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 ملخص الدراسة 

على   التعرف  إلى  الدراسة  الفلسطينيهدفت  المجتمع  في  دورها  ممارسة  من  المرأة  تمكين  في  العالي  التعليم  مؤسسات  ومعرفة  دور  مساهمة  ،  مدى 
عينة عشوائية بسيطة  ، واعتمدت الدراسة على منهج المسج االجتماعي، وطبق الباحثان الدراسة على  مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة 
مفردة، واستخدمت صحيفة اإلستقصاء كوسيلة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى  100مكونة من  من طالبات الدراسات العليا في جامعة األزهر

 -عدة نتائج أهمها : 

عزيز وتمكين المرأة الفلسطينية في  % من عينة الدراسة تشير أن لمؤسسات التعليم العالي دور في ت87أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته   •
 المجتمع 

 .% 24قتصادي ساعد في مواجهة األعباء االقتصادية، بنسبة أظهرت النتائج أن دور تلك المؤسسات في التمكين اإل •
ت • في  العالي  العليم  مؤسسات  تستخدمها  التي  الوسائل  أكثر  من  التدريبية  والدورات  والندوات  الدراسة،  فترة  العملي  الجانب  المرأة  أن  وعية 

 .وتثقيفها لتمكينها في المجتمع
أكدن على أن  % من عينة  50أن   • التعليم العالي مكنهن من تنمية مهارات وقدرات  الدراسة  مشاركتهن في نشاطات مختلفة في مؤسسات 

 .وصقل شخصيتهن
 ((، اإلعالم  مجتمع ،   المرأة الفلسطينية،   مؤسسات التعليم العالي ، تمكين المرأة )) 

Abstract  
The study aimed to identify the role of higher education institutions in empowering women to exercise their role in 
Palestinian society, and to know the extent of the contribution of higher education institutions to the promotion and 
empowerment of women. The study relied on the social survey approach, as the researchers applied the study to 
a simple random sample of (100) female postgraduate students at Al-Azhar University. The researchers used the 
questionnaire to collect data. The study reached several results, the most important of which are the following: 
87% of the study sample members indicated that higher education institutions have a role in promoting and 
empowering Palestinian women in society, and that the role of these institutions in economic empowerment 
helped to meet economic burdens, by 24%. Also, the practical aspect of the study period, seminars and training 
courses are one of the most used methods by higher education institutions to educate women in order to 
empower them in society, and that 50% of the study sample confirmed that their participation in various activities 
in higher education institutions enabled them to develop their skills and abilities and refine their personality. 
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 مقدمة  
تجاه تضيق الفجوات بين الرجال والنساء في مجاالت الحياة المختلفة ات ملموسة خالل السنوات الماضية لقدد حقق العالم خطو 

من المواضيع التي شكلت    فأصبحت قضية تمكين المرأة في المجتمع ،  وأسواق العمل وغيرها من المجاالتكالتعليم والصحة  
تفادة من مواهب وقدرات تساعد علي تعزيز القوة التنافسية لبلدها ومساندة نموه فهي مورد ذو  سالصعيد العالمي لإل  ىحيزًا عل

 قيمة وغير مستغل بالكامل في اقتصاد عالمي يتسم بالضبابية. 
بنات األساسية للالمرأة في أي مجتمع دور أساسي في نمو المجتمعات ونهضتها فهي التي تضع الجزء األكبر من ايعتبر دور  

لمرأة  متالكها سالح التأثير فهي األم واالخت والزوجة والصديقة وشريكة الرجل في تحمل المسؤوليات، لكن قدرة المجتمع إلفي ا
عتراف بقيمتها ودورها في المجتمع ومدي تمتعها بحقوقها خاصة  ليها واإلإنوعية نظرة المجتمع    ىفي القيام بدورها تتوقف عل

سرتها أواًل أها من القيام بمسؤولياتها تجاه  ، مما مكن ة لتنمية شخصيتها وتوسيع مداركهاومعرف  ما نالته من تثقيف وتأهيل وتعليم
 . جتماعية المختلفة أهمها التعليممل والمشاركة في مجال الخدمات اإلودخولها ميدان الع

  ى ول تبارها المربية األعإصوصًا بإلنسان عمومًا والمرأة خطريق التحرر الفكري والثقافي ل  على  ىيث يعد التعليم الخطوة األولح
 .األسرة في 

الفلسطينبف المرأة  واجهت  التي  التحديات  من  علالرغم  عقود  ىية  اإل  مدار  والتكالتحديات  السائدة  جتماعية  النمطية  حديات 
في  إبالمجتمع   حضورها  تسجيل  استطاعت  المرأة  أن  اإلال  معدالت  بلغت  حيث  التعليم  اإللتمجال  ف حاق  للذكور  ي  جمالية 

الثانوي حوالي  المرحلة  مقابل  71ة  اإل%91  من  العالي ناث%  التعليم  مؤسسات  في  الملتحقات  الطالبات  نسبة  بلغت  كما   ،
الم60الفلسطيني الطلبة  العالي % من مجموع  التعليم  في مؤسسات  العالي  1لتحقين  والتعليم  التربية  لبيانات وزارة  وفقًا  وذلك   ،
 . 2018/ 2017سي للعام الدرا

أصبح  فتعليم   الفلسطيني  المجتمع  في  وتمكنها  اإلالمرأة  أوضاعها  لتحسين  ضروريًا  واأمرًا  واإلقتصادية  جتماعية  لنفسية 
إذ أن توفير التعليم العالي للمرأة يفتح أمامها   ،ستغاللثة حولها ولحمايتها من اإلالتكيف مع المتغيرات الحاد  ومساعدتها على

 ها في سوق العمل وتمكينها بقوة في المجتمع.حشكل جسرًأ ذو قواعد متينة ساهم بنجاالفرص الوظيفية التي تجعل من المرأة ت
ية في انخراط  تنمية القدرات القيادية والمهار   من هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء علي دور مؤسسات التعليم العالي في

القرار متجاوزة نطا المجتمع وصنع  القومي والوطني  الم  ، كالعمل علىاألسرة  ق  المرأة في  تتساوي مع  ستوي  هذا ما يجعلها 
طرق دعم مشاركة المرأة في القرار في   ي المجتمع الفلسطيني والتعرف علىالمواطنة ف قطبي -الرجل والمرأة –عتبارهما إالرجل ب

 .ية عبر عقود مرتنجازات المرأة الفلسطين ات في نشر مسات المختلفة والتي ساهالمجتمع عبر المؤس
 : لدراسةمشكلة ا 

 ؟مرأة من ممارسة دورها في المجتمعما دور مؤسسات التعليم العالي في تمكين ال
 :عدة أسئلة فرعية منها يؤل الرئيسوينبثق من التسا

 ؟العالي في تعزيز وتمكين المرأة ما مدى مساهمة مؤسسات التعليم  -1
 ؟أسباب مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة ما  -2
 ؟ الوسائل واألساليب التي تستخدمها مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة م ما أه -3
 ؟  مدى مشاركة عينة الدراسة في نشاطات مؤسسات التعليم العاليما  -4
 ؟ هي وجهة نظر عينة الدراسة حول مجاالت تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العاليما  -5

 
 2018احصائيات وزارة التربية والتعليم العالي،  1



 أة الفلسطينية من تمكينها في سوق العمل؟ التحديات التي تواجه المر الصعوبات و ما  -6

 
 : اف الدراسةأهد

 التعرف على مدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة.  -1
 معرفة الوسائل واألساليب التي تستخدمها مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة.  -2
 رأة في مؤسسات التعليم العالي التعرف على أراء عينة الدراسة حول مجاالت تمكين الم -3
 التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية من تمكينها في سوق العمل.معرفة الصعوبات و  -4

 
 -تكمن أهمية الدراسة في أنها تفيد في: :أهمية الدراسة

قيق أهدافها  شراك المؤسسات التعليمية في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكنيها في العمل االجتماعي لتحإتكثيف   -1
 التنموية 

هداف  مؤسسات دولية للوصول للغايات واألتشجيع المبادرات الملموسة لوزارة التربية والتعليم وبدء شراكات جديدة مع   -2
 .تي تنمي وتمكن المرأة في المجتمعال

والتعليمي   -3 والمهني  االجتماعي  الوعي  ومؤتمرات  حمالت  في  للمشاركة  العامة  الجهات  لجميع  منبر  للمرأة توفير 
 الفلسطينية 

تمكنينها في   نشاء مراكز ودراسات وابحاث عن مساهمات وانجازات المرأة الفلسطينية التي ساهمت فيإ  ىالحث عل -4
 .درات القيادية والمهارات الشخصية تعزيز القسوق العمل المجتمعي 

اإل -5 التعليم  توعية  من  مبكرة  بمرحلة  فبناث  لالنخراط  والتقدم  البناء  بمسيرة  والتكنولوجيا دورهن  العلوم  مجاالت  ي 
 .الصحة والبيئة والتعليم وغيرهاو 

على   -6 اإلكأتوظيف    الحث  والمرشدات  المرشدين  من  عدد  التعليم يجتماعيبر  المؤسسات  في  التخصص  ذوي  ة ين 
 لمعالجة مشكالت وقضايا تواجه المرأة الفلسطينية. 

 
 نوع الدراسة ومنهجها: 

لوصفية التي تهدف إلى تصنيف البيانات والحقائق التي يتم تجميعها وتسجيلها ثم تفسيرها  طار البحوث ااتقع هذه الدراسة في  
، وتسعى إلى الوقوف على دور مؤسسات (2000،126)حسين،1وتحليل هذه البيانات تحلياًل شاماًل واستخالص دالالت مفيدة 

 التعليم العالي في تمكين المرأة من ممارسة دورها في المجتمع الفلسطيني. 
ع المعلومات عن حالة األفراد  عرف بأنه أحد األشكال الخاصة بجموتعتمد هذه الدراسة علي منهج المسح االجتماعي الذي ي

، والذي يعد جهدًا علميًا منظمًا يستهدف الحصول علي البيانات  (1999،167)العبد،2وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم   موسلوكه

 
 126ص، )القاهرة: دار عالم الكتب( 1س والمبادئ، ط(، بحوث اإلعالم واألس2000)، سمير حسين 1
 167ص (، المنهج العلمي في البحوث اإلعالمية، )القاهرة: دار الهاني للطباعة(1999)، عاطف العبد 2



، كما أنه من  ( Roger،108،1994)1ت لمواجهة هذه الظاهرة ومعرفة جوانبها المختلفةوأوصاف الظواهر واألساليب التي اتبع
 . (2000،160)عبدالحميد،2أنسب المناهج العلمية مالئمة للدراسات الوصفية عامة 

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
هم قطاع غزة  في  الفلسطينية  الجامعات  في  العليا  الدراسات  لبرنامج  المنتسب  المرأة  للدراسة،    يعد جمهور  األصلي  المجتمع 

كون أن الباحثة أنهت -من طالبات الدراسات العليا في جامعة األزهر  عشوائية بسيطة  حيث طبق الباحثان الدراسة على عينة  
مكونة من   –وكان ذلك تسهياًل لها في عملية الوصول لعينة الدراسة من خالل التواصل اإلجتماعي    الدراسة من تلك الجامعة

 دة .( مفر 100)
 

 أدوات الدراسة: 
تعتبر صحيفة اإلستقصاء أحد األساليب التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من   صحيفة اإلستقصاء:

العينة المختارة أو جميع مفردات مجتمع الدراسة عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المحدودة المعدة مقدمًا، وذلك بهدف 
خصائص   على  إلى  التعرف  تدفعهم  التي  المؤثرات  أو  والعوامل  الدوافع  أو  واتجاهاتهم  المبحوثين  نظر  وجهات  أو  معينة 

   .(2000،160)حسين،3تصرفات سلوكية معينة
 

 صدق األداة وثباتها  
لصدق  تم اختبار ا  بشكل يمكن من تحقيق أهداف الدراسة الميدانية ويجيب على تساؤالتهانتهاء من تطوير أداة الدراسة  بعد اإل

عرضها على  والثبات بتصميم المقياس واختبار صدقه للتأكد من قدرته على تحقيق أهداف الدراسة وقياس متغيراتها من خالل  
بهـدف   الدراسة  بموضوع  المختصين  واألكاديميين  الخبراء  من  ألهداف مجموعه  تحقيقيها  وإمكانية  اإلستمارة  صالحية  تقييم 

إلستمارة في ضوء مالحظات المحكمين، ثم قاما الباحثان بالتحقق من صدق المحتوى من  الدراسة، وتم اجراء تعديالت على ا
( تمثل  عينة  على  قبلي  اختبار  اجراء  االستمارة10خالل  اعداد  تم  االختبار  نتائج  وفي ضوء   ، العينة  اجمالي  من  في   %( 

عادة االختبار على عينة مطابقة بعد مرور أسبوع  م طريقة إ استخدالباحثان باختبار ثبات المقياس بإصورتها النهائية ، ثم قاما  
من جمع المعلومات ن وتم حساب قيمة معامل الثبات بين نتائج االختبارين، وكانت النتيجة وجود معامل ارتباط مرتفع بلغ  

 %( بين نتائج اإلختبارين. 85نحو)
 
 
 
 

 مصطلحات الدراسة :  

 
1 Roger W.& Joseph D.Massmadia Researsh, 4th.Ed(California: Wads worth publishing company,1994) p.108 

 160ص)القاهرة: عالم الكتب( 1(، دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم، ط2000)حمد، مبد الحميد ع 2
 206ص)القاهرة: عالم الكتب (2(، بحوث اإلعالم، دراسات في مناهج البحث العلمي،ط1995)، سمير حسين 3



نسان )رجاًل أو امرأة ( لمعرفة حقوق كل منهما  رتقاء بواقع اإللقدرات واإلعام هو عملية تعزيز ا  التمكين بشكلتمكين المرأة : 
وواجباته وتوفير الوسائل الثقافية والمادية والمعنوية لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات والتحكم في الموارد علي مستوي 

 . (2006،240)خوري،1أو الحياة العامة  األسرة 
من شأنه أن يطور مشاركة المرأة ، وينمي من قدراتها ووعيها ومعرفتها من تحقيق ذاتها ومساعدة  هو كل ما    تمكين المرأة : 

وا العلمية  المجاالت  مختلف  في  وغيرها  واإلإلنفسها  والسياسيةجتماعية  ظروفها    ،قتصادية  علي  السيطرة  إمكانية  لها  ويتيح 
 . (2007)العطار،2ووضعها والمساهمة في بناء المجتمع وتطوره 

 تعليم العالي :ال
ب الجامعية  والمعاهد  والجامعات  الكليات  داخل  يتم  الذي  التعليم  هو  علأي  الحصول  الثانويةى  عد  مدة    ،الشهادات  وتختلف 

سنوات   أربع  الي  سنتين  من  المؤسسات  هذه  في  العليا  الدراسة  الدراسات  النظام  ومرحلة  في  المدرجة  التخصصات  حسب 
 .التعليمي 

 
 الدراسات السابقة :

أساسيًا من رو  رافدًا  السابقة  الدراسات  النظريةتمثل  المعرفة  خب  افد  لإلوالعلمية، وكذلك  السابقين  الباحثين  وتجارب  طالع  رات 
ساعد في  ت، و معرفةالر في إثراء  مما له األثر الكبي  ،التي خلصت لها دراساتهم وبحوثهم  أهم انجازاتهم والنتائج والتوصيات  ىلع

موضوع    تكوين عن  الحاليةخلفية  يسهل    ،الدراسة  أفضلمما  بشكل  انجازها  اطالع   أمر  خالل  فمن  وشمواًل،  عمقًا  وأكثر 
 -نذكر أهم تلك الدراسات وهي كالتالي:علي األدب التربوي والدراسات السابقة  انالباحث

عودي كأحد  الس  ادات النسائية في التعليم العالي وجهة نظر القي: أثر التمكين اإلداري و (3،2018العطوي )  دراسة  -1
 2030مداخل تحقيق رؤية

الدراس  تهدف علي  هذه  التعرف  الي  تحقيق رؤية  أة  مداخل  كأحد  اإلداري  التمكين  القيادات   2030ثر  نظر  من وجهة 
أثر التغيرات الديمغرافية والوظيفية كالرتبة العلمية وعدد   علىالتعرف    إلىالنسائية في التعليم العالي السعودي، كما تهدف  

ال اإلخسنوات  والحالة  والعمر  و جتماعيةبرة  الدراسة  ،  منها  إلىتوصلت  نتائج  اإلداري عدة  للتمكين  معنوي  أثر  وجود   :
 القيادات النسائية في التعليم العالي السعودي.  ىبأبعاده المختلفة عل

أهم   النساالفكان من  للقيادات  الفرصة  اتاحة  السعودي إلتوصيات  العالي  التعليم  في  ال ئية  التعامل مع  مبادمتالك  في  رة 
ستقاللية دون الرجوع لإلدارة العليا وتفويض الصالحيات للقيادات النسائية في التعليم العالي السعودي لتحمل  إالمشكالت ب

 بداع . لتفويض من أثر بالغ علي زيادة اإلالمسؤولية المنوطة بها والمؤثرة في القرارات التي يتم اتخاذها لما يتمتع به ا
 

لدى المرأة العاملة في مؤسسات   ها بتحقيق الذات والتوافق المهني(: اإليجابية وعالقت2017،  4يتي )البش  دراسة -2
 التعليم العالي الحكومية في محافظات غزة 

 
تشرين للدراسات والبحوث العلمية / سلسلة   (، تمكين المرأة في الجمهورية العربية السورية الواقع واالفاق ، مجلة2006خوري ،عصام ،وآخرون ) 1

 219،ص(2(، العدد )28العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )
 م.2007يناير ،  17(، تمكين المرأة اقتصاديا ورقة عمل مقدمة الي مؤتمر ، بمحافظة جدة 2007العطار ، نائلة ) 2
، جامعة  2030القيادات النسائية في التعليم العالي  السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية ( :أثر التمكين اإلداري وجهة نظر2018العطوي ،رويدا محمد) 3

 تبوك ، المملكة العربية السعودية .
( اإليجابية وعالقتها بتحقيق الذات والتوافق المهني لدى المرأة العاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في  2017البشيتي, فاطمة عمر حسين ) 4

 ات غزة .جامعة االقصي.محافظ



في   العاملة  المرأة  لدى  المهني  والتوافق  الذات،  وتحقيق  اإليجابية،  من  كل  مستوى  إلى  التعرف  الحالية  الدراسة  هدفت 
ي الحكومية في محافظات غزة، ووصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تحقيق الذات لدى العامالت مؤسسات التعليم العال

نسبي   وبوزن  مرتفعًا،  جاء  الحكومية  العالي  التعليم  العامالت و   ، %79.74بمؤسسات  لدى  المهني  التوافق  مستوى  أن 
وج مرتفعًا،  جاء  الحكومي  العالي  التعليم  إحصائو بمؤسسات  داللة  ذات  فروق  العاملة  د  المرأة  لدى  اإليجابية  في  ّية 

بمؤسسات التعليم العالي الحكومية في محافظات غزة؛ ُتعزى لمتغير المؤسسة التعليمية، كما بينت نتائج الدراسة أنه يمكن 
ومية التنبؤ بتحقيق الذات والتوافق المهني من خالل متغير اإليجابية لدى المرأة العاملة في مؤسسات التعليم العالي الحك

 . بمحافظات غزة
 

 مــدى مشـاركـة المـرأة في النشـاط االقتصادي الفلسـطيـنـي  (:2015، 1سة) وهبةدرا -3

الدراسة    تهدف علإل  إلىهذه  الضوء  اإل  ى قاء  النشاط  في  المرأة  مساهمة  امدي  الناحية  قتصادي  من  وأهميتها  لفلسطيني 
 : وكان من أهم من توصيات الدراسة، واإلنتاجية لي العملية التنمويةقتصادية واالجتماعية والثقافية عاإل

العمل    علىالعمل   • ال  على ضرورة  مشاركتها  زيادة  بهدف  المرأة  عمل  لدعم  برامج  العمل  تصميم  سوق  في  فعالة 
 تستطيع مقاومة العوامل الطاردة وتساندها في مواجهات الصعوبات  ىالفلسطيني حت

عل • فيتشجيع    ى العمل  و   االستثمار  المجاالت  الخاص  شتي  القطاع  اإلنتاجية  تشجيع  التنموية  العمليات   التي في 
 يدي العاملة النسائية الفلسطينية .األ ىتنعكس بأثر إيجابي عل

 
(: مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من وجهة نظر الخريجات في 2،2012)العيسلي دراسة   -4

 منطقة الخليل التعليمية 

يجات في  مدى مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من وجهة نظر الخر   ى معرفة الدراسة الحالية إل  تهدف
التعليمية" الخليل  من   ،منطقة  الدراسة  مجتمع  تكون  حيث  الحالية،  للدراسة  التحليلي  الوصفي  المنهج   استخدم 

طقة الخليل التعليمية في نم (، من جامعة القدس المفتوحة2005-1997خريجة، ممن تخرجن ما بين عامي ))1499(
الفقرات ،  ( خريجة102فلسطين، اختيرت عينة منهن بلغت ) العينة حول  الدراسة أن استجابات أفراد  وقد أظهرت نتائج 

وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات    ،جامعي للمجاالت كافة كانت مرتفعةالمتعلقة بالتمكين ال
 المهارة في استخدام الحاسوب، واللغة اإلنجليزية. التخصص، ومكان السكن، و 

 
 ( : أثر التمويل األوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية  3،2011اسة )عوض للا در  -5

التعرف    الدراسة  ههذ  تهدف أدار   علىالي  التي  التمكينية  البرامج  الفلسطينيةنتائج  النسوية  المؤسسات  خاصة  تها   ،
 :ن أهم توصيات الدراسة، ومبيةو ور ر من المؤسسات األت بشكل مباشالمؤسسات غير الحكومية التي مول

 
 (، مــدى مشـاركـة المـرأة في النشـاط االقتصادي الفلسـطيـنـي،، جامعة االزهر ، رسالة ماجستير غير منشورة. 2015وهبة ،وئام حسن ) 1
خليل التعليمية،،جامعة  (،"مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من وجهة نظر الخريجات في منطقة ال2012العيسلي، رجاء زهير ) 2

 القدس المفتوحة ، المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعليم االلكتروني ن المجلد الثالث ، العدد السادس. 
 (،اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية ،رام هللا فلسطين .2011عوض هللا ،حيدر :أثر التمويل األوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية ) 3



التمكين  -1 النساء، يتطلب األمر سياسات حكومية واعية ومرنة وطويلة األمد تعالج معوقات  للوصول لمقاصد تمكين 
أو صحية  جتماعية السائدة ووضعية النساء واحتياجاتهن سواء أكانت تعليمية رئية والمستترة في ظل الثقافة اإلالم

 أو ثقافية .
السن وموظفات   -2 الشابات وكبيرات  النساء واستهداف  أن تكون واضحة في سياساتها نحو  النسوية  المؤسسات  على 

 القطاعين العام .  
 
(: درجة مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في  2005  ،دراسة )النادي -6

 ابلس .  جامعة النجاح الوطنية ن

قتصادية مرورًا بتمثيلها في المؤسسات الرسمية وغير  اة اإليمعرفة واقع المرأة في مختلف مناحي الح   إلى هدفت هذه الدراسة  
أن المرأة الفلسطينية حالة نادرة بين نساء العالم فقد استطاعت أن تجمع    إلىالرسمية والدور التي قامت به وتوصلت هذه الورقة  

، كما  مناحي الحياة والحقوق والواجبات  حتالل فحقها الشرعي أن تشارك الرجل وتساويه في جميعمقاومة اإلاألسرة  بين أعباء  
 .تكفل المساواة وعدم التميزضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن عمل المرأة وإيجاد بيئة قانونية  إلىتوصلت 

 
 االطار النظري :   

ختالف عاداتها إساسيًا في الحياة العامة للمجتمعات كافة، بألسطينية أصبح ركنًا  الف  مما ال شك فيه أن موضوع تمكين المرأة 
،  ليم فإنها ستهدر في سفاسف األمور، وإن لم تستغل هذه الطاقة في الخير والبناء والتعوتقاليدها، فللمرأة طاقة هائلة مثل الرجل

، فالتعليم وسيلة لتمكينها من المساهمة في تنمية المجتمع ،  عياجتمقتصادي واإللتحسين وضع المرأة اإلوإذا كان العمل وسيلة  
مستوي مشاركاتها في األصعدة    علىمستوي العمل أم    علىأفضل في الحياة سواء    فالمرأة المعززة بالشهادة العلمية تجد فرصاً 

  .جتماعيةا من أنماط العالقات اإلاألخرى كالسياسية والثقافية وغيره
حد سواء ليصبح    علىقبال علي التعليم العالي في البالد المتقدمة والنامية  هتمام بالتعليم واإلاألخيرة اإل  نةت في اآلو دكما ازدا

جتماعية قتصادية منها واإلفي دفع عملية التنمية الشاملة اإلمن أنظمة التعليم فيها لما يمتلكه من قوة كافية يمكن أن تساهم  
 والثقافية وغيرها . 
نطالق الشامل والقدرات  زل أو سيدة عاملة ، فهي مرحلة اإلالي مالذًا للمرأة التي ستصبح زوجة فأمًا فربة منفأصبح التعليم الع

تمكينها   من خالل  المجتمعالجديدة  في  المختلفة  المجاالت  حد  ،  في  في  مهمين  هدفين  وتحسين وضعها  المرأة  تمكين  ويعد 
المستدامةذاتهما ض التنمية  لتحقيق  ارورتين  وتحقيق  واإلل،  والمرأة مساواة  الرجل  بين  امكانياتها  نصاف  تحقيق  من  وتمكينها   ،
واإل  واشراكهاالشاملة   السياسي  اإلقرار  عملية  في  اإلتمامًا  و ستغالل  يمكن  لذلك  التي قتصادي،  العملية  بأنه  التمكين  صف 

 . (2003،5)أحمد،1الذات ى عتماد علسطتها تصبح قدراتهن باإلابو 
 من تحقيق مستوي التنمية الفردية التي تتيح لهم خيارات مالئمة  فالتمكين هو تمكين الناس

 يقوم التمكين علي ثالثة مظاهر مترابطة وهي : 

 
،الجندر داخل األسرة  والمجتمع ، سلسلة كتب برنامج التنمية الثقافية ، مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية الجمهورية العربية  2003أحمد،راغدة ،  1

 5صالسورية ، دمشق(



قتصادية والسياسية جتماعية واإلالمشاركة بنشاط صنع القرارات اإل  : يمكن النساء من  power toمظهر القدرة علي   -1
 وغيرها .

القدرة مع   -2 ال power withمظهر  الذي يمكن  أجل  تحقيق  :  النساء من  أنفسهن مع غيرهن من  تنظيم  نساء من 
  .أهداف مشتركة

 أكثر وعيًا وثقة بالنفس تكون : الذي يمكن النساء من أن   power with inمظهر القدرة في  -3

 معايير تمكين المرأة : 
 : اعها يقاس بعدد من المعايير منهاوتحسين أوض إن مدي تمكين المرأة 

 .ة ومشاركتها في المواقع القياديةليم الفتاة، وإتاحة فرص التدريب غير التقليدية للمرأ تاحة كل الفرص لتعإ -1
 . رارات الخاصة بعضويتها في اللجانخرين ومشاركتها في اتخاذ القالمتعلمة في نشر التعليم بين اآل مساهمة المرأة  -2
ال -3 مفاهيم  األتغيير  في  الفعالة  وثقةمرأة حول مشاركتها  المنزل  ف  عمال خارج  في  المرأة  للرجال  إمكانية مشاركتها  ي 

العامة وتقلد المرأة لمناصب ومواقع  األ العامة وتغير مفاهيم الرجال حول مقدرة المرأة في تقلد المناصب  عمال 
تساب المرأة لمهارة  ليست خاصة بمشاريع نسائية فقط ومدي مشاركتها في اللجان العامة وغير لجان النساء واك

 (. 2003)صندق األمم المتحدة، 1ة النساء وتقوية مواقفهن المناصرة للمرأة لتوعي انشاء شبكات

 
 ة بشكل عام :أمستويات تمكين المر 

المرأة  األول  ى المستو  -1 حصول  ويتضمن  األساسية  الخدمات  تأمين   على:  ومستوي  والصحية  التعليمية  الخدمات 
 الحاجات الغذائية ومستوي الدخل القومي.

إن درجة اإلنتاجية المتدنية للمرأة تتبع من محدودية الحصول علي  ف  لحصول علي المواردثاني: سهولة اال  ى المستو  -2
مثل   المجتمع  في  المتوفرة  اإلنتاج  ووسائل  التنمية  والخدماتموارد  والعمالة  والقروض  المرأة األرض  وتمكين   ، 

يب العادل والمتساوي عمال كافة لكسب مزيد من الفرص وللحصول علي النصيعني قدرة المرأة علي ممارسة األ 
 أو المجتمع وبالتالي القضاء علي الفجوة.  األسرةمن الموارد المختلفة سواء علي مستوي 

اإلالثالث  ى المستو  -3 عملية  والوعي:  اإلدراك  عملية  المعتقدات  :  تعديل  محاولة  تعني  التمكين  في  والوعي  دراك 
لعامة بما الفتيات وأعاقت مشاركتهن في الحياة اوالممارسات القديمة المتوارثة الخاطئة التي ساهمت في تجهيل  

 .يتناسب ومتغيرات العصر
يعني  الرابع  ى المستو  -4 وهذا  المشاركة  اإل:  تحديد  عملية  في  المرأة  وتخطيط  مشاركة  المشكلة  )كتعريف  حتياجات 

المرأة الي المجتمع وهي أن تنضم    ،المشاركة المتساوية  إلىالمشروع أو اإلدارة والتنفيذ والمتابعة والتقييم( إضافة  
، وهنا تبرز الفجوة كأكثر المظاهر وضوحًا  لقرار بنسبة وحجم في هذا المجتمعومشروعاته وتشارك في صنع ا

 للمشاركة أو عدمها . 

 
قليمي للدول العربية بالتعاون مع االنماء  (، تقييم وضع المرأة في ضوء منهاج عمل بيجين ، المكتب اإل2003صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ) 1

 العام النسائي ، دمشق 



جوة خر وتبرز الفوالمرأة فال يهيمن أحدهما علي اآلالخامس : التحكم: ويعني هنا توازن القوي بين الرجل    ى المستو  -5
قتصادية بين الرجل والمرأة كتحكم الزوج  بالزوجة في حياتها المنزلية جتماعية واإلفي القوي اإلمن عدم المساواة  

 وعملها فتكون الفجوة هنا في الجهد المبذول والتحكم بعائد العمل.

جتماعي كبيرة  إلفال تزال التباينات حسب النوع اويعد تعليم المرأة أحد أهم التحديات التي تواجه األنظمة والمؤسسات التربوية،  
سية التي تساعد  جتماعية والثقافة الموروثة، لذلك التعميم هو أحد األدوات األساناث تبعا للتقاليد اإلتميز بين الذكور واإلنتيجة ال

المرأة  تمكين  المرأة في  علي  يرتقي بمستوي مساهمة  فهو  البشرية ويكون  األسرة  ،  التنمية  يدعم  أن  والمجتمع والذي من شأنه 
 نسان .لحقوقها الذي نصت عليها حقوق اإل في فهم المرأة  فاعالً 

 :المرأة وتمكينها في ميادين العملومن أبرز العوامل المؤثرة في تطوير أوضاع 
الكبير فهي ال تستطيع أن تمارس دورًا فاعاًل في قو العمل    ءبالشيمية بالنسبة للمرأة  عني محو األ: يالتعليم ومحو األمية  -*

عتباره معوقًا لكل مجهود التنمية يغير من إعلي األمية باألبجدية والحضارة بالجهل واألمية ، لذا فإن القضاء    وهي غارقة في 
 األهداف األساسية . 

د نحو مهنة أو وظيفة معينة بهدف رشاالتوجيه والتدريب المهني : تعتبر برامج التوجيه والتدريب المهني للمرأة نمطًا من اإل  -*
، اذ يعتبر التدريب عاماًل مهمًا من العوامل  رفع كفائتها اإلنتاجية  علىالتي تعمل    تحسين نوع من المهاراتكتساب خبرة أو  ا

، مما يؤكد أهمية التدريب فراد في الوظائف والمهن المختلفةة جانبًا مكماًل لمرحلة إعداد األ المساهمة في تنمية الموارد البشري
الحياة والذي   التعليم مدي  التعليمية  ظهور مفهوم  النشاطات  التدريب( عملية مستمرة ينبغي أن تشمل  التعليم )وبضمه  اعتبر 

 المختلفة غير المدرسية . 
الرامية   الجهود  تكثيف  بمكان  األهمية  قابليتهن   إلى ومن  تتالئم مع  التي  المهن  للتوجه نحو  النساء  بين  المهني  الوعي  إيجاد 

نها مع استخدام ، وذلك في اطار تخطي عملي لتدريب المرأة وتمكي ار العربيةخطط التنموية في األقطوتنسجم مع احتياجات ال
ا  امهاراتها وقدراته المجاالت من أجل  اإلنتاجية في مختلف  لزيادة كفاءتها  الوجه األكمل  السهام في نهضة  ومعلوماتها علي 

 علي تطوير أوضاع المرأة .، حيث تشكل هذه القوي أداة النهضة األساسية التي تنعكس اقتصادي اجتماعية شاملة
التي تساهم في رسم معالم    -* األساسية  الجوانب  أحد  القانونية  التشريعات واألطر  تعتبر   : أمام النظم والتشريعات  الطريق 

منهجًا في تحقيق األهداف والغايات يقتضيان لتخطيط العلمي والبرمجة أساسًا و ومن الطبيعي أن اعتماد ا ،تطوير أوضاع المرأة 
يتوضع   ومفصل  شامل  اإلبرنامج  التشريعات  مختلف  واإلناول  مع  قتصادية  وغيرها  والجنائية  والسياسية  والمدنية  جتماعية 
األساسية التي يجب أن تقوم عليها التشريعات مستهدفة تدعيم مكانة المرأة وتحريرها ضمن العملية الشاملة لتحرير    هامنطلقات 

في التمتع  باالمتيازات والحقوق   وإقرار حقهاوالواجبات من أجل تطوير أوضاعها  مساواتها في الحقوق    ى المجتمع والعمل عل
تنظيم   منها  والتي  وتشغيلها  المرأة  بتوظيف  المتعلقة  التشريعات  تضمنتها  والتي   ، لها  الجيل    األسرة  شؤون  الممنوحة  وتربية 

 . الجديد
قتصادي لغرض جتماعي واإلا التربوي واإلبحكم دوره  سرة  األالخدمات المساعدة : تمثل المرأة العنصر األساسي في بناء    -*

مكانة   اإل  األسرةتمتين  يكفل  بما  أدوارها  جميع  ممارسة  من  المرأة  الفاعوتمكين  التطوير سهام  عملية  أسس  إرساء  في  ل 
الجديداإل والبناء  وقواعدها  بينجتماعي  الجمع  تيسير  أجل  من  لها  المساعدة  الخدمات  توفير  يتطلب  ذلك  فإن  مسؤولياتها   ، 

 األسرية ومسؤولياتها بالعمل .



التثقييف العمالي والتدريب النقابي : البد من تحفيز المرأة علي المشاركة في برامج التثقيف العمالي والتدريب النقابي وفي   -*
 للمرأة   قدرات الذاتيةأنشتطها العامة أو ذوات الطبيعة التخصصية والعمل علي إعداد برامج تثقيفية وتدريبية تسهم في تنمية ال

 كي تكون عنصرًا مشاركًا ومفيدًا تأخذ دورها الفاعل في التنمية الشاملة. 
عالم في تنمية المرأة وإعادة بنائها النفسي والفكري كبير ومؤثر بل الذي يقوم به وسائل التوعية واإل  عالم: إنالتوعية واإل  -*

عتبار ما يمكن أن تؤديه علي  إ، وذلك بلوسائل األخرى صدارة  بين ادرجة يمثل معها مركز ال  إلىيصل في عظمته وتأثيره  
المختلفة   العمل  ميادين  الي  المرأة  دخول  لتعزيز  جادة  فاعلية  في  تسهم  أساليب  به من  تنهض  أن  يمكن  وما  كافة  األصعدة 

 (. 60،1995)الزيدي،1وتيسير سبل ذلك
تجربتها الخاصة في التعليم العالي، حيث نشأت في ظروف خاصة  ن تطور التعليم العالي هو حديث نسبيًا فقد كان لفلسطين  إ

ع اختلفت  العربيةللغاية  الدول  من  العديد  تجربة  اإل  ،ن  ظل  في  الجامعات  هذه  نشأت  اإلسرائيليفقد  عليها حتالل  وقامت   ،
الفلسطينية ليست بجامعات ح التعليم ا  ذكومية وال هي بجامعات خاصة مما حجمعيات غير ربحية فكانت الجامعات  بقانون 

التي تقوم علي أسس ال   الجامعات  الخاصة بأنها  العامة عليها ، بينما عرفت الجامعات  الجامعات  العالي بإطالق مصطلح 
لبنانية أو جامعات مصر حاليًا أو كما هو الحال في دول الخليج ، والجامعات لتختلف عن الجامعات الخاصة األردنية أو ا

 جامعة في فلسطين .  اثنى عشرجامعات من مجموع  9كثر انتشارًا حيث يبلغ عددها الفلسطينية العامة هي األ
حيث توسعت الجامعات الفلسطينية وازداد عدد الطالب فيها وأصبحت تضم شرائح كثيرة من المجتمع الفلسطيني، بعد أن زاد  

أل  الطلب الفلسطيني  العالي  التعليم  العلي  الفقيرة  الطبقات  أن  منها  كثيرة  في    سباب  العالي  التعليم  علي  الحصول  تستطيع 
 ناث في التعليم .الجامعات في الخارج وبروز دور اإلختالف التغيرات التي طرأت علي إالخارج، وارتفاع كلفة التعليم ب

 
 سيس: أؤسسات التعليم العالي من حيث التتصنيف م

 فلسطيني وتتبع الوزارة اداريًا وماليًا و قانونيًا. مؤسسات التعاليم العالي الحكومية : وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء ال -1
2- ( رقم  قانون  أحكام  بموجب  وتنشأ   : العامة  العالي  التعليم  عام  11مؤسسات  الذي صدر  قانون    1998(  أول  وهو 

أنه " كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسات   ىث عرف القانون التعليم العالي عل، حييصدر بشأن التعليم
ترف بها ال تقل الدراسة عن سنة دراسية كاملة أو فصليين دراسيين بعد الحصول علي شهادة  تعليم عالي مع

 الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3- ( رقم  قانون  بموجب  وتنشأ   : الخاصة  العالي  التعليم  بالتعليم  11مؤسسات  المتعلقة  االحكام  بكافة  المتعلق   )

 (. 2009)منظمة المرأة العربية،2العالي 

 أنواع مؤسسات التعليم العالي :
 هي :   لعالي فإن مؤسسات التعليم العاليوفقًا لقانون التعليم ا

 .  ىي تمنح إجازة البكالوريوس أو أعلالجامعات وتتكون من ما ال يقل عن ثالث كليات أو من كليات الت -*
 كاديمية أو التقنية أو المهنية ومنح دبلومات لسنتين والشهادات العليا. كليات جامعية : وتقدم البرامج األ -*

 
 60،ص،عمان ، األردن  60ص-69( ،ص69ع) (، عمل المرأة العربية الواقع وافاق التطور ، مجلة العمل1995الزيدي ، محمد ) 1
 فلسطين. –الت االجتماعية (، دراسة مسحية للمشروعات المخصصة للمرأة العربية في المجا 2009منظمة المرأة العربية) 2



 1دبلومات في المذكورة   إلى كليات المجتمع المحلي : تقدم برامج مهنية أو تقنية ال تقل مدتها عن سنة واحدة مما يؤدي    -*
 . (2005)نظام التعليم في فلسطين،تقرير،

 الخالصة :
عامة العربية  المرأة  حق  خ  يعتبر  أساوالفلسطينية  هو  تمييز  دون  التعليم  في  والقاسم    ساصة  وجوهرها  والواجبات  الحقوق 

رغم من  باللتمتع بمزايا جميع الحقوق والقيم، فالمشترك لجميع القيم اإلنسانية والشرائع الدينية والدنيوية ألن التعليم يؤهل المرأة ل
ة واقتصادية وغيرها من التحديات إال أن المرأة استطاعت تجاوز تلك  أن هناك تحديات متنوعة منها اجتماعية وسياسية وثقافي

التحديات من خالل التفافها بمجال التعليم فاستطاعت أن تتجاوز القيود المجتمعية المفروضة عليها المقتصرة علي الواجبات 
نخراط في سوق العمل  ، فاستطاعت اإل  المجتمع الفلسطينيالمنزلية التي تشكل حائاًل أما خطط تنموية تسعي لتمكين المرأة في  

من خالل التوسع في مجال تعليم المرأة الذي أدي الي تحسين قدرات المرأة التعليمة ، في الوقت نفسه إعطائها فرصة العمل 
اإل  والقليل  علي  القائم  العلمي  فالتحصيل  بالرجال،  مقارنة  البطالة  فجوة  مفهوم من  وفق  الفرد  وذاتية  العقل  بسلطة   عتراف 

المواطنة من شأنه أن يدعم اماج المرأة في سوق العمل عبر التأهيل العلمي والتدريب التقني والمهني من خالل برامج تأخذ 
 بعين االعتبار لحاجيات الفرد والمجتمع . 

ينة بقدر ما  فلم يعد الحديث عن دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة حالة من الترف الفكري والثقافي التي تمارسه نخب مع
تنشغل فيها العديد من المجتمعات فقد أصبح من أهم القضايا التي تأخذ  ماعية إنسانية اقتصادية وثقافية  أصبحت حاجة اجت

  ، فالمرأة المعززة بشهادتها العلمية تجد فرصاً نصف المجتمع وتصف القوي البشرية  أولوية الكثير من المجتمعات كونها تشكل
التعليمية وغيرها من أنماط العالقات لي مستوي العمل أم المشاركات اإلع أفضل في الحياة سواء   الثقافية السياسية  جتماعية 

ناث حيث بلغ عدد الطلبة  ناث واندماج نسب كبيرة من اإلحصائيات علي ادراك قيمة تعليم اإلتماعية، كما تدل بعض اإلاالج
( ، )ومن  133,613، )من االناث    2019-2018العالي لعام    المسجلين المنتظمين علي مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم

ث توجد في األراضي الفلسطينية ( حسب الدليل االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (،حي84,513الذكور  
مؤ اآل استغالل  علي  العمل  وينوين  بالجامعات  يلتحقن  اللواتي  الفلسطينيات  النساء  من  البحالف  في  وظائف  هالتهن  عن  ث 

البطالة آخذة في  مناسبة الفلسطينيةرتفاع في مختلف أرجاء األاإل، حيث أن نسب  التعليمراض  العالي مالذًا للمرأة    ، فأصبح 
 .نطالق الشامل والمتكامل وممارسة المسؤوليات والقدرات الكامنةومرحلة اإل

 
 

 نتائج الدراسة الميدانية 
 توصيف عينة الدارسة:  -أواًل:

 ( 1)جدول رقم
 للسمات العامة وزيع عينة الدراسة طبقًا ت

 % ك الفئات  السمات العامة 
 

 العمر
 %7 7 سنة  25من  أقل 
 % 58 58 30ألقل من سنة 25من
 % 35 35 سنة فأكثر           30من

 
 التقرير الوطني.  –( 2005نظام التعليم العالي في فلسطين) 1



 
 الحالة االجتماعية

 % 54 54  متزوجة
 % 29 29 آنسة 
 % 17 17 مطلقة

 
 مستوى الدخل 

 % 51 51 شيكل  1000أقل من  
 % 34 34 1500ألقل من  1000من

 % 15 15 شيكل فأكثر1500من 
 
 

 مكان السكن

 %9 9 رفح 
 % 11 11 خانيونس 
 %6 6 الوسطى

 % 51 51 غزة
 % 30 30 شمال غزة

 % 100 100 المجموع
 

ظل تلك المرحلة    ، وفي( سنة30-25% من المرحلة العمرية تتراوح بين )58تشير بيانات الجدول السابق الي أن ما نسبته  
تكون المرأة اتخذت قرار دراستها بموافقة أسرتها وهذا سيدفع باتجاه أنها بحاجة لإلنخراط بالواقع التعليمي والعلمي، فهل بحاجة  
الحالة   في  العينة  منتصف  من  أكثر  أن  يتضح  كا  قرارها،  اتخاذ  في  الحقًا  المسؤولية  تحمل  في  للمساهمة  تمكينها  إلى 

ها األسرية وما  ، وهذا يدلل أن عينة الدراسة تحتاج إلى عملية التمكين في حيات%54جة حيث جاءت بنسبةاالجتماعية متزو 
وهذا ينعكس على %  51شيكل بنسبة  1000تصادي سيء، حيث جاءت نسبة الدخل لصالح أقل من  اق  يترتب عليه من واقع

مما يبرر ضرورة حاجتهن للتمكين، ويتبين من أماكن  اإلقتصادي    األسرة  واقع عينة الدراسة حيث ال يساهمن في رفع مستوى  
بنسبة   التعليم  عملية  في  أعلى  نسبة  على  غزة  مدينة  أن  الدراسة  لعينة  حظًا  30السكن  األقل  الوسطى  محافظة  وكانت   %

 %.6بنسبة
 
 
 
 

 :العامة  نتائج الدراسة الميدانية -ثانيًا:
 لعالي في تعزيز وتمكين المرأة؟ ما مدى مساهمة مؤسسات التعليم اإجابة السؤال األول: 

 ( 2جدول رقم)
 لمساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة توزيع عينة الدراسة طبقًا 

 % ك مساهمة مؤسسات التعليم العالي
 % 87 87 نعم 
 % 13 13 ال

 % 100 100 المجموع



يشيرون الي أن هناك دور لمؤسسات التعليم العالي  % من عينة الدراسة87تشير بيانات الجدول السابق الي أن ما نسبته 
% من عينة الدراسة  تري أنه ليس هناك دور 13في تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية في المجتمع ، في حين أن ما نسبته 

 رئيسي لمؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية في المجتمع .
 

 ( 3جدول رقم)
 مساهمة مؤسسات التعليم العالي ألسباب عدم لدراسة طبقًا توزيع عينة ا

 % ك عدم مساهمة مؤسسات التعليم العالي أسباب 
 % 26.7 8 تركيزها على الجانب العملي أكبر من دمج المرأة بواقع المجتمع

 % 3.3 10 عدم تشجيعها للقيادات المهارية للمرأة 
 % 27.3 7 عدم وجود تجارب توضح مسؤولية المرأة 

 % 16.7 5 دم ادراج المرأة في ميدان العمل أثناء الدراسة ع
 % 100 30 المجموع

مساهمة   عدم  أسباب  السابق  الجدول  التكرارات  يوضح  حسب  مرتبة  المجتمع  في  المرأة  تمكين  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
على الجانب العملي أكبر من دمج    تركيزها، تليها  % 27,3ة المرأة الفلسطينية بنسبة  : عدم وجود تجارب توضح مسؤوليتيآلكا

جاء بالمرتبة   %، وأخيراً 16,5% ،مع عدم ادراج المرأة في ميدان العمل أثناء الدراسة بنسبة  26,7المرأة بواقع المجتمع بنسبة  
للمهارات  تشجيعها  عدم  بنسبة    األخيرة   للمرأة  الجهود،  %3,3القيادية  تكاثف  من  البد  أن  هنا  الباحثان  يات  كانمواإل  ويري 

صر ال يمكن االستغناء عنه في الحياة العملية  نعية كالبشرية والمادية داخل مؤسسات التعليم العالي في ادراج المرأة الفلسطين
 والمجتمعية بربط واقع المجتمع بعمل المرأة علي أرض الواقع . 

 
 لمرأة ؟ ما أسباب مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين اإجابة السؤال الثاني: 

 ( 4دول رقم)ج
 في تعزيز وتمكين المرأة  مساهمة مؤسسات التعليم العاليألسباب توزيع عينة الدراسة طبقًا 

 % ك مساهمة مؤسسات التعليم العالي أسباب 
 % 24.3 27 الحياتية النها تنمي المهارات

 % 29.7 33 قدرات العقلية التعزز من 
 % 19.8 22 الثقة في النفس تزيد

 % 17.1 19 ر ومهارات التواصل االجتماعيتنمي الفك
 % 18.1 20 تقوي العالقة مع المجتمع المحلي 

 % 100 111 المجموع
يمكن ارجاع نسبة أسباب مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز المرأة الفلسطينية حسب نتائج الجدول السابق مرتبة طبقًا 

 لما أحرزته من تكرارات كاالتي :
تصال مي المهارات الحياتية من خالل اإل، في حين أنها تن%29,7العقلية بنسبة أنها تعزز من القدرات  ىاألولجاءت بالمرتبة 

%، وتقوي العالقة  19,8%، كما جاءت بالمرتبة الثالثة أنها تزيد من الثقة بالنفس بنسبة24,3والتواصل مع األشخاص بنسبة  



جتماعي بنسبة ي تنمي الفكر ومهارات التواصل اإلسسات التعليم العال، في حين ساهمت مؤ %18,1مع المجتمع المحلي بنسبة
18,1 .% 

دراسة)وهبة، مع  ما  حد  إلى  الدراسة  شتى  2015تتفق  في  وتشجيعها  العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة  لزيادة  تسعى  التي   )
مرأة الفلسطينية وأخذ دورها الريادي  دور مؤسسات التعليم العالي في عملية تمكين ال  إلىويعزي الباحثان هذه النسب  المجاالت،  

جتماعية حسين عالقاتها الشخصية واإلتساعدها في تتزيد من ثقتها بنفسها و بالمجتمع من خالل تنمية المهارات المختلفة التي  
 . والمجاالتجميع األصعدة  علىوتمكينها 

 
 ؟ تعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأةأهم الوسائل واألساليب التي تستخدمها مؤسسات الما إجابة السؤال الثالث: 

 ( 5جدول رقم)
 توزيع عينة الدراسة طبقًا للوسائل واألساليب التي تستخدمها مؤسسات التعليم العالي

 % ك الوسائل واألساليب 
 % 22.6 36 الندوات 

 % 14.5 23 حتفاالت بالمناسبات الخاصة اإل
 % 13.2 21 ورش العمل

 % 21.4 34 الدورات التدريبية
 % 28.3 45 فترة الدراسة  الجانب العملي

 % 100 159 المجموع 
تشير الجدول السابق أن هناك وسائل وأساليب مختلفة تستخدمها مؤسسات التعليم العالي لتعزيز وتمكين المرأة مرتبة طبقا لما 

ملي وخروج المرأة للميدان خالل  من تلك الوسائل تطبيق الجانب الع  لىو : احتلت المرتبة األتيأحرزته النتائج من تكرارات كاآل
بنسبة   الدراسة  الندو 28,3فترة  تليها  واإل%،  والثقافية  العلمية  واإلات  بنسبرشادية  المؤسسات  تلك  تنظمها  التي  ة جتماعية 

% ،  14,5حتفاالت بالمناسبات الخاصة بنسبة  %، ثم تليها اإل21,4دريبية بنسبة  الدورات الت  %، وتأتي بالمرتبة الثالثة22,6
 % .13,2أخيرًا  ورش العمل بنسبة و 

هنا   الباحثان  الدورا  إلى ويشير  تكثيف  الدراسة و ضرورة  فترة  التدريبية خالل  العمل  ت  الواقع وغيرها من    علىممارسة  أرض 
ين س لصقل شخصية المرأة وتحالنشاطات كالمشاركة الفعالة في المناسبات المجتمعية المختلفة الثقافية الوطنية السياسية وغيرها 

   .عالقاتها الشخصية والمجتمعية
 

 ؟ مدى مشاركة عينة الدراسة في نشاطات مؤسسات التعليم العاليما إجابة السؤال الرابع:  
 ( 6جدول رقم)

 لمشاركتهم في نشاطات مؤسسات التعليم العالي توزيع عينة الدراسة طبقًا 
 % ك هل شاركت في نشاطات

 % 50.6 44 نعم 
 % 18.4 16 أحيانا



 % 31 27 ال
 % 100 87 المجموع

من خالل    ي نشاطات مؤسسات التعليم العالي% من عينة الدراسة تشارك ف50,6أن ما نسبته    إلىالجدول السابق    تشير نتائج
، في حين أخذت عينة الدراسة التي لم تشارك  لدورات التدريبية الخاصة بالمرأة الندوات والتطبيقات العملية خالل فترة الدراسة وا

   %.  18,4، جاءت بالمرتبة األخيرة ممن يشاركون بعض األحيان بنسبة %31مؤسسات التعليم العالي نسبة  شاطاتفي ن
 ( 7جدول رقم)

 للدور الذي شاركوا به في نشاطات مؤسسات التعليم العاليتوزيع عينة الدراسة طبقًا 
 % ك الدور الي شاركوا فيه مع نشاطات مؤسسات التعليم العالي

 % 58.6 51 لحضور فقطشاركة بام
 % 36.8 32 مشاركة بتنظيم الفعاليات 

 % 4.6 4 مشاركة رئيسية بالفعاليات 
 % 100 87 المجموع

نشاطات مؤسسات في  به  الذي شاركوا  للدور  السابق  الجدول  نتائج  مرتبة طبق  تشير  العالي جاءت  أحرزته من  التعليم  لما  ًا 
كاآلتي ب  : مشاركةتكرارات  فقط  بالحضور  بنسبة  %58,6نسبة  المرأة  الفعاليات  بتنظيم  يليها مشاركتهم  في حين  36,8،   ،%

ووسائل   وضع آليات جديدة بتقنيات ومهاراتضرورة    إلى% ويشير الباحثان هنا  4,6احتلت مشاركة رئيسية بالفاعليات بنسبة  
 .لنشاطاتاليات كعنصر أساسي بتلك ابالفع نشيط وزيادة فاعلية اشراك المرأة وإبراز دورهافعالة لت

 
 
 
 

 ؟ هي وجهة نظر عينة الدراسة حول مجاالت تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العاليما إجابة السؤال الخامس: 
 ( 8جدول رقم)

 مؤسسات التعليم العاليتمكين المرأة في  مجاالتآلراء المبحوثات حول توزيع عينة الدراسة طبقًا 
 % ك مجاالت تمكين المرأة 

   المجال االقتصادي 
 % 23 20 تعريف المرأة بالمؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة

 % 20.6 18 توعية المرأة بقرص العمل المتاحة في المجتمع
 % 24.1 21 المساعدة في مواجهة أعباء الحياة االقتصادية 

 % 14 12 توفير فرص عمل للمرأة لتتناسب مع قدراتها وامكانياتها 
 % 18.3 16 العمل ومتطلباتهرات عن سوق إكساب المرأة الخب
 المجال االجتماعي

 % 23 20 تحسين العالقات الشخصية واالجتماعية للمرأة 



 % 11.4 10 دعم جوانب القوة في شخصية المرأة 
 % 16 14 تنمية مهارة المرأة في التعامل مع الخالفات األسرية 

 % 27.6 24 تساهم في حصول المرأة على مكانة اجتماعية جديدة
 % 22 19 الشعور باالنتماء االجتماعي للمجتمعتنمية 

 المجال السياسي
 % 30 26 تعريف المرأة بالحقوق السياسية

 % 25.2 22 دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي 
 % 12.6 11 تشجيع المرأة على ممارسة العمل السياسي

 % 15 13 توعية المرأة بواجباتها السياسية في المجتمع
 % 17.2 15 ع المرأة على المشاركة في االنتخابات تشجي

 % 100 87 المجموع العام
السابق الجدول  العينة حول مجاالت تمكين    تشير بيانات  المبحوثات من  العالي:  طبقًا آلاراء  التعليم  اًل  أو المرأة في مؤسسات 

، في حين احتلت  %24,1تبة األولي بنسبة  مواجهة أعباء الحياة االقتصادية بالمر   : احتلت المساعدة فيالمجال االقتصادي
ت التي  بالمؤسسات  المرأة  بنسبة  معرفة  الصغيرة  المشروعات  الثالثة 23دعم  بالمرتبة  وجاءت  العمل توع  %،  بفرص  المرأة  ية 

المجتمع في  الخبر 20,6بنسبة    المتاحة  المرأة  اكساب  وجاءت  ومتطلباته  %،  العمل  سوق  عن  احتلت %18,3ات  وأخيرًا   ،
تمكين  المرتبة في  اإل  المرأة   األخيرة  المجال  في  التعليمة  لتتنالمؤسسات  للمرأة  عمل  فرص  توفير  قدراتها  قتصادي  مع  اسب 

عدتها في مجاالت  لتوعية المرأة ومسا  لتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، وهذا يتطلب تضافر الجهود وا%14وامكاناتها بنسبة
زمة عن سوق العمل ومتطلباته وتعريف المؤسسات التي تدعم  المرأة الخبرات المن خالل اكساب القتصادية  أعباء الحياة اإل

             المشروعات الصغيرة التي تزيد من خبرة وتوعية المرأة لتتناسب مع قدراتها ومهاراتها المختلفة .
اإلأ المجال  حيث  من  الحصول  ما  في  المرأة  مساهمة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح  جديدة  مكا  على جتماعي:  اجتماعية  نة 

بنسبة   األولي  المرتبة  بنسبة27,6احتلت  للمرأة  واالجتماعية  الشخصية  عالقاتها  تحسين  تليها   ، وتنمي%23  الشعور %،  ة 
للمجتنتماء اإلباإل المر 22مع بنسبةجتماعي  التعامل معأ %، وتنمية مهارات  جتماعية الخالفات األسرية  والمشكالت اإل  ة في 

 %. 11,4%، وأخيرًا تأتي مرحلة دعم جوانب القوة في شخصية المرأة التي تزيد من ثقتها بنفسها بنسبة 16التي تواجهها بنسبة 
 

ال المجال  حيث  من  جاءتأما  والتي  حيث   سياسي:  العالي  التعليم  مؤسسات  من  المرأة  تمكين  مجاالت  من  األخير  بالمرتبة 
رار السياسي بنسبة  ، يليها دعم مشاركة المرأة في صنع الق%30سبة  ي تعريف المرأة بحقوقها السياسية بناحتلت بالمرتبة األول

خالل25,2 من  و   %  السياسية  والندوات  االنتخابات  في  وحمشاركتها  قيادية  ومناصب  جاءت وميةكالبرلمانات  حين  في   ،
الثالثة   اإلبالمرتبة  في  المشاركة  علي  المرأة  بنسبة  تشجيع  الرابع17,2نتخابات  المرتبة  في  يليها  بواجباتها %،  المرأة  توعية  ة 

، في  اهرات السلمية الهادفة% من خالل مشاركتها بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمظ15السياسية في المجتمع بنسبة
 % احتلت المركز الرابع من حيث تمكين المرأة سياسيًا .12,6أن تشجيع المرأة علي العمل السياسي بنسبة حين نجد 

( التي تدلل على األثر المعنوي للتمكين اإلداري للمرأة، وتتفق إلى حد ما مع دراسة  2018دراسة )العطوي،تتفق الدراسة مع  و 
التي تحث على  2015)وهبة، العمل  (  الفعالة في سوق   علىضرورة  المرأة بهدف زيادة مشاركتها  لدعم عمل  تصميم برامج 

 تي تؤكد على تمكين المرأة. ( ال2011، وتتفق أيضا مع دراسة )عوض هللا، العمل الفلسطيني



آليات وخطط تقنية ومهاراتية و  الي  للمرأة يحتاج  الساسي  المجال  التمكين في  الدراسة أن  الباحثان من خالل تلك  هنا يالحظ 
المجال   في  المرأة  تمكين  في  العالي  التعليم  مؤسسات  خالل  من  سياسيًا  للمرأة  المجتمع  نظرة  نضج  مستوي  من  ترفع  وفنية 

 وليها مناصي قيادية عليا .  السياسي وت
 

 ؟ هي الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية من تمكينها في سوق العملما إجابة السؤال السادس: 
 ( 9جدول رقم)

توزيع عينة الدراسة طبقًا آلراء المبحوثات حول الصعوبات او التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية من تمكينها في سوق  
 ملالع

 % ك الصعوبات او التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية 
 % 20.6 18 العادات والتقاليد الموروثة 

 %% 29 25 المجتمع العربي ع األغلب مجتمع ذكوري 
 % 41.3 36 النظرة السلبية للمرأة كونها ربة منزل

 % 9.1 8 اإلرتباط بشريك العمر 
 % 100 87 المجموع
سابق أن من أهم الصعوبات والتحديات )أي العقبات( التي تواجه المرأة الفلسطينية من تمكينها في يتضح من نتائج الجدول ال

% ،  41,3مرأة زوجة ربة منزل بنسبة  االنظرة السلبية للمرأة بكونها    إلىسوق العمل يرجع بالمرتبة األولي حسب عينة الدراسة  
العادات   ، كما احتلتالمجتمع العربي عامة بأنه مجتمع ذكوري   نظرة% أن ذلك يعود  ل29فيما رجحت عينة الدراسة بنسبة  

الت الموروثة  المجتمع زوجة وربة منزل ته  يوالتقاليد  إذ البد أن يكون دورها في  أنثي ضعيفة،  المرأة  بكونها  تم بشؤون تقيد 
 . %9,1)الزواج( بنسبة رتباط بشريك العمر%، وبالمرتبة األخيرة اإل20,6منزلها فقط بنسبة 

فحقها الشرعي أن تشارك الرجل وتساويه في جميع مناحي الحياة ( فالمرأة  2005تتفق الدراسة إلى حد ما مع دراسة )النادي،و 
جتهاد في تغيير الصورة النمطية المجتمعية عن المرأة من خالل دراستهما أنه البد من اإلويرجع الباحثان  ،  والحقوق والواجبات
والمرأ  عام  ببشكل  الفلسطينية  أنها  ة  علي  التعليم  اشكل خاص  مؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  فقط  مستهلكة  وليس  منتجة  مرأة 

ب تختص  وتشريعات   قوانين  الدراسية  المناهج  وتضمين  لدرج  القضايا  العالي  وتنويع  حقوقها،  علي  الحصول  وكيفية  المرأة 
اإلمال واإلختلفة  المرأة   جتماعية  دعم  وكيفية   ، وغيرها  والسياسية  القراراقتصادية   صنع  صعيد    تفي  علي  سواء  الحياتية 

أ الخاصة  حياتها  أي  اإلالخصوصية  الثقافي  السياسي  الصعيد  علي  مع  و  عامة،  المجتمع  علي صعيد  أو  وغيرها  قتصادي 
 ة التعامل اإليجابي مع المشكالت التي تواجهها .بحقوقها ومكانتها وأدوارها وكيفيتدعيم شخصية المرأة من خالل تعريفها 

يرًا يري الباحثان أيضًا أن هناك فجوة بين المجتمع والمرأة مازالت قائمة يمكن أن تساهم مؤسسات التعليم العالي في سد  وأخ
جتماعية ومهارات حياتية تواصلية واكساب شخصية فلسطينية القيادية والثقافية واإلتلك الفجوة من خالل تنمية مهارات المرأة ال

التدريب الميداني أثناء العمل يمكنهم من تجاوز    إلىية والتثقيف بالحقوق والواجبات وادراج الفتيات  المرأة والثقة بالنفس والتوع
 حاجز أن المجتمع مجتمع ذكوري 

 
 نتائج الدراسة ألهم ملخص 



ن % من عينة الدراسة تشير أن لمؤسسات التعليم العالي دور في تعزيز وتمكي87أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته   -1
تعزيز   أن ليس لمؤسسات التعليم العالي دور في  ر% من عينة الدراسة تشي13مقابل  ،  ة الفلسطينية في المجتمعالمرأ 

 .وتمكين المرأة الفلسطينية
، والندوات والدورات التدريبية من أكثر الوسائل التي تستخدمها ة أن الجانب العملي فترة الدراسةأظهرت نتائج الدراس -2

  أن % من عينة الدراسة  50ي توعية المرأة وتثقيفها لتمكينها  في المجتمع ، حيث أشارت  مؤسسات العليم العالي ف
مشاركتهن في نشاطات مختلفة في مؤسسات التعليم العالي مكنهن من تنمية مهارات وقدرات وصقل شخصيتهن ، 

 % لم يشاركن . 31مقابل 
 %، 24بنسبة  ،في مواجهة األعباء االقتصادية عدقتصادي سادور تلك المؤسسات في التمكين اإل أظهرت النتائج أن -3

بنسبة الصغيرة  المشروعات  تدعم  التي  بالمؤسسات  المرأة  المتاحة    %،23ومعرفة  بالفرص  المرأة  وعي  وزيادة 
 % . 18,3بنسبة  واكسابها خبرات عن سوق العمل ومتطلباته %20,6بنسبة

اإل -4 المجال  مؤسعلي صعيد  دور  برز  العالي  جتماعي  التعليم  المرأ سات  جديدة    على ة  في حصول  اجتماعية  مكانة 
وانخراطها في    جتماعية للمرأة من خالل التعرف علي أشخاص جدد، وتحسين عالقاتها الشخصية واإل27,6بنسبة  

اإل نطاق  الحياة  خارج  باإل 23بنسبة    األسرة  جتماعية  الشعور  وتنمية  للمجتمع  %،  االجتماعي  كما  22نتماء   ،%
 .سرية ودعم جوانب شخصية المرأة فن التعامل مع الخالفات األساهمت في انماء مهارة 

الس -5 المجال  فيفي  العالي  التعليم  مؤسسات  دور  بروز  النتائج  أظهرت  السياسية اسي  بحقوقها  المرأة  تعريف  ي 
، في عملت تلك المؤسسات علي تشجيع المرأة  %25,2لسياسي %، ودعم مشاركتها في مواقع صنع القرار ا30بنسبة
 %. 17,2نتخابات بنسبة دورها في حرية المشاركة في اإليز وتعز 

أظهرت النتائج أن هناك صعوبات وتحديات تواجه المرأة الفلسطينية من تمكينها في سوق العمل أنه مازال مجتمعنا   -6
  % آخذاً 41,3ربة منزل بنسبة  ، والنظرة السلبية للمرأة كونها%29ذكوري بنسبة نه مجتمع أالمجتمع عامة  إلىينظر 

 %. 20,6عتبار العادات والتقاليد الموروثة بنسبة باإل
 توصيات الدراسة

التي تساعد علي صقل شخصية ومواهب وقدرات   -1 األساليب والوسائل  تنوع  العالي علي  التعليم  أن تعمل مؤسسات 
ع الفلسطيني من المرأة من خالل تركيزها علي الجانب العملي والتدريبي خالل فترة الدراسة ودمج المرأة بواقع المجتم
 خالل التجربة الميدانية وإعطاء دورات تدريبية وورشات عمل تمكن المرأة من زيادة الوعي وتثقيفها .

أن تسعي مؤسسات التعليم العليا علي تدعيم مكانة المرأة داخل المجتمع حصولها علي مكانة وادوار جديدة تناسب  -2
توعية   ببرامج  القيام  من خالل  الجامعية  المعنية تخصصاتهم  الوزارات  مع  بالشراكة  وندوات  عمل  وورش  وحمالت 

 والجامعات ودمجهن بالكادر الوظيفي المناسب لهن .
أن تدعم مؤسسات التعليم العالي مشاركة المرأة في العمل السياسي وتعريف المرأة بحقوقها السياسية وتشجيعها علي  -3

 العمل السياسي وأخذ دورها الريادي في هذا الجانب . 
المجتمع من خالل تغير الصورة أن   -4 المرأة داخل  لتدعيم مكانة  العالي في تكثيف جهودها  التعليم  تساهم مؤسسات 

التقل المرأة  يالنمطية  القوة في شخصية  للمرأة ودعم جوانب   ى عل  مكانة اجتماعية جديدة وتدريبها  للحصول علىدية 
 تمكينها االقتصادي.  مهن حرفية تساعدها علي مواجهة األعباء االقتصادية من خالل  



العالي   -5 التعليم  التعليمة في مؤسسات  المناهج  المرأة وقوانينها في  الخاطئة عن  لتصترسيخ موضوعات  حيح األفكار 
وتضمين المنهاج لتجارب نساء خضن تجارب نجاح في حياتهن االجتماعية   جتمع،حقوقها ومقاومة التميز داخل الم 

 . والفلسطينية خاصةياسية مثلن في المجتمع كقدوة للمرأة العربية عامة الفلسطينية واالقتصادية والمهنية والثقافية والس
بالفعاليات   دورهاوإبراز  شيط وزيادة فاعلية اشراك المرأة  ووسائل فعالة لتن  وضع آليات جديدة بتقنيات ومهاراتضرورة   -6

 المجتمعية المختلفة كعنصر أساسي في تلك النشاطات.
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