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 ملخص الدراسة 
 

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

%(، وهي  80.544جاءت بوزن نسبي )   المرأة ة لدى  يالقياد في تنمية المهارات    بمحافظات غزةإسهام الجامعات  درجة  وقد توصلت الدراسة إلى أن  
النتائج أوصت  ,  بدرجة موافقة )كبيرة(  ,  األخرينعلى أهمية الشخصية الجذابة في التعامل مع    التأكيد   الدراسة بعدة توصيات أبرزها: وفي ضوء تلك 

 وتشجيع الطلبة على تقبل الرأي والرأي اآلخر بصدر رحب, وحث الطالبات على المشاركة في البرامج التلفزيونية واإلذاعية.
 

 الكلمات المفتاحية:  
 .المهارات القيادية -المحافظات الجنوبية  -الجامعات الفلسطينية  

 
Abstract: 
This study aimed to identify the degree of the contribution of Palestinian universities in the southern 
governorates to the development of women’s leadership skills, and to present proposals to enhance the role of 
Palestinian universities in the southern governorates in promoting women’s leadership skills. The study found 
that the degree of participation of universities in Gaza governorates in developing women’s leadership skills had 
a relative weight of (80.544%), which is a large degree of agreement by the study participants. In light of these 
result, the study made several recommendations, the most important of which are the following: to emphasize 
the importance of the attractive personality in dealing with others and to encourage students to accept 
differences of opinion with an open mind, and to urge students to participate in TV and radio programs.  
Keywords: Palestinian Universities - Southern Governorates - Leadership skills 

 

 

 



 

 

 

 مقدمة 
النواة الفاعلة في المجتمع, وحيث أن المرأة هي أهم أركان هذه األسرة, فال بد من تفعيل دورها  تعتبر األسرة هي  

حقها يتم  وإعطائها  وهذ  ومجتمعها.  أسرتها  تجاه  بمسؤولياتها  للقيام  وتمكينها  الفلسطيني,  بالمجتمع  للنهوض  خالل ,  من 
التنمية الشاملة, فالتع ليم عامة والتعليم العالي خاصة يلعب دورًا أساسيًا في إعداد  التعليم الذي يعد جزءا مهمًا في عملية 

القيادات الفكرية والعلمية والفنية الالزمة للتنمية االقتصادية, واالجتماعية الشاملة, فال يمكننا أن نرفع القدرة الكاملة للدولة  
 رجااًل.  إال من خالل االرتقاء بالتعليم, ورفع مستوى األهلية لجميع أفراد األمة نساء و 

الفلسطينية   المجتمع هي  والجامعات  طورها  اجتماعية  والمهنية   مؤسسات  الفنية  قياداته  صنع  في  أداته  لتكون 
االقتصادية واالجتماعية   وتحسين أوضاعهاتوفره من تعليم للمرأة وتمكينها في المجتمع,    والسياسية والفكرية, من خالل ما 

الحا المتغيرات  مع  التكيف  على  أمس  ومساعدتها  في  الفلسطيني  المجتمع  أن  إذ  االستغالل,  لحمايتها من  دثة من حولها 
 الحاجة إلى قيادات ترفع من همته وتعمل على رقي وتطور مؤسساته األكاديمية والعلمية والخدماتية واالجتماعية.

اإلدارية فقد تكون  فأمست المرأة تقوم بأدوار قيادية عديدة بجانب دورها األساسي كأم, فعملت في مختلف الوظائف 
أهداف تنظيمية  لتحقيق  العمل مع اآلخرين  أثناء ممارسة  فالقيادة إحدى مكونات اإلدارة وتتضح  قائدة أوكليهما,  مديرة أو 

 (. 552:  2012محددة, والتي تعمل على احداث التغيير الذي يساهم في رفع مستوى األداء اإلداري )المرسي وإدريس, 
, وتمتلك مهارات إدارية وسمات قيادية عديدة إال أنها  مكانة مرموقة في مختلف األصعدة  واحتلت المرأة الفلسطينية

الحسين) دراسة  إليه  تشير  ما  والمبادأة   2011وبحسب  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  كالمرونة,  اآلخر  لبعضها  تفتقر  فإنها   )
( الرقب  وعبرت  االجتماعية  2009والتنبؤ,  المعوقات  أن  إلى  دراستها  في  للسلوك  (  المراة  ممارسة  المعوقات  اكثر  هي 
( لتمكين المرأة ومساعدتها في لعب كافة األدوار المنوطة بها بكفاءة عالية, وتمكينها من 2015القيادي, كما وعت كريم )

 . الوصول للمواقع القيادية في المؤسسات وتمكينها من أداء دورها القيادي
ذلك البد من تطوير   الطلبة. وليتم  المعارف وتدريب  تقديم  في  بدورها  تقوم  الجامعات والتي  مهاراتها من خالل 

وكذلك فهي تقوم بدور كبير ومهم في قيادة عملية التحول, وإعداد الشباب نحو فضاءات الحرية واإلبداع, والتفكير العلمي, 
(. لهذا كان  3:  2018قرار مستقباًل ) الكرد,  والحركة المنظمة, وأخالقيات العمل الجماعي المنظم, والمشاركة في صنع ال

لزامًا على الجامعات الفلسطينية ظان يكون لديها دور رئيس في تنمية المهارات القيادية للمرأة لتتمكن من أداء دورها في  
     المجتمع وتحقيق التميز.

 :الدراسة وتساؤالتها مشكلة
بالرغم من تزايد أعداد العامالت من النساء في الوظائف المختلفة ممن يحملن الشهادات الجامعية, إال انه يالحظ 
محدودًا   يبقى  القيادية  للمناصب  فتوليها   ، القيادية  الشخصية  تطلب  التي  العمل  مجاالت  في  المرأة  مشاركة  عن  عزوف 

إجمالي السكان,    إلىالمرأة ال تتناسب مع نسبتها   من الرجال, أي أن  مقارنة بالرجل حيث إن معظم الوزراء ونواب الوزراء
القيادية  تصافهاباإلضافة إل طبيعة العمل.  خاصة أن نسبة اإلناث في   , والتي تتطلبهالطبيعتهاالمحدودة نظرا    بالسمات 

الجهاز  عضوا( )   48البالغ عددهم )    التشريعيمن أعضاء المجلس    14.6ال تمثل إال %  وهي   49.2قطاع غزة تبلغ %
أنها تمثل121,  2018  الفلسطيني،المركزي لإلحصاء   العاملة في قطاع  17.3%  ( كما  القوى    غزة )الجهاز من إجمالي 
لإلحصاء   الحكومي    بينما  (2018  الفلسطيني،المركزي  العام  القطاع  في  غزة  قطاع  في  نسبة 34.8%العامالت  وبلغت 

النسب واألرقام التي تدلل على ضعف  هذه  و   (  2017العام ،  الموظفين  ديوان)  % فقط  7.67شغر النساء للمناصب العليا
فيما يخص المهارات   وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود قصورفي المناصب التي تتطلب مهارات قيادية  مشاركة المرأة  

 :القيادية لدى المرأة، ومن أهمها
 



                  
                                                                  

العينة على تولي المرأة األردنية المتعلمة مناصب قيادية الواردة في  أن المتوسط الحسابي لدرجة موافقة أفرادّ    -
( كلي  بمتوسط حسابي  الدراسة جاء  )3,82أداة  معياري  وبانحراف  يعتبر  0.83(  الدراسة،  لمعايير  ووفقا   )

 ( 109:   2016تقدير المتوسط الحسابي الكلي لدرجة موافقة أفراد العينة، مرتفع )الشويحات , 
%  74.31ممارسة المرأة للسلوك القيادي وكان ترتبها تنازليا كالتالي : المعيقات )االجتماعية  هناك معيقات ل -

 (. 33:  2014% )عبد الوحد,65.8%  ،الشخصنة 67.52% , اإلدارة  69.40 , القانونية 
أعباء   36.59نسبة   - تحمل  على  المرأة  قدرة  بعدم  يعتقدون  المفحوصين  من   % 

 ( 201:  2014وعدم ثقة هذه الفئة بقدرات المرأة على القيادة )تواتيت,  المنصب القيادي
 

الدراسة  القيا  إلى  استكشاف والتعرف  الحالية   تسعى  المهارات  الفلسطينية في تنمية هذه  الجامعات  دية لدى  دور 
 :ةاآلتي تعن التساؤال  اإلجابة من خالل .المرأة ومحاولة اقتراح سبل كفيلة في تفعيل الدور القيادي لها

 ؟دور الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية في تنمية المهارات القيادية لدى المرأة  إسهامدرجة  ما .1
  ؟لدى المرأة  في تنمية المهارات القيادية المحافظات الجنوبيةب ما السبل المقترحة لتعزيز دور الجامعات الفلسطينية .2

 أهداف الدراسة 
 الدراسة إلى: هدفت 

القيادية عند    تالمحلي ومدى توظيفها لمساقتها في تنمية المهارا  إلى دور الجامعات الفلسطينية في المجتمع  التعرف .1
 .الطالبات

 الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية بفلسطين في تنمية المهارات  القيادية لدى المرأة.  إسهامعن درجة   الكشف .2
اإلدراكي لدى   الوعي   وزيادةخاصة والمجتمع عامة    الفلسطينية  البيئةفي    القياديعلى دور المرأة    التأكيدالمساهمة في   .3

 . القياديدور المرأة  تعزيزعلى اتخاذ القرار بضرورة  القائمين
لدى   .4 القيادية  المهارات  تنمية  في  بفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  دور  لتعزيز  مقترحات  تقديم 

 المرأة. 
 

 الدراسة  أهمي ِّة 
 :يأتيمن خالل ما  دراسة أهميتهاتكتسب ال

 . قادة الغدو  ومواطن في إعداد جامعاتللالدور الحالي والمستقبلي   -1
المعنية   -2 مشاركةالجهات  نحو  االجتماعية  االتجاهات  كالمنظمات   بتطوير  قيادية  لمناصب  وتوليها  المرأة 

 .الثقافة، والمجلس األعلى للشباب النسائية، ووزارة
التربويين، -3 والمخططين  التعليمية،  السياسات  الدراسي،    واضعي  والمحتوى  المناهج  تطوير  عن  والمسؤولين 

 .امعةالخطط الدراسية في متطلبات الج وتطوير
انتقاء المرأة المؤهلة والقيادية وتحسين دورها القيادي   في وضع رؤية استراتيجية لتفعيل الدور القيادي للمرأة. -4

 في مؤسسات التعليم العالي. 
من خالل فتح أفاق جديدة لهم في    طلبة الدراسات العليا والباحثينكل من     هذه الدارسةقد يستفيد من نتائج   -5

 .  هذا المجال 
 حدود الدراسة
 :اآلتيةالحدود  الدراسة  ب تتحدد 



                  
                                                                  

بأبعادها  :الموضوع  دح .1 القيادية  المهارات  تنمية  في  بفلسطين  الجنوبية  المحافظات  في  الفلسطينية  الجامعات  دور 
 ( لدى المرأة. الفنية -اإلنسانية  -الذاتية)

البشري: .2 الدراسة على استطالع  الحد  الفلسطينية في   حول  طالباتالآراء    عينة عشوائية من  اعتمدت  الجامعات  دور 
   المحافظات الجنوبية في تنمية المهارات القيادية لدى المرأة 

 .بمحافظات فلسطين الجنوبية , األقصى(اإلسراء, فلسطين)التالية  الجامعات  اقتصرت الدراسة على :الحد المؤسساتي .3
 الجامعات المذكورة في محافظات فلسطين الجنوبية.على الدراسة   اقتصرت الحد المكاني: .4
 . (م2020-2019 (العام الدراسيمن   األول الدراسي  الفصل خالل  في  الدراسةتم تطبيق  :الزمانيالحد  .5
 

 مصطلحات الدراسة
 :اآلتيةالدراسة على المصطلحات  ترتكز

 (:Universitiesالجامعات ) .1
درجة  بمنح  تنتهي  تعليمية  برامج  وتقدم  جامعية,  كليات  ثالث  عن  يقل  ماال  منها  كل  تضم  التي  المؤسسات 
البكالوريوس " الدرجة الجامعية األولى" وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم أو الماجستير 

أن   لها  ويجوز  الدكتوراه,  تنت أو  تعليمية  برامج  شتقدم  بمنح  الدبهي  )لهادة  الدبلوم  أنظمة  وفق  العالي  وم  التعليم  قانون 
 (. 10:المادة 1998الفلسطيني,

 :(Leadership Skill) القيادية المهارات .2
بأنها   أجل   من  اإلدارية  المنظمات  في  والعاملون   القادة  يتبناها  التي  والسلوكيات  المهارات  من  مجموعة:"  وتعرف 

بأنها: "  (.  60:  2006,  الخليفات" ) وفاعلية  بكفاءة  الموضوعة   األهداف  تحقيق   آخرون   ويعرفها  كما يعرفها آخرون 
 من   يجعل  بحيث  الفريق  بهذا  المحيطة  والداخلية  الخارجية  والبيئة  الفريق  بين  الموائمة  إحداث  على  القائد  قدرة:"  بأنها
 (. 75: 2013, ربه عبد" )الفريق أهداف لتحقيق  دافعة قوة البيئة هذه

  ( المهارات  تشمل  والتي  اإلناث  من  الجامعة  خريجي  لدى  توافرها  ينبغي  التي  المهارات  بأنها  إجرائيًا  وتعرف 
الفنية( والتي  تظهر من خالل األدوار التي تؤديها ومن ثم تؤهلها للتأثير في اآلخرين وتحقيق    -اإلنسانية    -الذاتية
 أهدافها.

راسات  سابقةال الد ِّ
 لدراسة من األحدث إلى األقدم كما يلي: وتعرضها ا

)دراسة   -1 في  2016الرشيدي  القيادية  الوظائف  في  النسائي  للتمكين  المصاحبة  األكاديمية  المتطلبات  بعنوان:   )
 جامعة حائل. 
جامعةوهدفت   في  القيادية  للوظائف  النسائي  للتمكين  المصاحبة  األكاديمية  المتطلبات  غلى  حائل,    التعرف 

( عضوا من الهيئة التدريسية النسائية في جامعة حائل ,  56, وتكونت العينة من )واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
 عليهم االستبانة. طبقت

درجة المتطلبات األكاديمية لدى الهيئة التدريسية في الجامعة يتمثل في المتطلبات   وقد توصلت الدراسة إلى أن
إضافة وتعديل وتنقيح وتطوير بعض اللوائح    , وقد أوصت الدراسة بضرورةتنظيمية والمجتمعيةالشخصية واإلدارية وال

والقوانين الحالية في الجامعات السعودية بما يخدم مفاهيم وقيم درجة المتطلبات األكاديمية وقيادة المرأة للمراكز اإلدارية  
 . يةفي الجامعات سعيًا لممارستها في البيئة األكاديمية واإلدار 

 ( بعنوان: السلوك القيادي للمرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية. 2015) دراسة كريم -2



                  
                                                                  

المرأة   تمارسه  الذي  القيادي  السلوك  إلى  التعرف  الحكومة   الفلسطينيةوهدفت  إدارية في مؤسسات  تشغل مواقع  التي 
من حالتها االجتماعية, والمنصب الذي تشغله, وطريقة وصولها إليه, وأيضا  وهل يختلف هذا السلوك بحسب كل لفلسطينية, 

سة المنهج  واستخدمت الدرا  ,وضع مقترح لتنمية وتطوير قدرات المرأة القيادية في المواقع اإلدارية الحكومية, وتعزيز مكانتها
, طبقت عليهم مقياس خاص لبرنارد باس وبروس  امرأة ( موظف ممن ترأسهم  170الوصفي التحليلي, وتكونت العينة من )

 أفوليو.
األ أغلب  في  اإلدارية  الحكومي  المواقع  في  تمارس  الفلسطينية  المرأة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  من  وقد  كل  حيان 

اال التحفيز  اسلوكيات:  والتأثير  بشكل  لهامي,  تمارسها  التي  السلوكيات  أما  المشروطة,  والمكافأة  الفكري,  والتحفيز  لمثالي, 
السلبية   الحرية, واإلدارة  لتمكينباالستثناءنادر هي إطالق  الم  , وقدمت تصورًا مقترحًا  القيادية,  المرأة في  وتحسين  ناصب 

ول للمواقع القيادية في المؤسسات الحكومية, وتمكينها  قدراتها القيادية واإلدارية, وقد أوصت الدراسة تمكين المرأة من الوص
 .من أداء دورها القيادي

 
 في القياديةإلى المناصب  السعوديةبعنوان : معوقات وصول المرأة   (2013 دراسة )الغامدي ، -3

   العام القطاع
 فيقيادية إلى مناصب  السعوديةالتعرف على معوقات وصول المرأة هدفت الدراسة إلى  

 عشوائية عينةالدراسة على   قيتم تطب حيثالعام، اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي  القطاع
 بجدة . واستخدمت أداة  زيموظفة من موظفات جامعة الملك عبد العز 111مكونة من  نسبية طبقية

الوصول    من  التي تمنع المرأة   والشخصية   الثقافيةما المعوقات    لإلجابة على أسئلة الدراسة وهي:   البياناتلجمع    االستبيان
 . في القطاع العام؟ ةياديإلى المناصب الق

الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:  ، وقلة طموحها وضعف رغبتها لها األثر   الشخصية  المعوقات  وقد توصلت 
عل لمناصب  وصولها  عدم  في  المناصب   أهميةذات    ستيل  الثقافية  المعوقات  وأن   اياألكبر  إلى  المرأة  وصول  منع  في 

 . وأعباء عمله األسريةاألعباء  نيب التوفيق . وتتسم المرأة بالقدرة علىةياديالق
 
 العليا  اإلدارية( بعنوان : معوقات عمل المرأة في القيادة  2012دراسة )اليعقوبي، وآخرون ، -4

 .(نموذجاللجامعات العراقية )جامعة كربالء 
  المعوقاتوقد صنفوا    ،   ةياديالمرأة في المناصب الق  ارتقاء  قيوهدفت الدراسة إلى التحقق من الصعوبات التي تع

المنهج    وأكاديمية  اجتماعية  ،إدارة،    اجتماعية ،    أسرية)  معوقاتإلى   الباحثون  من     استبانةوصمموا    التحليلي( واستخدم 
من مجتمع الدراسة لإلجابة على أسئلة الدراسة وهي:    % (30مدرسة بنسبة ) 56مكونة من    نةيع  على  عهايفقرة تم توز   30
 اإلنسانية   األقسام  في  ايمناصب عل  متوليهفروق في    وجدي؟ وهل    العلياالتي تحول دون تولي المرأة للمناصب    المعوقات  ما
 ؟.  العلميةأو 

في الجامعة    القيادية  المرأة المناصب  قيادة  لتولي  اإلداريةمن المعوقات    عالية وتوصلت الدراسة إلى : وجود نسبة  
 .المعوقات في نوع والعلمية اإلنسانيةاألقسام  ني،ال توجد فروق ب

 
5- ( الحسين  السمات  2011دراسة  بعنوان:  التي  (:  والمعوقات  األردنية  القيادية  المرأة  بها  تتميز  التي  والمهارات 

 تواجهه.



                  
                                                                  

السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القيادية في وزارة التربية والتعليم األردنية والمعوقات التي    وهدفت التعرف إلى 
العينة من ) الوصفي, وتكونت  المنهج  الدراسة  الهادفة, طبقت عليهم   ( فرداً 55تواجهها, واستخدمت  بالمعاينة  تم اختيارهم 

 المقابلة والمالحظة. 
المسؤولية,  تحمل  على  وقدرتها  المتزنة,  شخصيتها  أهمها  عديدة  بسمات  تتميز  المرأة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 

امل مع اآلخرين, كما أنها ودافعيتها للعمل عالية , ولكنها تفتقر للمرونة, وغير صبورة, وال تهتم إال بالعمل, فوقية في التع
تفتقر   أنها  إال  باإلبداع,  وتتميز  وتتعاون,  وتتفاعل  الفريق,  بروح  وتعمل  االجتماعات,  كإدارة  عديدة,  إدارية  مهارات  تمتلك 

للقدرة على اتخاذ القرار,   التوازن بين العمل والعاملين وتفتقر  وقد اوصت الدراسة بعقد  للمبادأة والتنبؤ, وال تستطيع تحقيق 
 دورات تدريبية في المهارات اإلداري, وفي إدارة قيادات الصف الثاني إلعدادهم لإلدارة للمستقبل.

 
 بعنوان: تعليم القيادة للطالبات في المملكة العربية السعودية.  Alexander (2011)دراسة ألكسندر -6

Teaching Leadership to Female Students in Saudi Arabia. 
 

مير محمد بن لبات اللواتي يدرسن في جامعة  األتقييم أثر دورة القيادة على تحسين نتائج القيادة للطاوهدفت إلى  
( طالبة  94واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )فهد في حائل بالمملكة العربية السعودية,  

 بانة. من طالبات الجامعة المقيدات في الدورة, طبقت عليهم االست
وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد بعض التأثير لدورة القيادة على نتائج القيادة للمشاركات, وقد أوصت الدراسة   

 . بإجراء المزيد من البحوث إلثبات السببية بشكل أفضل بين دورة القيادة وعالقتها بتحسين النتائج
عليم العالي بمحافظات غزة  تللسلوك القيادي في مؤسسات المعوقات ممارسة المرأة  ( بعنوان:  2009دراسة الرقب ) -7

 وسبل التغلب عليها.
القيادي في مؤسسات   للسلوك  المرأة  المعوقات شيوعًا التي تحول دون ممارسة  أكثر  إلى  التعرف  الدراسة  هدفت 

ا العالي بمحافظات غزة, وسبل  علالتعليم  الوصفي, وتكونت لتغلب  المنهج  الدراسة  الدراسة من    يها, واستخدمت  عينة 
, طبقت عليهم استبانة مكونة من ( عامل وعاملة في الجامعات الثالث: الجامعة اإلسالمية, واألزهر, واألقصى301)
 ( فقرة.50)

المعوقات   هي  العينة  أفراد  عنها  عبر  التي  المعوقات  أكثر  أنه  إلى  الدراسة  توصلت  وبمتوسط    االجتماعيةوقد 
( المرأة  و   (, وبدرجة كبيرة, 3,65حسابي  التي تحول دون ممارسة  للمعوقات  العاملين  تقديرات  بين  أنه ال توجد فروق 

للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجامعة, التصنيف الوظيفي, سنوات الخدمة(, وقد أوصت  
ة, وتبني خطة وطنية للمؤسسات الحكومية الدراسة بعقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير المهارات اإلدارية والقيادية للمرأ 

 من أجل النهوض بالمرأة. 
 

 التعقيب على الدراسات السابقة :
والمعوقــــات المــــرأة،  واقـــــع  دراســــة  تناولــــت  التــــي  واألجنبيــــة  العربيــــة  الدراســــات  تعــــددت  التــي   لقــــد  والــصعوبات 

والمؤ تواجــه   المجتمعــات  فــي  القيــادي  بــدورها  لتقــوم  التعليميـــــــــة،المــرأة  تلــك    ســـــــسات  علــى  بالتغلــب  الكفيلــة  والــسبل 
فــي العاملــة  المــرأة  أداء  لرفــع كفــاءة  الالزمــة  العمل  المعوقــات، والــسبل  الـميدان  الدراســات  اســتعراض  ة  ـسابق، ومــن خــالل 

الباحثـ تلـك  اناسـتفاد  واستخدام    الدراسات  مـن  التحليلي,  الوصفي  المنهج  واستخدام  مجاالتها,  وتحديد  االستبانة  إعداد  في 



                  
                                                                  

الدراسة, الـــسابقة مـــن حيـــث األهـــداف،   االستبانة كأداة لتحقيق أهداف هذه  الدراســـات  الدراســـة الحاليـــة مـــع معظـــم    اتفقـــت 
 والعينة والمنهج, واختلفت مع بعض منها في تلك التي استخدمت المالحظة والمقابلة كأداة.  

 
 اإلطار النظري 

 (Palestinian universities) الجامعات الفلسطينيةالمحور األول: 
 مفهوم الجامعات أواًل:  

برامج   وتقدم  جامعية,  كليات  ثالث  عن  يقل  ماال  منها  كل  تضم  التي  درجة المؤسسات  بمنح  تنتهي  تعليمية 
البكالوريوس " الدرجة الجامعية األولى" وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم أو الماجستير أو 
العالي   التعليم  )قانون  الدبلوم  أنظمة  وفق  الدبلوم  شهادة  بمنح  تنتهي  تعليمية  برامج  تقدم  أن  لها  ويجوز  الدكتوراه, 

 (. 10:المادة 1998ني,الفلسطي
 في قطاع غزة الجامعاتدور : ثانياً 

األهميةُيعد   بالغ  الحالي  العصر  في  الجامعات  المعرفة دور  تقديم  األمم عبر  تقدم حياة  تقوم رسالتها على  إذ   ,
التعليم والتدريب, وتوفير بيئة ثقافية غنية تعمل على استقطاب المواهب   وتنميتها, لتمكينهم من لطلبتها ونشرها من خالل 

 أداء أدوارهم في مجتمعاتهم بنجاح وتحقيق ذواتهم. 
مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته تحت االحتالل في ايجاد مؤسسات    فأنشأت

 (: 59: 2000الفلسطينيين, باإلضافة إلى )أبو لمظي,  وطنية على أرضه, وتوفير التعليم الجامعي للطلبة 
 العمل على تثبيت الطلبة الفلسطينيين في أرضهم.  .1
 المحافظة على العقول واألدمغة الفلسطينية من الهجرة.  .2
ترسيخ مفاهيم الوطنية وضرورة تحرير الوطن, كون الجامعات العربية واألجنبية التي سيسافر لها الطلبة الفلسطينيون  .3

 لة واهتمامها بمشكالتها الداخلية. ال تلبي مثل هذه الحاجة؛ وذلك لخصوصية كل دو 
 إتاحة الفرصة ألبناء الفلسطينيين في الشتات للعودة إلى الوطن عبر الدراسة في مؤسسات التعليم العالي فيه.  .4
 بناء أجيال متعلمة ومسيسة وواعية تستطيع مواجهة صعوبات ومخاطر تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.  .5

الجامعات في العصر الحالي بالغ األهمية, إذ تسهم في تقدم حياة األمم والشعوب على اختالف ويمكن القول بأن دور  
الفنية  المهارات  ذات  البشرية  القوى  وإعداد  والتدريب,  التعليم  عن طريق  ونشرها  المعرفة  تقديم  من خالل  تطورها,  مراحل 

 واإلدارية في مختلف التخصصات تبعًا الحتياجات المجتمع. 
 
 الجامعيالمرأة الفلسطينية والتعليم  ًا: الث ث

التعليم والفنية  يعتبر  والعلمية  الفكرية  القيادات  إعداد  في  دورًا  يلعب  إذ  الشاملة,  التنمية  عملية  في  ومنها  مهمًا   ,
النسائية مما  القيادات  االحتالل  ظلم  نتيجة  مميزة  بخصوصية  وضعها  اتسم  والذي  أ ,  له  مسيرتها  ككان  على  األثر  بر 

الدراسي  الت الفلسطينية في العام  %, مقارنة مع 28م إلى  1987عليمية, حيث انخفض معدل تواجد اإلناث في الجامعات 
الدراسي  38 العام  في  المرأة 1987  -%1985  بدأت  إذ  الفلسطينية,  الوطنية  السلطة  دخول  مع  ذلك  بعد  ارتفع  ثم  م, 

, حتى زاد معات وحظيت بالتشجيع واالنخراط في العملية التنمويةالفلسطينية مسيرة تحررها التعليمية وفتحت لها أبواب الجا
إلى أن وصل في  مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية عن معدل تواجد الذكور في تلك الجامعات  معدل تواجد الفتيات في  

الفلسطيني, ألف طالب ) الجهاز المركزي لإلحصاء    82.9ألف طالبة مقابل    128.4م إلى  2018  -2017  العام الدراسي
2018 :34 .) 



                  
                                                                  

  ودفع عجلة  تقدم المجتمع واالرتقاء به تحتل مراتب ووظائف متنوعة في المجتمع الفلسطيني, وتسهم في واآلن هي
أن    غم منوبالر   التنمية, والمساهمة في التغييرات المجتمعية, وبدأت المرأة بالحصول على فرص متكافئة في ميادين التعليم,

مستمر  ازدياد  في  أنها  إال  نسبيًا  محدودة  مازالت  والثقافية  واالقتصادية  واإلدارية  السياسية  المجاالت  في  مشاركتها   نسبة 
متفاوتة ا  .وبنسب  أصبح من  واستثمار طاقات  لذلك  تسخير  كيفية  وفي  في مؤسساته,  النظر  المجتمع  يعيد  أن  لضروري 

جميع أفراده, وتكون هناك وقفة جادة من قبل المجتمع نحو المرأة, ودورها في المجتمع لتكون أكثر فعالية, وعلى المرأة إعادة 
 دة المناطة بها.التفكير باألولويات المتاحة أمامها, وتحقيق التوازن بين األدوار المتعد

 
 (Leadership Skill) المهارات القياديةالثاني: المحور 

 ، وذلك على النحو اآلتي:المهارات القيادية من حيث المفهوم واألنواع المحورتتناول الدراسة في هذا 
 :المهارات القياديةمفهوم أواًل: 

رغـــم اخـــتالف المنظـــرون فـــي وضـــع تعريـــف محـــدد للمهـــارات القياديـــة, إال أن الجميـــع يتفـــق علـــى أنهـــا ممارســـات 
 ضرورية لتحقيق أهداف المنظمات. 

" مجموعة من المهارات والسلوكيات التي يتبناها القادة والعـاملون فـي المنظمـات اإلداريـة مـن فتعرف القيادية بانها  
 (.60: 2006ة بكفاءة وفاعلية" )الخليفات, أجل تحقيق األهداف الموضوع

" قـدرة القائـد علـى إحـداث الموائمـة بـين الفريـق والبيئـة الخارجيـة والداخليـة المحيطـة بهـذا الفريـق بحيـث ويعرفها آخرون بأنهـا:
بأنهــا، القــدرة علــى يعــرف روبنــز القيــادة و  (.75: 2013يجعــل مــن هــذه البيئــة قــوة دافعــة لتحقيــق أهــداف الفريــق" )عبــد ربــه, 

 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثير فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة أو
ويمكـن القـول بـأن المهـارات القياديـة هـي مجموعـة قـدرات تتطلبهـا   . (Ronnins, 2013 : 368)ف مجموعـة مـن األهـدا

ومـن خصـائص القائـد  القائـد, وتظهـر فـي ممارسـاته وأدائـه, وبالتـالي فهـي مكتسـبة ويمكـن تطويرهـا.طبيعة الدور الذي يؤديه  
ا االهتمـــام بصـــناعة القـــرارات بشـــكل جمـــاعي والقـــدرة علـــى حفـــز  Bogdanicكمـــا يـــذكرها  بطريقـــة إيجابيـــة  المرؤوســـينأيضـــً

 (Bogdanic, 2012, p103لتنفيذها وتشجيع تسهيل المشاركة في اتخاذ القرارات ليتم التوصل إلى قرارات فعالة ودقيقة )
  :ديةأنواع المهارات القياثانيًا:  

إلى أن هنـاك ثـالث أنـواع (, 2017وشلدان )(, 2009(, وزعيتر)2003أشارت العديد من الدراسات مثل العتيبي )
 وهي: للمهارات القيادية

 :مهارات ذاتية .1
ا، ومـن حيـث    المهارات الشخصية الذاتية هي تلك التي تتصل بالتكوين العام للمعلم سواًء فكرًيا أم وجـدانًيا أم اجتماعيـً

مسؤولياته عن إنجاز العمل مع فريقه بما يمكنهم من قيامهم بواجباتهم على أفضل أداء ممكن، ومن وجهـة نظـر أخـرى 
فــإن المهــارات الشخصــية هــي تلــك الخصــائص الموروثــة أو المكتســبة بــالخبرة والتــي يتميــز بهــا المعلــم أو القائــد بحيــث 

الوجدانية أو االجتماعية، وتأثر على شخصيته وتصرفاته في  تتميز شخصيته عن األخرين سواء من الناحية الفكرية أو
  .(Austin, 2010, p 20المواقف المختلفة )

حيـث سـلوك واتجاهـات العـاملين معـه, من ثـم فـي تؤثر في سلوك القائد و  بعوامل فطرية ومكتسبة هذه المهارات  قوتتعل 
 وتتضمن بعض السمات والقدرات ومنها:. على المرؤوسين سلبًا وإيجابياً  تؤثر مهاراته الذاتية

, كالقامة والهيئة, واالستعدادات الفسيولوجية, كالصـحة الجسـمية السمات الشخصية: والتي تتصل بالناحية الجسمية -أ
  (.90: 2004والنفسية. وتتمثل في القوة البدنية والعصبية, والقدرة على التحمل, والنشاط والحيوية )حسن, 



                  
                                                                  

القــدرات العقليــة: وتمثــل مجموعــة االســتعدادات الفكريــة والعــادات الذهنيــة واالعتقــادات األساســية لــدى القائــد, وهــي  -ب
  (.263: 1980قدرات تختلف باختالف البيئات والمجتمعات )كنعان, 

التنبـؤ بـالتغيرات الالزمـة لصـناعة  بمعنى أن يكون ذكيًا نبيهًا فيما يعترضه من مشكالت ويسـعى إليجـاد الحلـول لهـا. فيمكنـه
 النجاح.
وتعني القدرة على الخلق واإلبداع, ويعني هذا أن يكون مصدرًا لكـل األفكـار الجديـدة, وقـادرًا علـى  المبادأة واالبتكار:  -ج    

ــة ــاركة الخالقـ ــاعد علـــى المشـ ــذي يسـ ــا  الـ ــوفير المنـ ــع, تـ ــداع )ربيـ ــادرة واإلبـ ــا 87: 2006, والمبـ ــرى (. ويـــرتبط بهـ ــمات أخـ سـ
كالشجاعة والقدرة على الحسم, وسـرعة التصـرف, والقـدرة علـى توقـع االحتمـاالت وابتكـار الوسـائل الكفيلـة بمواجهتهـا )الـدويك 

 (.34: 1998وآخرون, 
: 2010ضــبط الــنفس: أن يســتطيع القائــد الــتحكم فــي عواطفــه, وإدارة نفســه بعيــدًا عــن العصــبية والتهــور )العجمــي,  -د    
سمة تجعل من القائد متفهمًا, ومتقباًل للنقد دون انفعال, متجنبًا القرارات السطحية وغير الفعالة, ويتصرف وفق   وهي  (.210

أهدافه التي يسعى لتحقيقها, وقادر على إدارة نفسـه قبـل إدارة اآلخـرين, وهـذا يتطلـب الهـدوء ومقابلـة األزمـات والسـيطرة علـى 
 األعصاب. 

( يختصر  حين  الشخصية   (Ahmet AVCI, 2016, p 109في  في  تتمثل  للقيادة  الشخصية  المهارات  أهم 
قدوةو الجذابة،   يكون  بحيث  الحسن  بالمظهر  المعاملة،  و ،  لألخرين   االلتزام  في  والهدوء  وتحمل و االتزان  بالنفس  الثقة 
 اإلبداع.  إلىالمرونة في التفكير وصواًل و المسئولية، 

 :مهارات إنسانية .2
علـــى التعامـــل مـــع المرؤوســـين مـــن أجـــل تنســـيق جهـــودهم وتكـــوين فـــرق عمـــل وتشـــجيع العمـــل وتعنـــي قـــدرة القائـــد 

ــاتهم  ــولهم وطموحـ ــم وميـ ــين وآرائهـ ــات المرؤوسـ ــة اتجاهـ ــد معرفـ ــن القائـ ــذا يتطلـــب مـ ــراد, وهـ ــين األفـ ــاوني بـ ــاعي والتعـ الجمـ
 (.38: 2005ودوافعهم وأن يكون هناك فهم متبادل بينه وبينهم )الذويني, 

وهي مهمة لمساعدة القائد علـى نجـاح أي مشـروع وتجعـل الجماعـة مشـاركة فـي اتخـاذ القـرار, وتسـاعد كـذلك علـى 
الترابط بين اإلدارات داخل المؤسسة مما يزيد من الدافعية واالنتاجيـة لـدى األفـراد, وهـذا يتطلـب مـن القائـد معرفـة أنمـاط 

 (.20: 2013صري وعامر, السلوك البشري حتى يستطيع التعامل مع األفراد )الم
قامــة العالقــات مــع اآلخــرين, ومهــارة االتصــال والتواصــل, ومهــارة العمــل ضــمن مهــارة إعــدة مهــارات منهــا: وتشــمل 

وتتطلب هذه المهـارة وعـي مـن القائـد بذاتـه وبمشـاعر اآلخـرين ليـتمكن مـن التـأثير  والذكاء الوجداني واالجتماعي.  فريق,
 .مصلحة الجماعة.  عليهم وتغيير سلوكهم بما يخدم

 مهارات فنية  .3
بقدرة القائد على استخدام معرفته المتخصصة وبراعته في استخدام الطرق العلمية المتاحـة, والوسـائل الفنيـة ترتبط  و 

 (.327: 2009كنعان, الضرورية إلنجاز العمل )
وتتطلب من القائد إدراك حاجات المرؤوسين والتواصل الجيد معهم, وتفـويض السـلطات لهـم وتنظـيم االجتماعـات , 

 وإشراكهم في العمل بما يعزز مصلحة العمل.وتحقيق التعاون بينهم,  
وســمة  وينبثــق عنهــا ســمات فرعيــة منهــا: القــدرة علــى تحمــل المســؤولية, القــدرة علــى الفهــم العميــق والشــامل لألمــور,

 (.9: 2003الحزم, وسمة اإليمان بالهدف وإمكانية تحقيقه )العتيبي, 
واتقان هذه المهارة للمرأة أمر ضروري حيث أن هذه المهارات الفنية تؤهلها لتصبح رائدة أعمال تؤثر في مجتمعهـا, 

 وقادرة على التعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل جيد.



                  
                                                                  

كقائـد يبــدأ مـن قـدرتها علــى إدارة نفسـها أواًل وشـؤون حياتهــا ومـا يحــيط فــي دورهـا ويتضـح مـن ذلــك أن نجـاح المـرأة 
, ومتابعــة عمليــات التطــوير بهــا, والقــدرة اســتحداث أســاليب جديــدة تســاعدها فــي التغلــب علــى المشــكالت التــي تواجههــا

ــداف المرســـومة. ــا لتحقيـــق األهـ ــا المســـتمر لمـــدخالتها وعملياتهـ الت االجتماعيـــة والثقافيـــة كـــم ان اســـهام المـــرأة فـــي المجـ
واالقتصــادية والسياســية تعتمــد علــى نظــرة المجتمــع لهــا واعترافــه بــدورها, وطبيعــة الخــدمات التــي يقــدمها لهــا المجتمــع, 
واإلعداد الجيد والمالئم للمرأة وإلمامها بالمعارف الكافية, وتنمية مهاراتها في استخدام المعلومات في نواحي الحياة كلها, 

 بدورها داخل أسرتها, مع مشاركتها في بناء المؤسسات كافة.والقيام 
 

 
 الطريقة واإلجراءات 

 أواًل: منهج الدراسة:

والــذي يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع، ويهــتم بوصــفها وصــفًا دقيقــًا،  تــم اعتمــاد المــنهج الوصــفي التحليلــي،
ويعبـــر عنهـــا تعبيـــرًا كيفيـــًا وكميـــًا، كمـــا ال يكتفـــي هـــذا المـــنهج عنـــد جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالظـــاهرة مـــن أجـــل استقصـــاء 

م، 2002)ملحـــم،  للوصـــول إلـــى اســـتنتاجاتوالتفســـير، مظاهرهـــا وعالقاتهـــا المختلفـــة، بـــل يتعـــدى ذلـــك إلـــى التحليـــل والـــربط 
 .( 352ص

 :العينة االستطالعية  عينة الدراسة: 

، وذلك ليتم تقنين من الثالث جامعات  تم اختيارهم بطريقة عشوائية  طالبة (  30تكونت العينة االستطالعية من )
 . الكلية استبعادهم من عينة الدراسة أدوات الدراسة عليهم من خالل حساب الصدق والثبات بالطرق المناسبة، وقد تم 

 :االصلية عينة الدراسةمجتمع و  .1
 مجتمع الدراسة: 

الصـادر عـن وزارة  2019 السـنوي  اإلحصـائيالـدليل  وهو عدد الطالبات حسب الجدول التالي يوضح مجتمع الدراسة
 الفلسطينيةالتربية والتعليم العالي 

 (1جدول رقم )
 الدراسة   مجتمعتوزيع أفراد  

 العدد  الجامعة م
النسبة المئوية  

% 

 41.8 9810 اإلسالمية  1

 46.2 10838 األقصى  2

 12 2793 فلسطين 2

 % 100 23.441 المجموع



                  
                                                                  

 
ول وزع أفــراد عينــة الدراســة حســب الجــدويتــ% مــن مجتمــع الدراســة  10بنســبة قــدرها  مــن الطالبــاتتــم اختيــار عينــة عشــوائية 

 التالية:
 (2جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة  
 النسبة المئوية %  العدد  الجامعة م
 41.9 98 اإلسالمية  1
 46.1 108 األقصى  2
 12 28 فلسطين 2

 % 100 234 المجموع
 

 بناء االستبانة: خطوات -

الدراسة، وباالستفادة من أدوات الدراسات السابقة  على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع  اطالع  بعد   -
استطالع آراء نخبة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية، وبناء على التوجيهات المستمرة من ومن خالل  
 االستبانة وفق الخطوات التالية: ببناء الباحث ، قام التربويين ينقبل المشرف

 فقرات كل مجال. صياغة   -   تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -
 ( فقرة في صورتها األولية.30إعداد االستبانة في صورتها األولية والتي شملت ) -
 الصدق الظاهري(:  )صدق المحتوى/ صدق المحكمين .1

مــن ســالمة الصــياغة  التحقــقتــم عــرض االســتبانة علــى عــدد  مــن المحكمــين مــن أصــحاب الخبــرة واالختصــاص، مــن أجــل 
اللغويــة لالســتبانة، ووضــوح تعليمــات االســتبانة، وانتمــاء المحــاور لالســتبانة ككــل، وانتمــاء الفقــرات لمحــاور االســتبانة، ومــدى 

 من صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين. التحققلدراسة، وبذلك تم صالحية االستبانة لقياس األهداف المرتبطة بهذه ا
 الصدق البنائي: .2

( مـن مجتمـع الدراسـة، ومـن خـالل 30ا علـى عينـة اسـتطالعية قوامهـا )مـ، بعـد تطبيقهلالسـتبانتين  البنـائيصدق  التم حساب  
 ة.إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبان

أوص  - التي  التعديالت  إجراء  )   وابعد  حذف  تم  بعض   فقرة(  11بها،  صياغة  تعديل  تم  وكذلك  االستبانة،  فقرات  من 
لكل فقرة   ى( فقرة، وقد أُعط19، وبذلك بلغ عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية )  همالفقرات، بناًء على توجيهات

،  3،  4،  5عطيت األوزان التالية )( أ اقليلة جدً   قليلة، متوسطة،    كبيرة،،  اوزن متدرج وفق سلم ليكرت خماسي )كبيرة جدً 
2 ،1 ) . 
 قام الباحثان بتعديل بنود المقياس ، وتم حذف بنود منه بناًء على توصياتهم.  -



                  
                                                                  

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 :تمهيد

هنا عرًضا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة، والتي تم التوصل  
دور الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية في تنمية المهارات  إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف على" 

المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج  لذا تم إجراء "  القيادية لدى المرأة
، للحصول  "Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)"الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية"

 على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها. 
 :  اإلجابة على السؤال األول

 ؟  دور الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية في تنمية المهارات القيادية لدى المرأةما 
 (:3جدول رقم )

 ة يالقياد المهارات تحليل محاور

 المحور م
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
T" " 

 قيمة 
Sig." " 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 كبيرة  2 81.332 0.000 20.628 0.605 4.067 الذاتية  1
 كبيرة  1 81.703 0.000 19.972 0.636 4.085 االنسانية  2
 كبيرة  3 78.599 0.000 14.117 0.771 3.930 الفنية 5
 بدرجة تقدير كبيرة  80.544 0.000 18.239 0.670 4.025 ةيالقياد المهارات 

 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

%(، وهي 80.544جاءت بوزن نسبي ) المرأة لدى ة يالقيادفي تنمية المهارات  بمحافظات غزةاسهام الجامعات  درجة   •
 ذلك إلى: انويعزو الباحث (2016الشويحات , )وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  بدرجة موافقة )كبيرة(,

مــــــن  القيــــــام بمهامهــــــا ومســــــؤولياتهاوجــــــود قيــــــادة جامعيــــــة حكيمــــــة تتطلــــــع لتحقيــــــق أهــــــداف الكليــــــة مــــــن خــــــالل  -
قيـــــق مبـــــدأ الشـــــفافية فـــــي التعامـــــل وطيـــــدة وتح إنســـــانيةبنـــــاء عالقـــــات بـــــالمرأة وتنميـــــة مهاراتهـــــا و االهتمـــــام خـــــالل 

 .ها  مع
 فـــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــول المـــــــــــــــــــرأة  ســـــــــــــــــــاهم واإلداريـــــــــــــــــــة الفنيـــــــــــــــــــةقلـــــــــــــــــــة اهتمـــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــرأة بـــــــــــــــــــاألمور  -

 .ةياإلدار للمناصب 

 
 الذاتية  المهارات تحليل فقرات محور(: 4جدول )

 المتوسط الفقرة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
T" " 

 قيمة 
Sig." " 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

كبيرة   1 84.234 21.930.000 0.647 4.212 في نفسي مخافة وتقوى للا  الجامعة تنمي 1



                  
                                                                  

 الفقرة  م
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
T" " 

 قيمة 
Sig." " 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 جداً  4

2 
بالصبر  الجامعة  حثنيت التحلي   على 

 والمسؤولية 
`4.16

8 
0.703 

19.45
6 

 كبيرة  2 83.358 0.000

3 
اال  تشجعني العدالة  على  بمبادئ  لتزام 
 والشفافية 

4.073 0.763 
16.45

0 
 كبيرة  5 81.460 0.000

 0.692 4.168  في نفسي االعتزاز بما اقوم به  تغرس 4
19.75

2 
 كبيرة  2 83.358 0.000

10.90 0.901 3.839 إلى االلتزام بالمظهر الحسن توجهني 5
2 

 كبيرة  8 76.788 0.000

6 
في    تؤكد الجذابة  الشخصية  أهمية  على 

 األخرينالتعامل مع 
3.912 0.836 

12.78
1 

 كبيرة  7 78.248 0.000

 0.809 4.007 في تعزيز ثقتي بنفسي تسهم 7
14.57

5 
 كبيرة  6 80.146 0.000

8 
نفسي   في  الشخصية  تنمي  السلوكيات 

 0.830 4.153 الحسنة 
16.25

 كبيرة  4 83.066 0.000 6

20.62 0.605 4.067 المحور ككل 
 كبيرة   81.332 0.000 8

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ذلك إلى: ان(، ويعزو الباحث1رقم )  أعلى فقرة •

ــطينية فـــــي قطــــــاع غـــــزة  - ــات الفلســـ ــالل الجامعـــ ــن خـــ ــرى مـــ ــولي أهميــــــة كبـــ ــأخالق وصــــــفات ها لمســــــاقاتتـــ ــق بـــ لتخلـــ
ــين ســـــــواء مـــــــن خـــــــالل مســـــــاقات متطلبـــــــات الجامعـــــــة أو مـــــــن خـــــــالل قـــــــيم األخـــــــالق الحميـــــــدة بـــــــين ثنايـــــــا  المتقــــ

 .المواقف داخل المحاضرات او المؤتمرات العلمية وورش العمل
 تقــــــــــــــــــــــــــوى للا ولــــــــــــــــــــــــــزوم طاعتــــــــــــــــــــــــــهعلــــــــــــــــــــــــــى  للطالبــــــــــــــــــــــــــات الجامعــــــــــــــــــــــــــات الفلســــــــــــــــــــــــــطينية عيتشــــــــــــــــــــــــــج -

 زيادة الوعي بالحالل والحرام .اإلبداع في العمل يساهم في و 
ــ - ــات بـــــــ ــتم الجامعـــــــ ــى  مير لکا رآنلقا في وى لتقا وملمفه يةو بر لتا تالالدلاتهـــــــ ــررة علـــــــ ــاقاتها المقـــــــ ــن خـــــــــالل مســـــــ مـــــــ

 الطلبة.
 .مجاهدة النفس على تقوى للا والوصول إلى محبتهتؤكد الجامعات من خالل رسالتها ب -

 ويعزو الباحث ذلك إلى: (،5رقم )  أدنى فقرة •



                  
                                                                  

الطالبـــــات حريـــــة  تمـــــنح الجامعـــــاتاإلســـــالم أال أن حـــــث عليهـــــا مـــــن أناقـــــة قـــــد  الظهـــــور بأجمـــــل وابهـــــى صـــــورة  -
 يتعارض مع أنظمتها وقوانينها.شخصية في المظهر والهندام مالم 

ال تحكـــــم علـــــى  علـــــيهم. فـــــي تقيـــــيم اآلخـــــرين والحكـــــم اً أساســـــي اً شـــــرطلـــــيس الخـــــارجي لإلنســـــان  المظهـــــر معيـــــار -
 .»الشكل« وابحث عن صاحب »النية الحسنة« و»العقل الراجح«

ــا أن  - ــاع األول، كمــ ــي االنطبــ ــؤثرة فــ ــل المــ ــو أحــــد العوامــ ــر، وهــ ــي الطــــرف اآلخــ ــؤثرة فــ ــه المــ ــن المظهــــر قدرتــ لحســ
المناســـــب، يعينـــــان علـــــى فـــــتح أبـــــواب عديـــــدة حســـــن اختيـــــار المالبـــــس الصـــــحيحة والظهـــــور بـــــالمظهر الخـــــارجي 

 للمرء، سواء العملية، أو االجتماعية،

 (:5جدول رقم )
 اإلنسانيةالعالقات تحليل فقرات محور 

 المتوسط الفقرة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
T" " 

 قيمة 
Sig." " 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
الرأي المخالف  تشجعنا الجامعة على تقبل

 بصدر رحب
 كبيرة  6 79.416 0.000 13.259 0.857 3.971

2 
ــا أي  ــدر منــ ــذار إذا صــ ــى االعتــ ــا علــ تحثنــ

 خطأ
 كبيرة  4 81.314 0.000 14.664 0.851 4.066

 كبيرة  3 81.752 0.000 17.879 0.712 4.088  تنمي لدينا العمل بموضوعية دون تحيز 3

4 
االحتفــــاالت تشــــجعنا علــــى المشــــاركة فــــي 

 كبيرة جداً  1 84.526 0.000 19.460 0.738 4.226 واألنشطة الالمنهجية

 كبيرة  2 82.628 0.000 17.306 0.765 4.131 تعزز لدي عالقات وثيقة مع زمالئي 5
 كبيرة  5 80.584 0.000 14.818 0.813 4.029 واألتراحتشاركني الجامعة في األفراح  6

 كبيرة   81.703 0.000 19.972 0.636 4.085 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ذلك إلى: انويعزو الباحث(، 4رقم )  أعلى فقرة •
تولي الجامعات أهميـة كبـرى مـن اجـل مشـاركة الطالبـات فـي الفعاليـات الالمنهجيـة, وبعضـها اصـبح يجبـر الطلبـة   -

 .على العمل والمشاركة في فعاليات مؤسسات المجتمع المحلي والمدني كتكملة لمسافات التربية والعملية 
 طيها المناهج الدراسية(.تغلتدريب: تدريب الطالب على المهارات والمعارف الحياتية )التي ال ا -
 المعارض العلمية: تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة.  -
 األنشطة اإلرشادية: االرتقاء بالجانب المعلوماتي عن الحياة الجامعية. -
 األنشطة الترويحية: استثمار أوقات الفراغ في أنشطة ترويحية مفيدة.  -
 لوماتي لدى الطلبة.األنشطة الثقافية: االرتقاء بالجانب الثقافي والمع  -

 ذلك إلى: انويعزو الباحث(، 1رقم )  أدنى فقرة •
احتــرام وجهــات النظــر األخــرى المخالفــة وان كانــت قــد حصــلت هــذه الفقــرة علــى درجــة  فــيتعطــي الجامعــات أهميــة  -

 .% إال أنها لم ترتقي للشكل المطلوب79كبيرة بنسبة 



                  
                                                                  

لم تعد المشكلة فقط بتقبل اآلراء عند اختالف وجهات النظر، بل أصبح مـن ييخـالفي يتعـرض للهجـوم واإلقصـاء،  -
 يصل األمر إلى تخوينه والتنمر عليه والتقليل من شأنه.فضال عن شن وابل من االتهامات عليه، و 

وجود االختالفات في اآلراء ما بين األشخاص هو أمٌر طبيعي، إذ إّن اختالف الرأي ال يفسد للـود قضـية، إال أّن   -
 .والتعصب إلى الرأي الفردي المشكلة تكمن في عدم تقبل هذا االختالف،

 
 المهارات الفنية تحليل فقرات محور (: 6جدول رقم )

 المتوسط الفقرة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
T" " 

 قيمة 
Sig." " 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
ــه  ــا أتعلمـــ ــط مـــ ــة علـــــى ربـــ ــي الجامعـــ تحثنـــ

 بالحياة 
 كبيرة  2 79.562 0.000 12.242 0.935 3.978

2 
تحثني الجامعة على المشاركة في البـرامج 

 كبيرة  3 79.124 0.000 14.096 0.794 3.956 التلفزيونية واإلذاعية 

3 
تشجعني الجامعة على تحديث المعلومـات 

 لتواكب التطورات
 كبيرة  1 81.168 0.000 14.481 0.855 4.058

 كبيرة  5 76.496 0.000 10.648 0.907 3.825 تشركني الجامعة في وضع الكتاب المقرر 4

5 
ــات عمـــــل ودورات ال  ــة ورشــ ــنظم الجامعــ تــ

  منهجية لتنمية قدراتي
 كبيرة  4 76.642 0.000 10.236 0.952 3.832

 كبيرة   78.599 0.000 14.117 0.771 3.930 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ذلك إلى: انويعزو الباحث(، 3رقم )  أعلى فقرة •
جديـد وحـديث سـواء عبـر التكنولوجيـا المحوسـبة فـي  والجامعات في قطاع غزة تحث طلبتها على مواكبة كـل مـا هـ -

شــرح وعــرض مســاقاتها حيــث تشــجع الطالبــات علــى الســير نحــو التكنلوجيــا ســواء فــي إعــداد التقــارير أو األبحــاث 
 أصبحت األن محوسبة عبر األنترنت . واالقتباس من كل ما هو جديد ومنوع. حتى ان بعض االختبارات

المعلومـــات واإلتصـــال ومـــا تفـــرزه مـــن متغيـــرات جديـــدة مـــن خـــالل تطـــوير وتحـــديث تســـعى الجامعـــات إلـــى تحـــديث  -
 .لمتالحقة في تكنولوجيا المعلوماتاقتصادياتها لتواكب التطورات السريعة وا

 ذلك إلى: انويعزو الباحث (،4رقم )  أدنى فقرة •
عنـد وضــع  ذ بوجـه نظـر الطلبـةالمحاضـرين الجـامعين يقـررون المنهـاج علــى الطلبـة دون األخـ بعـضهـذا يـدل أن  -

 .الخطوط العريضة للمساق
غالبــا مــا يقــرر المحاضــر مقــرره علــى كــال الجنســين مــن الشــعبتين فمــنهم مــن يأخــذ بــالرأي الطلبــة والــبعض األخــر  -

 يهمشه عند وضع المقرر.
 

  :اجابة السؤال الثاني
   ما السبل المقترحة لتعزيز دور الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية في تنمية المهارات القيادية لدى المرأة؟ 

 يذكر الباحثان مجموعة من السبل المقترحة ويمكن تلخيصها فيما يلي:



                  
                                                                  

 خصيتها.فرص لتكون قائدة في عدة أنشطة مختلفة داخل الجامعة مما ينعكس على ش منح الطالبات -
 .بهدف التشجيع وشحن الهمم ض القيادات النسوية محليا ودولياعرض السيرة الذاتية لبع -
 .قديما وحديثا والقصص الحية التي تمثل دور المرأة القيادي تتوظيف التكنلوجيا وعرض الفيديوها -
 الالمنهجية. بالطالبات الجدد وإشراكهن في األنشطةاالهتمام  -
 . واطالق مسمى قائد خالل لوحات الجامعة الداخلية نشر إبداعات وابتكارات الطالبات المبدعات المميزات -
الناتجة عن التنشئة االجتماعية والتي تضع المرأة العمل على   - النمطية المالصقة للمرأة  في أدوار   تغيير الصورة 

 .ودةمحد قيادية
 بصور ومواقف تبرز أهمية دور المرأة القيادي. ة تعزيز المناهج والمقررات الدراسي -
األدوار  لع  في  الطالبات  مساعدة - كافية   ممارسيهن  م  وتمكينهم   عالية  بكفاءة  نبه  المنوطةب 

 داخل أسوار الجامعات. مدوره

 

   :الدراسة توصيات
 -:بما يلي انيوصي انفإن الباحث تم التوصل اليه من نتائجفي ضوء ما  -
 . ية راجعة عما تعلموه خالل المساقبة في وضع المنهاج المقرر عليهم واخذ تغذالطل إشراك -
 .األخرينعلى أهمية الشخصية الجذابة في التعامل مع  التأكيد -
 تشجيع الطلبة على تقبل الرأي والرأي اآلخر بصدر رحب. -
 البرامج التلفزيونية واإلذاعية. حث الطالبات على المشاركة في  -
 ة القيادية رأ ت الماي تنمية مهار ف دارسة مدى إسهام الجامعات في المناطق الشمالية لدولة فلسطين  -
 القيادية. دارسة دور وزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات المرأة  -
أداء م  وتمكينها ،  الحكومية  المؤسسات  في  القيادية  للمواقع  الوصول ن  م  المرأة تمكيين   -  ن 

 .دورها القيادي في تلك المناصب
 دورها القيادي.فعيل ت وآليات، المهنية  المهاراتتطوير قدرات المرأة في  -
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