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لقد شــــــهد التعليم العالي في فلســــــطين تطورًا ملحوظًا خالل الســــــنوات األخيرة على 

حققت المرأة مكاســــــب ظاهرة حيث إنها وصــــــلت إلى  المســــــتويين الكمي والنوعي؛ فيه
مســــــتويـات متقــدمـة من النــاحيتين التعليميــة والعلميــة، إال ان ذلـك لم ينعكس عليهــا 
مجتمعيا بالشـــكل المطلوب؛  فمؤشـــرات تعليميها ال تتناســـب مع مؤشـــرات مشـــاركتها 

تويين المهنية في ســــوق العمل ، ونســــبة تمثيلها في صــــناعة واتخاذ القرار على المســــ
المؤســســي والوطني الزالت منخفضــة، عالوة على ذلك فإنها الزالت تتعرض ألنواع مختلفة 
من الضــــــغوط االجتمــاعيــة والثقــافيــة الموروثــة التي تمنعهــا من  أداء دورهــا األســــــري 

  والمجتمعي واإلنساني بشكل فاعل.
  

وإثراء المعرفة  وحيث إن التعليم العالي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في المجتمع
العلمية، عبر نقل وتوليد المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات، فإن هذا المؤتمر يســـــعى 
إلى تســليط الضــوء على دور قطاع التعليم العالي بمؤســســاته المختلفة في إعداد المرأة 
وتأهيلها وتمكينا ودعم قضـــاياها المختلفة حتى تقوم بدورها مع الرجل في المســـاهمة 

  علة في التنمية المجتمعية واإلنسانية وذلك عبر تحقيق األهداف  التالية:الفا

تعزيز مخرجات مؤســـــســـــات التعليم العالي (األكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع)  .1
 لتمكين المرأة ودعم قضاياها.

تحديد أبرز التحديات التي تواجه المرأة في مؤســــــســــــات التعليم العالي وكيفية  .2
 التعامل معها.

م التشـــــريعات والقوانين والســـــياســـــة العامة للتعليم العالي الفلســـــطيني تقيي .3
 ومدى مواكبتها لدعم الدور التنموي المجتمعي للمرأة.

تعزيز دور التواصل والتشبيك بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع  .4
ـــدولي األكـــاديمي في دعم المرأة  ـــة وبرامج التعـــاون ال ـــة وغير الحكومي الحكومي

 نها.وتمكي
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فة  .1 دور مؤســــــســـــــات التعليم العـالي في توضــــــيح مفهوم تمكين المرأة وفقـًا للثقـا

  اإلسالمية.

المناهج والبرامج التعليمية واألنشــطة الالمنهجية والبيئة الجامعية ودورها في تعزيز  .2
  مفاهيم حقوق المرأة وتطوير المهارات ذات العالقة.

مخرجات التعليم العالي البحثية ومساهمتها في معالجة قضايا المرأة وإثراء المعرفة  .3
  التخصصية في المجال. 

أنشــــــطة خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات ودورها في تطوير االتجاهات والقيم  .4
  المجتمعية التي تدعم المرأة وتنهض بدورها.

ة وطالبة) في مؤســــســــات التعليم العالي التحديات التي تواجه المرأة (أكاديمية وإداري .5
  وكيفية التعامل معها.

التشـــريعات والقوانين والســـياســـات والنظم المؤســـســـاتية ودورها في تمكين المرأة  .6
  العاملة في مؤسسات التعليم العالي.

تجارب محلية ودولية ناجحة لمؤسسات تعليم عالٍ في توفير برامج خاصة لدعم المرأة:  .7
  اإلدارية، الطالبة.االكاديمية، 

 الشراكات المحلية والدولية ودورها في دعم وتمكين المرأة. .8
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  الجامعة اإلسالمية بغزة –عميد كلية التربية     إبراهيم األسطلأ.د. 

   
  الفلسطينية وزير شئون المرأة      ل حمدامآ د.

  سابقاوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية       د. هيفاء األغا
 مدير المشروع ورئيس اللجنة العلمية    أ.د. سناء ابو دقة
 UniGraz منسق المشروع بجامعة جراز    أ.د. ليبورا أوتيس

   مديرة مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة      أ. هبة الزيان
  جامعة قطر    أ. د. سهام القرضاوي

Dr. Hege Hermansen   النرويج –جامعة أوسلو  
  جامعة النجاح     علياء العساليد. 

   
  رئيسًا   بغزة الجامعة االسالمية   أ. د. سناء أبو دقة

  عضوًا               UniGrazجامعة جراز   د. ليبورا أوتس أ.
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   أ. د. عليان الحولى
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   أ.د. زكريا الزميلي

  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   هالة الخزندار د. أ.

  عضوًا     جامعة األقصى   عطاف أبو غالي د. أ.
  عضوًا                UniGraz جامعة جراز   د. بريجيت هولنز
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   د. أنور العبادسة

  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة     سهير عمار د.
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   د. منال العشي

  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   د. حمدان الصوفي
  عضوًا     جامعة النجاح     سماح صالح د.
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   راوية عوض اهللا د.
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة     منور نجم د.

  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   د. جميل الطهراوى
  عضوًا للعلوم التطبيقية الكلية الجامعية     نجوى صالح د.
  عضوًا   الجامعة االسالمية بغزة   عريفة البحري د.

  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة    د. فاتن أبو شوقة
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  رئيسًا    الجامعة االسالمية بغزة     د. سمية صايمة 
  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة     د. ختام السحار

  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة     د. سعيد النمروطي
  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة     المقادمة يم. أمان

  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة       أ. غسان جبر
  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة     أ. ريم العفيفي

  عضوا    الجامعة االسالمية بغزة     م. محمد الحداد
  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة     الطهراويسالم إ أ.

  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة       أ. ياسر قديح
  عضوًا    الجامعة االسالمية بغزة       أ. محمود لبد
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– 
مشروع "تعزيز بتمويل من  2018عام بغزة أنشاْ مركز دراسات المرأة في الجامعة اإلسالمية 

ضمن برنامج  )SHE-GEقدرات مؤسسات التعليم العالي في مجال المرأة والمساواة" (
يعمل المركز من خالل أنشطته المختلفة على توفير التعليم و) النمساوي. Appearابيير (

األكاديمي والبحث العلمي لتحقيق العدالة والحياة األفضل للمرأة والرجل وفق المنظومة 
  في فلسطين وفي ضوء الشريعة اإلسالمية.  الثقافية

  
وتشرف كلية التربية على مركز دراسات المرأة حيث تعتبر كلية التربية من أكبر وأقدم 

م. وتسعى مع غيرها  1979 -1980الكليات في الجامعة اإلسالمية. حيث أنشأت الكلية عام 
ي تطوير التعليم من الكليات المناظرة في الجامعات الفلسطينية إلى المساهمة ف

 ،الفلسطيني ورفع كفاءته وذلك برفده بالخريجين المتميزين في مجاالت العلوم المختلفة
وتساهم الكلية في تدعيم الحركة التربوية والثقافية بما يحقق متطلباتها المتطورة في 

  التنمية و التقدم.
   

المحلي والدولي في قضــــايا  يقدم المركز للباحثين والمهتمين من مؤســــســــات المجتمع
 والنوع االجتماعي العديد من الخدمات: ةالمرأ
 كاديمية في المجال. أاستحداث برامج أكاديمية متخصصة واعداد وتطوير مساقات  .1
 تنظيم ورش عمل وأيام دراسية ولقاءات ومؤتمرا ت علمية. .2
 إعداد دراسات علمية متعمقة. .3
 توفير مصادر علمية مطبوعة والكترونية.  .4
تطوير برامج ودورات تدريبية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات  .5

 المعنية. 
  تقديم استشارات لمؤسسات المجتمع المختلفة وافراده. .6
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  الشلش محمد. د.أ –أ.د.اسماعيل شندي 

 دورا وفرع الخليل فرع –جامعة القدس المفتوحة 
   

هدفت الدّراسة الحالية إلى بيان حقوق المرأة في الشّريعة اإلسالمية ودور هذه الحقوق في 
تمكينها في المجتمع، مع الترّكيز على التّعليم كنموذج من هذه الحقوق، وبيان الدّور 
المنوط بمؤسّسات التّعليم العالي للمساعدة في هذا الشّأن، حيث منحت الشّريعة 

قوقها كاملة، وبوّأتها مكانةً عظيمةً في المجتمع؛ لتضمن لها سعادة اإلسالمية المرأة ح
الدّارين؛ ولتمّكنها من أداء دورها الرّيادي في خدمة وطنها وأمتها، جنبًا إلى جنب مع أخيها 
الرجل، ويعتبر حقّها في التّعليم من أهمّ هذه الحقوق وأجلّها؛ لما له من أثر كبير في رفع 

نها من القيام بوظيفتها والنّهوض بها على الصُّعد كاّفة، ولتحقيق شأنها، سعيًا لتمكي
أهداف هذه الدّراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي القائم على االستقراء واالستنباط 
والتحليل، وقد جاءت الدّراسة في مبحثين، كان األول منهما في حقوق المرأة في الشريعة 

ة في التّعليم ودور مؤسّسات التّعليم العالي في تمكينها. اإلسالمية، والثاني في حقّ المرأ
وخلُصت إلى جملة من النتائج أهّمها أن تمكين المرأة ضرورة ُملحّة، وشرط لترسيخ 
اإلنصاف، وتحقيق العدالة االجتماعّية، وتحقيق األمن واالستقرار في المجتمعات والدول، وأن 

لقيام به لتحقيق هذا الهدف. وذكر الباحثان لمؤسّسات التعليم العالي دورًا يمكنُها ا
  .بعض التّوصيات المهمّة التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز دور المرأة وتساعد في تمكينها

 
حقوق، المرأة، الشريعة اإلسالمية، التّمكين،  مفتاحية:الكلمات ال

  التّعليم



 

  13|  مؤتمر المرأة والتعليم العالي

–  
  الصوفي حمدان. د –د . سمية صايمة 

 بغزة الجامعة اإلسالمية
  

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تمكين المرأة في الجامعة اإلسالمية، والوصول إلى 
مقترحات لتعزيز تمكين المرأة في هذا الجانب، واستخدم الباحثان المنهج النوعي حيث 
جمعت البيانات النوعية من خالل إجراء مقابالت معمقة مع أفراد عينة الدراسة الذين تم 

 -عمداء كليات -اختيارهم بطريقة المعاينة الهادفة، وشملت العينة مسؤولون إداريون
رئيسة وعضوات مجلس الطالبات، وقد أظهرت  -اكاديميون وإداريون -رؤساء أقسام

ة تسهم فعليًا في تمكين المرأة من خالل توفير فرص التعليم النتائج أن الجامعة اإلسالمي
العالي للطالبات وإتاحة االلتحاق بكافة التخصصات، باإلضافة إلى تسهيل حصول العامالت 
على حقوقهن (المادية واألدبية) دون تمييز،  ومن ناحية أخرى بينت النتائج أن هناك بعض 

ة ومنها تحديات ثقافية وتحديات شخصية، التحديات تواجه تمكين المرأة في الجامع
وخلصت الدراسة لمجموعة من المقترحات التي تعزز تمكين المرأة ومن أبرزها: دمج 
موضوعات تتعلق بقضايا وحقوق المرأة ضمن المناهج الجامعية ال سيما متطلبات 

ألنشطة تكثيف ا -زيادة نسبة تمثيل العامالت في جميع دوائر وأقسام الجامعة -الجامعة ً
 .الالمنهجية الداعمة لقدرات ومهارات المرأة

 
 دراسة حاله-الجامعات الفلسطينية  -تعليم عالي -تمكين المرأة مفتاحية:الكلمات ال
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 د. ميرفت الحسيني

  فرع القدس  –جامعة القدس المفتوحة 

: 
هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور لتعزيز التمكين اإلداري للمرأة العاملة من خالل 
الحوكمة الرشيدة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر العامالت اإلداريات في تلك 
الجامعات.  وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها، على حد علم الباحثة، التي تسعى للفت 

نتباه إدارات الجامعات حول التمكين اإلداري للمرأة من خالل الحوكمة الرشيدة في ا
 .جامعاتهم، بهدف رفع مستواها في ظل التطورات الحاصلة في المجتمع

 2019/2020تم إجراء هذه الدراسة مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
لنتائج عن درجة تطبيق مرتفعة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث أسفرت ا

للحوكمة الرشيدة ودرجة تمكين إداري مرتفعة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 
ذات داللة إحصائية بين الحوكمة  إيجابيةالعامالت اإلداريات، كما بينت النتائج وجود عالقة 

زادت درجة  الرشيدة والتمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية، مما يعني أنه كلما
تطبيق أبعاد الحوكمة الرشيدة في الجامعات الفلسطينية كلما زاد االهتمام بتمكين 

 .المرأة إداريا
 

 التمكين اإلداري، الحوكمة الرشيدة، الجامعات الفلسطينية الكلمات المفتاحية:
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  سجود أبو دقة أ. -مريم عواد أ. -د. أحمد أبو عمشة

  والتعليم التربية وزارة –بغزة الجامعة اإلسالمية 
في المناصب اإلدارية العليا بمؤسسات هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة تمكين المرأة 

دراسة حالة الجامعة اإلسالمية، حيث طبق الباحثون المنهج  -التعليم العالي الفلسطيني
الوصفي التحليلي، لمالءمته لموضوع الدراسة، باستخدام المسح الشامل لمجتمع الدراسة، 

وسائل وأنشطة  حيث تكونت أداة الدراسة من استبانة احتوت على مجال واحد فقط وهو
) فقرة، وشمل مجتمع الدراسة 22تمكين المرأة في المناصب اإلدارية العليا، ويتكون من (

على عمداء الكليات ورؤساء األقسام ومدراء الوحدات والمراكز في الجامعة اإلسالمية والبالغ 
).  وقد أظهرت نتائج %50) استبانة بنسبة (45) عضو، حيث تم استرداد (90عددهم (

لدراسة أن درجة تمكين المرأة في المناصب اإلدارية العليا بمؤسسات التعليم العالي ا
)، وأنه ال يوجد 3.6). وبمتوسط حسابي (%66الفلسطيني كانت متوسطة بوزن نسبي (

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعامل المؤهل العلمي أو سنوات الخدمة أو حتى المسمى 
حث بضرورة أن تخصص الجامعة جزءًا ماليًا من موازنتها الوظيفي.  وقد أوصى فريق الب

لتنفيذ أفكار إبداعية لخدمتها بقيادة نسائية، وضرورة أن تتبنى الجامعة نظام مكآفات 
وتحفيز مادي ومعنوي للمرأة المتميزة، والعمل على توفير مناخ تنظيمي داعم للتمكين 

 .ةاإلداري للقيادات النسائية في الجامعات الفلسطيني
 

تمكين المرأة، أسس تمكين المرأة، معايير تمكين المرأة، آليات  الكلمات المفتاحية:
 .تمكين المرأة، مؤسسات التعليم العالي 
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  أ. ليلى أحمد قنن –د. حسـين عبـد اهللا سـعد 

 غزة – المفتوحةجامعة القدس 
  

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات التعليم العالي في تمكين المرأة من 
ممارسة دورها في المجتمع الفلسطيني، ومعرفة مدى مساهمة مؤسسات التعليم 
العالي في تعزيز وتمكين المرأة.  واعتمدت الدراسة على منهج المسج االجتماعي، وطبق 

راسة على عينة عشوائية بسيطة من طالبات الدراسات العليا في جامعة األزهر الباحثان الد
مفردة، واستخدمت صحيفة االستقصاء كوسيلة لجمع المعلومات، 100مكونة من

من عينة الدراسة تشير أن  %87وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن : ما نسبته 
المرأة الفلسطينية في المجتمع، وأن لمؤسسات التعليم العالي دور في تعزيز وتمكين 

دور تلك المؤسسات في التمكين االقتصادي ساعد في مواجهة األعباء االقتصادية، بنسبة 
، وأن الجانب العملي فترة الدراسة، والندوات والدورات التدريبية يعد من أكثر الوسائل 24%

ا لتمكينها في التي تستخدمها مؤسسات العليم العالي في توعية المرأة وتثقيفه
من عينة الدراسة أكدن على أن مشاركتهن في نشاطات مختلفة في  %50المجتمع وأن 

 .مؤسسات التعليم العالي مكنهن من تنمية مهارات وقدرات وصقل شخصيتهن
  
تمكين المرأة ، مؤسسات التعليم العالي ، المرأة الفلسطينية ،  مفتاحية:الكلمات ال

 مجتمع ، اإلعالم
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 أ. هبة سالمة -د. فاتن أبو شوقة  

  الجامعة اإلسالمية بغزة
استهدف البحث الحالي دراسة أسباب عزوف الطالبات عن االلتحاق في تخصص الرياضيات 

من خارج تخصص  في جامعات قطاع غزة، حيث تم تصميم استبانة موجهة للطالبات
الرياضيات للتعرف على أسباب عزوفهن عن تخصص الرياضيات، كما تم تصميم استبانة 
أخرى موجهة للطالبات المتخصصات في الرياضيات، وذلك للتعرف على أسباب التحاقهن 
بقسم الرياضيات، ولدعم نتائج االستبانة األولى ومعرفة الفرق بين الطالبات من داخل 

ياضيات للتعرف بعمق على أسباب العزوف.   وبينت النتائج أن رغبة وخارج تخصص الر
الطالبات في االلتحاق بتخصصات لها مكانة اجتماعية أعلى من الرياضيات كان له أثر كبير 
في العزوف عن تخصص الرياضيات، باإلضافة إلى عدم رغبة الطالبات في االلتزام 

لألهل دور في توجيه الطالبات حول بالمحاضرات وبذل مجهود في الدراسة، كما أن 
التخصص، باإلضافة إلى أن فرص العمل بعد التخرج كان لها دور ملحوظ في اختيار 

 .التخصص
 

العزوف، تخصص الرياضيات، العزوف عن تخصص الرياضيات، طالبات  الكلمات المفتاحية:
 .الجامعات
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 أ. محمد حاتم المدهون – د. ليلى اسليم – د. منور عدنان نجم

  وزارة التربية والتعليم –الجامعة اإلسالمية  
هدفت الدراسة تعرف اتجاهات األكاديميات نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم 

اتجاهات األكاديميات نحو العالي في فلسطين، وتحديد ما إذا كان هناك اختالف في 
التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي تبعًا للمؤسسة، باإلضافة إلى استنباط 

  ة.ضوابط التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي كما في الكتاب والسنة النبوي
وتألف مجتمع الدراسة من األكاديميات بمحافظات فلسطين الجنوبية للعام الدراسي 

م. واتبع الباحثون المنهج النوعي الكيفي لتحقيق أهداف الدراسة، باستخدام 2019-2020
أداتي المقابلة الفردية واالستطالع االلكتروني، واختيرت عينة الدراسة عشوائيًا من 

) أكاديمية، وكانت نتائج الدراسة قد أظهرت أن اتجاهات األكاديميات 31األكاديميات بواقع (
لط تقع في ثالث اتجاهات هي: الموافقة والتأييد بشكل عام وبدون أي نحو التعليم المخت

شرط، الموافقة والتأييد ولكن في ظروف معينة، وضوابط محددة، والرفض واإلنكار. كما 
أظهرت الدراسة عدم وجود اختالف في اتجاهات األكاديميات نحوم التعليم المختلط في 

  .مؤسسات التعليم العالي تبعًا للمؤسسة
وأوصت الدراسة بسن بعض القوانين التي تنظم التعليم المختلط في مؤسسات التعليم 
العالي وتحمي الطلبة من مخاطره وسلبياته. ودراسة نماذج التعليم المختلط في بعض 
الدول األوروبية الستخالص اإليجابيات والسلبيات واالستفادة من تجاربهم. كما اقترحت 

األكاديميين نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم إجراء دراسات حول اتجاهات 
العالي، واتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو التعليم المختلط في مؤسسات التعليم 

 .العالي، ودراسات معمقة عن أثر التعليم المختلط في مؤسسات التعليم العالي
 األكاديميات اتجاهات –التعليم العالي  -التعليم المختلط  مفتاحية:الكلمات ال
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 جامعة األقصى - عبد الهادي الخطيب عبد اهللاد. 

 

: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط الحياتية ودافعية اإلنجاز والعالقة 

ومعرفة الفروق التي تعزى للمتغيرات التالية: الحالة االجتماعية، طبيعة  االرتباطية بينهما،
العمل، التخصص، والخبرة لدى المرأة العاملة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.  

) امرأة تم أخذهم بطريقة عشوائية بسيطة من العامالت 86وقد تكونت عينة الدراسة من (
) من المجتمع الكلي.  واستخدم الباحث مقياس %10ل (في الجامعات الفلسطينية ما تمث

)، ومقياس دافعية اإلنجاز من إعداد خليل أبو 2014الضغوط الحياتية من إعداد نجالء الدم (
).  واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لتحقيق أهداف الدراسة.   وكان 2015جراد (

لحياتية لدى المرأة العاملة كان بنسبة من أهم النتائج التي ظهرت أن مستوى الضغوط ا
ومستوى الضغوط األُسرية لدى المرأة العاملة وصل الى مستوى مرتفع وهو أعلى  73.8%

وأن مستوى الضغوط المهنية لدى المرأة  %74.3أبعاد الضغوط الحياتية بوزن نسبي 
كان بوزن  وأن الضغوط االجتماعية لدى المرأة العاملة %73.4العاملة كان بوزن نسبي 

. هذا %61.9وأن مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرأة العاملة كان بوزن نسبي %73.7نسبي 
 %64.3وقد حصل بعد التوجه لإلنجاز في دافعية اإلنجاز لدى المرأة العاملة على وزن نسبي 

ثم بعد  %61.3وهو أكبر ابعاد الدافعية لإلنجاز، يليه بعد التوجه للنجاح بوزن نسبي 
.  وبينت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية %60.1ه للعمل بوزن نسبي التوج

 .بين الضغوط الحياتية والدافعية لإلنجاز لدى المرأة العاملة 0.05عند مستوى داللة 
  .الضغوط الحياتية، دافعية اإلنجاز، المرأة العاملة الكلمات المفتاحية:
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  د.عبد النبي أبو سلطان - الناقة أ.د. صالح

 بغزة الجامعة اإلسالمية
: 

هدفت الدراسة التعرف على المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات 
الجامعة اإلسالمية بغزة وسبل التغلب عليها.   التدريب الميداني بكلية التربية في

) طالبة من  122ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحثان استبانة على عينة قدرها ( 
الطالبات الملتحقات بالتدريب الميداني في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة خالل 

التحليلي.  وتوصلت واستخدم الباحثان المنهج الوصفي  2020-2019العام الدراسي 
الدراسة إلى أن أبرز المعيقات التي تواجه طالبات التدريب الميداني بكلية التربية في 
الجامعة اإلسالمية بغزة كان: كثرة غياب المتدربة نتيجة مرض الزوج أو األب (المعيل)، 

ة وشعور المتدربة بعدم توفر فرص كافية للعمل بعد االنتهاء من الجامعة وأوصت بضرور
 .مراعاة الظروف النفسية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة بالطالبات المتدربات

  
 المعيقات، النوع االجتماعي، التدريب الميداني، الطالبات المتدربات الكلمات المفتاحية:
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" 

  نجم ايمان. أ –شلدان  أ. د فايز
  بغزة الجامعة اإلسالمية

هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة استخدام استراتيجيات المواجهة لدى الطالبات 
المتزوجات في الجامعة اإلسالمية وسبل تفعيلها.  واستخدم الباحثان المنهج الوصفي 

طالبة من مجتمع الدراسة المكون من جميع  )139التحليلي، وبلغت عينة الدراسة (
) طالبة، وتكونت أداة 700الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية والبالغ عددهن (

 :) فقرة.   وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها32الدراسة االستبانة من (
جيات المواجهة أن درجة استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية الستراتي-

 (%64.57) كانت متوسطة وبوزن نسبي
بين متوسطات درجات  (α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-

تقدير أفراد عينة الدراسة درجة استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية 
التراكمي باستثناء مجال  الستراتيجيات المواجهة تعزى لمتغير الكلية، ومتغير المعدل

 %80استراتيجية التقييم اإليجابي الذاتي توجد فروق لصالح ذوي المعدل التراكمي 
 .فأعلى

تقديم مجموعة من المقترحات لتفعيل استخدام استراتيجيات المواجهة لدى طالبات -
 .الجامعة اإلسالمية

لجامعة بهذه الفئة من ومن أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة: ضرورة اهتمام ا
الطالبات التي تمثل عددًا كبيرًا، وتقديم الحلول المناسبة لمشكالتهن، ووضع برنامج 

  .ارشادي لتمكين الطالبات من فهم استراتيجيات مواجهة الضغوط
الجامعات الفلسطينية، استراتيجيات مواجهة الضغوط، الطالبات  مفتاحية:الكلمات ال

 المتزوجات 
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 د. أنور شحادة نصار
 غزة - جامعة القدس المفتوحة 

هدفت الدراسة إلى توضيح أهم المهارات الناعمة الالزمة لعضوات هيئة التدريس في 
القيادية، ودرجة توافرها. ولتحقيق أهداف الدراسة الجامعات الفلسطينية لتولي المناصب 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.  
) فقرة تتوزع بالتساوي إلى 56وتمثلت أداة الدراسة األساسية باالستبانة والتي تضمنت (

ضوة هيئة التدريس في ) ع122ثمان مهارات ناعمة رئيسة. وتكون مجتمع الدراسة من (
أربع جامعات: جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة 

توصلت  .) عضوة تم اختيارهن عشوائيًا70فلسطين، وتكونت عينة الدراسة الفعلية من (
الدراسة إلى عدة نتائج جاء أهمها أن األهمية النسبية التي حظيت بها المهارات الناعمة 

)، وهي ضمن المستوى المرتفع، وجاءت مهارات %78.56إلى  %88.82تراوحت ما بين (
)، بينما وجاءت مهارات الحماس %88.82التأثير في اآلخرين بالمرتبة األولى بوزن نسبي (

). وأظهرت النتائج أن درجة توافر المهارات الناعمة لدى %78.56والتحفيز بالمرتبة األخيرة (
)، وجاءت مهارات حل %79.34يس جاءت بدرجة مرتفعة وبنسبة (عضوات هيئة التدر

)، يليها مهارات العمل ضمن %80.46المشكالت واتخاذ القرارات بالمرتبة األولى بنسبة (
)، يليها مهارات الحماس %80.04)، ثم مهارات الحكمة بنسبة (%80.12فريق بنسبة (

)، يليها مهارات %79.26نسبة ()، ثم مهارات إدارة الوقت ب%79.55والتحفيز بنسبة (
)، يليها مهارات التخطيط والرؤية المستقبلية بنسبة %79.11االتصال والتواصل بنسبة (

 )، وجاءت مهارات التأثير في اآلخرين بالمرتبة األخيرة لكن بنسبة مرتفعة78.37%(
ت الناعمة كما تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر المهارا  .(77.80%)

الالزمة لعضوات هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية لتولي المناصب القيادية تعزى 
لمتغير الدرجة العلمية لصالح فئة أستاذ مشارك فأعلى، وفروق تعزى لمتغير سنوات 
الخدمة لصالح مرتفعات الخدمة، كما تبين عدم وجود فروق لتفاعل متغيري الدرجة العلمية 

وعلى ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات جاء أهمها  .وسنوات الخدمة
تدريب أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث على المهارات الناعمة الالزمة للقيادة، وتعزيز 
مشاركة المرأة في المناصب القيادية، وتعزيز معايير اختيار وتعيين القيادات األكاديمية في 

 .ضوء المهارات الناعمة
  .الفلسطينية الجامعات – التدريس هيئة عضوات –المهارات الناعمة  الكلمات المفتاحية:
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  أ. رضا رضوان

 وزارة التربية والتعليم
: 

تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي 
المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

) امرأة منتسبة لمؤسسات التعليم العالي في 101التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (
تبانة).  محافظات غزة، تم اختيارهم بطريقة العشوائية البسيطة، طبقت عليهم أداة (االس

كشفت النتائج أن كافة مجاالت التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب 
)، %64.76القيادية في مؤسسات التعليم العالي جاءت بدرجة متوسطة بوزن نسبي (

)، وفي الترتيب %70.06وجاء الترتيب األول لمجال التحديات العلمية والمهنية بوزن نسبي (
)، وفي الترتيب الثالث التحديات المادية بوزن %69.7حديات األسرية بوزن نسبي (الثاني الت
)، وأخيرًا التحديات %66.0)، ثم التحديات التنظيمية بوزن نسبي (%69.1نسبي (

).  وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية %49.2الشخصية بوزن نسبي (
اسة حول التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدر

في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى للمتغيرات (المؤهل 
  .العلمي، سنوات الخدمة، الكلية)

وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات، أبرزها: ضرورة أن تقوم مؤسسات 
مي داعم لتقلد المرأة للمناصب القيادية، أهمية إتاحة التعليم العالي بتوفير مناخ تنظي

المزيد من الصالحيات والفرص للمرأة في اتخاذ القرار، والعمل على تمكنيها علميًا ومهنيًا، 
تنمية برنامج تدريبي لتنمية قدرات المرأة يبنى على رفع قدراتها ومهاراتها، االهتمام 

 .رات العلمية أو الندوات أو الدورات التدريبيةبتسهيل إجراءات اشتراك المرأة في المؤتم
التحديات، المرأة الفلسطينية، المناصب القيادية، مؤسسات التعليم  مفتاحية:الكلمات ال

  العالي
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  عيسى المحتسبد.  -د. محمد العكر

 جامعة األقصى - وزارة التربية والتعليم
  

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات المتعلقة برعاية األبناء ورعاية الزوج 
والمسؤوليات المنزلية والواجبات االجتماعية التي تواجهها المرأة اإلدارية في جامعة 

ئية في التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية األقصى ، الكشف عن الفروق في الداللة اإلحصا
في جامعة األقصى  تعزى لمتغيرات الدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

) من اإلداريات في جامعة األقصى، وأوضحت نتائج الدراسة أن 40وتكونت عينة الدراسة من (
) وهو مستوى عال، وأن نسبة %79.5نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية بلغت (

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

لتي تواجه المرأة ) وهو مستوى عال، وأن نسبة التحديات ا%78.8المتعلقة برعاية الزوج (
) وهو مستوى عال، %78.7اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة بالمسؤوليات المنزلية (

وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة بالواجبات 
رية ) وهو مستوى عال، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدا%76.7االجتماعية (

) وهو مستوى عال، أنه ال %81.5المتعلقة بالتحديات المتعلقة باألمور اإلدارية التي بلغت (
توجد فروق ذات داللة إحصائية التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية في جامعة األقصى   تبعًا 

 .لمتغير المؤهل العلمي
 

 .اإلدارية المرأة – االجتماعية التحديات –التحديات النفسية  الكلمات المفتاحية: 
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  د. ديمة أبو لطيفة -د. رأفت العوضي

 االستقالل جامعة –جامعة غزة 
  

هدفت الدراسة الكشف عن ممارسات التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي 
بأداء المرأة، الفلسطينية واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.  وتكونت لالرتقاء 

) امرأة، أخذت بالطريقة العشوائية البسيطة في الفصل الدراسي األول من 94عينتها من (
م.  واستخدمت االستبانة لجمع البيانات.  وتوصلت النتائج إلى أنَّ الدرجة 2019/2020العام 

ارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء الكلية لمتوسطات مم
)، وأنَّ الدرجة الكلية %82.8المرأة الفلسطينية من وجهة نظرها كانت كبيرة بوزن نسبي (

لمتوسطات ممارسة التغيير لدى قيادات مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء المرأة من 
فقرات االستبانة ومجاالتها مرتبة تنازليًا (تنمية وجهة نظرها كانت كبيرة على كافة 

العالقات اإلنسانية الجيدة، تحقيق االتصال الفعّال، بناء فرق العمل، تحقيق مبدأ الشراكة 
في التغيير، التحفيز نحو تحقيق أهداف التغيير)، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

ؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بأداء داللة إحصائية في ممارسة التغيير لدى قيادات م
المرأة تعزى لمتغيرات (الرتبة الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).  وقدمت الدراسة 
عدد من التوصيات والمقترحات أبرزها: عقد برامج دورية لتنمية مهارات قيادة مؤسسات 

قائمة على تحديث أدوراها في  التعليم العالي لمجاالت التغيير، تطوير برامج تدريبية للمرأة
مجال إحداث التغيير، دعم وتحفيز مشاركة المرأة في عملية التغيير، وتسهيل كافة قنوات 

 .االتصال الالزمة مع ضرورة منحها صالحيات في عملها وإعطائها كافة الفرص
  

 ممارسات التغيير، مؤسسات التعليم العالي، المرأة الفلسطينية الكلمات المفتاحية:
.  
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  نبيل مسمح .أ –أ. وفاء جرغون 

 وزارة التربية والتعليم
  

هدفت الدراسة التعرف الى الكشف عن درجة إسهام الجامعات الفلسطينية بالمحافظات 
المهارات القيادية لدى المرأة، وتقديم مقترحات لتعزيز دور الجنوبية بفلسطين في تنمية 

الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية بفلسطين في تنمية المهارات القيادية لدى 
المرأة.  وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة إسهام الجامعات بمحافظات غزة في تنمية 

)، وهي بدرجة موافقة (كبيرة) %80.544المهارات القيادية لدى المرأة جاءت بوزن نسبي (
من قبل أفراد العينة.   وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: التأكيد 
على أهمية الشخصية الجذابة في التعامل مع األخرين، وتشجيع الطلبة على تقبل الرأي 

 .التلفزيونية واإلذاعية والرأي اآلخر بصدر رحب، وحث الطالبات على المشاركة في البرامج
 

 .المهارات القيادية -المحافظات الجنوبية  -الجامعات الفلسطينية  الكلمات المفتاحية:
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  الفتاح المقادمةم. أماني عبد 
 بغزة الجامعة اإلسالمية

   
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى تساهم المشاريع الدولية في تعزيز الوعي 
تجاه قضايا المرأة لتحقيق المساواة عبر البرامج األكاديمية والبحوث العلمية وبناء القدرات 

وكذلك تحديد أهم العوامل التي تساهم المؤسساتية والمجتمعية واألنشطة التوعوية، 
في نجاحها، ومن ثم تحديد أهم المقترحات لتطوير أنشطة المشاريع الدولية في هذا 
المجال.  وانطالقًا من طبيعة هذه الدراسة وهدفها تم استخدام منهج دراسة الحالة عبر 

لي في مجال البحث االستقرائي لمشروع الموسوم ب" تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العا
الجندر لتحقيق المساواة" كأول مبادرة نتج عنها إقامة مركز لدراسات المرأة والتي تم 

وقد تم  .(ADC) تنفيذها في الجامعة اإلسالمية بتمويل من الوكالة النمساوية للتعاون
مقابالت  5شخص و 15جمع المعلومات من خالل استخدام مجموعتين بؤريتن بمشاركة 

مجتمع الدراسة الذي يتكون من العاملين في مؤسسات التعليم العالي  شبه المنظمة من
والمجتمع المدني وطالب وطالبات الجامعة اإلسالمية إضافة إلى تحليل مستندات المشروع 

 .من تقارير ومخرجات بحثية
وقد بينت النتائج أن هناك أهمية واضحة لتناول قضايا المرأة والمساواة في المجتمع 

عبر المؤسسات األكاديمية للمساهمة في حل المشكالت التي تعاني منها الفلسطيني 
المرأة في المجتمع من خالل التعليم والدراسة والبحث المتعمق لها لمعرفة الخلل الذي 
أحدث الفارق بين واقع الممارسات في المجتمع الفلسطيني فيما يخص قضايا المرأة 

لشرع.  وقد بينت الدراسة أن عوامل نجاح وأمورها وبين حقوقها التي منحها إياها ا
المشروع متعددة وكانت مرتبطة بتنوع أنشطة المشروع، ومنهجية إدارته، وكيفية تنفيذ 

هذه األنشطة بحيث تم ربطها بالمفاهيم والقواعد التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية.  
اٍإلسالمية كان له صدى  وإضافة إلى ذلك فقد بينت الدراسة أن انطالق المشروع من الجامعة

 .وكان من األسباب التي ساهمت في إقبال المجتمع ومشاركته لألنشطة إيجابي
 
الجندر  -تعليم عالي -حاله دراسة –قضايا المرأة-مشاريع دولية  مفتاحية:الكلمات ال

 إدارة مشاريع -والمساواة
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 أ.د. ماهر السوسي

  بغزة الجامعة اإلسالمية

 
: 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى المعرفة المتخصصة التي تقدمها الرسائل 
العلمية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية 

المرأة الفلسطينية.  وعند إحصاء رسائل الماجستير بغزة، تلك المعرفة المتعلقة بقضايا 
من هذه الرسائل تناولت قضايا المرأة بشكل  %16المقدمة في الكلية تبيّن للباحث أن 

خاص، وإن باقي الرسائل األخرى قد تناولت القضايا لمتعلقة بالجنسين معًا، مما يدل على 
ذا وقد تطرقت الورقة الى تفاصيل حجم المعرفة المقدمة للمرأة من خالل هذه الرسائل، ه

 .ما يتم طرحه في الرسائل العلمية
 

 .قضايا المرأة، دراسات عليامخرجات الرسائل العلمية،  الكلمات المفتاحية:
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  بريجيت هولزنر
  النمسا في جراتز جامعة

: 
إلى مناقشة الحجج المتعلقة بالمكان المناسب دراسات المرأة والجندر  تهدف هذه الورقة

في األوساط األكاديمية عبر محاولة اإلجابة على األسئلة التالية: ما هي مميزات إفراد مساحة 
خاصة بدراسات المرأة والنوع االجتماعي في  الجامعة وما هي أوجه القصور ؟ كيف يبدو 

االجتماعي عبر تخصصات محددة؟ حيث ستثير هذه الورقة بعض دمج دراسات المرأة والنوع 
 .القضايا على المستوى الشخصي والمجتمعي والتنظيمي
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  داردر خالد. أ –د رفعت العرعير 
 بغزةالجامعة اإلسالمية 

   
ركيزةً أساسيةً في كلِ مجالٍ من مجاالتِ الحياة. بفضلِ أصبح النوع االجتماعي (الجندر) 

الدراسات في هذا المجال، بدأنا نرى مساهماتِ النساء في كلِ مكان. وال يعنى هذا أن 
النساء وإسهامات النساء حاضرة بشكلِ عادلٍ في جميع جوانبِ المجتمع وفي كتبِ 

معات يبدو أن الكتاب من النساء الجامعاتِ على وجهِ الخصوص. وفي مساقات األدب في الجا
وإنتاجات النساء األدبية، رغم كثرتها وجودتها في الواقع، إال أننا قليالً ما نراها حاضرة أو يتم 
عرضها بشكلٍ مقلٍ بل ومسيء. تتناولُ هذه الدراسة تمثيل الشاعراتِ في كتبِ الشعر 

ختارين تحليالً إحصائيًا، حيثُ اإلنجليزي في جامعتين من غزة. وقد تم تحليلُ الكتابينِ الم
يحتوي الكتابُ األول على سبعٍ وعشرينَ شاعرًا وشاعرةً، خمسٌ وعشرونَ منهم من الذكور 

٪. وفي المقابل فإن الكتاب الثاني  7.4٪ واثنتينِ فقط من اإلناث بنسبة  92.6بنسبةِ 
دراسة إلى أن كتب ٪. وتخلصُ ال 100يحتوي على أربعةٍ وثالثينً شاعرًا كلهم ذكور بنسبة 

الشعر اإلنجليزي في جامعات غزة تضمُ عددًا أقل بكثيرٍ من الشاعرات. ويوصي الباحثان 
بالمساواة بين الجنسين والعدالة بينهم من خاللِ إدخالِ المزيد من الكاتبات والشاعرات 

صوص في الكتبِ الجامعية المحلية وتسليطِ الضوءِ على قضايا المرأة من خالل إضافةِ الن
 .التي تعامل المرأة بشكل عادل

  
  كتب الشعر اإلنجليزي-تعليم عالي -الجندر مفتاحية:الكلمات ال
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  أ. وفاء أبو جاللة -. أحمد اللوح د - د. منير   رضوان
 مؤسسة أطفالنا للصم - وكالة الغوث -وزارة التربية والتعليم 

  
هدفت الدراسة الكشف عن دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة 
لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى؛ واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وتم 

تضمنت ستة محاور، وهي حقوق المرأة (الصحية،  ) فقرة،40بناء استبانة مكونة من (
) طالبًا 226والتعليمية، االجتماعية، والسياسية، والمدنية، واألسرية)، وبلغت عينة الدراسة (

وطالبة من طلبة كلية التربية بجامعة األقصى، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية 
 .الطبقية

األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز  وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن دور
مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى قد جاء بدرجة كبيرة، 

) ، ووجود فروق ذات داللة احصائية بين 72.8) وبنسبة مئوية (3.64وبمتوسط حسابي (
مفاهيم حقوق متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز 

المرأة لدى طلبة كلية التربية تعزى إلى متغير الجنس لصالح الطالبات ، وعدم وجود فروق 
ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إلى متغيري السنة الدراسية 

 .، والتخصص الدراسي
بمقرر مستقل في  ومن أهم توصيات الدراسة: إفراد حقوق اإلنسان عامة، والمرأة خاصة

الدراسة الجامعية، وتعزيز هذا المقرر بالمحتويات الالزمة لبناء معرفة شاملة بتلك الحقوق، 
وتوجيه القائمين على األنشطة الطالبية الجامعية على تضمينها أنشطة تنمي مفاهيم 

 .حقوق المرأة لدى الطلبة وتعزز ممارستها لديهم
  

 .  بية، مفاهيم حقوق المرأةاألنشطة الطال الكلمات المفتاحية: 
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  فالح الصفديأ. 

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
  

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى استخدام االكاديميات الفلسطينيات لشبكات 
وتطبيقات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهن بقضايا المرأة، والتعرف على دوافع هذا 
االستخدام، واإلشباعات المتحققة منه، والتطرق الى مدى ثقتهم بالموضوعات التي 
تقدمها هذه الشبكات، وأهم المشاكل التي تواجههن عند االستخدام. وتنتمي هذه 

استخدم فيها الباحث المنهج المسحي، حيث قام  الدراسة الى البحوث الوصفية، حيث
بتوظيف ضمنه أسلوب مسح جمهور وسائل االعالم، معتمدا على أداة صحيفة االستقصاء 
لجمع بيانات الدراسة، من خالل توزيعها الكترونيا على عينة عشوائية بسيطة وتعبئتها 

علوم التطبيقية بغزة خالل ) مفردة من االكاديميات العامالت في الكلية الجامعية لل21من (
 .2020-01-15وحتى  2019-12-27الفترة من 

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: أن قضية "حصول المرأة على فرص عمل" جاءت 
في مقدمة قضايا المرأة التي تهم المبحوثات ويحرصن على متابعتها ومناقشتها أكثر 

، ثم تالها "العنف االسري %57.1نسبة من خالل شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي ب
لكل منهما، تالهما القتل  %47.6ضد المرأة" و " انتهاكات االحتالل بحق المرأة" بنسبة 

بادعاء الشرف، كما تبين ان المبحوثات يستخدمن شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي 
) من افراد %52.4( ) بينما افاد%23.8لتعزيز وعيهن بقضايا المرأة بدرجة عالية بنسبة (

) من %23.8، وقالت (“العينة انهن يستخدمنها لتعزيز وعيهن بدرجة "متوسطة
المبحوثات انهن يستخدمنه بدرجة " منخفضة"، في تعزيز وعيهن بقضايا المرأة، وتبين ان 
اهم جوانب تأثير شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي على الوعي بقضايا المرأة " التعرف 

مات أكثر حول قضايا المرأة " وجاء بالمرتبة األولى، ثم تالها " التعرف على على معلو
األنشطة والفعاليات ذات العالقة بالمرأة "، ثم " التعرف على الظروف الحياتية للمرأة "، ويليه 
" االطالع على الدراسات التي تعنى بالمرأة " ثم جوانب " إزالة الغموض حول بعض قضايا 

 ." المرأة
 
قضايا المرأة، شبكات التواصل، التواصل االجتماعي، االعالم االجتماعي،  مفتاحية:الكلمات ال

  .االكاديميات
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