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Abstract: 

The study aimed to reveal the challenges facing Palestinian women in assuming leadership positions in higher 
education institutions. The study used the descriptive analytical approach, and the study sample consisted of 
(101) women affiliated with higher education institutions in the governorates of Gaza, who were chosen using 
a simple random sampling method. The study tool was a questionnaire which was distributed to the study 
participants. The results revealed that all areas of challenges facing Palestinian women in assuming leadership 
positions in higher education institutions had a medium degree with a relative weight (64.76%), and that the 
field of scientific and professional challenges ranked first, with a relative weight (70.06%), and in the second 
rank came family challenges, with a relative weight (69.7%). Material challenges ranked third, with a relative 
weight (69.1%), then organizational challenges with a relative weight (66.0%), and finally personal challenges 
with a relative weight (49.2%). The results showed that there were no statistically significant differences 
between the averages of the estimates of the study sample about the challenges that Palestinian women face 
in assuming leadership positions in higher education institutions due to the variables of academic qualification, 
years of service, and faculty. The study presented a number of recommendations and proposals, most notably 
are the need for higher education institutions to provide an organizational environment which is supportive for 
women to assume leadership positions, the importance of providing more powers and opportunities for women 
in decision-making, and working to empower women scientifically and professionally. The study also 
recommends developing a training program to develop women's capabilities based on upgrading their abilities 
and skills, in addition to paying attention to facilitating procedures for the participation of women in scientific 
conferences, seminars or training courses. 
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 الملخص:     

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت  
( امرأة منتسبة لمؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة، تم اختيارهم بطريقة  101الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )  الدراسة المنهج

 العشوائية البسيطة، طبقت عليهم أداة )االستبانة(.   

ة في مؤسسات التعليم العالي جاءت بدرجة  كافة مجاالت التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القياديكشفت النتائج أن  
%(، وفي الترتيب الثاني التحديات  70.06وجاء الترتيب األول لمجال التحديات العلمية والمهنية بوزن نسبي )   %(، 64.76متوسطة بوزن نسبي ) 
%(،  66.0ت التنظيمية بوزن نسبي ) %(، ثم التحديا 69.1%(، وفي الترتيب الثالث التحديات المادية بوزن نسبي ) 69.7األسرية بوزن نسبي ) 

 %(.49.2وأخيرًا التحديات الشخصية بوزن نسبي ) 

ية  وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه المرأة الفلسطين
العالي تعز  المناصب القيادية في مؤسسات التعليم  العلمي، سنوات الخدمة، الكلية(. وقد قدمت الدراسة عدد من  في تقلد  ى للمتغيرات )المؤهل 

حة المزيد  إتا  التوصيات والمقترحات، أبرزها: ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوفير مناخ تنظيمي داعم لتقلد المرأة للمناصب القيادية، أهمية 
، والعمل على تمكنيها علميًا ومهنيًا، تنمية برنامج تدريبي لتنمية قدرات المرأة يبنى على رفع قدراتها  من الصالحيات والفرص للمرأة في اتخاذ القرار 

 ومهاراتها، االهتمام بتسهيل إجراءات اشتراك المرأة في المؤتمرات العلمية أو الندوات أو الدورات التدريبية.

 التحديات، المرأة الفلسطينية، المناصب القيادية، مؤسسات التعليم العالي. كلمات مفتاحية:
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 المقدمة: 
كرم اإلسالم المرأة ومنحها مكانة مرموقة في المجتمع ومنحها العديد من الحقوق والواجبات العامة والخاصة المالئمة  
لطبيعتها وفطرتها، كما منح لها حقوقًا مساوية للرجل، ومما يؤكد تلك المساواة ما ورد في النصوص التي جاءت مطلقة  

ُ الهِذيَن  }آيات كثيرة ال تميز فيها بين رجل وامرأة، ومنها قوله تعالى:    دون تحديد للجنس، حيث ورد في القرآن الكريم َيْرَفِع َّللاه
(، وكذلك ورد في األحاديث الشريفة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاهِ 11)المجادلة:  {آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  

َل َّللاهُ َلُه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنهةِ " َعَلْيِه َوَسلهمَصلهى َّللاهُ   . "َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهه

المجتمعات العربية في الوقت الحاضر ببناء نهضتها وتقدمها في المجاالت السياسية واالقتصادية  وانطالقًا من اهتمام  
ضع االستراتيجيات  و ق رفاهية أبنائها وسعادتهم وتحسين مستوى حياتهم، وذلك عن طريق  واالجتماعية والعلمية كافًة، وتحقي

في   المرأة والخطط التنموية، واستثمار طاقات أبنائها جميعًا في مختلف التخصصات، ومن هنا فإن الحديث عن إشراك  
 (. 9، ص2009عي )الجندي،جميع مجاالت التنمية ومراحلها أصبح من األمور الضرورية والملحة للتطور المجتم

ى تحقيق التنمية لع  ا قادرةلهيل وتنمية الموارد البشرية وجعهيم العالي التي تقوم بتألوتعد الجامعة من أهم مؤسسات التع
ى لع  دًا كلياً بقاء المجتمع يعتمد اعتما  إن  :ا، يمكن القوله ميت سياسية وفي تأكيد دور الجامعة وأهاالقتصادية واالجتماعية وال
( Cohenلعل من أهمها هو مجال التعلم العالي، ويرى )  لى تطوير مجاالت عدةإا  هى اختالفلالجامعات، وتسعى الدول ع

  س ه رأ انخرط العالم في سباق اقتصادي معرفي مفتاحأن التعليم العالي هو رهان كبير لمستقبل البلدان ولدواع اقتصادية  
   (. 170، ص  2012،  لناصرعبد ا) لتحقيق التنمية الشاملة المال البشري 

ولما كانت المرأة تشكل نصف لب مشاركة فعالة من جميع األطراف  وبما أن عملية التنمية الشاملة في أي بلد تتط 
التنمية الشاملة والقيام بأدوار قيادية وحمل   صنع القرار،    المشاركة بعمليةو   ،المسؤوليةـالمجتمع فإن لها دور في عملية 

المشاركة، وتشير   أي عمل ومنها:  للخوض في  التي تؤهلها  القيادية  الصفات  للمرأة مجموعة من  أن  الحديثة  الدراسات 
 (. 20، ص2018واإلبداع، والتفويض وإعطاء الصالحيات، وبعد النظر، وتكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين )طيفور،  

 مريكية بدور المرأة في العمل ودراسة المشكالت التي حدة األم النفس في الواليات المتوقد ازداد اهتمام الباحثين في عل
تواجهها، وفي السبعينيات اهتمت البحوث بدراسة المرأة في القيادة واإلدارة ومدى صالحيتها لذلك، كما بدأت في الثمانينيات  

ما في التسعينات فقد بدأت البحوث  القيادة واإلدارة واإلشراف، أ  خرى تهتم بعمل المرأة فيأالبحوث في انجلترا واليابان ودول  
ثر عامل الجنس في طريقة التفكير والعمل ونمط القيادة أدارة وبإلنمط القيادة واعلى  (genderتهتم بأثر الجنس )النوع( )

وينطوي موضوع القيادة على قدر كبير من األهمية    (.5، ص2012)علي،    ذلك من الموضوعات  وغير  راكدواالتصال واإل
دارة، فغالبًا ما يعزى نجاح أو فشل المؤسسة في تحقيق أهدافها إلى كفاءة أو عدم كفاءة قيادتها وأن نجاح القائد بالنسبة لإل

غالبية األفراد الذين يمارس قيادته عليهم وذلك وفق األسلوب الديمقراطي   ابالقيام بدوره القيادي يتوقف على قناعة ورض
 المتاح له. 

التساوي والمعادلة بين مفاهيم Vecchioيرى فيكو ) إلى فكرة  بالقيادة، تستند  المتعلقة  النظريات اإلدارية  ( بأن كل 
قة بالتساوي تعكس  ه الفكرة المتعلذه أقطاب مختلفة.األنوثة واالهتمام بالموظفين، والذكورة مع التركيز واالهتمام بالوظيفة ك

ى وجود  أية شواهد ودالئل علك  إال إنه يؤكد بأنه ال يوجد هنا.  وأنوثةفيما يختص بموضوع الجنس، ذكورة    زأالتفكير المج
 (. 312، ص2003استنادا إلى قوالب األدوار االجتماعية )علي،  والرجل القيادية،  رأة فروق بين أساليب الم
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( أن التنظيمات األكثر نجاحًا تسمح باالختالفات فيما يختص بأساليب القيادة، فالمرأة القائدة Neltonبين نلتون )وي
حاليًا تستخدم أساليب القيادة التقليدية )االهتمام بالوظيفة( كأسلوب خاص بالرجل، مع أسلوبها الخاص )االهتمام بالموظفين( 

 (. 70، ص 2019لعملية القيادية )الكعبي، وهذا يعكس شمولية سلوكيات القائد وا

وفي هذا المجال يؤكد علماء النفس واإلدارة، أن مبدأ التعامل اإليجابي مع اآلخرين هو أحد أهم مقومات نجاح النساء  
المواقع القيادية المتقدمة يرتكز على أساسين هما   في عملهن وتفوقهن الوظيفي وأن النجاح في العمل ووصول المرأة إلى

وعي الذاتي وقوة الشخصية وأن أهم شروط استراتيجية النجاح الوظيفي هو قدره المرأة على التوفيق بين قوة الموقع القيادي ال
األوبين دوره العمل والعمالء والمراجعين و ا  في  الزمالء  التعامل مع  والعائلي وكيفية  ثقة اآلسري  بقدرتها  اكتساب  خرين 
 إن أسلوب المرأة يعكس ميزة وخاصية المساندة والتشجيع بطريقة أكثر وضوحًا من أسلوب الرجل.  وكفاءتها.

وتضيف الدراسات الحديثة المتعلقة بالقيادة بأن أسلوب المرأة القيادي هو األسلوب األمثل للتنظيمات المستقبلية، والتي  
تراتيجية المرأة الحياتية، المتسمة بصورة شمولية لجوانب تعتمد كثيرًا على تطوير الفريق الواحد، هذا األسلوب يعكس اس

 . (2012، المشهداني،2001، موفق؛ الشهابي و 2015)السبتي والقريشي،  الحياة شاملة األدوار المختلفة للمرأة 

أداء   جاد قيادات نسائية لديها القدر الكافي من المعرفة والمهارات القيادية التي تمكنها منإيأصبحت هناك حاجة إلى 
جل زيادة  أعملها بما يلبي متطلبات المجتمع، حيث تعمل في إطار من التعاون والتنسيق بين القيادات والمرؤوسات من  

   . (19، ص 2019الدغرير، األداء )ى كفاءة وفاعلية في  إلعلى التحفيز ورفع مستوى أدائهن وتمكينهن بشكل يؤدى  القدرة

( عدم اختالف المرأة عن الرجل فيما يختص باألسلوب القيادي، إال أن المرأة تميل إلى  Al-Lail,2017ويوضح )
اتباع أسلوب المشاركة في اغلب األحيان مقارنة بالرجل، وينسب ذلك على أمرين األمر األول: محاولة المرأة القائد من 

لعام بضرورة كون القائد رجاًل، واألمر الثاني:  التغلب على الرفض الخفي لسلطتها كامرأة قائد، هذا الذي يخالف التصور ا 
 (.350، ص 2003هو كون المرأة أكثر قدرة على تطوير عالقات إنسانية أفضل في التنظيم )على، 

ا عدد هت خالللذا الموضوع وقابهأجرتها عن    التي(  1998الباحثة النفسية السويدية )ماري سدريك،    إال أن دراسة 
كة المنافسة مع الزمالء الرجال  ر ى أن العديد من النساء يخشين خوض معلن مواقع قيادية، ع ليشغمن النساء الالتي  راً كبي 

كذا يتنازلن  وه  ا مسؤولة أو مديرة أو رئيسة قسمهكون   لمرأة م الوظيفي خوًفًا من االنتقاد أو عدم قبول الرجال ل لفي الس  واالرتقاء
ن البقاء في  لويفض المواجهة ويقررن االنسحاب من رارفي اتخاذ الق ركةيا والمشالع العلى المواقهن في الوصول إعن حقوق
   (.1، ص2001، وفقوم الوظيفية )الشهابيمن المواقع  الخلفية الخطوط 

( أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة هي تحديات تنظيمية تنشأ بسبب  Amondi,2011, p59كما أشار أموندي )
المحدودة التي ال تتناسب مع حجم مسؤولياتهن، وعدم وجود سياسات تكفل المساواة ومشاركة المرأة، واالفتقار إلى  السلطة  

الحميدي ) للمرأة، كما أوردت دراسة  المهني  التطوير  ( أن هناك تحديات شخصية Al-Ahmadi,2011, p151برامج 
القيود الدينية، والتمييز الجنس ي والمجتمع المهيمن الذكور وموقف   وثقافية للمرأة تتمثل في األدوار التقليدية للزوجة واألم، 

القادة الذكور تجاه دور المرأة في محدودية الفرص المتاحة أمامهن في التعليم العالي والممارسات الترويجية المتحيزة، عالوة 
لرئيس ي في عدم مساواة المرأة مع  على ذلك من الضروري أيضا معرفة أن العوامل الثقافية واالجتماعية كانت العامل ا
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السبب وراء نقص تمثيل المرأة في الدور القيادي. باإلضافة إلى النظرة السلبية للمرأة    الرجل في التعليم أصبحت بعد ذلك
    ((Rousan,2014,p.125 في توسع القوى القيادية للمرأة  عن قدرتها القيادية وثقافة المجتمع التي مثلت عائقاً 

م المرأة هذه المخاوف عليها تعزيز ثقتها بنفسها وتطوير وعيها بذاتها ومعرفة مكامن القوة في شخصيتها ولكي تقاو 
. ولتحقيق ذلك ال بد للمرأة من أن تعرف قدراتها (261، ص2016،  عوني، والياميإيجابي )برازها على نحو  إومحاولة  

االت تتفوق على زمالئها ضمن إطار العمل العام لكي تستطيع  الحقيقية والوظائف التي تالئم مقدرتها الذاتية وفي أي المج
تقوم بتشخيص المعوقات التي تجابهها عند   أنعليها  أن تحقق قدر أكبر من النجاح والتفوق. فضاًل عن أن المرأة القيادية

،  2001،  وفقوتحقيق طموحها )الشهابي وم  اً ها للموقع القيادي والعمل على تذليلها لتستطيع مواصلة عملها بنجاح وتقدمئ تبو 
ولكي تتمكن المرأة من تحقيق نتائج إيجابية في أدوارها القيادية البد أن تنظر إلى قدراتها الذاتية وإلى متطلبات (.  2ص

  ، وذلك يتطلب أن تكون واثقة من قدراتها، جريئة وذكية لتتمكن من مواجهة(Tickle,2013,P.14)  الوظيفة التي تقوم بها
،  2015الغامدي )   ةالباحث  أجرتهاوفي دراسة    الكثير من مواقف التوتر والصراعات الوظيفية التي تتحدى معارفها ومهاراتها.

توفير السياسات والعمليات االستثمار في قدرات المرأة وتمكينها والممارسات والهياكل اإلدارية  ضرورة  إلى    ت، أشار (20ص
 من خالل مشاركة العاملين في السلطة والمعرفة والمعلومات والمكافآت.التي تعزز ممارسة التكامل العالي 

وقد تحسست الباحثة أن هناك مشكلة واقعية تتمثل بوجود جملة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام المرأة في  
وهو بال شك يعد مظهرًا    الفلسطينية وبيان حجم هذه التحديات  سعيها لتولي المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي

وتجاوزه بما يخدم مسيرة المرأة الفلسطينية في قيادة التعليم  من مظاهر الخلل والقصور الذي ال بد من العمل على معالجته
 . العالي

 :  مشكلة الدراسة

 ألخرى  طبقة ومن ألخر  مجتمع من فلتخت التغيير ذاه درجة نإال أ تتغير، زالتوما االجتماعية رأة الم مكانة تغيرت
 حقوقاً  نالت ن أ بعد خيرةاأل السنوات   في جذرياً  تغيرت قد  للمرأة الفلسطينية االجتماعية المكانة أن   كما ألخرى، امرأة  ومن

 طويالً ًا  شوط الفلسطينيةرأة  الم قطعت ذ إ  المساواة  قدم ى لع الرجل مع تقف جعلتها مجتمعنا في  ونضالية ومدنية سياسية
 والفنية.  والثقافية االجتماعية والمجاالت والصحة التعليم في

ومع االهتمام العالمي بدور المرأة في العمل ودراسة المشكالت التي تواجهها، واهتمام البحوث بدراسة المرأة في القيادة  
الموضوعات  واإلدارة   لذلكومدى  واالتصال واإلدراك وغير ذلك من  القيادية  فإ ،  صالحيتها  المواقع  إلى  ن وصول المرأة 

المتقدمة يرتكز على الوعي الذاتي وقوة الشخصية وقدرتها على التوفيق بين قوة الموقع القيادي وبين دورها األسري العائلي  
العمل واكتساب ثقة اآلخرين بقدرتها وكفاءتها. ومن   الزمالء في  التعامل مع  الدراسات )الشهابي  و   هذه األبحاث وكيفية 

الحسين، 2019،  شرعي؛  2001،وفقوم وآخرون،  ؛2011؛  الغامدي،  2013عشوي    ؛Coleman,2010؛  2015؛ 
 (. AL-Magableh&Otoum,2014؛ 2018؛ طيفور، 2018؛ الدغرير،2019الكعبي،

 االقتصادية التنمية تحقيق ىعل  قادرة وجعلها البشرية الموارد وتنمية يلهبتأ تقوم العالي يمالتعل مؤسساتوحيت أن  
جة لها  اوالحفي عملية التنمية الشاملة والقيام بأدوار قيادية وحمل المسؤولية  لدور المرأة   تأكيد  وفي والسياسية واالجتماعية

على   العالي  التعليم مؤسساتفي    منتسبةعدد المرأة اليأتي مع ارتفاع  وهذا    ، العالي التعليم مؤسساتفي أداء عملها في  
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التي    التحديات، ورغبتها في الوصول إلى المواقع القيادية، ارتأت الباحثة إلى الوقوف على  واإلداري المستوى األكاديمي  
   . مؤسسات التعليم العاليالقيادية في  ناصبالم  ىتواجه المرأة الفلسطينية في الوصول إل

   أسئلة الدراسة:

من وجهة  المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي التي تواجه  التنظيمية التحدياتما  .1
 ؟ نظرها

من وجهة  التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي  ما التحديات العلمية   .2
 ؟ انظره

من وجهة  التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي  األسرية    ما التحديات .3
 ؟ انظره

من وجهة  في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي    التي تواجه المرأة الفلسطينيةما التحديات المادية   .4
 ؟ انظره

التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة  ما التحديات الشخصية   .5
 نظرها؟ 

( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة  α  ≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  .6
العالي   التعليم  القيادية في مؤسسات  الفلسطينية في تقلد المناصب  تعزى لمتغيرات  في التحديات التي تواجه المرأة 

 (؟ الكليةدمة، سنوات الخالمؤهل العلمي، )

 فرضيات الدراسة: 

( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
المؤهل التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير  

 العلمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(. 
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في  ( بين متوسطات  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

سنوات التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير  
 سنوات(.  10سنوات، أكثر من 10-5سنوات، من  5الخدمة )أقل من 

ات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في  ( بين متوسطα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير الكلية 

 (. كليات أخرى )العلوم اإلدارية، القانون، العلوم اإلنسانية، الدبلوم المتوسط، 

 أهداف الدراسة: 

 . التحديات التنظيمية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي التعرف على   .1
 . إبراز التحديات العلمية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي .2
 . تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العاليبيان التحديات األسرية التي تواجه المرأة الفلسطينية في  .3
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 . الكشف عن التحديات المادية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي .4
   .العاليإبراز التحديات الشخصية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم  .5
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في التحديات التي تواجه المرأة   مدى وجود اختالفات بين  كشف عن ال .6

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

 أهمية الدراسة: 

في كونها من الدراسات النادرة المطبقة المرأة، و   دوروعًا حديثًا ومهمًا ومواكبًا للتطورات في مجال  تتناول الدراسة موض .1
في تقلد المناصب القيادية ا  مؤسسات التعليم العالي للوقوف على التحديات التي تواجههفي    المرأة الفلسطينيةعلى  

 والعمل على تالفيها. 
المزيد من الصالحيات التي    االقيادي للمرأة الفلسطينية في مؤسسات التعليم العالي ومنحهتحسين الدور  قد تفيد في   .2

 بحرية مطلقة.  اتيسر لهن القيام في مهام عمله
بالفائدة في .3 الدراسة وتوصياتها أن تعود  التعليم    يتوقع من خالل نتائج  الفلسطينية في مؤسسات  تطوير دور المرأة 

    .االمشاركة الفعالة في العملية القيادية اإلدارية على مختلف مستويات عملهتمكينها من  العالي من خالل
وفي سلوكهم في مؤسسات التعليم العالي  وفي تفكير أصحاب القرار  لين في اإلدارة العليا  و من الممكن أن تساعد المسئو  .4

التحديات التي تعرقل ذلك والعمل على  أهم  ب  مروراً تطوير المرأة في تقلد المناصب القيادية    اإلداري العام؛ لتعزيز
 إصالحها.

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على التعليم في مؤسسات التعليم العالي ومتخذي القرار عن أهمية إعطاء  .5
   . من أجل تطوير إدارتهامزيد من الصالحيات للمرأة القيادية في مؤسسات التعليم العالي في تولي المناصب القيادية 

 حدود الدراسة: 

 اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:   

 الحدود البشرية: المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات التعليم العالي.   -
   مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة في فلسطين. :ةالمكاني  ودالحد -
 م. 2020/ 2019: الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ةالزماني  ودالحد -

 مصطلحات الدراسة:

 تعرف مصطلحات الدراسة الحالية إجرائيًا كما يلي:

تنظيمية، التحديات )الهي مجموعة العوامل التي تواجهها المرأة الفلسطينية في مؤسسات التعليم العالي سواًء كانت    التحديات: 
أة المناصب القيادية، والتي تفرض متطلبات (، والتي تؤدي إلى عرقلة تقلد المر المادية، الشخصية  المهنية، األسرية،و العلمية  

معينة ال بد من توفيرها من قبل مؤسسات التعليم العالي، والتي ستحدد بناء على استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة  
 )االستبانة(. 
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 الكلية، رئيس قسم(. يقصد بها تقلد منصب في مؤسسات التعليم العالي )رئاسة المؤسسة، عمادة  المناصب القيادية:

 الدراسات السابقة:

في األدبيات النفسية نجد أن   Women and Leadershipومن تتبع حركة البحث العلمي الخاصة بالمرأة والقيادة  
نماط القيادة وعالقتها بالجنس، واالتجاه نحو القيادة النسوية فضاًل عن محور  أالبحوث قد توزعت على محاور أساسية هي:  

 الدراسات، وفقًا لما يلي:   هذه ي هذا الجزء لبعضوتعرض الباحثة فول المرأة إلى المواقع القيادية، معوقات وص

إلى الوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه النساء في الوصول إلى المواقع    (2019الكعبي )هدفت دراسة  
الدراسة من ) بغداد من وجهة نظرهن، وتكونت عينة  أداة  144القيادية في جامعة  استخدام  تدريس، وتم  ( عضو هيئة 

بالجانب التنظيمي والعلمي واألسري   ظهرت النتائج أن المعوقات تزداد حدة كلما تعلق األمرأاالستبانة في جمع المعلومات، و 
والمادي، وأن أبرز هذه المعوقات هي التنظيمية وذلك باعتقاد المسؤولين أن المرأة القيادية أقل قدرة على اتخاذ القرارات  

 الصائبة.   

ومعوقاته   إلى تحديد درجة التمكين اإلداري للقيادات األكاديمية النسائية في جامعة حائل  (2018طيفور )هدفت دراسة  
( من  44من وجهة نظرهن أنفسهن، واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )

األكاديمية  للقيادات  اإلداري  للتمكين  الكلية  الدرجة  أن  إلى  نتائجها  في  الدراسة  وتوصلت  النسائية،  األكاديمية  القيادات 
    .لية لمعوقات التمكين متوسطةالنسائية كبيرة، وأن الدرجة الك

بالتحديات في إلى    ( 2018الدغرير )هدفت دراسة   بأبعاده  النسائية  للقيادات  التمكين اإلداري  التعرف على عالقة 
تواجههن في مجال العمل، استخدمت الباحثة    التي  الجامعات السعودية الناشئة، كما هدفت إلى التعرف على التحديات

الوصفي من خال ) المنهج  االستبانة على عدد  اإلداري 50ل توزيع  التمكين  أن مستوى  الدراسة  نتائج  قائدة، وأظهرت   )
للقيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة جاء بدرجة متوسطة، مرتبة تنازليًا )العمل الجماعي، االتصال الفعال،  

ا أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة وضعيفة التدريب والتطوير المهني، التحفيز، الحرية وتفويض السلطة(. كم
بين متغير التمكين اإلداري ككل ومتغير التحديات لدى القيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة. كما أن التحديات 

   التي تواجه القيادات النسائية في مكان العمل تؤثر وبشكل سلبي على مستوى التمكين اإلداري ككل. 

عن معوقات وصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام في السعودية باستعمال    (2015)الغامدي  وبحثت دراسة
( موظفة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن المعوقات الثقافية ليست ذات 111عينة اختيرت مكونة من )

، كما أكدت غالبية العينة على الموقف الداعم من آبائهن أو أزواجهن  ةول المرأة إلى المناصب القياديأهمية في منع وص
في حالة توليهن مناصب قيادية، ومن ناحية أخرى، توصلت الدراسة أن المعوقات الشخصية لها األثر األكبر في تعطيل 

ها في الوصول إلى  كشفت نتائج الدراسة عن محدودية طموح المرأة وضعف رغبتو وصول المرأة إلى المناصب القيادية،  
    .المناصب القيادية

ردنية ألالتعرف على دور التمكين اإلداري للمرأة في المواقع القيادية في الجامعات اإلى    (2013التيمة )هدفت دراسة  
ة، ( من العامالت في المراكز القيادية بالجامعات األردني56بداع اإلداري، وطبق مقياس التمكين على عينة من )إلوعالقته با

( من المرؤوسات للقيادات األكاديمية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود  640ومقياس اإلبداع اإلداري على عينة من )
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 اإلداري داري، حصل مجال تفويض السلطة على المرتبة األولى من بين مجاالت التمكين  اإلدرجة متوسطة من التمكين  
   المرؤوسين من وجهه نظرهن أنفسهن في جميع المجاالت.   ىلداإلداري  بداع  إلاوبدرجة مرتفعة مع وجود درجة مرتفعة من  

وكانت العينة قصدية  في االتجاه نحو القيادة النسوية في تسع دول عربية،    (2013)   عشوي وآخرون   وبحثت دراسة
تية )الجزائر، مصر، السودان، الكويت، السعودية، قطر، االمارات العربية المتحدة، اليمن، سوريا( وقد بلغ  آلمن البلدان ا
سنة ومن مستويات تعليمية متنوعة في جامعات ومؤسسات    60-20( من الذكور واإلناث بأعمار من  1568عدد العينة )

هلي، اظهرت النتائج أن هناك اتجاه سلبي عام نحو المرأة  إنتاجية مختلفة حكومية وشبه حكومية في القطاعين الخاص واأل
 جمالية يفضلون أن يكون مسؤولهم رجاًل. إل% من العينة ا70ذ تبين أن إفي مراكز القيادة 

للمواقع    (2011)   الحسين  وبالمثل بحثت دراسة األردنية  المرأة  تبوء  أمام  التي تقف  المعوقات  أهم  األردن عن  في 
ظهرت النتائج أن المرأة القيادية في وزارة التربية والتعليم األردنية تواجه  أ( امرأة قيادية  27عينة من )القيادية باستعمال  

القيادية   المراكز  إلى  للوصول  المعوقات  والمرأة ومحدودية  أ بعض  الرجل  ذهن  في  للمرأة  السلبية  النمطية  الصورة  همها: 
 تها بالعمل، والتحيز ضدها الناجم عن المحسوبية )الواسطة( والعشائرية.   طموحها وعدم ثقتها بنفسها وبقدراتها وعدم استمراري

دراسة   قمة    (Amondi,2011)وبينت  إلى  الصعود  في  المرأة  أمام  الحواجز  أقوى  التنظيمية من  العوامل  أن  إلى 
ستراتيجيات إلى تحسين المناصب القيادية، يليها العوامل االجتماعية والثقافية وأقلها العوامل الشخصية. ولذلك ركزت اال

 تمثيل المرأة في اإلدارة والقيادة التربوية العليا في المدرسة، والمجتمع، والسياسات الحكومية، وقانون التعليم، ودستور البلد. 

التي بحثت في مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي من وجهة نظر القيادات    (2001الشهابي وموفق)وهدفت دراسة  
( امرأة في مختلف المواقع القيادية في القطاع العام في العراق، ظهر منه أن المشكالت 122النسائية وباستعمال عينة من ) 

 خيرًا المشكالت المادية.   أتماعية و التنظيمية لها األثر الكبير تليها المشكالت الشخصية ثم المشكالت البيئية واالج

في أهم المعوقات التي تواجه المرأة في توليها المناصب القيادية في المجتمع   (2008ن)الغانم وآخرووبحثت دراسة  
( شخصًا يمثلون مختلف شرائح المجتمع، كشفت النتائج عن تبني العينة لموقف معارض الى  150القطري، شملت العينة )

يضًا أن  أالقيادية للمرأة، وذلك ألن المجتمع لديه صورة جاهزة محددة المواصفات لصورة المرأة، واتضح    حد ما لألدوار
ناث وبحسب العينة فإن المرأة غير صالحة  فراد العينة يفضلون أن يكون رئيسهم رجاًل وفي هذا تساوى الذكور واإلأ غالبية  

 لمثل هذا النوع من األعمال.  

الخصائص والخبرات التي تتميز بها القيادات النسائية العمانية، وأهم    ((Al-Lamky,2007كما أبرزت نتائج دراسة  
التحديات التي تواجهها هذه القيادات في بيئات محافظة ومسيطر عليها من الرجال. توصلت هذه الدراسة إلى تمتع النساء 

الية من الدافعية والطموح، كما يعزى نجاح النساء العمانيات في الوصول  العمانيات اللواتي يشغلن مناصب قيادية بدرجة ع
للتعليم،    كبيراً   إلى مناصب متقدمة في أماكن عملهن إلى عدة عوامل من أهمها وجود البيئة االجتماعية التي تعطي اهتماماً 

 والدعم الذي يقدمه الوالدان وخاصة األب. 

جريت في الواليات المتحدة األمريكية أقامتا فيها بمراجعة الدراسات التي    اللتان  (2003)ايغلي وكارلي  كدت دراسةأو 
حول هذا الموضوع، أن النساء يواجهن في الواليات المتحدة األمريكية حواجز بسبب التمييز ضدهن وخاصة في البيئات 
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دائهن الوظيفي أدية أو بعملية تقويم  الذكورية التي يقوم فيها الذكور بعملية التقويم في عملية توظيف النساء للمراكز القيا
 مما يعوق تطور مسارهن الميني ويحول دون ترقيتهن للمراكز القيادية العليا.  

على عدد من المديرين والمديرات في الواليات المتحدة، وهدفت    (Galinsky & others,2003)ظهرت دراسة  أو 
لقيادة، وتقديم توصيات بشأنها للشركات المشاركة. وقد استخدم  إلى التحقق من أهم األفكار الشائعة عن النساء في مواقع ا

( من المديرات والمديرين التنفيذيين من عشر شركات 1129منهج المسح االجتماعي بأداة االستبيان على عينة قدرها ) 
ى أن النساء يواجهن  قيادية في هذه الشركات وتوصلت الدراسة إل  مرأه ا  45مشاركة، باإلضافة إلى إجراء مقابالت هاتفية مع  

المناصب المهمة ووجود عدد محدود من    من  العديد من العقبات نحو التقدم الوظيفي أكثر من الرجال وأهمها: استبعادهن
 نماذج النساء القياديات، والصورة النمطية السلبية للمرأة. 

دراسة عن المديرات في بريطانيا للتعرف إلى األسباب التي تقف عائقًا أمام وصول    (Coleman,2001)وأجرت  
الدراسة أن أسباب عدم وصول المرأة   نتائج  المرأة إلى مركز مدير مدرسة ثانوية في كل من بريطانيا ومقاطعة ويلز، بينت
خيرًا ضعف أساس الجنس، و أز القائم على  إلى موقع مدير مدرسة هي المسؤوليات األسرية ثم العوائق المؤسسية، والتميي

      .ثقة المرأة بنفسها مقارنة بالرجل في تولي المواقع اإلدارية 

 التعليق على الدراسات السابقة:

ذات الصلة بموضوع البحث وبالرغم من تعرض  باإلضافة إلى المزيد من الدراسات والمراجع  و  بناًء على ما تقدم طرحه  
، إال أن ما  ذات العالقة بمتغيرات الدراسة وما خلصت إليه من نتائج وما قدمته من توصياتتلك الدراسات لجوانب متعددة  

المرأة الفلسطينية في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة  يميز الدراسة الحالية هو تناول القضية من وجهة نظر  
، لتمكين المرأة وإشعارها بدورها القيادي وحمل المسؤولية في المجتمع الذي تعيش فيه  والذي ُيعد من الموضوعات المهمة

تقف دون تمكين المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات التي    التحدياتمن صناع القرار الوقوف على أهم  هذا يتطلب  و 
    القيادية فيها. التعليم العالي وتحول دون تقليدها المناصب

 الدراسة وإجراءاتها: منهج

 منهج الدراسة:  

لتطبيق الدراسة وتحقيق أهدافها، معتمدًة المنحى الكمي والنوعي؛   الوصفي التحليلي الدراسة المنهج  الباحثة  استخدمت
 .  حيث استخدمت االستبانة )المنحى الكمي( لجمع البيانات الخاصة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

  العام الجامعي  ، وذلك في الفصل األول منالنساء العامالت في مؤسسات التعليم العالي مجتمع الدراسة من كافة    كون ت
، وقد  البسيطة  عشوائيةال طريقة  الب  من مؤسسات التعليم العالي   امرأة   (125وتم توزيع االستبانة على عدد )   م،2019/2020

منه من)  ،امرأة   (101)  ناستجاب  تكونت  استطالعية  عينة  بأخذ  الباحثة  الدراسة  26وقامت  أداة  تقنين  بغرض  امرأة؛   )
والجدول التالي    في العينة نظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة  ن، وتم دمجهة  والتحقق من صدقها وثباتها بالطرق المناسب

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الكلية(.   
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 حسب متغيراتها توزيع عينة الدراسة : (1جدول )
 النسبة المئوية  التكرار التصنيف  المتغير

 المؤهل العلمي
 % 23.7 24 بكالوريوس 
 % 33.6 34 ماجستير 
 % 42.7 43 دكتوراه 

 سنوات الخدمة
 % 19.8 20 سنوات  5أقل من 

 % 35.6 36 سنوات 10-5من
 % 44.6 45 سنوات  10أكثر من 

 الكلية

 % 13.8 14 العلوم اإلدارية 
 % 15.8 16 القانون 

 % 40.5 41 العلوم اإلنسانية
 % 12.9 13 الدبلوم المتوسط 

 % 16.8 17 كليات أخرى )هندسة، صيدلة،..(
 % 100 101 المجموع

 
 

 

 أداة الدراسة: 

قامت الباحثة ببناء استبانة للكشف عن التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات 
 التعليم العالية، حسب الخطوات التالية:

مراجعة األدب التربوي الخاص بالتحديات التي تواجه المرأة في تقلد المناصب القيادية واالطالع على الدراسات السابقة   -
)الكعبي، دراسة  مثل  العالقة  )الشمري وآخرون،2019ذات  ودراسة  )الدغرير،2019(،  (، ودراسة  2018(، ودراسة 

 (.  2018)طيفور،
التنظيمية، والتحديات العلمية والمهنية، والتحديات األسرية، والتحديات المادية،  : )التحديات تحديد مجاالت األداة وهي -

 التحديات الشخصية(. و 
 ( فقرة.49األداة بلغ عدد الفقرات ) تحت كل مجال من مجاالت صياغة عددًا من الفقرات -

 صدق أداة الدراسة: 

ومناهج وطرق  التربية،  في مجال أصول  واالختصاص  الخبرة  ذوي  المحكمين من  عدد من  على  األداة  تم عرض 
، وقد ُطلب منهم إبداء مالحظاتهم حول صالحية األداة للهدف الذي وضعت ألجله، ومدى مناسبة  وعلم النفسالتدريس،  
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نه مناسبًا، كما تم استفتائهم في مدى مناسبة التقدير الكمي  البنود لكل مجال، ومدى الدقة العلمية واللغوية، واقتراح ما يرو 
 المستخدم في الحكم على استجابة عينة الدراسة. 

وفي ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض البنود، ودمج البعض اآلخر، وحذف بعضها، وتعديل البعض اآلخر، 
( 10لى مجاالت الدراسة، األول: التحديات التنظيمية )( فقرة موزعين ع45وقد تكونت األداة بعد إجراء التعديالت من )

العلمية والمهنية )اتفقر  التحديات  التحديات األسرية )ات( فقر 10، والثاني:  المادية ) ات( فقر 9، والثالث:  التحديات   ،8  )
 ات.( فقر 8، التحديات الشخصية ) اتفقر 

 ثبات أداة الدراسة: 

تطبيقها   تم  الدراسة،  أداة  ثبات  من  معادلة للتحقق  الثبات حسب  معامالت  وباستخراج  االستطالعية،  العينة  على 
 (: 2كرونباخ ألفا كانت كما في جدول )

 (: معامالت الثبات ألداة الدراسة 2جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات  البيان  المجال 

 0.86 10 التحديات التنظيمية المجال األول 
 0.90 10 والمهنيةالتحديات العلمية  المجال الثاني 
 0.84 9 التحديات األسرية المجال الثالث 
 0.88 8 التحديات المادية  المجال الرابع 

 0.91 8 التحديات الشخصية  المجال الخامس
 0.87 45 الثبات الكلي ألداة الدراسة 

وأن قيم معامالت تراوحت (،  0.87( أن قيم معامالت ثبات )كرونباخ ألفا( ألداة الدراسة )2يظهر من الجدول رقم )
"، ويعود تحديات األسرية"ال  التحديات الشخصية"، بينما كان أدناها لمجال"  ( حيث أن أعالها لمجال 0.91- 0.84بين )

 وهي قيم مرتفعة ألغراض التطبيق.المجاالت، السبب في ذلك إلى تباين إجابات أفراد العينة حول فقرات هذه 

 الدراسة:  تصحيح أداة

 الدرجة جل استخراجأمن   الدرجات هذه جمع ثم فقراتها، على المفحوصين الستجابة درجة  وضع داة األ بتصحيح يقصد
 بدرجة كبيرة، بدرجة  جدًا، كبيرة تحديات بدرجة تمثل هي: فقرة كل مام أ بدائل  خمسة وضعت منه، وقد فرد  لكل  الكمية

 الدرجة  على الحصول وألجل  التوالي. على (1،2،3،4،5وزان )وهي تأخذ األ جدًا، قليلة بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة،
أن   يمكن درجة علىأ وبهذا فإن   داة،األ فقرات على استجابتها في التي تحصل عليها الدرجات تجمع مستجيبة لكل الكلية

  (. 45هي )  درجةوأدنى (، 225تحصل عليها هي ) 

 المعالجة اإلحصائية: 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة على مجاالت الدراسة  تم استخدام المتوسطات   -
 التالية:لتحليلي لبنود األداة، وحددت باألوزان النسبية باعتماد الباحثة ثالثة مستويات للتقدير ا
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- ( المئوية  وجود  70النسبة  تعني  فأكثر،  المرأة  كبيرة    تحديات%(  في  تواجه  القيادية  المناصب  تقلد  في  الفلسطينية 
 ( فأكثر.3.5، ويقابلها المتوسط الحسابي )مؤسسات التعليم العالي

- ( المئوية من  )50النسبة  أقل من  إلى  تعني وجود  %70(  تقلد  متوسطة    تحديات%(،  في  الفلسطينية  المرأة  تواجه 
 (.3.5إلى أقل من   2.5ط الحسابي )، ويقابلها المتوسالمناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي

أقل من ) - المئوية  القيادية في  قليلة    تحديات%(، تعني وجود  50النسبة  المناصب  الفلسطينية في تقلد  المرأة  تواجه 
 (.2.5، ويقابلها المتوسـط الحسابـي أقل من ) مؤسسات التعليم العالي

المحكم - السادة  السابقة بعد موافقة  التقديرات  النسبيةين على تلك  وقد تم اعتماد  يقابلها من متوسطات  األوزان  ، وما 
  حسابية. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

اإلجابة عن التساؤل األول ونصه: ما التحديات التنظيمية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية  نتائج  
 ؟انظرهفي مؤسسات التعليم العالي من وجهة 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال التحديات التنظيمية(: 3جدول)

 الفقــرة  م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

األوزان  
 الرتبة النسبية

التقدير  
 اللفظي 

يعتقد المسؤولين أن المرأة غير قادرة على حل مشكالت  . 1
 العمل.

 متوسطة  1 69.8 0.85 3.49

يرفض تقبل المرؤوسين الرجال لفكرة تولي المرأة للمواقع   . 2
 القيادية. 

 متوسطة  3 66.6 0.90 3.33

 متوسطة  5 66.0 0.99 3.30 تزايد متطلبات العمل اإلداري وصعوبته. . 3
يعتقد المسؤولين أن المرأة أقل قدرة على اتخاذ القرارات   . 4

 الصائبة. 
 متوسطة  4 66.2 0.90 3.31

يحد العمل من حرية المرأة القيادية باإلجازات أسوة  . 5
 باألخرين. 

 متوسطة  10 64.2 0.99 3.21

 متوسطة  2 67.2 1.02 3.36 يعتقد المسؤولين أن الحزم اإلداري لدى المرأة ضعيف. . 6
يرى المسؤولين أن المرأة غير قادرة على مسؤولية العمل   . 7

 القيادي.
 متوسطة  6 65.6 0.90 3.28

 متوسطة  8 65.0 0.90 3.25 يتدخل المسؤولين مباشرة في اتخاذ المرأة للقرارات. . 8
 متوسطة  7 65.4 0.91 3.27 يراقب المسؤولين أداء مهام المرأة بطريقة غير موضوعية.  . 9
تاحة الصالحيات للمرأة في إدارة إيقلل المسؤولين من  . 10

 العمل.
 متوسطة  9 64.4 0.85 3.22

 متوسطة  66.0 0.910 3.30 الدرجة الكلية
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   ( ما يلي:3يتضح من تحليل الجدول )

التحديات التنظيمية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة  أن    -
(، وانحراف معياري  3.30حسابي قدرة )%(، بمتوسط  66.0)  ا، حيث بلغ الوزن النسبي لهمتوسطةجاءت بدرجة    انظره

 . ، وهذا يعني أن المرأة ترى أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي الحد من التحديات التنظيمية(0.91)

"، بوزن نسبي  أن المرأة غير قادرة على حل مشكالت العمل  ون يعتقد المسؤولأن أعلى فقرة جاءت التي تنص على"  -
(، وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على" 0.085(، وانحراف معياري )3.49)%(، وبمتوسط حسابي69.8بلغ )

(، وانحراف  3.36%(، وبمتوسط حسابي)67.2" بوزن نسبي بلغ )أن الحزم اإلداري لدى المرأة ضعيف  ون يعتقد المسؤول
" في  قيادية باإلجازات أسوة باألخرينيحد العمل من حرية المرأة ال(، في حين جاءت الفقرة التي تنص على"  1.02معياري )

 (. 0.99(، وانحراف معياري )3.21%(، وبمتوسط حسابي)64.2المرتبة األخيرة، بوزن نسبي بلغ ) 

قدرات المرأة  ل في مؤسسات التعليم العالي مسؤولينفي معرفة ال وجود التحديات التنظيمية إلى القصور ةفسر الباحثوت
إتاحة الفرصة للمرأة قلة  إنجازاتها و   التركيز علىضعف  و   قلة تهيئة المجال لهاإلى  و ،  العملواالستثمار في كفاءتها في  

على    المرأة بتعزيز  من قبل المسؤولين  االهتمام    كما ال يتم،  المنتسبة لمؤسسات التعليم العالي في المشاركة باالجتماعات
المسؤولين يركزون فقط  بعض  ، كما أن  وزيادة ثقتهم بها  العملوالتعرف على أسلوبها وتطبيقها أثناء    مهامهاالتمكن من  

كل اإلهمال الجوانب   الجوانب االنفعالية للمرأة مما يرون فيها ضعف القدرة على الحزم واتخاذ القرارات مهملين في ذلك  على
،  تقليد المرأة للمناصب القياديةفي    دورًا أساسياً   لهاالتي لها عالقة بالمواقف والسلوكيات والمهارات والكفاءات والقدرات التي  

منحها الصالحيات وفرص المشاركة باتخاذ القرارات وبالتالي يحدون  ي فهمها وصعوبة  الغموض ف  مما أدى إلى ارتفاع نسبة
   ترى أن التحديات التنظيمية عائق أما تقلدها المناصب القيادية.   المرأة مما جعل  ،من قدرتها

ما التحديات العلمية والمهنية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب  الثاني ونصه:  نتائج اإلجابة عن التساؤل  
 ؟االقيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظره

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال العلمية والمهنية 4جدول)

المتوسط  الفقــرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

األوزان  
التقدير   الرتبة النسبية

 اللفظي 

1 . 
خارج  والدورات  المؤتمرات  في  المرأة  اشتراك  صعوبة 

 فلسطين.
3.81 0.90 76.3 

1 
 كبيرة 

 كبيرة  5 71.4 1.04 3.57 يصعب مواكبة البحث العلمي بسبب األعمال اإلدارية.  . 2
 متوسطة  6 68.2 0.88 3.41 مشاركات المرأة التي تخدم تطور العمل.يحبط المسؤولين   . 3
 متوسطة  7 67.6 0.90 3.38 يرفض المسؤولين ابراز أنشطة المرأة العلمية والفكرية.  . 4
 متوسطة  8 66.8 0.90 3.34 يهمل المسؤولين تقدير جهود المرأة التي تبذلها باستمرار. . 5
 متوسطة  10 65.4 0.85 3.27 المكافأة الستمرار عمل المرأة.يغيب المسؤولين معيار  . 6
 كبيرة  2 74.4 0.79 3.72 محدودية البرامج التطويرية لرفع الكفاءة اإلدارية للمرأة.  . 7
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8 . 
من   لمزيد  المرأة  تولي  استعدادات  دعم  محدودية 

 65.8 1.06 3.29 المسؤوليات.
9 

 متوسطة 

 كبيرة  3 73.2 0.86 3.66 المرأة في جوانب عديدة في العمل. تقييد المسؤولين عمل   . 9
 كبيرة  4 71.6 1.05 3.58 يهمل المسؤولين البحوث المقدمة من المرأة. . 10

 كبيرة  70.06 0.92 3.50 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:  4يتضح من تحليل الجدول )

أن التحديات العلمية والمهنية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي    -
(،  3.50%(، بمتوسط حسابي قدرة )70.06من وجهة نظرهن أنفسهن جاءت بدرجة كبيرة، حيث بلغ الوزن النسبي لها )

وجود تحديات كبيرة في المجال العلمي    في مؤسسات التعليم العالي ترى لمرأة  وهذا ما يعني أن ا(.  0.92وانحراف معياري )
 وال بد من الحد منها.والمهني 

اشتراك المرأة في المؤتمرات والدورات خارج فلسطين"، بوزن نسبي    على "صعوبةأن أعلى فقرة جاءت التي تنص    -
على  في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص    (، وتلتها0.90(، وانحراف معياري )3.81%(، وبمتوسط حسابي)76.3بلغ )

(، وانحراف  3.72%(، وبمتوسط حسابي)74.4البرامج التطويرية لرفع الكفاءة اإلدارية للمرأة " بوزن نسبي بلغ ) "محدودية
تبة (، في حين جاءت الفقرة التي تنص على" يغيب المسؤولين معيار المكافأة الستمرار عمل المرأة" في المر 0.79معياري )

 (. 0.85(، وانحراف معياري )3.27%(، وبمتوسط حسابي)65.4األخيرة، بوزن نسبي بلغ )

العام في ميدان عمل مؤسسات التعليم العالي بالتنمية المهنية والعلمية ألعضاء هيئة   ذلك إلى القصور  ةفسر الباحثوت
الفلسطيني للمجتمع  الحالية  المادية والظروف  للمعوقات  المؤتمرات  االهتمام    قلةذاته، حيث    التدريس عمومًا راجع  بعقد 

صعوبات بالمشاركة بالمؤتمرات العلمية وزادها  مشاركة المرأة  هذا انعكس بدوره على  و بشكل عام،    الدورية والنشر العلمي
يتطلب تجاوز إجراءات السفر خاصة في حالة الحصار الذي يعشيه ألن هذا    ،بالرجالإذ ما قورنت  خاصة الخارجية أكثر  

هيئة لت  حاجة إلى وقت كافيكما أنها بذلك صعبًا تبعًا لظروفها،    كون يقد  )األب، الزوج، األخ( و   موافقة اسريةقطاع غزة، و 
رفع كفاءتها العلمية ساعد على  التي ال تمن البيئة المحيطة  رأة  القيه المتاالحباط الذي  باإلضافة إلى  ،  إمكانياتها وقدراتها

ابراز كفاءتها العلمية   اهمالو   التطورات العلمية والمهنيةعلى  المرأة  االهتمام بتدريب    في  ضعف  كما أن هناك،  واإلدارية
، مما  تطوير المرأة حول    واضحة  معتقدات  لديهم  ال يوجدكما تجد المرأة أن المسؤولين  ،  ز جهودها وانشطتها الفكرية وتعزي

ترى أنه يجب على مؤسسات العليم العالي أن تقوم بدورها المحتوم من خالل تأهيل المرأة علميًا ومهنيًا وثقلها  المرأة  جعل  
 . بالخبرات المناسبة التي تمكنها من تقلد المناصب القيادية

ما التحديات األسرية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية  نتائج اإلجابة عن التساؤل الثالث ونصه:  
 في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظرهن أنفسهن؟

 األسرية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال التحديات 5جدول)

المتوسط  الفقــرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

األوزان  
 النسبية

التقدير   الرتبة
 اللفظي 
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1 . 
تعرض المرأة لصراع األدوار )زوجة، أم، أخت( مع كونها 

 متوسطة  5 68.4 0.91 3.42 مسؤوله إدارية وانعكاسات ذلك سلبيًا عليها.

2 . 
الدوام وانعكاس ذلك سلبيًا تضطر المرأة القيادية للتأخر في  

 على التزاماتها األسرية. 
 متوسطة  6 67.6 1.05 3.38

3 . 
تضغط التأثيرات النفسية والتغيرات الجسدية للحمل والوالدة  

 على تحقيق أهداف المرأة.
 متوسطة  2 76.1 0.97 3.80

 كبيرة  3 72.8 0.88 3.64 رفض تقبل األب أو الزوج أو األخ لتقلد المرأة للمراكز القيادية. . 4

5 . 
تدني مستوى التقبل لدور المرأة القيادي في المستويات اإلدارية 

 العليا.
 كبيرة  1 78.4 0.90 3.92

 متوسطة  9 64.2 1.06 3.21 العادات والتقاليد تحد من تقلد المرأة للمناصب القيادية. . 6

7 . 
المنزل على التوفيق بين واجبات ضعف قدرة المرأة القيادية 

 العمل. و 
 متوسطة  8 65.8 0.92 3.29

 متوسطة  4 68.6 0.87 3.43 قلة تقبل األهل لسفر المرأة لحضور االجتماعات أو مؤتمرات. . 8
 متوسطة  7 66.2 0.87 3.31 ضعف مشاركة المرأة القيادية أسرتها في األنشطة االجتماعية.  . 9

 كبيرة  69.7 0.93 3.48 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:  5يتضح من تحليل الجدول )

أن التحديات األسرية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة   -
لها)  انظره النسبي  الوزن  بلغ  حيث  كبيرة،  بدرجة  قدر 69.7جاءت  حسابي  بمتوسط  معياري  3.48)  ه%(،  وانحراف   ،)

رادت  أأن هناك تحديات أسرية كبيرة تحتاج لتجاوزها إذا ما    ترى ن المرأة في مؤسسات التعليم العالي  أني  وهذا يع  (.0.93)
 تقلد المناصب القيادية. 

"، بوزن  تدني مستوى التقبل لدور المرأة القيادي في المستويات اإلدارية العليا  أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على"    -
(، وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص  0.90(، وانحراف معياري )3.92وبمتوسط حسابي)%(،  78.4نسبي بلغ )

%(،  76.1" بوزن نسبي بلغ )تضغط التأثيرات النفسية والتغيرات الجسدية للحمل والوالدة على تحقيق أهداف المرأة على"  
العادات والتقاليد تحد من  التي تنص على"    (، في حين جاءت الفقرة0.97(، وانحراف معياري )3.80وبمتوسط حسابي)

(، وانحراف معياري 3.21%(، وبمتوسط حسابي)64.2" في المرتبة األخيرة، بوزن نسبي بلغ ) تقلد المرأة للمناصب القيادية
(1.06 .) 

لمرأة  لنظرة لا  ، وانما تقتصررفع مكانتها المهنيةدعم  قلة تشجيع أسرة المرأة على تطوير ذاتها و ذلك إلى    ةفسر الباحثوت
حثها دون  المشاكل في عملها    تجنبعلى المداومة اليومية لها والراتب الشهري والكفاءة الحالية التي تتمتع بها و   العاملة

  اً كما أن التأثيرات النفسية والتغيرات الجسدية تمثل عائق،  الترقية وتقلد المناصب القيادية  تحفيزها على على تطوير عملها و 
  ي تحد  وأظهرت النتائج،  تحدي أمام المرأة في عملهاوهذا أيضًا شكل    طور لدى المرأة عزز عملية التأن ي  ما يمكن  سلبيًا أمام

، مما الزوج ورعاية األبناء والواجبات والمناسبات االجتماعيةمثل:    ،الواجبات األسريةو طبيعة العمل والتوافق بين مهامها  
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ووقت وتفكير   القيادة مسؤولية هائلة لتقلد المناصب القيادية لمتطلبات    رغبتهاو   مام حرصهاأالتحدي األسري  زاد من صعوبة  
 اهتمامها ورغبتها لتقلد المناصب القيادية.      وهذا يزيد من تحدي ومواكبة التطورات وحل المشكالت،وحرص واهتمام 

ما التحديات المادية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في  نتائج اإلجابة عن التساؤل الرابع ونصه:  
 ؟انظرهمؤسسات التعليم العالي من وجهة 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال التحديات المادية6جدول)

المتوسط  الفقــرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ألوزان  ا
التقدير   الرتبة النسبية

 اللفظي 

1 . 
قلة توفير التغطية المالية للمرأة من أجل االلتحاق بالبرامج 

 التدريبية. 
3.34 0.90 66.8 

5 
 كبيرة 

2 . 
ضعف تناسب الراتب والمخصصات مع جهد المرأة  

 المبذول.
3.90 0.97 78.16 

1 
 متوسطة 

 متوسطة  2 73.52 0.85 3.67 مواقع قيادية. ضعف الحافز والرغبة للمرأة في تسلم  . 3

يرفض المسؤولين منح المرأة المكافآت التي تنعكس على  . 4
 عملها.

 متوسطة  6 65.0 0.78 3.25

5 . 
تعيق اإلجراءات توفير اإلمكانات المادية التي تقترحها  

 المرأة. 
3.61 0.84 72.2 

3 
 كبيرة 

6 . 
إلنجاز متطلبات عمل  نقص التجهيزات واإلمكانات الالزمة 

 المرأة. 
3.13 0.91 62.6 

8 
 كبيرة 

7 . 
قلة توفير الموارد الالزمة لبيئة عمل المرأة إلتمام المهام 

 71.6 0.92 3.58 اإلدارية. 
4 

 كبيرة 

 متوسطة  7 63.6 0.97 3.18 يهمل المسؤولين تقديم الدعم المالي الخاص بأفكار المرأة. . 8
 متوسطة  69.1 0.93 3.45 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:  6يتضح من تحليل الجدول )

أن التحديات المادية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة    -
(، وانحراف معياري  3.45)  ه%(، بمتوسط حسابي قدر 69.1جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ الوزن النسبي لها )ا  نظره

(0.93 .) 

"، بوزن نسبي بلغ  ضعف تناسب الراتب والمخصصات مع جهد المرأة المبذولأن أعلى فقرة جاءت التي تنص على"    -
وبمتوسط حسابي) 78.16)  ،)%3.90( معياري  وانحراف  على"  0.97(،  تنص  التي  الفقرة  الثانية  المرتبة  في  وتلتها   ،)

(، وانحراف  3.67%(، وبمتوسط حسابي)73.52" بوزن نسبي بلغ ) ة في تسلم مواقع قياديةضعف الحافز والرغبة للمرأ 
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"  نقص التجهيزات واإلمكانات الالزمة إلنجاز متطلبات عمل المرأة   (، في حين جاءت الفقرة التي تنص على"0.85معياري )
 (. 0.91معياري ) (، وانحراف3.13%(، وبمتوسط حسابي)62.6في المرتبة األخيرة، بوزن نسبي بلغ )

كانات  الحافز لتقلد المناصب القيادية وقلة التجهيزات واإلم   ابوغي،  ضعف الرواتب بشكل عامذلك إلى    ةفسر الباحثوت
للمرأة لتنمية مهاراتها  البرامج التدريبية  أمام نجاحها في قيادة العمل، كما أن هناك نقص في    التي ترى المرأة أنها تحدي

المعرفية والمادية والتجهيزات التي    باإلمكانياتالمرأة    دعمر النتائج أن المسؤولين ال يهتمون بشيت، و لألدوار القياديةالالزمة  
رواتب ومخصصات  عدم وجود    مؤشرات هذا التحدي، ومن  لتسلم القيادة  ا، وتأهيلهتلزم لها في تحقيق أهدافها في عملها

واالستفادة من ذلك في تشجيع    في مناصب عملهم  المميزين  للعاملينالمتقدمة    مؤسسات التعليميةكالمعمول بها في ال  كافية
    رغبتها أمام تقلد المناصب القيادية. حثالمرأة على تطوير أدائها و 

الخامس ونصه:    التساؤل  الفلسطينينتائج اإلجابة عن  المرأة  التي تواجه  الشخصية  التحديات  المناصب ما  ة في تقلد 
 ؟انظرهالقيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال التحديات الشخصية7جدول)

المتوسط  الفقــرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

األوزان  
 النسبية

التقدير   الرتبة
 اللفظي 

 قليلة  5 48.4 1.05 2.42 تدني مستوى الطموح عند المرأة.  . 1
 كبيرة  2 52.2 0.78 2.61 المرأة.  مكانياتإو  اسبقيادي يتن منصبقلة توفير  . 2

3 . 
اإلداري   العمل  لضغوط  القيادية  المرأة  مقاومة  ضعف 

 كبيرة  7 43.6 0.66 2.18 والقيادي.

4 . 
العقل في التعامل مع تحتكم المرأة إلى العاطفة أكثر من 

 القضايا.
 قليلة  4 49.6 0.81 2.48

5 . 
ضعف المؤهالت والخبرة الوظيفية لتقلد المرأة للمناصب 

 القيادية. 
 قليلة  8 40.4 1.05 2.25

6 . 
الصائبة  القرارات  اتخاذ  على  بقدرتها  المرأة  ثقة  ضعف 

 والرشيدة. 
 قليلة  6 46.6 0.90 2.20

 قليلة  1 65.4 0.95 3.27 تولي المرأة المناصب القيادية.يدفع الخوف من الفشل في   . 7
 قليلة  3 49.8 0.72 2.49 ضعف قدرة المرأة على التواصل مع اآلخرين. . 8

 قليلة 49.2 0.89 2.46 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:  7من تحليل الجدول )يتضح 

المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من  أن التحديات الشخصية التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد    -
(، وانحراف معياري  2.46%(، بمتوسط حسابي قدرة )49.2، حيث بلغ الوزن النسبي لها )قليلةجاءت بدرجة    اوجهة نظره

 وهذا يعني أن المرأة لها نظرة إيجابية بشخصيتها ومؤمنة بطاقتها اإليجابية لتقلد المناصب القيادية.  (.0.89)
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أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" يدفع الخوف من الفشل في تولي المرأة المناصب القيادية"، بوزن نسبي بلغ   -
قلة  ا في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على"  (، وتلته0.95(، وانحراف معياري )3.27%(، وبمتوسط حسابي)65.4)

(، وانحراف معياري 2.61%(، وبمتوسط حسابي)52.2" بوزن نسبي بلغ )توفير منصب قيادي يتناسب وامكانيات المرأة  
" في ضعف المؤهالت والخبرة الوظيفية لتقلد المرأة للمناصب القيادية(، في حين جاءت الفقرة التي تنص على"  0.78)

 (. 1.05(، وانحراف معياري )2.25%(، وبمتوسط حسابي)40.4رتبة األخيرة، بوزن نسبي بلغ ) الم

تمثل عائق كبير امام تقلد المرأة في المناصب القياديةـ   بقليلة ألنها  أن التحديات الشخصية  ذلك إلى  ةفسر الباحثتو 
فهي تمتلك الطموح والهدف ولديها الخبرات والمؤهالت والكفاءة التي ترى أنه يمكن أن تنجح في تقلد منصب قيادي إذا  

، المهارات القياديةب  عمومًا وخاصة فيما يتعلق  قلة تنفيذ برامج التنمية المهنيةكان عمل مناسب، إال أنه يبقى  متوفر لها  
   يعرها بالفشل من تولي أي منصب قيادي.  القيادي  للعمل  وكفاءاتهاموضوعية تقدر قدرتها  و   وجود أساليب محددة  قلةوأيضًا  

 ترتيب مجاالت االستبانة بشكل عام ترتيبًا تنازلياً 

مجاالت االستبانة حسب أوزانها النسبية ( نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات  8يوضح الجدول ) 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا. 

 (: ترتيب مجاالت االستبانة للتحديات التي تواجه المرأة في تقلد المناصب القيادية 8جدول )

االنحراف   المتوسطات المجال  م
 المعياري 

األوزان  
 التقدير اللفظي  النسبية

 كبيرة  70.06 0.92 3.50 التحديات العلمية والمهنية . 1
 كبيرة  69.7 0.93 3.48 التحديات األسرية . 2
 متوسطة  69.1 0.93 3.45 التحديات المادية  . 3
 متوسطة  66.0 0.91 3.30 التحديات التنظيمية . 4
 قليلة  49.2 0.89 2.46 التحديات الشخصية  . 5

 متوسطة  64.76 0.91 3.23 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:   8يتضح من تحليل الجدول )       

العالي  مجاالتأن كافة    - التعليم  القيادية في مؤسسات  المناصب  الفلسطينية في تقلد    التحديات التي تواجه المرأة 
(،  3.23%(، والمتوسط الحسابي بلغ )64.76مجتمعة )  الوزن النسبي لكافة المجاالت  حيث بلغ  متوسطةجاءت بدرجة  

 (.  0.91)وبانحراف معياري 

التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ، وهذا يعني أن واقع  متوسطاً الدراسة قد جاء    جاالتأن المتوسط الكلي لم  -
القتراح ، مما يستدعي الحاجة  متوسطةجاء بدرجة    انظره  من وجهةتقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي  

 ، وتعزيز نقاط القوة.المناصب القيادية المرأة  تقلديعالج نقاط الضعف في  التعليم العاليتوصيات للمسؤولين في مؤسسات 
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 ، وهي تحدياتبالتحديات العلمية والمهنيةتتعلق    ظهرتها نتائج الدراسةأ  التي  المجاالت من خالل التحدياتأن أعلى    -
ومواكبة البحث العلمي   ي مهام عملها،مرأة وترفع كفاءتها فتتعلق بالمشاركة بالمؤتمرات العلمية والبرامج المهنية التي تمكن ال

التدريبية في المجالين العلمي واإلداري بسبب ضرورة    الدوراتبسبب االنشغال باألعمال المختلفة وصعوبة االلتحاق في  
العمل االنقطاع عن  العالي  وذلك من وجهة نظر  التواجد وعدم  التعليم  يليه  المرأة في مؤسسات  تتعلقالتحديا،  التي   ت 

وما يمثل ذلك من واجبات داخل األسرة وعالقات اجتماعية وعدم الرغبة من األهل بتقلد   في مركز تقدم   بالتحديات األسرية
بالتحديات    علقة، يلي ذلك التحديات المتثر كبير في العزوف عن تولي المناصب القياديةأوهي ذات    المرأة المناصب القيادية

وهي خاصة بمنظومة العمل داخل المؤسسة من توفير دعم مالي لإلمكانات والتجهيزات الالزمة إلتمام عمل المرأة    المادية
، كما عدم بكفاءة من ناحية وقلة الموارد المالية الخاصة بالمكافأة والحوافز التي تساعدها على بذل المزيد من التألق بعملها

وهي    بالتحديات التنظيميةتحديات التي تتعلق  ، ثم التوفير ظروف عمل مناسبةتناسب الراتب مع الجهود المبذولة وعدم  
أفكارها وقدرتها على النجاح في العمل القيادي فيها والحد من  وثقتهم    يتعلق بعنف المرأة   المسؤولين  اعتقادخاصة بأفكار و 

،  وقد ينتج ذلك عن الغيرة والحسد  دم لهاتقممكن أن  مستوى الصالحيات والفرص التي  ل من  أقاعتقاد المسؤولين أن المرأة  و 
بحسب نتائج الدراسة ويعزى ذلك بأن المرأة أكثر ثقة بقدرتها وكفاءتها التحديات تأثيرًا    أقل  وهي  التحديات الشخصيةوأخيرًا  

، وهي تؤمن  وخبرتها وهي قادرة على المنافسة للوظائف العليا وتقلد المناصب القيادية إذا تهيأت لها الظروف الكافية لذلك
 القرارات الصائبة وتنافس الرجل في كافة األعمال.ار صدابقدرتها على 

( بين  α  ≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )نتائج اإلجابة عن التساؤل السادس ونصه:  
المرأة   تواجه  التي  التحديات  في  الدراسة  أفراد عينة  تقدير  درجات  في  متوسطات  القيادية  المناصب  تقلد  في  الفلسطينية 

 مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الكلية(؟ 

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضيات التالية: 

سة في  ( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير المؤهل العلمي  

 )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(. 

التباين األحادي ) (  One Way Anovaوللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير الدرجة العلمية تم استخدام تحليل 
 اللة الفروق بين المجموعات، وكانت النتائج كالتالي:لمعرفة د

 مؤهل العلميوفقًا لمتغير ال األحادي(: نتائج تحليل التباين 9جدول )

مجموع   مصدر التباين  المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة  Fقيمة  المربعات 

((sig. 

 األول
 

 0.579 2 1.738 بين المجموعات
 0.376 99 63.601 المجموعات داخل  0.154 1.539

 101 65.339 المجموع 
 0.058 0.991 0.515 2 1.738 بين المجموعات
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 الثاني 
 

 0.520 99 65.601 داخل المجموعات 
 101 66.389 المجموع 

 الثالث 
 0.497 2 1.490 بين المجموعات

 99 66.389 داخل المجموعات  0.070 0.701
0.710 

 101 67.879 المجموع

 الرابع 
 0.488 2 1.366 بين المجموعات

 99 67.879 داخل المجموعات  0.098 0.743
0.722 

 101 69.245 المجموع

 الخامس
 0.515 2 1.546 بين المجموعات

 0.520 99 69.903 داخل المجموعات  0.129 0.991
 101 70.449 المجموع 

 الكليةالدرجة 
 0.206 2 0.617 بين المجموعات 

 99 32.272 داخل المجموعات  0.067 1.078
0.191 

 101 32.890 المجموع
 

( في التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد  α≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة )  ( 9من جدول ) يتضح
وجهة نظر المرأة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي في جميع المجاالت حيث  المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من  

( وهذا يعني 0.067بلغ )(  .Sig)( ومستوى الداللة2( وهذه القيمة أقل من درجة حرية )1.078كانت قيمة ف المحسوبة )
ي تقلد المناصب القيادية  لتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية فاعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على كافة مجاالت  

 لمتغير المؤهل العلمي.  تعزى  في مؤسسات التعليم العالي

أن معظم أفراد العينة يحملن نفس التوجهات والحماسة لتقلد المناصب القيادية في    هذه النتائج إلى  ةعزو الباحثتو  
العمل ويمتلكن نفس  على مستوى  رف  والمهارات والمعا  تقارب في الخبرات واإلمكانياتمؤسسات التعليم العالي، حيث ال 

، وممارسة و أهدافهنالتي تمكنهن من أن يحققن طموحاتهن  وأنهن مدركات ألهمية القيادة ،الدافع لتقلد المناصب القيادية
وبذلك يتساوى كافة أعضاء   الترقيات اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي  ومواكبة التطورات  وظيفتهنفي تحسين  أنشطتهن  

 .تقلد المناصب القياديةهيئة التدريس 

( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لقيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير سنوات الخدمة  التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب ا 

 سنوات(.   10سنوات، أكثر من 10-5سنوات، من  5)أقل من 

  لمعرفة(  One Way Anovaاألحادي )تم استخدام تحليل التباين  سنوات الخبرة    وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير
 النتائج كالتالي: ، وكانت داللة الفروق بين المجموعات

 سنوات الخدمةوفقًا لمتغير  األحادي(: نتائج تحليل التباين 10جدول )
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مجموع   مصدر التباين  المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة  Fقيمة  المربعات 

((sig. 

 األول
 

 0.497 2 1.490 بين المجموعات
 99 66.389 داخل المجموعات  0.058 0.701

0.710 
 101 67.879 المجموع

 الثاني 
 

 0.488 2 1.366 بين المجموعات
 99 67.879 داخل المجموعات  0.066 0.702

0.722 
 101 69.245 المجموع

 الثالث 
 4.14 2 5.37 بين المجموعات

1.58 
 

 99 221 داخل المجموعات  0.052
0.59 

 101 226 المجموع

 الرابع 
 4.1 2 16.6 المجموعاتبين 

1.65 
 

 99 238 داخل المجموعات  0.054
0.5 

 101 255 المجموع

 الخامس
 8.29 2 9.33 بين المجموعات

 99 175 داخل المجموعات  0.062 1.49
0.6 

 101 185 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.515 2 1.546 بين المجموعات 

 99 69.903 المجموعات داخل  0.071 0.991
0.520 

 101 70.449 المجموع
 

 
( في التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد  α≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة )10من جدول )  يتضح

في جميع المجاالت حيث   سنوات الخدمةالمناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر المرأة تبعًا لمتغير  
ذا يعني ( وه0.071( بلغ ).Sig( ومستوى الداللة)2( وهذه القيمة أقل من درجة حرية )0.991كانت قيمة ف المحسوبة )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على كافة المجاالت للتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية  
 . سنوات الخدمةفي مؤسسات التعليم العالي تعزي لمتغير 

مرأة لتقلد المناصب القيادية  ذلك إلى شعور المرأة بأهمية دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير أدوار ال  وتعزو الباحثة
 .  بغض النظر عن السنوات التي انتسبت بها إلى مؤسسة التعليم العالي في ظل الثورة العلمية واإلدارية للمرأة الفلسطينية

( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تواجه المرأة الفلسطينية في تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير الكلية )العلوم  التحديات التي  

 اإلدارية، القانون، العلوم اإلنسانية، الدبلوم المتوسط، كليات أخرى(.
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  لمعرفة(  One Way Anovaاألحادي )تم استخدام تحليل التباين  سنوات الخبرة    وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير
 ، وكانت النتائج كالتالي: داللة الفروق بين المجموعات

 وفقًا لمتغير الكلية األحادي(: نتائج تحليل التباين 11جدول )

 مصدر التباين  المجال 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات 

 قيمة 
((sig. 

 األول
 

 1.265 4 3.794 بين المجموعات
 97 67.927 داخل المجموعات  0.051 3.146

0.402 
 101 71.721 المجموع

 الثاني 
 

 0.579 4 1.738 بين المجموعات
 0.376 97 63.601 داخل المجموعات  0.070 1.539

 101 65.339 المجموع 

 الثالث 
 0.545 4 1.722 بين المجموعات

 0.365 97 62.644 داخل المجموعات  0.052 2.457
  101 65.342 المجموع

 الرابع 
 0.531 4 1.643 بين المجموعات

 0.326 97 60.233 داخل المجموعات  0.060 2.362
  101 63.222 المجموع

 الخامس
 0.515 4 1.546 بين المجموعات

 0.520 97 87.903 داخل المجموعات  0.071 2.991
  101 89.449 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.206 4 0.617 بين المجموعات 

 97 32.272 داخل المجموعات  0.068 1.078
0.191 

 101 32.890 المجموع
الفلسطينية في تقلد α≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة )11من جدول ) يتضح ( في التحديات التي تواجه المرأة 

العالي من وجهة نظر المرأة تبعًا لمتغير الكلية في جميع المجاالت حيث كانت المناصب القيادية في مؤسسات التعليم  
( وهذا يعني عدم  0.068( بلغ ) .Sig( ومستوى الداللة)4( وهذه القيمة أقل من درجة حرية )1.078قيمة ف المحسوبة )

نية في تقلد المناصب القيادية في  وجود فروق ذات داللة إحصائية على كافة المجاالت للتحديات التي تواجه المرأة الفلسطي
 مؤسسات التعليم العالي تعزي لمتغير الكلية.

الباحثة في    وتعزو  القيادية  المناصب  تقلد  في  الفلسطينية  المرأة  التي تواجه  الكليات واألقسام نحو  كافة  اتفاق  إلى  ذلك 
نفس الدرجة، كما أن المرأة انتشرت في مجال   إلى  ، وأن كافة الكليات وصلتامؤسسات التعليم العالي من وجهة نظره

 عملها في كل األماكن وفي الوظائف المختلفة في مؤسسات التعليم العالي. 
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 توصيات الدراسة:

التحديات عدة توصيات يمكن أن تساهم في التغلب على    ةقترح الباحثلنتائج التي أسفرت عنها الدراسة تفي ضوء ا
 ي تقلد المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، كاآلتي:التي تواجه المرأة الفلسطينية ف

لتقلد المرأة للمناصب القيادية، وما يترتب على    بتوفير مناخ تنظيمي داعمضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي   .1
 تقان عملها.إذلك من توفير برامج ودورات تدريبية وتأهيلية تمكنها من 

 مؤسسات التعليم العالي. ها ضمن أولوياتبأنعقد ندوات تشعر المرأة  .2
ة في اتخاذ القرار، والعمل  الصالحيات والفرص للمرأ   المزيد من  احةإتيجب أن تدرك مؤسسات التعليم العالي أهمية   .3

 كارها. أفنجاز إعلميًا ومهنيًا وتسهيل إجراءات عملها وتلبية متطلباتها المادية في  على تمكنيها 
بتشجيع المرأة وتحفيزها باإلضافة على ترشيحها للحصول على العديد من  يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تقوم   .4

 المشاركات التي تمنحها الخبرة وزيادة تمكينها القيادي واإلداري.
 تدريبي لتنمية قدرات المرأة يبنى على رفع قدراتها ومهاراتها على أسس علمية مهنية سليمة. تنمية برنامج .5
يفاد للخارج للمرأة سواء باالشتراك في المؤتمرات العلمية أو الندوات أو الدورات التدريبية إلاالهتمام بتسهيل إجراءات ا .6

 عملهن وتخصصهن.التي لها األثر الكبير في تعزيز قدراتهن في مجال 
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