماعية التي تواجه  الجوانب اآلتية: معرفة خصائص المرأة العاملة في المراكز التجارية، والكشف عن أهم التحديات  
المرأة العاملة في هذا المجال، وكذلك الكشف عن أهم التحديات االقتصادية التي تواجه المرأة العاملة، كما هدفت الدراسة  
المنهج  على  االعتماد  تم  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  ومن  التحديات،  تلك  على  للتغلب  المقترحات  بعض  تقديم  إلى 

( عاملة في بعض المراكز التجارية بجده  400ممت استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من ) الوصفي التحليلي وقد ص
تتراوح   العينة  نصف  من  أكثر  إن  التالية:  النتائج  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  العنقودية،  العشوائية  بالطريقة  اختيارها  تم 

ن مؤهل تعليمي ثانوي، كما أنهن يتقاضين عام( وأن الغالبية العظمى منهن غير متزوجات يحمل  29-20أعمارهن من ) 
بين ) تتراوح ما  بائعة   4500إلى    2500رواتب  يعملن في وظيفتي  الغالبة منهن  النسبة  أن  الدراسة  بينت  ريال(، كما 

اقتصادي   دخل  ذات  أسر  إلى  ينتمين  أنهن  إلى  باإلضافة  سنة،  من  أقل  وظيفية  لديهن خبرة  مبيعات  ومحاسبة  تجزئة 
السلبية وتعدم تقبل   متدن، كما بينت النظرة  التحديات االجتماعية من أهمها  العامالت يواجهن أحيانا بعض  النتائج أن 

بعض أفراد المجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية، باإلضافة إلى معاناتهن من صراع األدوار نتيجة التعارض 
ع األقارب والصديقات بسبب االنشغال بالعمل، كما أظهرت  بين متطلبات العمل واألسرة، وضعف العالقات االجتماعية م

النتائج أن أهم التحديات االقتصادية التي تواجه العامالت أحيانا تتمثل في تدني األجور وغياب األمن الوظيفي في ظل  
با الخاصة  العمل لالستراحات  افتقار مكان  النتائج  فقد بينت  العمل  أما عن ظروف  لعامالت عدم وجود راتب تقاعدي، 

 .وألماكن حضانة األطفال
 بعنوان المشكلت التي تواجه المرأة العاملة في محافظة الكرك في المملكة األردنية الهاشمية  2018دراسة المجالي 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه المرأة العاملة في محافظة الكرك، وتم اعتماد المنهج الوصفي  
الدراسة تم تطوير استبانة 25نة طبقية بسيطة تمثل  واختيار عي الكرك. ولتحقيق أهداف  العامالت في محافظة  % من 

بلغت ) البيانات ووزعت على عينة  أعيد منها ما مجموعة )566لغرض جمع  للتحليل  443( مفردة،  ( مفردة، صالحة 
حليل بيانات الدراسة، وقد توصلت الدراسة  لت (SPSS.16اإلحصائي، واستخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: هناك مشكالت تواجه المرأة العاملة في محافظة الكرك بدرجة مرتفعة ، تصورات  
الكرك   محافظة  في  العامالت  تصورات   ، متوسط  مستوى  ذات  التنظيمية  للمشكالت  الكرك  محافظة  في  العامالت 

األجتماعي المرأة  للمشكالت  تواجه  التي  للمشكالت  ذات داللة إحصائية  ، وجود فروق  ذات مستوى مرتفع  ة والشخصية 
العاملة في محافظة الكرك، تبعا للمتغيرات الشخصية والوظيفية )العمر، المؤهل التعليمي، الخبرة(، ال يوجد فروق ذات  

الكر  محافظة  في  العاملة  المرأة  تواجه  التي  للمشكالت  إحصائية  أوصل  داللة  وقد  االجتماعية(  الحالة  لمتغير  تعزي  ك 
وعقد   القرارات،  اتخاذ  في  مشاركتهن  وزيادة  العاملة،  المرأة  تواجه  التي  للمشكالت  أكبر  أهمية  إعطاء  بضرورة  الدراسة 

 .الدورات التدريبية والتثقيفية للتخفيف من حدة هذه المشكالت



جهها المرأة العاملة في جامعات جنوب الضفة الغربية من  بعنوان الصعوبات التي توا  2016دراسة سلطان وآخرون  
 وجهة نظرها 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في جامعات جنوب الضفة الغربية من الناحية  
ي إمكانية وجود عالقة بين هذه  االجتماعية، واألسرية، والنفسية واالقتصادية، واإلدارية، والصحية، والقانونية، والبحث ف

الصعوبات ومجموعة من المتغيرات الديمغرافية. ولغايات تحقيق هذه األهداف تبنت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت  
االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية. توصلت الدراسة إلى أن العامالت يواجهن صعوبات اجتماعية واقتصادية وصحية  

ك بدرجة  بين  عديدة  عالقة  وجود  عدم  وأثبتت  متوسطة،  بدرجة  عديدة  وقانونية  وإدارية  ونفسية  أسرية  وصعوبات  بيرة، 
سنوات   وعدد  والعمر،  العمل،  وطبيعة  األوالد،  وعدد  االجتماعية،  الحالة  ومتغير  العاملة  المرأة  تواجه  التي  الصعوبات 

المرأة بضرو  البحث  فريق  السابقة يوصي  النتائج  في ضوء  االجتماعية، الخبرة.  والتزاماتها  عملها  بين  التوازن  تحقيق  رة 
المرأة  الوظيفية واألسرية، ويؤكد على ضرورة تفهم ظروف  القيام بأعبائها  الذي يساعدها على  النحو  وإدارة وقتها على 

 .العاملة وتقديم الدعم األسري واالجتماعي لها
 املة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين"بعنوان واقع القوى الع 2011منظمة المرأة العربية   دراسة

التدقيق   بمنهجية  الجندرية  والفجوة  المساواة  مؤشري  وقياس  وتحليله،  الجنسين  من  العاملة  القوى  واقع  رصد  إلى  هدفت 
العدالة   العاملة من منظور  القوى  المؤثرة في أوضاع  العوامل  أكثر من عامل من  تأثير  الدراسة  الجندري، كذلك ترصد 

الحكومية وفق إحصاءات عام  ،  الجتماعيةا المؤسسات  القوى العاملة في جميع  نتائج تحليل  م أن نسبة    2011وبينت 
القطاع الحكومي تبلغ   العامالت في  النساء  للرجال، وهي نسبة عالية تشير إلى أن  %  52.2مقابل    %  47.8إجمالي 

سات الحكومية، أما بالنسبة إلى عينة الدراسة، فقد أظهرت المرأة تسهم بشكل متساو تقريبا في دفع عجلة العمل في المؤس
أن نسبة وجود المرأة فيها تتراوح بين   2012نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة في هذه المؤسسات في عام 

اض في مؤشر لصالح الرجل، وهي كبيرة نسبيا مع انخف  49%، كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ    61  -  15
هذا بشكل عام، إال أنه من المالحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة حيث  100  تحت نقطة المساواة   34المساواة بلغ  

النساء في بعضها لتصل إلى   النسبة 61ترتفع نسبة  التنمية االجتماعية، بينما تتدني هذه  %، كما هو الحال في وزارة 
 ديات والزراعة. فقط في وزارتي شئون البل 15لتصل إلى %

" هدفت إلى التعرف ( دراسة بعنوان دور التأهيل والتدريب في تمكين المرأة البحرينية العاملة2009)الخضري،    دراسة 
( من  العينة  وتكونت  البحرين،  مملكة   في  العاملة  المرأة  تمكين  في  والتدريب  التأهيل  دور  في 319إلى  يعملن  امرأة   )

البحرينية،    المؤسسات لعدم توفر  الحكومية  المهني نظرا  التدريب  إلى نتائج كان من أهمها: | ضعف  الدراسة  وتوصلت 
للفتيات   المهني  التعليم  توفر  وعدم  الحديثة،  التقنيات  استخدام  مجال  في  خاصة  للمرأة  تخصصية  وتأهيل  تدريب  برامج 

بين مسؤولي التوفيق  على  المرأة  تساعد  التي  التسهيالت  توافر  وقلة  الكافي،  تقبل بالشكل  واألسرية، وعدم  الوظيفية  تها  
غير   االقتصادية  األنشطة  في  مساهمتهن  يخدمن  مما  النساء  قبل  من  تمارس  بأن  والوظائف  المهن  لبعض  المجتمع 

 التقليدية ويؤدي إلى توجهها إلى مهن مقبولة اجتماعية كمهنة التدريس مما قد يحد من طموحاتها في التغير.
الديوان،   فجاءت2007دراسة  مهام    بعنوان  (  تولي  في  العراقية  الجامعات  في  العاملة  المرأة  تواجه  التي  العقبات   "

إدارية إدارية مهام  تولي  في  العراقية  الجامعات  في  العاملة  المرأة  تواجه  التي  العقبات  أهم  إلى  التعرف  إلى  وهدفت   "
استبانة خالل  من  الضعيف  والتأثير  العالي  التأثير  ذات  الفقرات  إلى  المحور   والتعرف  محاور  أربعة  على  تحتوي 

الديني(. وتكون  والثقافي، والمحور  العلمي  )  الشخصي، والمحور االجتماعي، والمحور  الدراسة من  ( عضو  91مجتمع 



( من  مكونة  عشوائية  أختيرت  عينة  على  التطبيق  وتم  العراقية،  الجامعات  من  تدريس  التربية 70هيئة  كليات  في   )
بالعراق. وأشارت   المسؤولية كما  الرياضية  لم يتمكن من تحمل  اللواتي  المدرسات  إلى وجود مجموعة من  الدراسة  نتائج 

ثبات  وعدم  القوانين،  استيعاب  ومدى  المعرفي،  المستوى  تطوير  مثل  الضروريات  لبعض  إحمالهن  عنه  نتج  ما  يجب 
في األخرين مما يسبب عدم الراحة  الشخصية مما يؤثر ذات أيضا في ثقتهن بأنفسهن واتخاذهن للقرارات، أو حتى التأثير  

 النفسية.
( فجاءت بعنوان اتجاهات المرأة القيادية في األردن نحو معوقات وصول المرأة إلى  2003دراسة )العزام، والشهابي،  

العليا القيادية  اتجاهاتالمواقع  إلى  التعرف  إلى  هدفت  دون    "  تحول  التي  المعوقات  نحو  القياديات  النساء  من  عينة 
لمرأة األردنية إلى مناصب قيادية عليا في األردن، وعلى اتجاهاتها نحو الحلول المقترحة لمعالجة تلك المعوقات،  وصول ا

( قيادية عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه المرأة األردنية في تبوءها 94وكشفت النتائج المستقاة من عينة بلغت )
النظرة ا العليا من أهمها:  القيادية  القيادية  للمواقع  المواقع  لسلبية الرسمية لقيادة المرأة، والتمييز بين الجنسين في إشغال 

لصالح الرجل، ونظرة المجتمع السلبية نحو عمل المرأة، وظروف المرأة الذاتية وتحديات العمل، وعدم موضوعية أسس  
المناصب، وعلى لتلك  الرجال  اختيار  يتم  ما  غالبا  القيادية، حيث  للمناصب  الدراسة    الترشيح  قدمت  النتائج  تلك  ضوء 

العليا القيادية  للمناصب  الترشيح  استناد  بينها ضرورة  من  والتي  المهمة  التوصيات  من  قواعد موضوعية    مجموعة  إلى 
إعالمية  سياسة  لتبني  إضافة  المجاالت  مختلف  في  النسائية  القيادات  تهيئة  مهام  يتولى  وطني  تدريبي  مركز  وإنشاء 

زيز وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية وتخصيص نسبة من المواقع القيادية )كوتا( للمرأة مدروسة موجهة نحو تع
 في القطاع العام على مستوى المناصب الوزارية ومستوى األمناء العامين والمديرين العامين. 

" وكان عرقل مسيرة نجاحها( فجاءت بعنوان " العوائق التي تقف في طريق المرأة العاملة وت2002دراسة )الحلواني،  
التعرف على المعوقات العامة التي تواجه المرأة العاملة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية هدفا رئيسيا 
لها إضافة إلى التعرف إلى الدور الذي يقوم به الرجل المسؤول في تلك القطاعات في خلق اإلحساس بالمعاناة لدى المرأة  

إلى مدى مالءمة األنظمة الوظيفية المطبقة على المرأة العاملة مع ظروفها والتزاماتها العملية واألسرية، وقد   كذلك التعرف
العامالت باإلدارات الحكومية بمدينتى مكة المكرمة وجدة أن هناك  النساء  الدراسة التي أجريت على عينة من  أظهرت 

دودية مجاالت العمل المتاحة للمرأة إضافة لعدم تناسب الكثير من تعاني منها النساء العامالت مملة بمح  معوقات عامة
المرأة على الحصول   التي تحد من قدرة  المسؤول ومركزيته  الرجل  المرأة والتدخل من قبل  المطبقة مع ظروف  األنظمة 

إشراك بأهمية  النتائج  إلى  استنادا  الدراسة  وأوصت  عملها،  ألداء  والمالئمة  الكافية  الصالحيات  وضع    على  في  المرأة 
الفرص   الرجل في عملها واعطائها صالحيات موسعة إضافة إلتاحة  المتعلقة بعملها والحد من تدخل  األنظمة والقواعد 

 لرفع قدراتها وتحسين إمكانياتها في العمل. 
الدول    ( فجاءت بعنوان دور المرأة في المناصب اإلدارية في بعض أقطار المجتمع العربي ودور2002أنصار،  )دراسة  

" هدفت إلى مجموعة من األهداف كان من بينها تحديد التحديات التي تواجه المرأة العربية بصورة  والحكومات في تفعليه
الدراسة على عدة مستويات منها  إليها  القيادية، وقد أشارت  المناصب  الخصوص في تولي  عامة والخليجية على وجه 

إلى   االفتقار  في  المتمثل  الوظيفي  الرعاية  المستوى  دور  كوجود  المرأة  كاهل  عن  التخفيف  شأنها  من  التي  التسهيالت 
فئات  بعض  لدى  القديمة  الثقافية  الرواسب  ووجود  محدودة،  لساعات  العمل  إلى  إضافة  العاملة  المرأة  وأسرة  األطفال 

الترقي فيها للحصول على تدريب مستمر ، والمستوى  المجتمع ضد عمل المرأة في بعض األنشطة والتي تتطلب فرص 
مجلس   دول  لمعظم  والتكنولوجية  والتدريبية  العلمية  والخبرات  الكفاءات  مستوى  ومحدودية  السكان  كنقص  االقتصادي 



التعاون الخليجي، واالنخفاض في نسبة مساهمة المرأة الخليجية في قوة العمل بسبب أسبقية دخول الذكور لميدان العمل  
التنمية في تلك لدول، وتخلف بعض الهياكل اإلنتاجية وعدم تنوعها بصورة كافية ونموها البطيء ا  وذلك لتنفيذ مشاريع 

الدور   وأهمها  االجتماعي  المستوى  وعلى  منخفض،  الجنسين  من  المجاالت  بتلك  االلتحاق  معدالت  جعل  الذي  األمر 
ادة، وعدم وجود خدمات  اإلعالمي السلبي الذي يصور المرأة على أنها عاطفية وشديدة الحساسية وال تصح بالتالي للقي

 اختيار السلم الوظيفي في برامج التعليم التي تعد مهمة في توضيح الخيارات المختلفة للسلم الوظيفي وكيفية اختيارها. 
" هدفت إلى جانب  ( دراسة بعنوان "محددات تولي المرأة القطرية للمناصب اإلدارية القيادية2002)السليطي،    دراسة 

قطرية في مسيرة التنمية تحديد أهم المشكالت والصعوبات التي تعترض طريق تولي المرأة القطرية استعراض دور المرأة ال
بالمحددات   الصعوبات  لي  حددت  وقد  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  ذلك  في  الدراسة  معتمدة  قيادية  المناصب 

زدوج الذي تمارسه كموظفة وربة بيت، إضافة  االجتماعية التي ترتبط أساسا بنظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة والدور الم
خروجها للعمل وسوء توزيع اليد العاملة النسائية    إلى محددات ذات عالقة بخروج المرأة القطرية للعمل المتمثلة في تأخر

بحيث تركزت معظمها في مجاالت التعليم والصحة، كذلك محددات متعلقة بالواقع التنظيمي داخل العمل من عدم تكافؤ  
لفرص بين الجنسين، وضعف االهتمام بتدريب المرأة القطرية وتنمية مهاراتها، وعدم توفر التسهيالت لمساعدة المرأة في  ا

عملها ومسؤولياتها المنزلية، وأخيرا محددات متعلقة بالمرأة القطرية نفسها التي من أبرزها االرتفاع في معدل    التوفيق بين
وتدخل   العمل  قوة  في  اإلناث  من  دوران  مجموعة  إلى  الدراسة  أشارت  وقد  والعمل  الدراسة  مجاالت  اختيار  في  األهل 

التوصيات التي تحد من تلك المعوقات منها االهتمام بتدريب وتأهيل المرأة القطرية وتعزيز دور المنظمات المعنية بشؤون 
 دور الحضانة و رياض األطفال.المرأة كذلك توفير أجواء العمل المناسبة التي تالئم دور المرأة األسري کتوفير 

هدفت إلى    ( فجاءت بعنوان "المشكلت التي تواجه المرأة الموظفة في القطاع العام األردني1998دراسة )العضايلة،  
التعرف إلى بعض المشكالت اإلدارية التي تواجه المرأة الموظفة في القطاع العام األردني، وقد أظهرت الدراسة المستقاة 

( موظفة من سبع وزارات أردنية وجود مشكلة تمييز ضد المرأة الموظفة في ذلك القطاع تمل في  381)  من عينة بلغت
تجاوزها في الوظائف المهمة إضافة لعدم إشراكها في القرارات التي تخص عملها وعدم إتاحة الفرص لها لاللتحاق في  

الدراسة تلك  أظهرت  كما  الذكور،  بأقرانها  أسوة  التدريبية  كذلك   الدورات  أنثى  رئيستهم  تكون  أن  الموظفين  تفضيل  عدم 
والمعاكسات في بيئة العمل والتي أخفاتها    أشارت الدراسة إلى مشكلة في غاية من األهمية وهي مشكلة التحرش الجنسي

معة كثير من الدراسات وأشارت كذلك إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية وعالقة إيجابية المتغيرات الدراسة المستقلة مجت
ومتغير   الوظيفي  التحيز  متغير  في  للموظفات  الخبرة  االجتماعية،  الحالة  الوظيفة  نوع  التعليمي،  المؤهل  العمر،  وهي 
التحرش الجنسي، وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بالعمل على نشر الوعي بضرورة المساواة بين الذكور واإلناث 

مة أو حرمانهن من فرص التدريب إضافة إلى االهتمام بظاهرة التحرش وعدم تجاوز الموظفات في تولي المناصب الها
 الجنسي في أثناء العمل.

( دراسة بعنوان "المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في    Al-Jamali , et . al,    2010الجميلي وأخرون )  دراسة
ة في لبنان ومن أجل تحقيق ذلك، تم تطبيق  . هدفت هذه الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه المرأة العامللبنان

ما خلصت إليه الدراسة أن    ( عاملة لبنانية في الشركات الخاصة العاملة في مدينة بيروت. ومن أهم62استبانة على )
أهم المشكالت التي تواجه المرأة العاملة في لبنان تتمثل في الجانب االجتماعي في صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية  

المتعلقة  و  المشكالت  بعض  وكذلك  المبذول،  الجهد  مع  الراتب  تناسب  بعدم  تمثلت  االقتصادي  الجانب  وفي  المهنية، 
 بالتحرش الجنسي. 



)  دراسة  وأخرون  لدى   et . al  .AlRawashdeh ,  2010الرواشدة  االكتتاب  أعراض  محددات  بعنوان  دراسة   )
كيف النفسي واالجتماعي وتحديد أعراض االكتئاب ومحدداته، وتكونت هدفت إلى اختبار مدى الت  المرأة األردنية العاملة 

، تم جمع البيانات عن أعراض االكتئاب في جامعة األقصى  ( من النساء األردنيات العامالت  101عينة الدراسة من )
)الز  الشريك  مع  وظيفة  وتقاسم  األطفال،  ووجود  التعليمي،  ومستواها  التكيف  عدم  ومسببات  المرأة،  والحالة  عند  وج(، 

  51الصحية، وتم استخدام تحليل االنحدار اللوجستي الختبار العوامل المحددة األعراض االكتئاب، وأظهرت النتائج أن  
% من هؤالء النساء يعانين من أمراض مزمنة، ويشتكين من سوء المعاملة من األزواج، وأنهن غير قادرات على التكيف، 

واالجتماع النفسي  الضغط  يعد  النساء حيث  عند  االكتئاب  هذا  أسباب  أهم  من  التكيف  وعدم  والعمل  المنزل  في  ي 
 العامالت. 

)  دراسة وأخرون  الدعم    et . al  Malik ,.  2010مالك  خلل  من  واألسرة  العمل  بين  التوازن  بعنوان"  دراسة   )
باكستان في  العاملت  النساء  لدى  اال  التنظيمي  الدعم  بين  العالقة  إلى  التعرف  إلى  الوظيفي  هدفت  واألداء  جتماعي 

باكستان، في  العامالت  النساء  لدى  العمل واألسرة  بين  التوازن  الوظيفي مع  )  والرضا  الدراسة  ( من  315وتكونت عينة 
% ( من هؤالء  47.6النساء العامالت في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وأظهرت النتائج أن معدل االستجابة )  

هن على التكيف النفسي واالجتماعي وعدم قدرتهن على الموازنة بين األسرة العمل، إضافة  النساء يشتكين من عدم قدرت
األداء   باعتدال  يرتبط  االجتماعي  الدعم  أن  الدراسة  تؤكد  النحو،  هذا  وعلى  االجتماعي  الدعم  قلة  من  شكوتهن  إلى 

ي والقدرة على إيجاد نوع من التوازن بين  الوظيفي والرضا الوظيفي ويرتبط بقوة مع القدرة على التكيف النفسي واالجتماع
 العمل واألسرة.

( دراسة بعنوان" المشكلت التي تواجه المرأة العاملة في القطاع Kodagoda,  2010ثيلكشي كودا غودا )  دراسة 
نكا هدفت إلى التعرف إلى المشكالت التي تواجه المرأة العاملة في القطاع المصرفي في سيريال  المصرفي في سيريلنكا

من عدم القدرة على الموازنة بين العمل والمنزل ومواجهة الضغوط المتعلقة باألسرة، وكيف يؤثر ذلك على عدم قدرتها  
توزيع استبانات عليهن، وبعد إجراء الدراسة    ( امرأة تم77على التكيف النفسي واالجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من )

التي تواجه المشكالت  أن  النتائج  العمل وضغوطاته والواجبات   أظهرت  بين  الموازنة  القدرة على  النساء من عدم  هؤالء 
 المنزلية، تؤثر سلبا في القدرة على التكيف النفسي واالجتماعي مما يؤدي إلى ظهور نوع من اإلجهاد النفسي والجسدي.

تقليديا حكرا   -تعتبر  ( فجاءت بعنوان "نساء يعملن في مجاالت  Meyer and Lee,  2010دراسة دراسة ماير ولى )
عامة" منافع  شركات  عشر  من  تجارب  الرجال،  صممت    على  برامج  لنتائج  استكشاف  عملية  الدراسة  هذه  تعد  حيث 

تقليديا   تعد  وأعمال  مجاالت  في  تعمل  التي  المرأة  واقع  إلى  للتعرف  عشر    -خصيصة  في  وذلك  الرجال،  على  حكرا 
الدراسة على تجارب الشركات، وكذلك مواقف نظرائهن من 164)   شركات منافع عامة، وركزت  في هذه  يعملن  امرأة   )

الرجال، وفي الوقت نفسه جرى التركيز على محاوالت هذه الشركات للتغلب على التمييز في العمل، والقائمة على أساس  
لرجال، والوالدين،  الجنس. واستكشفت الدراسة كذلك تأثير طبيعة األعمال الجديدة في النساء في عالقاتهن بنظرائهن من ا

واألزواج، وأصدقائين من الرجال، وأطفالهن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها أن معظم النساء أظهرن أداعا  
جيدا في عملين الجديد. أما النساء اللواتي يتقلدن مناصب رفيعة، فقد واجهن صعوبات أكثر، وذلك بسبب نقص عام في  

 دريب، باإلضافة إلى تحرش من قبل زمالئهن من الرجال. الخبرات لعدم الحصول على الت
  ( بعنوان العلقة بين المشكلت التي تواجه المرأة العاملة وسلوك   et . al  .Owen ,   2009دراسة أوين وأخرون )

التنظيمية )  المواطنة  تكونت من  عينة  على  إذ  329أجريت  أفريقيا  في جنوب  التربوية  المؤسسات  في  العامالت  ( من 



ولت الدراسة اثر المشكالت التي تواجه المرأة العاملة في سلوك المواطنة التنظيمية. وقد توصلت الدراسة إلى إن هنالك  تنا
أثرا للمشكالت التي تواجه المرأة العاملة في سلوك المواطنة التنظيمية، كما أظهرت النتائج أن العالقة األقوى كانت للبعد  

 .االجتماعي
وبورتر    دراسة على Simmon and Porter,  2008)سيمون؛  المعلمات  تواجه  التي  المشكلت  أثر  بدراسية   )

" من خالل نتائج أسفرت عن أبحاث أجريت لمدة ثالث سنوات من الدراسة الطولية، حيث تبحث الدراسة  التنمية المهنية
من   الدراسة  عينة  وتكونت  المهنية،  التنمية  على  المعلمات  تواجه  التي  المشكالت  أثر  )207)عن  في  مدارس   )30  )

المحددة والممارسات   10مدرسة في   المهنية  التنمية  التركيز على  الدراسة أن  مقاطعات في واليات أمريكية، واستنتجت 
بسبب نقص عام في    ية قد انخفضت بسبب المشكالت التي تواجه المرأة العاملة، فقد واجهن صعوبات أكثر، وذلكميلالتع

 لتدريب، باإلضافة إلى تحرش من قبل زمالئهن الرجال . الخيرات لعدم الحصول على ا
( العاملة"Shortridge,  2007دراسة شورتريدج  األمريكية  المرأة  التي تواجه  المشكلت  بعنوان  إلى بحث    (  هدفت 

لى  ( عاملة، وأشارت نتائجها إ458واقع المرأة األمريكية العاملة في إحدى الشركات الكبرى، وتكونت عينة الدراسة من )
وجود معوقات سلوكية ووظيفية تقف عائقا في طريق تقدم المرأة وظيفية وادارية | منها: عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين 
لصالح الرجل، وبعد المرأة عن مراكز صنع القرار، إضافة إلى ساعات العمل التي ال تتناسب مع أعباء المرأة األسرية 

مجم الدراسة  واقترحت  وزوجة،  بيت  ربة  تكافؤ فهي  مبدأ  تفعيل  أهمها:  المعوقات  تلك  لمواجهة  اإلستراتيجيات  من  وعة 
تطبيق الالمركزية التي يمكن أن توفر فرص قيادية أكثر، توفير مرونة في ساعات   الفرص بين الرجال والنساء العاملين،

 األسرية.العمل الرسمي وذلك لتمكين المرأة من التنسيق والتوفيق بين متطلبات عملها والتزاماتها 
  ( ورانسفورد  جيفريز  دراسة  المتساوية  Jeffries and 2006 ,Ransfordدراسة  العمل  فرص  بعنوان  فجاءت   )

( امرأة يعملن 289" وهدفت إلى التعرف إلى فرص العمل المتساوية بين الرجل والمرأة، وتكونت عينة الدراسة من ) للمرأة
ية في تايالند، | تبين من خالل هذه الدراسة أن المؤسسة قد تمارس في مختلف المستويات اإلدارية في المؤسسات المال

تحيزة ضد المرأة العتقاد المسؤولين فيها بأن النساء عاطفيات، وال يتوفر الدين القدرة الجسمية الكافية، وأنهن أقل حضورا  
لديها   تعمل  التي  المؤسسات  معظم  قيام  عدم  إلى  ذلك  سبب  ويعزو  اإلشرافية،  المواقع  خدمات  في  توفير  على  النساء 

وعلى   العليا  المراكز  على  المسيطرين  الرجال  ودعم  رفع  على  تعتمد  العمل،  في  االرتقاء  قنوات  أن  لألطفال.  الرعاية 
النساء لسن كالرجال في وصولهن إلى أعلى مستويات العمل، وليس االنجاز والكفاءة في العمل    مسؤولية القرار فيها، وأن

ان والمهيمنان اللذان يعزى إليها وحدهما سببا للترقية. وأن المكاسب المتحققة من عملية الترقي في  هما العامالن الكافي
السلم   في  عليا  مستويات  إلى  الترقي  لعملية  األفراد  بعض  تحقيق  إلى  المؤدية  بالعوامل  عالقة  لها  والمكانة  المستوى 

 الوظيفي.
)  دراسة  وأخرون  دراس et . al  .Ohlott ,  2005اهلوت  إلى  (  المرأة  وصول  دون  تحول  التي  "األسباب  بعنوان  ة 

والتي كانت تهدف إلى معرفة األسباب التي تحول دون وصول المرأة إلى المراكز القيادية العليا    المراكز القيادية العليا
( الدراسة  عينة  والمؤسس249وشملت  األعمال  منظمات  في  اإلدارية  المستويات  مختلف  في  العامالت  من  امرأة  ات  ( 

الحكومية األمريكية. وقد بينت هذه الدراسة أن أحد أسباب قلة ترقية النساء للمناصب اإلدارية العليا في عدد من منظمات 
األعمال والمؤسسات الحكومية األمريكية ضعف الفرص الوظيفية المتاحة لتطوير إمكانياتهن بالمقارنة مع الرجال، وكذلك  

 نساء الناجمة عن العقبات التي يواجهنها في العمل تساعد على تطويرهن وظيفية.بينت أن التحديات التي تمر بها ال
 مشكلة البحث: 



أصبح مألوفا في كثير من قطاعات مجتمعنا أن تتحمل المرأة مسؤوليات العمل خارج البيت وأن تشارك الرجل في تحمل  
لتقليدية كربة منزل وزوجة وأم,وهذا األمر يقود إلى  األعباء المالية لألسرة,ولكنها في الوقت نفسه لم تتنازل عن أدوارها ا

  التحدياتورغبة في تحديد هذه  ،  في جامعة األقصى  المرأة اإلدارية  والعقبات التي تقف في وجه    التحدياتالعديد من  
 التالي:  الرئيس يطرح البحث السؤال تبعا لطبيعة العمل  التحدياتومعرفة مدى اختالف هذه 

 محور مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة اآلتية: تت  مشكلة الدراسة:
 ؟ في جامعة األقصى  المرأة اإلدارية  هاالتي تواجه علقة برعاية األبناءتالمما التحديات  .1
 ؟ في جامعة األقصى المرأة اإلدارية  هاالتي تواجه المتعلقة برعاية الزوجما التحديات  .2
 ؟ في جامعة األقصى  التي تواجهها المرأة اإلدارية  ما التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية .3
 ؟ في جامعة األقصى ما التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية التي تواجهها المرأة اإلدارية  .4
 ؟ في جامعة األقصى ما التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية التي تواجهها المرأة اإلدارية  .5
تعزى لمتغيرات   في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .6

 الدراسة؟ 
 فرضيات الدراسة :  

تعزى إلى    في جامعة األقصى ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية  .1
 متغير المؤهل العلمي

تعزى إلى    في جامعة األقصى لتي تواجه المرأة اإلدارية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات ا .2
 متغير سنوات الخدمة 

تعزى إلى    في جامعة األقصى ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية  .3
 متغير الحالة االجتماعية 

 أهداف  الدراسة: 
التحديات   على  التعرف  إلى  الدراسة  اإلدارية    المتعلقةهدفت  المرأة  تواجهها  التي  األبناء  األقصى  برعاية  جامعة  ،  في 

، والتعرف على التحديات  في جامعة األقصى  والكشف عن التحديات المتعلقة برعاية الزوج التي تواجهها المرأة اإلدارية  
عن لتحديات المتعلقة بالواجبات ، والكشف  في جامعة األقصى  المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية التي تواجهها المرأة اإلدارية  

اإلدارية   المرأة  تواجهها  التي  األقصى  االجتماعية  جامعة  التي  في  اإلدارية  باألمور  المتعلقة  التحديات  على  والتعرف   ،
، الكشف عن الفروق في الداللة اإلحصائية في التحديات التي تواجه المرأة في جامعة األقصى  تواجهها المرأة اإلدارية  

 تعزى لمتغيرات الدراسة. في جامعة األقصى ة اإلداري
 أهمية البحث:
 أهمية نظرية: 

 اعتبارو ،  في جامعة األقصى  المرأة اإلدارية  التي تواجه    التحدياتتكمن أهمية البحث في كونه يلقي الضوء على أبرز   
المقترحات التي تحد من هذه   عليه  تقوم الذي األساس في جامعة األقصى  التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية   عملية

 .معرفة التحديات والحد منهانحو  مهمة انطالق ونقطة مناسبا مدخال هذه العملية تصبح وبالتالي التحديات،
 أهمية تطبيقية:



لدى   إلى الدراسة هذه تؤدي أن المتوقع ومن المقترحة  الحلول  ووضع  اإلدارية  المرأة  تواجه  التي  التحديات  من  الحد 
 وتحليلها والبيانات المعلومات جمع في الدقة الدراسة  هذه تعتمد أن المتوقع ، ومنى مؤسسات التعليم العاليالقائمين عل

 .المرأة اإلداريةمشكالت  واقع من علمية حقائق إلى تستند موضوعية ومعايير ألسس وفقا
 حدود البحث: 

  جامع األقصى غزةالحدود المكانية : 
 م. 2020-2019تم إجراء البحث في العام الدراسي  الحدود الزمانية :

 العامالت اإلداريات في جامعة األقصى.  الحد البشري :
 التعريفات االجرائية: 

 وتكون ذات فائدة وفي مقابل أجر معنوي ومادي.  المرأة اإلدارية: هو المهنة التي تزاولها العمل
المنزلية:   بهاالمسؤوليات  تقوم  التي  االعمال  العاملة المرأ   هي  االثاث    ة  ترتيب  من  المنزل  كي  داخل  و  الطعام  اعداد 

 المالبس و غيرها من األمور.
 تحق لها بموجب القانون كاالجازات و األمومة و االستيداع. و  المرأة العاملةهي األمور المتعلقة بوظيفة األمور االدارية: 

اء الدراستتة ويقصتتد بتته ذلتتك المتتنهج التتذي يعتمتتد علتتى المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي فتتي إجتتر  انالباحثتت استتتخدم :منننها الدراسننة
 جمع البيانات وتحليلها واستخراج االستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة 

 .العامالت في اإلدارة في جامعة األقصىتكون مجتمع الدراسة على جميع  مجتمع الدراسة:
 ( 40بصورة عشوائية بحيث تمثل جزء من مجتمع الدراسة, حيث بلغت )تم اختيار عينة الدراسة :عينة الدراسة

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة  ( 1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية   العدد  البيان المتغير  

 المؤهل العلمي 

 10 4 دبلوم
 82.5 33 بكالوريوس 

 7.5 3 دراسات عليا  
 100% 40 المجموع  

 سنوات الخدمة 

 17.5 7 3-1ل من  أق
 25 10 سنوات  7أقل من  -3

 57.5 23 سنة  12 -7
 100% 40 المجموع  

 الحالة االجتماعية
 72.5 29 متزوجة 
 27.5 11 عزباء 

 100% 40 المجموع  
 أدوات الدراسة:

االستتتبانة موزعتتة  بصتتياغة فقتترات الباحتتث قتتامبتتاإلطالع علتتى الدراستتات الستتابقة المتعلقتتة بموضتتوع الدراستتة، و  الباحتتث قتتام
، ( فقتتترات5) ، والتحتتتديات المتعلقتتتة برعايتتتة التتتزوج( فقتتترات10) ، وهتتتي التحتتتديات المتعلقتتتة برعايتتتة األبنتتتاء( أبعتتتاد5علتتتى )



، والتحتتديات ( فقتترات5) ، والتحتتديات المتعلقتتة بالواجبتتات االجتماعيتتة( فقتترات5) والتحتتديات المتعلقتتة بالمستتؤوليات المنزليتتة
 .( فقرات5) داريةالمتعلقة باألمور اإل

 الصنندق أواًل :  
 صدق االتساق الداخلي 

 (4تم حساب معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية للمجال كما هو موضح في جدول  رقم )
 معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية    (2جدول رقم )

معامل   المجال م
 sig االرتباط

 0.00 ** 0.81 ة األبناء التحديات المتعلقة برعاي 1
 0.00 ** 0.69 التحديات المتعلقة برعاية الزوج  2
 0.00 ** 0.77 التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية 3
 0.00 ** 0.72  التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية 4
 0.00 ** 0.79 التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية 5

 ، مما يدل على مالئمة أبعاد الدراسة. 0.01يع المجاالت دالة إحصائيا عند مستوى ( أن جم2يتضح من الجدول رقم )
 ثانيًا: الثبات 

 (Reliability Coefficients -معامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباوخ  بإيجاد معامل الثبات :  الباحث قام
 (.0.93( تبين أن معامل الثبات يساوي )Reliability Coefficients -باستخدام معامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباوخ 

 معامل ألفا كرونباخ ( 3جدول )
 معامل الثبات المجال م
 0.85 التحديات المتعلقة برعاية األبناء  1
 0.89 التحديات المتعلقة برعاية الزوج  2
 0.84 التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية 3
 0.78  يةالتحديات المتعلقة بالواجبات االجتماع 4
 0.93 التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية 5

 0.94 الدرجة الكلية 
 مرتفعة الثبات.( أن جميع المجاالت 3يتضح من الجدول رقم )

تم حساب الثبات الكلي لالستبانة ومجاالتها المختلفة بين الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن طريق  : التجزئة النصفية 
 بات لكل مجال من مجاالت االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل: حساب معامل الث

 معامالت االرتباط لكل مجال  من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية  (4جدول رقم )

معامل الثبات مجال    معامل الثبات قبل  التعديل المجال 
 التعديل 

 0.945 0.895 قة برعاية األبناء التحديات المتعل
 0.939 0.885 التحديات المتعلقة برعاية الزوج 



 0.879 0.784 التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية
 0.93 0.869  التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية

 0.935 0.878 التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية
 0.959 0.921 الدرجة الكلية

( وهتو معامتل 0.959( ومعامتل الثبتات بعتد العتديل )0.921( أن معامتل الثبتات قبتل التعتديل )4ضح من الجدول رقم )يت
 ثبات عال

 تصحيح االستبانة :  
 تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي المتدرج كما هو مبين في الجدول التالي : 

 ( 5جدول  ) 
 % فما فوق 85 % 84-%69 % 68-%53 % 52-%36 % 36أقل من   الوزن النسبي

 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1-1.80 المتوسط الحسابي
 مرتفعة جدا  مرتفعة متوسطة  منخفضة منخفض جدا التصنيف 

 األساليب اإلحصائية :  
 معامل ألفا كرونباخ .  -1
 المتوسط واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب .  -2
  T.testاختبار  -3
 حادي .اختبار التباين األ -4

 تحليل النتائا وتفسيرها 
باستتتتخدام الوستتتط الحستتتابي واالنحتتتراف المعيتتتاري  الباحتتتث قتتتاميتنتتتاول هتتتذا الفصتتتل تفستتتير وتحليتتتل النتتتتائج حيتتتث          

 والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة على التساؤالت التابعة.
 ولإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيسي والذي ينص على : 

 ؟في جامعة األقصى ت التي تواجه المرأة اإلدارية التحدياما 
 :  يتضح ذلك في الجدول التاليوللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية 

 في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية يوضح النسب المئوية ألبعاد  (6جدول رقم )

المتوسط  البعد  م
 الحسابي

نحراف  اال 
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  المئوية

 2 80.8 0.2 2.42  التحديات المتعلقة برعاية األبناء 1
 3 78.8 0.42 2.37  التحديات المتعلقة برعاية الزوج 2
 4 78.7 0.22 2.36 التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية 3
 5 76.7 0.34 2.3 التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية 4
 1 81.5 0.35 2.45 التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية 5
 79.5 0.18 2.39 البعد الكلي  



%( وهتتو 79.5التتتي بلغتتت ) فتتي جامعتتة األقصتتى التحتتديات التتتي تواجتته المتترأة اإلداريتتة أشتتارت نتتتائج الدراستتة أن نستتبة 
 مستوى عال.

 أشارت نتائا تحليل الجدول أعله إلى : 
" أتتتتتى فتتتي المرتبتتتة األولتتتى والتتتذي نستتتتبته   التحتتتديات المتعلقتتتة بتتتاألمور اإلداريتتتةوالتتتذي يتتتنص علتتتتى "  أن البعتتتد الختتتامس

%( ويليته 80.8" والتذي نستبته )  التحديات المتعلقة برعايتة األبنتاء%(،  ، ويليه البعد األول، والذي ينص على " 81.5)
%(، ويليته البعتد الثالتث ، والتذي 78.8" والتذي نستبته )  جالتحتديات المتعلقتة برعايتة التزو البعد الثاني والذي ينص على "  

%( ويليتته البعتتد الرابتتع ، والتتذي يتتنص علتتى " 78.7" والتتذي نستتبته )التحتتديات المتعلقتتة بالمستتؤوليات المنزليتتةيتتنص علتتى " 
فتتي داريتتة التحتتديات التتتي تواجتته المتترأة اإل%( متتن حيتتث 76.7" والتتذي نستتبته )التحتتديات المتعلقتتة بالواجبتتات االجتماعيتتة

 .جامعة األقصى 
 ولإلجابة على تساؤل الدراسة األول والذي ينص على : 

 ؟في جامعة األقصى ما التحديات المتعلقة برعاية األبناء التي تواجهها المرأة اإلدارية 
 وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي : 

 التحديات المتعلقة برعاية األبناء يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال  (7م )جدول رق

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية

 الرتبة 

 7 81.7 0.5 2.45 ال يساعدني زوجي في توجيه األوالد و تدريسهم. 1
 5 82.5 0.51 2.48 أثناء عملي ال أجد المكان المناسب لرعاية طفلي  2
 6 81.7 0.6 2.45 العمل يحول دون إنجاب العدد المرغوب من األطفال. 3
ظروف عملي ال تمكنني من رعاية طفلي كما يلزم عندما   4

 يمرض. 
2.5 0.6 83.3 4 

أشعر بالتقصير في وقاية طفلي من األمراض بسبب ظروفي  5
 كأم عاملة. 

2.16 0.59 72.4 9 

 10 72.5 0.71 2.18 د وقتا لمعرفة المشكالت والهموم الحقيقية لدى أطفالي. ال أج 6
 8 79.2 0.63 2.38 كثرة أعمالي ال تتيح لي تعّرف سير أمور أطفالي الدراسية.   7
 1 85.8 0.5 2.58 ال أستطيع تقديم وجبات طعام متنوعة وكافية ألطفالي.  8
 3 83.3 0.6 2.5 ال أجد وقتا لإلشراف على دراسة أطفالي. 9
 2 85 0.5 2.55 أطفالي ال يحصلون على الحنان و االهتمام الالزم .  10

 80.8 0.2 2.42 الدرجة الكلية 
التحديات المتعلقة برعاية المتعلقة ب في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية أشارت نتائج الدراسة أن نسبة 

 مستوى عال. %( وهو80.8التي بلغت )  األبناء
ال أستتطيع تقتديم وجبتات  ( ، والتي نصت على   "8( يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة رقم )7بالنظر إلى الجدول رقم )

ال أجتد وقتتا  ( ، والتتي نصتت علتى "6%(، ويتضتح أن الفقترة رقتم )85.8" والتي نستبتها ) طعام متنوعة و كافية ألطفالي



%( متتتن حيتتتث 72.5" احتلتتتت المرتبتتتة التتتدنيا بنستتتبة مئويتتتة مقتتتدارها ) يتتتة لتتتدى أطفتتتاليلمعرفتتتة المشتتتكالت و الهمتتتوم الحقيق
 .التحديات المتعلقة برعاية األبناءالمتعلقة ب في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية 

ناء بحاجة إلى وقت وجهد من السبب في أن التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية مرتفعة، إلى أن رعاية األب  انيعزو الباحث
حيتتث تتتوفير االحتياجتتات الالزمتتة لهتتم، وأن المتترأة اإلداريتتة تقضتتي نصتتف وقتهتتا فتتي العمتتل، كمتتا أنهتتا حريصتتة علتتى نجتتاح 
أبناءها، في المقابل أن المرأة اإلدارية تحاول تأدية واجباتها اتجاه ابناءها مما يؤدي إلى زيتادة التحتديات التتي تواجههتا فتي 

 اءها.تربية أبن
فمن ناحية حجم األسرة اثبتت الدراسات أن عدد أطفال األمهات العامالت اقل من عدد أطفال األمهات غير 

ومن ناحية رعاية األطفال بينت الدراسة المقارنة التي قامت بها الدكتورة بثينة  (90,ص 1984العامالت)عبد الفتاح ,
تكيف أبناء العامالت يقل كلما زاد غياب األم اليومي عن خمس   قنديل بين أبناء األمهات العامالت وغير العامالت أن 

للمستوى االقتصادي و االجتماعي اثره على تكيف األبناء عندما تكون األم عاملة و كلما ارتقع المستوى يكون  ، و ساعات
ال  ، و هات تباينا شديدا يتضح أثر تعليم األم على األبناء إال عندما تتباين المستويات التعليمية لألم، والالتكيف افضل

أبناء ، و يوجد فرق بين األطفال الذين كانوا يتركون في رعاية االقارب و اولئك الذين كانوا يتركون في رعاية الخدم
 ( 92,ص 1984العامالت اكثر طموحا من غيرهم)عبد الفتاح ,

 ولإلجابة على تساؤل الدراسة الثاني والذي ينص على : 
 ؟في جامعة األقصى ية الزوج التي تواجهها المرأة اإلدارية ما التحديات المتعلقة برعا

 وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي : 
 التحديات المتعلقة برعاية الزوجيوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال  (8جدول رقم )

 الفقرة  م
وسط المت

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  المئوية

اشعر بالذنب لقلة اهتمامي براحة زوجي في المنزل.   1  2.55 0.55 85 1 
اشعر بالتوتر حين يناقشني زوجي حول تقصيري في واجباته    2

 إذ انه ال يفهم أوضاعي بين البيت و العمل.
2.43 0.5 80.8 2 

تمامي به داخل المنزل حين أكون  زوجي يتضايق من قلة اه  3
 مرهقة نفسيا و جسميا. 

2.25 0.74 75 5 

أرى أن العمل يؤثر على جو التفاهم و االنسجام بيني و بين   4
 زوجي 

2.3 0.69 76.7 3 

إن عملي يسبب لي خالفات مع زوجي.   5  2.3 0.82 76.7 4 
 78.8 0.42 2.37 الدرجة الكلية 

التحديات المتعلقة برعاية المتعلقة ب في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية  أشارت نتائج الدراسة أن نسبة
 %( وهو مستوى عال.78.8التي بلغت ) الزوج

اشتتعر بالتتذنب لقلتتة  ( ، والتتتي نصتتت علتتى   "1( يتضتتح أن أعلتتى الفقتترات هتتي الفقتترة رقتتم )8بتتالنظر إلتتى الجتتدول رقتتم )
زوجتتتي ( ، والتتتتي نصتتتت علتتتى " 3%(، ويتضتتتح أن الفقتتترة رقتتتم )85" والتتتتي نستتتبتها ) زلاهتمتتتامي براحتتتة زوجتتتي فتتتي المنتتت



" احتلتت المرتبتة التدنيا بنستبة مئويتة مقتدارها  يتضايق من قلة اهتمامي بته داختل المنتزل حتين أكتون مرهقتة نفستيا و جستميا
 .التحديات المتعلقة برعاية الزوجبالمتعلقة  في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية %( من حيث 75)

سبب في ذلك إلى أن اإلسالم حريص على تأدية الزوجة ما يحتاجه زوجها، وأن المرأة المسلمة المحافظة  ال  انيعزو الباحث
واجتماعيًا،   دينيًا  مهم  يعد  ذلك  الن  تعمل  كانت  لو  وحتى  زوجها،  متطلبات  كل  توفير  إلى  جاهدة  ذكر  تسعى  وقد 

 ان معظم النساء المؤمنات بالمساواة و لديهن شعور قوي بخصوص المشاركة يفعلن أحد شيئين, (  1:    2003)بيردمان،  
البيت داخل  الزوج عن دوره  مفهوم  تغيير  يحاولن  او  مثلهن  بالمشاركة  برجال مؤمنين  يتزوجن  فقد حاولت بعض  ،  إما 

مثالية لألمهات العامالت التقليديات الالتي يحتجن   النساء تغيير االدوار الزوجية بطريقة غير مباشرة و هذه االستارتيجية
المنزل  داخل  بشدة  المعاونة  في ،  إلى  رغبتهن  منطلق  من  المسؤوليات  في  مباشرة  بالتغيير  المطالبة  يستطعن  ال  ولكن 

 ( 277-275  : 1994االضطالع بهذا الدور وما يمنحه لهن من قوة و سلطة)الجوهري,
 لث والذي ينص على : ولإلجابة على تساؤل الدراسة الثا

 ؟في جامعة األقصى ما التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية التي تواجهها المرأة اإلدارية 
 وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي : 

 التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزليةتب لمجال يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والر  (9جدول رقم )

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  المئوية

 2 83.3 0.55 2.5 أعد الطعام ليال لتناوله في اليوم التالي.  1
 3 82.5 0.55 2.48 ال يساعدني زوجي في األعباء المنزلية. 2
 1 83.4 0.55 2.52 راء الحاجات من السوق. تقتصر مساعدة زوجي على ش 3
 4 73.3 0.65 2.2 أجد صعوبة في إعداد المؤونة.    4
 5 70.8 0.56 2.13 أعاني من غسيل المالبس و كّيها بسبب تراكمها   5

 78.7 0.22 2.36 الدرجة الكلية 
التحتتديات المتعلقتتتة المتعلقتتة ب األقصتتتى فتتي جامعتتة التحتتديات التتتي تواجتته المتتترأة اإلداريتتة أشتتارت نتتتائج الدراستتة أن نستتتبة 

 %( وهو مستوى عال.78.7التي بلغت ) بالمسؤوليات المنزلية
تقتصتر مستاعدة زوجتي  ( ، والتتي نصتت علتى   "3( يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقترة رقتم )9بالنظر إلى الجدول رقم )

أعتاني متن ( ، والتتي نصتت علتى " 5رة رقتم )%(، ويتضتح أن الفقت83.4" والتتي نستبتها ) على شراء الحاجات متن الستوق 
التحتتديات التتتي %( متتن حيتتث 70.8" احتلتتت المرتبتتة التتدنيا بنستتبة مئويتتة مقتتدارها )غستتيل المالبتتس و كّيهتتا بستتبب تراكمهتتا 

 .التحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزليةالمتعلقة ب في جامعة األقصى تواجه المرأة اإلدارية 
في العمل يحد من المسئوليات ذلك هو المسئوليات والوقت الطويل التي تمكثه المرأة اإلدارية  السبب في    انالباحث  يفسر

العاملة،   المرأة  لدى  أفراد األسرة فاصبح  المنزلية  التي يعتنقها  القيم  المرأة أحدث تعديل وتغيير في  وبذلك نرى ان عمل 
يدي كما ان األطفال يتحملون المسؤولية ويساعدون في  الزوج يساهم في العمل المنزلي وهذا خروج عن مفهوم دوره التقل

االعمال المنزلية وكل هذا حدث نتيجة لتعدد ادوار المرأة واستحداث جديد تقوم به االوهو العمل خارج المنزل)عبد الفتاح 
 ( 97,ص1984,
 



 ولإلجابة على تساؤل الدراسة الرابع والذي ينص على : 
 ؟في جامعة األقصى الجتماعية التي تواجهها المرأة اإلدارية ما التحديات المتعلقة بالواجبات ا

 وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي : 
 التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعيةيوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال  (10جدول رقم )

المتوسط  لفقرة ا م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  المئوية

 1 82.5 0.72 2.48 ال أقوم بالزيارات إال نادرا بسبب وضعي كأم عاملة.   1
 2 81.7 0.6 2.45 األقارب و المعارف يستاؤون من عدم زيارتي لهم.  2
 3 81.7 0.5 2.45 تسبب لي االلتزامات االجتماعية إرهاقا جسديا. 3
ال اشعر بالرضى عن عالقاتي مع المحيط االجتماعي و   4

 المهني
1.73 0.78 57.5 5 

 4 80 0.5 2.4 وجي ز  اشعر بالتشتت بين رعايتي أسرتي و رعايتي أهل 5
 76.7 0.34 2.3 الدرجة الكلية 

التحتتديات المتعلقتتتة لمتعلقتتة با فتتي جامعتتة األقصتتتى التحتتديات التتتي تواجتته المتتترأة اإلداريتتة أشتتارت نتتتائج الدراستتة أن نستتتبة 
 %( وهو مستوى عال.76.7التي بلغت ) بالواجبات االجتماعية

ال أقتوم بالزيتارات إال  ( ، والتتي نصتت علتى   "1( يتضتح أن أعلتى الفقترات هتي الفقترة رقتم )10بالنظر إلى الجدول رقتم )
 %(، 82.5" والتي نسبتها ) نادرا بسبب وضعي كأم عاملة

" احتلتت  المهنين عالقاتي مع المحيط االجتماعي و ال اشعر بالرضى ع( ، والتي نصت على " 4رقم )ويتضح أن الفقرة  
المتعلقتة  في جامعتة األقصتى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية %( من حيث 57.5المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها )

 .التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعيةب
لستتبب فتتي قلتتة الزيتتارات التتتي تقتتوم بهتتا المتترأة العامليتتة اجتماعيتتًا يعتتود إلتتى كثتترة األعبتتاء التتتي تواجتته المتترأة ا انيعتتزو الباحثتت

العاملتتتة أثنتتتاء الوظيفتتتة، ممتتتا يتتتؤدي إلتتتى التشتتتتت بتتتين رعايتتتة األستتترة ورعايتتتة األهتتتل والتتتزوج، ونتطتتتوي هتتتذه المشتتتكالت إلتتتى 
 التحديات االجتماعية.

ففي دراسة قام بها اتحاد  عمال دمشق في شباط ،  ممارستها للعملدى المرأة العاملة في  وتتمركز التحديات االجتماعية ل
المشكالت الالتي يعانين منها تبين أن    عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمراة العاملة من حيث اهم  1985عام  

ليه ازمة السكن والمواصالت إضافة إلى  غالء المعيشة وتدني مستوى االجور احتل المرتبة االولى في قائمة المشكالت ت
الرؤساء وعدم   المؤسسات االستهالكية وعدم وجود دورحضانة ورياض أطفال كافية وسوء معاملة  السلع في  عدم كفاية 
كالطالق  والتقاليد  والعادات  الطبية  الخدمات  ونقص  المرهق  والعمل  الدوام  مدة  وطول  المرأة  بحقوق  الكافي  االهتمام 

 ( 49:  1985ي,وغيره)عرقسوس
 ولإلجابة على تساؤل الدراسة الخامس والذي ينص على : 

 ؟في جامعة األقصى ما التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية التي تواجهها المرأة اإلدارية 
 وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي :

  



 التحديات المتعلقة باألمور اإلدارية ضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال يو  (11جدول رقم )

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  المئوية

 2 83.3 0.64 2.5 إن فترة األمومة ينبغي أن تكون واحدة لكل األطفال.   1
 1 85 0.55 2.55 قي بين المنزل والعملطول فترة الدوام تزيد من صعوبة توفي 2
هناك صعوبة في الحصول على استيداع عند حاجتي إليه   3

 للتفرغ لتربية األطفال.
2.38 0.63 79.2 4 

 5 77.5 0.62 2.33 عدم إعطائي إجازة عندما يكون طفلي مريض . 4
 3 82.5 0.6 2.48 ترهقني مدة الدوام اإلداري.  5

 81.5 0.35 2.45 الدرجة الكلية 
التحتتديات المتعلقتتتة المتعلقتتة ب فتتي جامعتتة األقصتتتى التحتتديات التتتي تواجتته المتتترأة اإلداريتتة أشتتارت نتتتائج الدراستتة أن نستتتبة 

 %( وهو مستوى عال.81.5التي بلغت ) باألمور اإلدارية
فتترة التدوام تزيتد  طتول ( ، والتتي نصتت علتى   "2( يتضح أن أعلى الفقرات هتي الفقترة رقتم )11بالنظر إلى الجدول رقم )

عتتدم ( ، والتتتي نصتتت علتتى " 4%(، ويتضتتح أن الفقتترة رقتتم )85" والتتتي نستتبتها ) متتن صتتعوبة تتتوفيقي بتتين المنتتزل والعمتتل
التحتديات التتي %( من حيتث 77.5" احتلت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها )إعطائي إجازة عندما يكون طفلي مريض  

 .التحديات المتعلقة باألمور اإلداريةالمتعلقة ب األقصى  في جامعةتواجه المرأة اإلدارية 
السبب في ذلك إلى أن أهم المعيقات التي تواجه المرأة في اإلدارة هي طول فترة الدوام وذلك الن الدوام   انيرجع الباحث

كالت التي  أن المش( على أن  248:  1984م، ويشير )مهنا، اإلداري يعتمد على ثمانية ساعات على األقل في اليو 
،  نتيجة جمعها بين اعباء األسرة و مسؤوليات العمل تؤثرفي اتقانها عملها في جامعة األقصى تعاني منها المرأة اإلدارية 

الى    في جامعة األقصى ففي كثير من االحيان تؤدي الضغوط النفسية الناجمة عن االعباء االسرية لدى المرأة اإلدارية 
وكثيرا ما تعاني  ، عنه .كما تؤدي هذه الضغوط الى اخطاء انتاجية ترتكبها األم في عملهاتاخرها عن العمل او غيابها 

نتيجة لذلك من مشكالت تتصل بعملها ال سيما حين ال يقدر رؤساؤها وزمالؤها   في جامعة األقصى المرأة اإلدارية 
 ( 249-248,ص 1984وضعها كام مما ينعكس بدوره سلبا في انتاجها.)مهنا ,

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات التني تواجنه المنرأة والذي ينص على : هل   السادسعلى السؤال    لإلجابة
 تعزى إلى متغيرات الدراسة؟  في جامعة األقصى اإلدارية 

 وينبثق من السؤال السابق الفرضيات التالية : 
تعنزى   فني جامعنة األقصنى إلدارينة التحنديات التني تواجنه المنرأة اتوجد فروق ذات داللة إحصنائية فني   ال   -

 إلى متغير المؤهل العلمي
 وللتحقق من ذلك تم استخدام تحليل التباين األحادي لقياس لقياس داللة الفروق بين المجموعات 
 
 
 



التحديات التي تواجه المرأة للتعرف على  ANOVA)  (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي  (13جدول رقم )
 تعزى إلى متغير المؤهل العلمي  جامعة األقصى  في اإلدارية 

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة 

التحديات المتعلقة 
   برعاية األبناء

 0.08 2 0.16 بين المجموعات
2.171 

 
0.128 

 
 0.04 37 1.37 داخل المجموعات 

 39 1.53 المجموع 

التحديات المتعلقة 
   برعاية الزوج

 0.01 2 0.01 بين المجموعات
0.028 

 
0.973 

 
 0.19 37 6.94 داخل المجموعات 

 39 6.95 المجموع 

التحديات المتعلقة 
 بالمسؤوليات المنزلية

 0.06 2 0.12 بين المجموعات
1.225 

 
0.305 

 
 0.05 37 1.82 داخل المجموعات 

 39 1.94 المجموع 
التحديات المتعلقة 

بالواجبات 
 االجتماعية 

 0.11 2 0.21 بين المجموعات
0.927 

 
0.405 

 
 0.11 37 4.19 داخل المجموعات 

 39 4.4 المجموع 

التحديات المتعلقة 
 باألمور اإلدارية

 0.09 2 0.17 بين المجموعات
0.681 

 
0.512 

 
 0.12 37 4.59 داخل المجموعات 

 39 4.76 موعالمج 
 0.01 2 0.02 بين المجموعات الدرجة الكلية 

0.356 0.703 
 37 1.23 داخل المجموعات 

 39 1.25 المجموع 0.03
 ( : 13يتبين من الجدول رقم )

حيتتث يتضتتح أنتته ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية  α=0.05أكبتتر متتن  sig =(0.703أن  قيمتتة مستتتوى الداللتتة  )
 تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.  في جامعة األقصى لتي تواجه المرأة اإلدارية التحديات ا

الستبب فتتي ذلتتك إلتى أن جيمتتع العتامالت اإلداريتتات بتتاختالف متؤهالتهن العلميتتة يتواجهن نفتتس المشتتكالت  انويعتزو الباحثتت
سترية واالجتماعيتة، ممتا يتدل علتى أن والتحديات االجتماعية والعالقة مع الزوجة واألبناء والقدرة على تلبية احتياجاتهن األ

 المؤهل العلمي ال يعد فارقًا في التحديات التي تواجهها المرأة اإلدارية.
تعنزى إلنى   في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية توجد فروق ذات داللة إحصائية في   ال -

 متغير سنوات الخدمة
 باين األحادي لقياس لقياس داللة الفروق بين المجموعات وللتحقق من ذلك تم استخدام تحليل الت 
 
 



التحديات التي تواجه المرأة للتعرف على  ANOVA)  (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي  (14جدول رقم )
 تعزى إلى متغير سنوات الخدمة  في جامعة األقصى اإلدارية 

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
 المربعات

درجات 
 ةالحري

متوسط  
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة 

التحديات المتعلقة 
   برعاية األبناء

 0.11 2 0.22 بين المجموعات
3.049 

 
0.059 

 
 0.04 37 1.31 داخل المجموعات 

 39 1.53 المجموع 

التحديات المتعلقة 
   برعاية الزوج

 0.17 2 0.33 بين المجموعات
0.929 

 
0.404 

 
 0.18 37 6.62 داخل المجموعات 

 39 6.95 المجموع 

التحديات المتعلقة 
 بالمسؤوليات المنزلية

 0.05 2 0.1 بين المجموعات
1.047 

 
0.361 

 
 0.05 37 1.83 داخل المجموعات 

 39 1.94 المجموع 
التحديات المتعلقة 

بالواجبات 
 االجتماعية 

 0.2 2 0.39 بين المجموعات
1.813 

 
0.177 

 
المجموعات   داخل  4.01 37 0.11 

 39 4.4 المجموع 

التحديات المتعلقة 
 باألمور اإلدارية

 0.12 2 0.23 بين المجموعات
0.954 

 
0.394 

 
 0.12 37 4.53 داخل المجموعات 

 39 4.76 المجموع 
 0.08 2 0.17 بين المجموعات الدرجة الكلية 

2.859 0.07 
 37 1.08 داخل المجموعات 

 39 1.25 المجموع 0.03
 ( : 14يتبين من الجدول رقم )

حيتتث يتضتتتح أنتته ال توجتتد فتتتروق ذات داللتتة إحصتتتائية  α=0.05أكبتتتر متتن  sig =(0.07أن  قيمتتة مستتتوى الداللتتتة  )
 تبعًا لمتغير سنوات الخدمة.  في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية 

األعباء التي تواجهها المرأة العاملة متعددة ولكل عاملة في سنة خبرة مختلفة أعبتاء ك إلى أن  السبب في ذل  انيعزي الباحث
مختلفة ولكنها تحدي صريح لألمور الحياتية للمرأة العاملة على الصعيد العائلي واالجتماعي، ولذلك نترى جميتع العتامالت 

 الخبرة.اإلداريات لديهن من التحديات المتعلقة بالعمل باختالف سنوات 
تعنزى   فني جامعنة األقصنى التحنديات التني تواجنه المنرأة اإلدارينة توجد فروق ذات داللة إحصنائية فني   ال   -

" لقيتاس داللتة الفتروق بتين T.testوللتحقتق متن ذلتك تتم استتخدام اختبتار "ت" "الحالة االجتماعينة  إلى متغير  
  المجموعتين .

 
 



في جامعة  التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية والقيمة المحسوبة ومستوى المتوسط واالنحراف المعياري  (15جدول رقم )
 تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية  األقصى 

 البعد
 

الحالة  
 االجتماعية 

االنحراف  المتوسط  التكرار
 المعياري 

 قيمة "ت " 
مستوى 
 الداللة 

  التحديات المتعلقة برعاية األبناء
 0.21 2.43 29 متزوجة

0.52 0.52 
 0.18 2.4 11 عزباء

 التحديات المتعلقة برعاية الزوج  
 0.4 2.36 29 متزوجة

0.62 0.62 
 0.5 2.38 11 عزباء

التحديات المتعلقة بالمسؤوليات 
 المنزلية

 0.24 2.36 29 متزوجة
0.45 0.74 

 0.17 2.36 11 عزباء
التحديات المتعلقة بالواجبات  

 االجتماعية 
 0.33 2.26 29 متزوجة

0.36 0.85 
 0.35 2.4 11 عزباء

التحديات المتعلقة باألمور 
 اإلدارية 

 0.33 2.44 29 متزوجة
0.52 0.63 

 0.42 2.45 11 عزباء

 الدرجة الكلية 
 0.17 2.38 29 متزوجة

0.85 0.52 
 0.21 2.4 11 عزباء

 ( : 15يتبين من الجدول رقم )
حيتتث يتضتتتح أنتته ال توجتتد فتتتروق ذات داللتتة إحصتتتائية  α=0.05أكبتتتر متتن  sig =(0.52أن  قيمتتة مستتتوى الداللتتتة  )

 .الحالة االجتماعيةتبعًا لمتغير   في جامعة األقصى التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية 
أو  المشتتكالت االجتماعيتتة هتتي تلتتك العوائتتق والتحتتديات التتتي تعتتترض المتترأة العاملتتة كونهتتا امتتا وزوجتتةويفستتر الباحثتتان أن 

، ستواء متع زوجهتا بالتوفيق بين األسرة والعمتل ممتا يجعتل منهتا انستانة تعتاني متن تغيترات علتى الصتعيد االجتمتاعي  عزباء
 إن كانت متزوجة، أو مع أسرتها إن كانت عزباء.

:التوصيات   
رأة أن تعمل الحكومة الفلسطينية على إيجاد بيئة تنظيمية تخفف من حدة المشكالت والتحديات التي تواجه الم .1

العاملة بتحسين مستوى االلتزام التنظيمي بأكثر من الحالة المتوسطة التي هي عليها اآلن للعامالت، وذلك من  
 خالل زيادة الوعي لديهن. 

 زيادة مشاركة العامالت في اتخاذ القرارات وعقد دوارات تثقيفية تدفعهن إلى االنتماء واألداء األفضل. .2
للمرأة  .3 الدوري  بالتدريب  المتعلق    االهتمام  التدريب  على  التركيز  مع  العمل  الخاصة  أثناء  االجتماعية  باألمور 

 بالمرأة العاملة مثل األبناء والزوج والعالقات االجتماعية.
اآلباء بضرورة مشاركة   .4 لتوعية  الالزمة  بالوسائل  اإلدارية  القيام  و    في جامعة األقصى  المرأة  األطفال  بتربية 

 ف على مشكالتهم و التعاون على حلها اإلشراف على دراستهم و التعر 
خالل   .5 من  ذلك  و  المنزلية  األعباء  في  العاملة  لزوجته  الزوج   لمساعدة  الرافض  العام  االتجاه  تغيير  محاولة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . وسائل اإلعالم المختلفة
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