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إهــداء 

أمي وأبي... إلى نبع الحنان والعطاء.... إلى من تعجز الكلمات عن شكرهما.

زوجي الغالي......................اور التعب والعناءإلى من تحمل معي مش.

 سالم وراما(أبنائي ............................إلى األمل الذي أضاء حیاتي(.

إخواني وأخواتي... ..............إلى من عشت معهم أجمل وأحلى ذكریاتي.

إلى جدي الحبیب رحمه اهللا ................................................

التي سطرت بمواقفھا أعظم العبر والبطوالت........ إلى المرأة الفلسطینیة.

الذین وقفوا ..والمواقف الصادقة..والنوایا النقیة..إلى أصحاب القلوب الطاهرة

.على المضى في طریق دراستي...بجانبي لمساعدتي

أن ینفعنـا بمـا عـز وجـل دي المتواضـع سـائلة المـولىإلیهم جمیعـًا أهـدي ثمـرة جهـ

.علمنا، ویعلمنا ما ینفعنا

سالمأم
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تقدیركر و ش
أشــــرفعلـــىوالســـالموالصـــالةبتوفیقـــه،ووفقنـــاهـــداناالـــذيالعـــالمین،ربهللالحمـــد
،المتواضـعالجهـدهـذاإكمـالعلـىأعـاننيالـذيفهـووأخیـراً أوالً هللالشـكر.  والمرسـلیناألنبیاء
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فــياهللابعــدعلــيفضــللــهمــنكــلإلــىوالعرفــانالجزیــلبالشــكرأتقــدمأنفیســرني
:منهموأخصالبحثهذاإنجاز
رســالتيعلــىباإلشــرافتفضــلالــذي،بحــرعبــدیوســف/ الــدكتورالفاضــلأســتاذي

ــمتعــالىاهللابفضــلحیــث ورحابــةالســدیدةوتوجیهاتــهمتواصــل،الجهــدهبفضــلث
وخـالصالوفـاءخـالصمنـيفلـهالعمـلهـذاإنجـازتـمالبحـثفتـرةأثناءصدره
.التقدیر

مي أبوالروس/ الفاضـلللدكتوروالتقدیربالشكروأتوجهكما ا / الفاضـلوالـدكتورس
.رسالتيمناقشةبقبوللتفضلهم،.وسیم الھبیل

غــــزةمكتــــب(األونــــروافــــيالعــــاملینزمالئــــيإلــــىوالتقــــدیربالشــــكرأتقــــدمكمــــا
.جمیعاً ليمساعدتهمعلىوأخص بالذكر العاملین في دائرة الطوارئ) االقلیمي

العلمـيالصـرحإلـىوالتقـدیربالشـكرأتقـدموالجمیـل،بالفضـلاالعتـرافمقـامفـي
أسـاتذتيبالـذكروأخـصاإلسـالمیة،الجامعـةإلـىاألرضبقاعأطهرفيالشامخ

.الكثیرمنهمتعلمتالذینفي كلیة التجارةمالكرا

إنهوالعطاء،المثوبةلهماهللاوأجزلالجزاء،خیرجمیعاً هؤالءتعالىاهللاجزى
.العالمینربهللالحمدأندعواناوآخرالدعاء،مجیبسمیع
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:الدراسة  ملخص
على أكثر المعوقات التي تواجه الموظفـات وتمـنعهن مـن ممارسـة الـدور التعرفإلىالدراسةهذههدفت

تـهلمالءمالباحثـة المــنهج الوصـفي التحلیلـي اسـتخدمتالقیـادي فـي مكتـب غــزة اإلقلیمـي لوكالـة الغـوث، حیــث
نوقـد،الدراسـةلموضـوع  (عـددهمو )األونـروا(مكتـب غـزة  اإلقلیمـي فـيالعـاملینجمیـعمـنالدراسـةمجتمـعتكـوّ

مـاأيفـردا،) 246(مـنهماسـتجابموظـف وموظفـة،)260(الدراسـة عینةبلغتوقد، موظف وموظفة) 533
.من عینة الدراسة الفعلیة%)94.6(نسبته

(5 )علـىموزعـةفقـرة( 60 )مـنمكونـةاسـتبانةبتصـمیمالباحثـةقامـتالدراسـةأهـدافولتحقیـق

الشخصــیة، المعوقــات المادیــة، المعوقــات المعوقــاتاإلداریــة،المعوقــاتاالجتماعیــة،المعوقــات(:مجــاالت
.العینةأفراداستجاباتاإلحصائي لتحلیلSPSSبرنامجباستخدامالباحثةوقامت)القانونیة

:لى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدراسة إ
تــأثیرُا مباشــرًا ذو داللــة ) االجتماعیــة، واإلداریــة، والشخصــیة، والقانونیــة، والمادیــة(تــؤثر كــل مــن المعوقــات : أوالً 

-األونـروا–مكتـب غـزة اإلقلیمـي لوكالـة الغـوث على ممارسة الموظفات فـي 0.05احصائیة عند مستوى داللة 
.  للدور القیادي

فـي آراء أفـراد العینـة فـي متوسـط تقـدیرات 0.05داللـةمسـتوىعنـدإحصـائیةداللـةذاتفـروقتوجـدال:ثانیـًا 
للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــراة للــدور -األونــروا–العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

)المؤهل العلمي-متغیر الجنس(القیادي تعزي إلى 
فـي آراء أفـراد العینـة فـي متوسـط تقـدیرات 0.05داللـةمسـتوىعنـدإحصـائیةاللـةدذاتفـروقتوجـد:ثالثـاً 

للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــراة للــدور -األونــروا–العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 
).سنوات الخدمة-الدرجة الوظیفیة-الحالة االجتماعیة(القیادي تعزي إلى متغیر 

:أهمهاالتوصیاتمنالعدیدإلىالباحثةالدراسة توصلتهذهئجنتاضوءوفي
ضرورة أن یقوم المسؤولین في األونروا من خالل اللقاءات التي یتم عقدها مع شخصـیات مـن المجتمـع .1

المحلي بتوضیح أهمیة عمـل المـرأة اإلداري فـي مكتـب غـزة اإلقلیمـي وبحقیقـة قـدراتها الوظیفیـة الداعمـة 
.لعمل األونروا

والمهنیةكفاءتها العلمیةرفعبهدفللمرأة،والقیادیةالمهارات االداریةوتطویرلتنمیةتدریبیةعقد برامج .2
.قیادیةمواقعإلشغالتؤهلهاالتي
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An abstract

The study aims to identify the most common impediments which hinder
women from practicing a leading role in Gaza Field Office- UNRWA. The researcher
has applied the descriptive approach in order to be suitable for the study subject.
The study society has included all working people in the Office of the Gaza
Regional- UNRWA, they have reached (533) employees, (both males and females).
The study sample has reached (260) male and female employees, and (246) ones
have responded. This equals % 94.6 of the actual study sample.

In order to achieve the study goals, the researcher has designed
questionnaire including (60) articles, distributed to (5) dimensions: (the social,
administrative, personal, physical, and legal impediments). The researcher has used
(SPSS) to analyze the responses of the sample.

By analyzing the responses of study sample, the study revealed the following
results:
First: The impediments (social, administrative, personal, legal, physical) have a
direct impact with statistical significance at the 0.05 on the practice of female
employees in the Gaza Field Office -UNRWA for the leadership role.
Second: There are no statistically significant differences at the level of significance
(0.05 ≥ α) , in the ave
rage degree of personnel working in Gaza Field Office-UNRWA for the obstacles
that prevent women from practicing leadership role according to the variables of
the study (sex, and academic qualification).
Third: There were statistically significant differences at the level of significance
(0.05 ≥ α) , in the average degree of personnel working in the Gaza Field Office-
UNRWA for the obstacles that prevent women from practicing leadership role
according to the variables of the study (social status, grade,  and years of service).

In the light of the conclusions of this study, the researcher has reached many of
the recommendations including:
1. Through the community reach meetings the UNRWA officials must clear the

importance of woman's work in the administrative field at GFO and her support
for the UNRWA work.

2. Training programs for the development of managerial and leadership skills for
women, in order to raise the scientific and professional efficiency, which
qualifies them to occupy leadership positions.
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:مقدمة1.1
عطاءهاأ ٕ مكانة مرموقة حیث أوصى بحسن معاملتها، نه مما ال شك فیه تكریم اإلسالم للمرأة وا

وأعلـن ،وأصلح حالها من خالل حفظ إنسانیتهابعد أن كانت قبل اإلسالم مهانة تعامل معاملة الجاریة، 
فــي األرض لقولــه مســئولیة الرجــل فیمــا عهــد بــه اإلنســان مــن شــرف الخالفــةبجانــب كامــل مســئولیتها 

مظــالم وقــرر أهلیتهــا وحررهــا مــن ، )30:ســورة البقــرة(" إنــي جاعــل فــي األرض خلیفــة"وتعــالىســبحانه 
عن ،مثلـة ذكـرت فـي التـاریخ االسـالمي القـدیم والحـدیثأوهنـاك عـدة ، وأمـاً وزوجةً الجاهلیة، وكرمها بنتاً 

فهي تعتبر ركن ركیز ومهم المجتمعهمیة دورهن فيأنساء كان لهن انجازات كبیرة ومسجلة تؤكد على 
إن المــرأة نصــف المجتمــع، وهـــذا : یقولـــون"ذلــك بقولــه ) 2000(إذ یؤكـــد القرضــاوي،فــي بنــاء المجتمــع

صــحیح المــرأة نصــف المجتمــع بحكــم العــدد، جــرت ســنة اهللا أن عــدد الرجــال وعــدد النســاء یكــاد یكــون 
وفـي التـأثیر أكثـر مـن النصـف، كنها في الواقـعمتساویًا، فالمرأة نصف المجتمع من حیث الكم والعدد ول

ً.كانت العنایة بالمرأة أمرًا واجبا، لهذا ألنها تمثل نصف المجتمع وتلد وتربي النصف اآلخر

ــادة كالرجــل وفــي مختلــف المجــاالتأن للمــرأة) 2004عیســى، (وتشــیر  ــالمرأة ،الحــق فــي القی ف
در وحده على مجابهة كـل تحـدیات الطبیعـة فـي العلـم وما كان الرجل بقا،شریكة الرجل في مسار البقاء

.والعقل وبناء الوجود اإلنساني في كل منطلقاته ومتطلباته

وظروفهـا ومسـتجدات ،وقد عملت المرأة ومنذ بدایة التـاریخ مـا اسـتطاعت مـع وضـعها الطبیعـي
إلـى أخـرى، متنعـت أومنعـت عـن الوصـولا،الحیاة اإلنسانیة فقویت في مجـاالت وضـعفت فـي مجـاالت

وظلت تواصل في مسیرتها لتعیش وتحیا وهي تشارك الرجل الحیاة حینًا وتنافسه فیها حینًا وربمـا تتفـوق 
وللرجــل میولــه وطموحاتــه وللمــرأة . علیــه أحیانــًا ومــا ذلــك إلــى بــدافع حــب العــیش والبقــاء وتحقیــق الــذات
).2005جبر،(اآلخرأیضًا میولها وطموحاتها وما كان ألي منها أن یضع حدًا في طریق

للمــرأة طبیعتهــا الخاصــة والتــي میزهــا اهللا تعــالى بهــا عــن الرجــل، وتشــیر الدراســات الحدیثــة إلــى 
مجموعة من الصفات، والتي تستطیع المرأة االستفادة منها لتمارس القیادة في األجواء المناسبة لها ومن 

عطـاء الصـالحیات، تفهم حاجـاتالمشاركة، التعاطف، اإلبداع،: بین هذه الصفات ٕ النسـاء، التفـویض وا
.)2003السویدان وباشراحیل، (بعد النظر، االتصال، تكوین عالقات مع اآلخرین 
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ورغــم كــل مــا اكتســبته المــرأة مــن حقــوق علــى مــر التــاریخ فإنهــا مــا زالــت مهمشــة مــن مشــاریع 
ــدول العربیــة، فمــا زالــت المــرأة غیــر متســا ــة البشــریة التــي تــنهض بهــا ال ویة تمامــًا مــع الرجــل فــي التنمی

الفــرص المتاحــة أمــام الطــرفین علــى أرضــیة الكفــاءة والقــدرة ومــا زالــت منقوصــة الحقــوق السیاســیة فهــي 
فالمرأة في مختلـف دول العـالم ال تحظـى بـنفس الفـرص المتاحـة .ووضع القرار،بعیدة عن مراكز القیادة

ة واالقتصـــادیة علـــى جـــه الخصـــوص أمـــام الرجـــل وهـــو مـــا یـــنعكس علـــى ممارســـتها لحقوقهـــا السیاســـی
).2007مهدي،(

:مشكلة الدراسة  1.2
إضــــــافة إلــــــى مــــــا ذكــــــر ســــــابقًا فــــــي  المقدمــــــة فلقــــــد وجــــــدت الباحثــــــة العدیــــــد مــــــن الدراســــــات 

التــي بحثــت فــي المعوقــات التــي تواجــه ) 2002عــودة،-2005جبــر،-2006الزهیــري،-2009الرقــب،(
خــالل عمــل الباحثــة فــي مكتــب غــزة االقلیمــي لوكالــة المــرأة وتمنعهــا مــن ممارســة الــدور القیــادي، ومــن

وهــي مؤسســة دولیــة ینــادي القــائمون علیهــا بالمســاواة بــین المــرأة والرجــل علــى ) غــزة(األونــروا _الغــوث 
أســاس الكفــاءة والقــدرات، وحیــث تقــدم هــذه المؤسســة كامــل الــدعم للمــرأة العاملــة فیهــا، مــن أجــل تطــویر 

حثة وجدت بأن عدد النساء اللواتي یمارسن الدور القیادي محدود جدًا مقارنة مهاراتها وقدراتها إال أن البا
في مكتب غزة اإلقلیمي حیث وجـدت بـأن عـدد ) 2011أبو عفش، (بالرجال وذلك حسب دراسة أجرتها 

:نساء ومن هنا تبلورت المشكلة الرئیسة وهي10النساء الالتي یعملن في المناصب العلیا فقط 

لدور القیادي في مكتب غزة تواجه الموظفات وتمنعهن من ممارسة المعوقات التي أكثر اما هي"
")غزة(األونروا _ لوكالة الغوثاإلقلیمي

:فروض الدراسة1.3
على ممارسة 0.05تؤثر عدة معوقات تأثیرُا مباشرًا ذو داللة احصائیة عند: الفرضیة الرئیسیة

.للدور القیادي) األونروا(غوث في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الالموظفات 

ویتفرع منها الفرضیات الفرعیة التالیة:
علــــى ممارســـــة 0.05تــــؤثر المعوقـــــات االجتماعیــــة تـــــأثیرُا مباشــــرًا ذو داللـــــة احصــــائیة عنـــــد- 1

. للدور القیادي)األونروا(في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث الموظفات 
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فـي علـى ممارسـة الموظفـات 0.05ذو داللة احصائیة عندتؤثر المعوقات اإلداریة تأثیرُا مباشراً - 2
.للدور القیادي)األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

على ممارسـة الموظفـات 0.05تؤثر المعوقات الشخصیة تأثیرُا مباشرًا ذو داللة احصائیة عند- 3
.للدور القیادي)األونروا(في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

فـي علـى ممارسـة الموظفـات 0.05المعوقات المادیة تأثیرُا مباشـرًا ذو داللـة احصـائیة عنـدتؤثر - 4
.للدور القیادي)األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

فـي على ممارسـة الموظفـات 0.05تؤثر المعوقات القانونیة تأثیرُا مباشرًا ذو داللة احصائیة عند- 5
.للدور القیادي)األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

مكتـــب غـــزة اإلقلیمـــي ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي متوســـط تقـــدیرات العـــاملین فـــي - 6
للمعوقـــات التـــي تحـــول دون ممارســـة المـــرأة للـــدور القیـــادي فـــي تلـــك ) األونـــروا(لوكالـــة الغـــوث 

ــة،المؤهل العلمــي، الدرجــة ( المؤسســة تبعــًا لمتغیــر  الوظیفیــة، ســنوات الجنس،الحالــة االجتماعی
.)الخدمة

متغیرات الدراسة: 1.4
) األونروا(اإلقلیمي لوكالة الغوث مكتب غزة ممارسة الموظفات العامالت في :المتغیر التابع

.للدور القیادي
: المتغیرات المستقلة

معوقات اجتماعیة-
معوقات إداریة-
معوقات شخصیة-
معوقات قانونیة-
معوقات مادیة -
).الجنس، الحالة االجتماعیة، المؤهل العلمي، الدرجة الوظیفیة، سنوات الخبرة(خصیة متغیرات ش- 

. والشكل التالي یوضح العالقة بین متغیرات الدراسة
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ضح العالقة بین متغیرات الدراسةیو ) 1(شكل رقم 

جرد بواسطة الباحثة

:أهداف الدراسة1.5
تمنـــع المـــرأة التـــي) الجتماعیـــة، االداریـــة، الشخصـــیة، القانونیـــة، المادیـــةا(التعـــرف علـــى المعوقـــات.1

من وجهة للدور القیادي )األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث من ممارسة الدور القیادي في 
.نظر العاملین فیها

كتـب غـزة مالتعرف إذا كان یوجـد فـروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـطات تقـدیرات العـاملین فـي .2
لـــــدور القیـــــادي تمنـــــع المـــــرأة مـــــن ممارســـــة اللمعوقـــــات التـــــي ) األونـــــروا(اإلقلیمـــــي لوكالـــــة الغـــــوث 

).الجنس،الحالة االجتماعیة،المؤهل العلمي، الدرجة الوظیفیة، سنوات الخدمة( تبعًا لمتغیر 

ممارسة الموظفات ممارسة الموظفات 
العامالت في مكتب العامالت في مكتب 

قلیمي لوكالة قلیمي لوكالة غزة اإلغزة اإل
) ) األونروااألونروا((الغوث الغوث 

..للدور القیاديللدور القیادي

معوقات 
شخصیة

معوقات 
مادیة

معوقات 
قانونیة 

معوقات 
إداریة

ةمعوقات إجتماعی

الجنس، المؤهل العلمي، (متغیرات شخصیة
) الحالة االجتماعیة، سنوات الخدمة



6

لتــي تحــول دون تقــدیم بعــض المقترحــات والتوصــیات التــي تســاهم فــي تغلــب المــرأة علــى المعوقــات ا.3
).األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث ممارستها للدور القیادي في 

).األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث التعرف على واقع المرأة العاملة في .4
. المساهمة في تحدید الجوانب التي تحتاج المرأة إلى دعم فیها لتسطیع تجاوز السقف الزجاجي.5

:راسةأهمیة الد
فـــي تحدیـــد أهـــم ) األونـــروا(المســـؤولین بمكتـــب غـــزة اإلقلیمـــي فـــي مســـاعدةالدراســـةتكمـــن أهمیـــة.1

.المعوقات التي تمنع الموظفات من ممارسة الدور القیادي، وكیفیة التغلب على هذه المعوقات
)األونـــروا(كإحـــدى العــامالت فـــي مكتــب غـــزة اإلقلیمــي الباحثــة فــي مســـاعدةالدراســـةتكمــن أهمیــة.2

.في تحدید أهم المعوقات التي تمنعها من ممارسة الدور القیادي
حیـــث أنهـــا تتطـــرق مرجـــع جیـــد یســـتنیر بـــه البـــاحثین اآلخـــرینفـــي أن تكـــون الدراســـةتكمـــن أهمیـــة.3

.لموضوع جدید قدیم في نفس الوقت
ع تأمــل الباحثــة بــأن تســاعد الدراســة المجتمــع فــي تحدیــد أهــم المعوقــات التــي تمنــع نصــف المجتمــ.4

.من ممارسة الدور القیادي
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

القیادة تعریفها ونظریاتها: المبحث األول

قیادة المرأة: المبحث الثاني

تعریف األونروا: المبحث الثالث
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المبحث األول
القيادة تعريفها ونظرياتها

مقدمة1.1

.مفهوم القيادة1.2

الفرق بين المدير والقـائد1.3

صفـات القـائد الناجح1.4

نظريات القيادة1.5

أنماط السلوك القيادي1.6



9

:مقدمة1.1
ــادة محــورًا مهمــًا ترتكــز علیــه مختلــف النشــاطات فــي جمیــع المؤسســات ومــع اتســاع  تشــكل القی

ا، وتأثرهــا بالبیئــة المؤسســة وكبــر حجمهــا وتشــعب أعمالهــا وتعقــدها، وتنــوع العالقــات الداخلیــة وتشــابكه
الخارجیة كالمؤثرات السیاسیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة، أصـبحت القیـادة الحكیمـة الواعیـة أمـرًا ال غنـى 
عنـــــه لتوجیـــــه ســـــلوك األفـــــراد، وحشـــــد طاقـــــاتهم وتعبئـــــة قـــــدراتهم، وتنســـــیق جهـــــودهم وتنظـــــیم أمـــــورهم،

).10: 2010ناصر، (رجوة وتوجیههم الوجهة الصحیحة نحو تحقیق األهداف والغایات الم

ـــــــادة الكفـــــــوءة ـــــــث تعـــــــد القی ـــــــابض بحی ـــــــة وقلبهـــــــا الن ـــــــة اإلداری ـــــــادة جـــــــوهر العملی وتعتبـــــــر القی
ــین المنظمــات الناجحــة وغیــر الأحــد الممیــزات ــادة الرئیســة التــي یمكــن بواســطتها التمییــز ب ناجحــة، فالقی

ان، فهـي التـي تقـوم بتوجیـه عملیـات الفعـل وردود یمكـن تشـبیهها بالـدماغ بالنسـبة لإلنسـبالنسبة للمنظمة 
بالبیئـــــــة التــــــــي تعمـــــــل بهــــــــا ومــــــــؤثرة وفقــــــــًا للظـــــــروف المحیطــــــــة، فهـــــــي متـــــــأثرة الفعـــــــل وتنســـــــیقها

).32:2006عیاصرة، (

وعلــى ذلــك یمكــن اعتبــار القیــادة روح العمــل التنظیمــي فــي المؤسســة، وعلیهــا تتوقــف فاعلیتهــا 
ونجــــد أن علمــــاء اإلدارة اهتمــــوا بدراســــة القیــــادة بحیــــث أصــــبحت تحتــــل. جودهــــاوحیویتهــــا واســــتمرار و 

ولقـــد بـــات توضـــیح مفهـــوم القیـــادة وتحلیلـــه واإلحاطـــة بـــه أمـــرًا فـــي. جـــزءًا بـــارزًا فـــي معظـــم كتـــب اإلدارة
غایــة األهمیــة، ســنحاول عــرض مجموعــة مــن أهــم وأشــهر التعریفــات لیتســنى لنــا التعــرف علــى ماهیــة 

.)36: 2009الرقب، (یادةالق

):Leadership Concept(مفهوم القیادة 1.2
القیادة كلمة یتم تداولها قـدیمًا وحـدیثًا، ولقـد شـهد العـالم قیـادات كثیـرة سـجلها التـاریخ ولكـن ثبـت 
بمــــا ال یــــدع مجــــاًال للشــــك أن أعظــــم قیــــادة ســــجلها التــــاریخ ولــــن یشــــهد لهــــا مثــــیًال هــــي قیــــادة الرســــول 

.لما جمع من صفات وخصائص لم یصل لها أحد) علیه وسلمصلى اهللا(محمد

: القیادة لغةً 1.2.1
ــاد،أن القیــادة مــن القــود وهــو نقــیض الســوق، فهــو مــن أمــام والســوق مــن الخلــف" " ومنهــا القیــادة واالقتی
).102: 1997الفیروز وأبادي، (
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: القیادة اصطالحاً 1.2.2
یمكـــــن القـــــول إن هنـــــاك تعریفـــــًا مثالیـــــًا اتفـــــق الكتـــــاب تعـــــددت تعریفـــــات القیـــــادة وتنوعـــــت، وال

: والمؤلفون علیه، ولكن تختلف التعریفات باختالف الزوایا التي ینظر منها هؤالء الكتاب

" 6: 2006الحمادي،("تحقیق األهدافنحووتحریكهماآلخرین،فيالتأثیرعلىالقدرةبأنها(.
" بعملهـمللقیـاماألفـراد يفـالحمـاسالهـاب◌ٕ والتـأثیرعملیـةبأنهـا"

.)78: 2006عیاصرة والفاضل، (
"بـهیقـومومـنالجماعـة،أفـرادمـنغیـرهمـعتفاعلـهأثنـاءالقائـدبـهیقومرئیساجتماعيدورالقیادة

بلـوغسـبیلفـياالجتمـاعيسـلوكهموتوجیـهاآلخـرینفـيالتـأثیرعلـىوالقـدرةالقـوةلـهیكـون
.)22: 2004حسن،("الجماعةهدف

 " بأنهــا عبــارة عــن إجــراءات یــؤثر بمقتضــاها شــخص علــى بــاقي أعضــاء الجماعــة لتحقیــق أهــداف
.)John & Peter, 2004: 568( "محددة

"بأنهــــــــــــا الســــــــــــلوك الفــــــــــــردي لتوجیــــــــــــه مجموعــــــــــــة مــــــــــــن أجــــــــــــل تحقیــــــــــــق الهــــــــــــدف المشــــــــــــترك "
)Chuang, 2005: 3.(

ویتضـــح مـــن التعریفـــات الســـابقة أن هنـــاك ثالثـــة شـــروط أساســـیة البـــد مـــن توافرهـــا لوجـــود القیـــادة وهـــي 
:)99: 2010السكارنة، (
.وجود جماعة من الناس.1
.وجود شخص من بین أعضاء الجماعة قادر على التأثیر في سلوك بقیة أعضاء الجماعة.2
ــه نشــاط الجماعــة وتعاونهــا.3 ــأثیر توجی ــة الت ــذي تســعىأن تســتهدف عملی لتحقیــق الهــدف المشــترك ال

.إلى تحقیقه
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:القائدوالفرق بین المدیر1.3
بأن القیادة مصطلح ومفهوم أكثر محدودیة"أورد مغاري أن هوارد كارلیسل یرى 

أنحینفياإلدارة، ذلك أن اإلدارة تتضمن كل العملیات المرتبطة بتحقیق المنظمة ألهدافها،من 
تحتتنطويالقیادةفإنوهكذااألهدافهذهتحقیقعلىاآلخرینحفزفيمحدودیةأكثرلقیادةا

واإلشرافوالتنظیموالتوظیفتشمل التخطیطفاإلدارة،وظائفهامنفرعیةوظیفةإنها،اإلدارة
ذا.بالعملیة اإلشرافیةترتبطوالقیادة،ذلكوغیروالرقابة ٕ التيالحاجاتمعرفةهياإلدارةكانتوا
مغاري (ذلكیؤدوناآلخرینجعلفيتتمثلالقیادة، فإنناجحاً التنظیملجعلتؤدىأنینبغي

،2009 :42(.

ذا كـــان القائـــد فـــي ولـــیس كـــل قائـــد مـــدیرممـــا تقـــدم یمكـــن القـــول بأنـــه لـــیس كـــل مـــدیر قائـــد ٕ ، وا
الســـلطة والصـــالحیات  منصـــبهویعطیـــهمركـــز إداري لـــه ســـلطة اإلشـــراف علـــى عـــدد مـــن المرؤوســـین

مغـــاري، (الالزمــة، فإنـــه فـــي هــذه الحالـــة یجمـــع بــین صـــفتي القائـــد والمــدیر، وهـــذا هـــو الوضــع الفعـــال
ـــع فـــي انشـــاء هـــدف. )65: 2009 ـــذي یتشـــارك مـــع الجمی ـــد ال ـــین القائ ـــرق ب ـــالي یوضـــح الف والشـــكل الت

.أداء المهام الموكلة لكل شخص على حداواحد للجمیع على عكس المدیر الذي یهتم بالتركیز على
یوضح الفرق بین المدیر والقائد) 2.1(شكل رقم 

)Poetpainter is the porfessional site of Stephen P.Anderson ،10/5/2011(: المصدر
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:الناجحالقائدصفات1.4
هل للقائد صفات معینة یجب أن یتصف بها؟

أن هنــاك : هــذه مســألة جدلیــة اختلــف فیهــا علمــاء اإلدارة منــذ القــدم وحتــى اآلن، فهنــاك مــن قــال
ل بـــأن إفـــراد خـــواص للقائـــد أمـــر غیـــر صـــحیح،صـــفات محـــددة یجـــب أن تتـــوافر للقائـــد، وهنـــاك مـــن قـــا

ـــادة یختلفـــون فـــي صـــفاتهم ـــأن هنـــاك مـــن القـــادة مـــن تجـــده هادئـــًا رصـــینًا،.وأن الق ودللـــوا علـــى ذلـــك ب
وهنـــاك الثــــوري الشـــدید، وهنــــاك الفصــــیح البلیـــغ، وهنــــاك الصـــامت الــــذي یتخــــذ القـــرارات الحاســــمة فــــي

بتســـم الــذي یتمتـــع بكاریزمــا اجتماعیـــة ســاحرة، وهنـــاك المـــتهجم صــمت وهـــدوء، كمــا أن هنـــاك القائــد الم
ـــادة . الصـــارم ـــة للق ـــث ذكـــر صـــفات معین ـــه مـــن العب ـــال بأن ـــى رأس مـــن ق أســـتاذ) بیتـــر دركـــر(وكـــان عل

اإلدارة الشــهیر، بــل إن األمــر یتوقــف علــى الظــروف والموقــف، وعلــى قــدرة القائــد فــي اتخــاذ التصــرف 
).14:2008الفقي،(السلیم حیال أمر ما 

ــاب حــددوا صــفات یجــب توافرهــا فــي القائــد النــاجح ومــنهم الســمادونيولكــن هنــاك دراســات وكّت
السـماتهـذهومـن أهـمالنـاجحالقائـدفـيمعینـةسـماتتـوفرتتطلـبالقیـادةوكفـاءةفعالیـةإنالـذي ذكـر 

: 225-226):، 2007السمادوني(

أكثرحیویـةیكـونأنإلـىأمیـلالقائـدوأنزًا،متمیـالجسـميالمظهـریكـونحیـث:الجسـمیةالسمات1-
.أتباعهمننشاطاً وأوفر
–العقلـي(العـامالـذكاءفـياألتبـاعمـنتفوقـاً أكثـرالقائـدیكـون:والمعرفیـةالعقلیـةالسـمات2-

.الوجداني–االجتماعي  (

إدارة الـذاتعلـىةوالقـدر اإلنفعـاليوالنضـجاإلنفعـاليبالثبـاتالقائـدیتصـف:اإلنفعالیـةالسـمات3-
.أتباعهوضبط انفعاالتوضبطها،

علـىوالقـدرةاألعضـاءبـینالتعـاونروحوتشـجیعبالتعـاونالقائـدیتسـم:اإلجتماعیـةالسـمات4-
االحتفـاظ بأعضـاءعلـىأقـدرأنـهكمـااألتبـاع،بـینوالمـرحالفكاهـةوروحالجماعـة،مـعالتعامـل
.أنفسهمفيوثقتهمفیهقتهمثوكسبمشاعرهم،مراعاةالجماعة

واألمانـة وحسـنبـه،واالفتخـاربـهواإللمـامالعمـلومعرفـةالوقـت،علـىالمحافظـة:أخـرىسـمات5-
.والتواضعواإلنسانیةالروحیةبالقیموالتمسكحسنةشخصیةبعاداتوالتمتعالسمعة

تمیـز التـيالقیادیـةللسـماتمعـیننمـطأونسـقیوجـدالأنـهالباحثـةتسـتنتجسـبقمـاضـوءفـي
.دواحـفـي رجـلللقائـدالالزمـةالصـفاتكـلتجتمـعأنالنـادرمـنأنـهكمـااإلداریـین،القادةعامةبصفة

لیسـتطیع التــأثیر علـى ســلوكوالشــجاعة،والمقــدرةالــذكاءبـینیـوازنأنالنـاجحللقائـدوالمطلـوب
وذلـكومصـالحهم،لمشـاعرهمواالحتـرامراألفـراد التـابعین عـن طریـق بنـاء عالقـات واظهـار التقـدی

.العملفيالمرجوةلتحقیق األهدافللوصولوتعاونهمووالئهمواحترامهمطاعتهملكسب
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:القیادةنظریات1.6
وقدالقادة،بظهورالمتصلةوالعواملالقیادةلطبیعةتفسیراً تقدمأنالقیادةنظریاتتحاول

تحددوبالتاليأسبابها،وتحددالقیادةتفسرالتيلنظریاتاهذهحولالنظروجهاتتعددت
:یليماالنظریاتهذهبینومنوعیوبها،أسسهالهامنهاوكلمصادرها،

).:2009،مغاري(العظیم الرجلنظریة:1.6.1 44:
علـىطـرأتالتـيالعمیقـةالجوهریـةالتغییـراتبـأنالقائـلاالفتـراضعلـىالنظریـةهـذهتقوم

تشـبهغیرعادیـةفـذةوقـدراتبمواهـبولدواأفرادطریقعنتحققتإنمااإلنسانیة،المجتمعاتحیاة
.التاریخمرعلىكثیرینأناسفيتتكررالوالقدراتالمواهبهذهوأنالسحر،قوةمفعولهافي

الهیئـة،(:فـيتتمثـلفسـیولوجیةجسـمیةسـماتبـینمـاالموروثـةالقیادیـةالسـماتهـذهوتتـراوح
علـىوالقـدرةبـالنفس،والثقـةالحماسـة،(:مثـلنفسـیةسـماتإلـى)والوسـامةوالحجـم،الصـوت،ونبـرة

عقلیـةوسـمات)والشـجاعةالجیـد،والخلـقلإلنجـاز،الحاجـةوتـوفراالجتمـاعي،والنضـجالمبـادرة،
).سماتمنذلكإلىوماوالتحلیل،رالتفكیعلىوالقدرةكالذكاء،(

التـياالعتراضـاتمـنالعدیـدهنـاكأنإالالنظریـةلهـذهالجـذابالمظهـرمـنلـرغماعلـى
والیولـدالقائـدألن،القیادیـةالمهـارةتنمیـةبـرامججـدوىبعـدمالنظریـةهـذهتـؤمنحیـث أنهـا واجهتهـا
لیـدوالتقاالعـاداتبعـضالعـادیناألفـرادإكسـابباإلمكـانأنـهدلـتالدراسـاتنتـائجولكـن،یصـنع
.ناجحینقادةیصبحواأنالمستمرةالرعایةهذهبفضلبعدفیمایمكنهمبحیثوالقیم

Trait Theory"المكتسبة السماتنظریة:1.6.2 " :
بهـاالقائـد ویتمیـزفـيتتـوافروخصـائصصـفاتعلـىتؤسـسالقیـادةأنعلىالنظریةهذهتقوم

التـيالدراسـاتوقـد أشـارتعلیهـا،التعـرفویمكـنوملموسـةعادیـةالصـفاتوهـذهأقرانـه،بقیـةعـن
والمظهـرباألناقـة،ویهتمـونوبطـول القامـة،جیـدة،بصـحةیتمتعـونالقـادةأنإلـىالصفاتبهذهاهتمت
المبـادرة،الثبـات،:مثـلالشخصـیةبـبعض الصـفاتویتصـفونزمالئهـم،بـاقيمـنذكـاءوأكثـرالجیـد،

الصـفاتتعـدالنظریـةهـذهفـإنوبـذلكاتخـاذ القـرارات،يفـالتـرددوعـدموالطمـوح،والجـرأة،
لتـولىتؤهلـهأوأهلتـهالتـيوهـىأعمالـه،فـيالقائـداألساسـي لنجـاحالمعیـارهـيالذاتیـةوالخصـائص

النـاجحفالقائـد،الحیـاةفـيوتمرسـهالقائـدخبـرةعلـىالنظریـةهـذهوتؤكـد،جماعتـهبینالقیاديالمركز
.)45: 2009مغاري، (أفرادهاقیادةوممارستهالجماعةفيالقیادیةسماتیكتسب الالذي

ألنهـاللقیـادةوالكامـلالصـحیحالمفهـومتفسـیرفـيعلیهـااالعتمـادیمكـنالالنظریـةهـذهإن
البـاحثیندفـعممـابـهتحـیطالتـيوالبیئـةالظروفوأهملتالقائد،بهایتمتعالتيالسماتعلىركزت

.)19: 2009عبد الرحیم، (د القائسلوكإلىالقائدسماتمنبالتركیزتقالاالنإلى
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The Situational Theory: الموقفیةالنظریة: 1.6.3
اهتمــت النظریــات الســابقة بالقائــد مــن ناحیــة الســمات التــي یتمتــع بهــا أو مــن ناحیــة األســلوب 

ـــادة ـــة القی ـــذي یتبعـــه فـــي عملی ـــاب . والســـلوك ال ـــر بعـــض  الكت ـــة فـــيواعتب ـــر كافی ـــات غی أن هـــذه النظری
تحلیـــل فعالیـــة القیـــادة ولـــذلك قـــام البـــاحثون بدراســـات مختلفـــة منطلـــق أن القائـــد النـــاجح هـــو القائـــد الـــذي 

. یقــدر علــى تعــدیل أســلوبه وتكییفــه بمــا یــتالءم مــع الجماعــة خــالل وقــت محــدد لمعالجــة موقــف معــین
ــــةوبــــذلك نجــــد فعالیــــة القیــــادة تتــــأثر بشخصــــیة القا . ئــــد وأســــلوبه وبشخصــــیة الجماعــــة والموقــــف والحال

والموقـف لـه أهمیـة كبیـرة فـي التـأثیر علـى عملیـة القیـادة ألنـه یـؤثر علـى مـدى قـدرة القائـد فـي انجـاز مـا 
).27: 2010ناصر، (هومطلوب منه 

وحیــث إن المواقــف القیادیــة تختلــف مــن منظمــة إلــى منظمــة أخــرى، وذلــك نظــرًا لظــروف كــل 
ـــة المحیطـــة التـــي تلعـــب : یـــثمنظمـــة مـــن ح ـــة العمـــل، والمهـــارات والظـــروف البیئی حجـــم العمـــل، ونوعی

دورًا بـــــارزًا فـــــي تحدیـــــد نوعیـــــة القیـــــادة، فقـــــد بـــــدأت الدراســـــات تهـــــتم بالعدیـــــد مـــــن العوامـــــل والمـــــؤثرات 
.)27: 2010ناصر، (المختلفة في المنظمة، ویمكن توضیح ذلك من خالل  الشكل التالي

عوامل المؤثرة في سلوك القائدال) 2.2(م شكل رق

)1993:354الریاض، (العدلي، ناصر، إدارة السلوك التنظیمي : المصدر

:سلوك المرؤوس
 الدافع
االنتاجیة
 الرضا
الغیاب

:مةعوامل المنظ
اساس القوة
القواعد والسیاسات
 االحتراف
الوقت

:خصائص المرؤوس
خصائص الشخصیة
الحاجات والدوافع
 الخبرات الماضیة

والتعزیز

سلوك المدیر القائد

:خصائص المدیر 
خصائص الشخصیة
الحاجات والدوافع
الخبرت الماضیة والتغزیز

عوامل اجتماعیة
تنمیة الجماعة
عةھیكل الجما
مھام الجماعة
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)The Two Dimensional Theory: (البعدین نظریة: 1.6.4
زمـالؤهو هـالبنقـامحیـثالقیـادةفـيأهـایووالیـةجامعـةدراسـةاسـمأیضـاً النظریـةهـذهعلـىیطلـق

تحدیـدمـنذلـكخـاللمـنوتمكنـواالقیـادةموضـوعفـيمكثفـةأبحـاثبـإجراءطویلـةزمنیـةولفتـرة
).2009:17عبد الرحیم،(هماالقیادةلسلوكبعدین

: المهامهیكلیة-أ
بتخطـیط العمـلالقائـداهتمـاممـدىعـنویعبـر.والمرؤوسـینالقائـدبـیناألدوارتحدیـدبـهویقصـد

عبــد(المبتكــرةالعمــلأســالیبوتجربــةعلــیهم،والرقابــةمرؤوســیهعلــىتوزیعــهو وتنظیمــه
).2009:17الرحیم،

: اآلخرینبمشاعراالهتمام-ب
الصـداقة والثقـة،مـنجـواً وینمـيالمرؤوسـین،ومشـاعروأفكـارآراءاالعتبـارفـيالقائـدیأخـذ
قامةعلیهمواالنفتاح ٕ ).74: 2007مصطفى،(عدوصاهابط:اتجاهینذياتصالوا
،واحـدآنفـيمتفاوتـةبـدرجاتالبعـدینبـینیجمـعأنیمكـنالقائـدسـلوكأنالدراسـاتأثبتـتولقـد

عنـدهالـذيالقائـدأنتبـینكمـا.القیـادةعملیـةیمـارسمـرةكـلفـيفقطواحدلبعدسلوكاً یظهرالفالقائد
2009عبـد الـرحیم،(لمرؤوسـیهيلجمـاعاواالنجـازالرضـایحقـقالبعـدینمـنكـلعلـىعالیـةدرجـة

:17(.
:یوضح نظریة البعدین) 2.3(والشكل التالي شكل رقم 

: الریاض(منظور كلي مقارن، - العدیلي، ناصر، السلوك اإلنساني والتنظیمي: المصدر
)338: 1995معهد اإلدارة العامة، 
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الهدف–المسارنظریة: 1.6.5
وتوجیههـا لتحقیـق أهـدافالتـابعینتصـوراتعلـىالتـأثیرریـةالنظهـذهوفـقالقائـدیحـاول

مواقـففـيولكـنالقائـدیسـتخدمهاأنیمكـنالقیـاديالسـلوكمـننمـاذجأربعـةهناكلذلك فإنالمنظمة،
:وهيمختلفة

:التوجیهيالسلوك-أ
نهممـهـو متوقـعبمـاالمرؤوسـینبتعریـفالقائـدیقـومإذومتطلباتهـا،المهـامعلـىالتركیـزوهـي

:2005العمیـان،(مكافـأة وأسـالیبعمـلوأسـالیبأداءومعـدالتومسـؤولیاتمهـاممـنبـهالقیـام
274(.

:المساندالسلوك-ب
سیاسـة البـابعلـىویعتمـدورغبـاتهم،حاجـاتهمیلبـيإنسـانیاً ونموذجـاللتـابعینصـدیقاً القائـدیكـون

.)46: 2009مغاري،(التابعینیواجههاالتيالمشاكللمناقشةالمفتوح
:المشاركالسلوك-ت

.)2004:49حسن،(القرارات اتخاذعندواقتراحاتهمالمرؤوسینبآراءاألخذویتضمن
:الهدفنحوالموجهالسلوك-ث

مثیـرة للعمـلأهـدافبتحدیـدهنـاالقائـدیقـومالوصـول لألهـداف، فـيالقصـوىالطاقـةبـذلتتطلـب
.)274: 2005العمیان،(األهداف هذهتحقیقفيبمرؤوسیهعالیةثقةویظهر

السـلوك بـینالـربطمحاولـةیعنـيالـذيوالحفـزالتوقـعأسـاسعلـىوالهـدفالمسـارنظریـةتقـوم
سـلوكه تغییـرخـاللمـنالعـاملینسـلوكفـيالتـأثیرعلـىالقائـدیعمـلحیـثالمرؤوسـین،وحفـزالقیـادي
ذلـك بـأنلتـوقعهمواحـدطریـقفـيیسـیرونلهـموالتـابعینالقـادةأنعلـىتقـوملآلخـرین،قـدوةلیكـون
.)46: 2009مغاري،(رغباتهملتحقیقیقودهمسوف

The Interaction Theory: التفاعلیةالنظریة: 1.6.7
سـبقتها،التـيالنظریـاتابهـنـادتالتـيالمتغیـراتبـینالتفاعـلفكـرةعلىالنظریةهذهتقوم

وتعطـيمعـاً الوظیفیـةوالعوامـلالموقفیـةوالظـروفالشخصـیةالسـماتاالعتبـاري فـتأخـذفهـي
دراكولآلخـریننفسـهلالقائـدإلدراككبیـرةأهمیـةالنظریـة ٕ مفهـومفـيإذنوالقیـادة.للقائـداآلخـرینوا

(جمیعـاً هـامبینالتفاعـلوعلـىالوظـائفوعلـىالمواقـفوعلـىالشخصـیةعلـىتتوقـفالنظریـةهـذه
).47: 2009مغاري،

علىالنظریةهذهوتقوم.إجتماعىتفاعلعملیة–النظریةهذهنظروجههمن–القیادةوتعد
):47: 2009مغاري،(التالیةالرئیسةالمتغیراتبینوالتفاعلالتكاملأساس
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،الجماعةفيونشاطهشخصیتهالقائد.
ومشكالتهموحاجاتهماتجاهاتهماألتباع.
أفرادهابینوعملیة التفاعلوأهدافهاوخصائصهاأفرادهانبیالعالقةحیثمننفسها،الجماعة.
وظروفهالعملوطبیعةالمادیةالعواملتحددهاكماالمواقف.

:القیاديالسلوكأنماط1.7
علىالباحثینمنصنفهامنفهناكالقیادي،السلوكألنماطالتصنیفاتمنالعدیدهناك

تسودهاالتياالجتماعیةباألجواءارتباطهاومدىمهاتحكالتيوالعالقاتالقیادةطبیعةأساس
االهتمامواآلخربالعمل،االهتماماألولالبعد:بعدینأساسعلىصنفهامنوهناكوتسّیرها،
إلیهاأشارالتيالقیادیةاألنماطأبرزأماالفاعلیة،درجةوهوثالثبعدأضافمنومنهم،باألفراد

:فهيالباحثون

األوتوقراطیةالقیادة:1.7.1
االقائـدفیـهیكـون ایشـركواللـه،متعصـًبابرأیـهمسـتبًد ووضـع،القـراراتاتخـاذفـيأحـًد

وتنفیـذالتامـةالطاعـةمـنهممتوقعـامعـه،العـاملیناألعضـاءعلـىالسـیطرةإلـىنزعـةلدیـهكمـاالخطـط،
علــىالمحكـماإلشــرافأسـلوبطــيار األوتـوقالقائــدویتبـع.یصــدرهاالتــيوالتعلیمــاتاألوامـر

روحإثـارةمـنذلـكعلـىیترتـبلمـامـدركغیـرفـیهم،الشـكدائـمأنـهبـلبهم،ثقتهلعدممرؤوسیه
مركـزعلـىالمحافظـةوعلـىالعمـل،انجـازعلـىاهتمامـهیركـزأنـهكمـانفوسـهم،فـيوالتـوترالقلـق

ااالتصاالت في هذا األسلوب فإنـهولـذلكالتحفیز،معنىیعرفالأنهكمافقطلأسفإلىتكوندائًم
ایحقـقال ـاإشـباًع مـنواالنسـحابالعمـلتـركإلـىمـیلهمعلیـهیترتـبممـامرؤوسـیهلحاجـاتدائًم

72:2004).حسن،(یقودهالذيالتنظیم

،مصـطفى(:التـاليالوجـهعلـىرئیسـیةأشـكالثالثـةالقیـاديالـنمطهـذاتحـتوینـدرج
:200748.(

: المتشددأوالمتسلطاألوتوقراطي-أ
ا،القـراراتویتخـذوالتخویـف،كالعقـابكبیـرةالسـلبیة بدرجـةالتـأثیراتیسـتخدمالـذي ویعطـيمنفـرًد

.األفرادبهایلتزمالتيالصارمةاألوامر
:الخیراألوتوقراطي-ب

المرتبطـةاألسـالیبمـنكثیـراُ یسـتخدمأنویحـاولمتعاوًنـایبـدوولكنـه،القـراراتباتخـاذینفـردالـذي
.قراراتهتنفیذفياألفرادوالءیضمنلكيوذلكوالثناء،اإلطراءخاللمناإلیجابیةبالقیادة
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:المناوراألوتوقراطي-ت
.بنفسهالقراراتخذالذيهوأنهحینفيالقرارصنعفياشتركواأنهمیعتقدوناألفرادیجعلالذي
:)117: 2006عیاصرة وفاضل، (األوتوقراطیةةالقیادمزایا

بعـضمـعللتعامـلالقیـادةأنمـاطأفضـلهـواألوتوقراطیـةالقیـادةنمـطأنالحدیثـةالدراسـاتأثبتـت.1
فـإنهمثـمومـنلقیـاداتهم،واسـتجاباتهمإقنـاعهمفـياألخـرىالقیـادةأنمـاطمعهـمفشـلتالـذیناألفـراد

فـيكفـاءاتهممـنویزیـدالسـلیم،الطریـقإلـىویـدفعهمجمـاحهم،یكـبححـازمقائـدإلـىیحتـاجون
.العملفيالجماعةوقتإضاعةلعدموفاعلیتهمالعمل

والتيالمؤسسةأوالجماعةبهاتمرالتيالطارئةالحاالتفيبصالحیتهاألسلوبهذایتمیز.2
ایكونأنالقائدمنتتطلب احازًم .تهاونأيبدونوصارًم

:وتوقراطیةاأل القیادةمآخذ
:ىإلیؤديالقیادةوقراطي فياألوتالنمطاعتمادأن)118:2006،والفاضلعیاصرة(یرى

.الجماعةأفرادبیناإلنسانیةالعالقاتانعدام.1
.الشخصیةللظروفمراعاة دونالقانونأساسعلىاألفرادمعاملة.2
.نوعیتهوتحسینسةالمؤسفيالعملتطویرإلىالهادفةالبناءةاالقتراحاتنقلعدم.3
.إلیهوالتقربالقائدمنخاصاهتمامعلىالحصولالجماعةأفرادبعضیحاول.4
خلـقعلىوالعملاألفرادهؤالءتفككإلىیؤديمماالمؤسسةفيالجماعةأفرادبینالكراهیةإشاعة.5

.والقلقالخوفیسودهاأجواء
القیادةإلىاألفراد ومشاعروحاجاتآراءقلنیمنعاألسفلإلىاألعلىمنأيواحدباتجاهاالتصال.6

.الطرفینبینوالتعاونالتفاهمتحقیقعدمإلىیؤديماوهذاالعلیا

الدیمقراطیةالقیادة:1.7.2
توسكـار و الشـعب،ومعناهـادیمـوسكلمتـینمـنمكونـةوهـيیونـانيأصـلهاالدیمقراطیـةكلمـة

،القیـادةهـذهظـلفـيأنـهحیـثالشـعبحكـموأالشـعبسـلطةتعنـيفهـيولهـذاالسـلطةومعناهـا
تتـوزع علــى المسـؤولیاتأنكمـاوالتقـویم،والتنفیـذوالتخطـیطاألهـدافوضـعفـياألفـرادیشـارك
).121: 2006والفاضل،عیاصرة(األفراد 

أغلـىاإلنسـانأنباعتبـارعلیهـا،واالعتمـاداإلنسـانیةالعالقـاتتعمیـقإلـىالـنمطهـذایتجـه
ومسـاهمتهمبـدورهمواالعتـراف بـاألفراداالهتمـامإلـىیـؤديممـاوتنمیتهـا،احترامهـایجـبقیمـة

شراكهمو بالعمل ٕ ).123: 2001البدري، ( القرارات واتخاذالمشكالت،بحثعندا
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ٕ ورأيالجماعـةألفــرادویكـون ونظــام،واإلجــراءاتالسیاســاتتصــمیمفــيأكبــراســهام◌
القائـد ویتـیحفقـطعلیـهحكـراً لـیسالصـوابأنالـدیمقراطيالقائـدویـرى،القـراراتنعوصـالحـوافز،

.)2007:48مصطفى، . ( الفرصة لألفراد للمشاركة واالقتناع ویحترم الجمیع
، تنمیة العالقات اإلنسانیة، المشاركة:التالیةاألسسعلىالدیمقراطیةالقیادةوترتكز
.تفویض السلطة

:)41: 2009الرقب، (القیادة الدیمقراطیةمزایا 
.وتحسین نوعیة القرارالقراراتخاذعملیةترشیدعلىتساعدالقرارات صنعفيالمشاركة.1
سـیزیدالمؤسسـةأهـدافمـعالفـردأهـدافتسـقتو األهـدافصـیاغةفـيالقائـداألفـرادیشـاركعنـدما.2

.لألفرادنجاحنسیكو المؤسسةنجاحألناألهداف،لتحقیقاألفراد حماس
علـىمهـامهمأداءإلـىفـراداألسـیدفعممـاوالمالئـمالصـالحالمنـاخإیجـادعلـىتعمـلالمشـاركة.3

.وجهأحسن
.رادواألفالقیادةبینالمتبادلةالثقةتتیحقراطیة الدیمالقیادةفيالمفتوحالبابسیاسة.4

مـنبـدالالقیادیـةللمهـامللتفـرغجهـدوالالوقـتلـهیتـیحومسـؤولیاتهصـالحیاتهلـبعضالقائـدتفویض.5
ویولـدالجماعـةألفـرادالمعنویـةالـروحترفـعكمـا،اإلجرائیـةالشـكلیةاإلجـراءاتفـيجهـدهتبدیـد
.وجهأحسنعلىإلیهمالمفوضةالمهامألداءویدفعهمبالمسئولیةواإلحساسالمتبادلةالثقة

الخاصـةاالسـتعداداتعلـىیتعـرفأنیسـتطیعاألفـرادمـعتعاملـهخـاللمـنقراطيالـدیمالقائـد.6
یسـتطیعالـذيالعمـلفـيالفـردیفـوضأنیسـتطیعفبـذلكومیـولهم،قـدراتهمحـدودیعـرفلـدیهم،
والمهنیـةالفنیـةوالتخصصـاتالكفـاءاتكافـةمـنالتامـةاالسـتفادةتتحقـقفیه،وبـذلكاإلنتـاج

.المؤسسةداخلواإلداریة
:)128: 2006عیاصرة والفاضل، (راطیةالدیمقالقیادةمآخذ

األساسـیة،مهامـهعـنالقائـدتخلـيإلـىكثیـرةأحیـانفـيیـؤديالدیمقراطیـةللقیـادةالقائدممارسةإن.1
ٕ والعـاملینعلـىالمفـرطتركیـزهأنحیـث یـؤديقـد،القـراراتاتخـاذفـيالمشـاركةحـقاعطـائهم◌
بكـلعلمـهعـدمإلـىؤديتـقـدالصـالحیاتیضلتفـو ممارسـتهأنكمـاكقائـد،مركـزهإضـعافإلـى
. الجماعةأفرادبوساطةإنجازهیتمما

الظـروففـيتطبیقهـا،صـعوبةإلـىیـؤدي،لقراراتهـاالدیمقراطیـةالقیـادةإصـدارإجـراءاتبـطء.2
وحازمـة سـریعةلقـراراتفیهـاوتحتـاجالمؤسسـة،بهـاتمـرقـدالتـيالمسـتعجلةواألمـورواألحـداث
.ومتسلطة

والعملیـة،غیـرالقیـادةهـذهیجعـلمعهـم،الـرأيوتبـادل،بـاألفرادالدیمقراطیـةالقیـادةاهتمـامكـذلك.3
إلـىوتـدفعهمجمـاحهم،تكـبحمتسـلطةأوتوقراطیـةقیـادةإلـىبحاجـةهـمالـذیناألفـرادمـعتـتالءم
.العملفيالجماعةوقتإضاعةلعدموفاعلیتهمالعملفيكفاءاتهممنوتزیدالسلیم،الطریق
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.اإلنتاجیةعلىسلبيبشكلینعكسقدباألفرادالبالغالدیمقراطيالقائداهتمام

المتسیبةأوالحرةالقیادة:1.7.3
هـذاویعـدالقائـد،مـنتـدخلأدنـىدونشـيءكـلفـيفـرادلألالكاملـةالحریـةالحـرةالقیـادةتمـنح

ـاالـنمط الجماعـةأفـرادمـعاالتصـاالتفـيالمفتـوحبـابالسیاسـةتتبـعكمـا.األوتـوقراطيللـنمطمعاكًس
نطـاق،أوسـععلـىالصـالحیاتتفـویضإلـىالمتسـیبالقائـدیتجـهكمـاوأفكـارهم،آرائهـملنقـلوذلـك
مـنالمزیـداألفـرادیعطـيالتفـویضألنمحـددة،وغیـرعامـةبطریقـةإلـیهمالواجبـاتإسـنادإلـىویمیـل
).42: 2009الرقب،(الحریة

یحسـنأنالقائـدمـنیتطلـبممـا واسـعنطـاقعلـىالصـالحیاتتفـویضلقیادة الحرة بوتتمیز ا
أهـالً تجعلهـمالتـيالعمـلفـيوخبـرتهمبقـدرتهمثقتـهمـنذلـكویكـونالصـالحیاتیفوضـهممـناختیـار

أوجـهلـبعضصـالحایكـونأنیمكـنالقیـاديالـنمطهـذاومثـلإلـیهم،المفوضـةالصـالحیاتالسـتعمال
الـذینالعلمـاءمـنالعـاملونیكـونمـاغالًبـاحیـثالعلمـي،البحـثومراكـزالعلمیـةلمؤسسـاتكاالنشـاط
ٕ والعلميالبحثحریةلهمتتركأنیفترض .)80: 2004حسن،(التجاربإجراء◌
:)133: 2006عیاصرة والفاضل، (الحرةالقیادةمآخذ

الحریـةخلـقإلـى-لهـاالعملیـةطبیقـاتوالتالدراسـاتأثبتتـهلمـاوفًقـا–الحـرةالقیـادةتطبیـقیـؤدي.1
یترتـبممـاوحازمـةفعلیـة،لضـوابطخضـوعهموعـدملهـا،الخاضـعینالجماعـةأفـرادلـدىالزائـدة
بیـنهم،الفردیـةالـروححـدةوزیـادةنفوسـهم،فـيالـدائمالسـرورتحقیـقعـدممثـلسـیئةآثـارعلیـه

إلـىیـؤديممـابیـنهم،العدوانیـةنزعـةالوظهـورزمالئهـم،علـىمـنهمالـبعضسـیطرةومحاولـة
القـرارات الخاطئـة سـینعكس علـى واصـداربیـنهم،التعـاونروحوفقـدانالجماعـة،وتفكـكالفوضـى

.العمل سلباً 

):44- 43: 2009الرقب، (الشوریة القیادة:1.7.4
هللاصـلىالرسـولشخصـیةفـيوتمثلـتاألول،اإلسـالمفجـرمنـذالشـوریةالقیـادةوُجـدتلقـد

وهـيوسـلم،علیـهاهللاصـلىالرسـولعهـدمنـذجـذورهاوتمتـداألمـة،لهـذهوالمربـيالقائـدوسـلمعلیـه
الرسـولأنالواضـحومـن.اللـینوقـتواللـینالشـدة،وقـتالشـدةتعنـيفهـيحیـاة،وأسـلوبمنهـاج
،رأیـهخالفـتولـوحتـىلهـممشـاورتهعنـدبـآرائهمالتصـریحعلـىأصـحابهودعـوسـلمعلیـهاهللاصـلى
افیهنصالفیمایشاورهمإنمافهو األمـة،مشاكلومعالجةالعامةاألمورفيالتفكیرعلىلهمتعویًد
علیـهاهللاصـلىالرسـولالمأنیحـدثولـم،الـرأيإبـداءبحریـةتقتـرنلـمإذاالمشـورةمـنفائـدةفـال

ا،وسلم بـدفـالللقائـد،ملـزمبالشـورىاألخـذفـإنوكذلك،رأیهفيیوفقولماجتهادهفيأخطأألنهأحًد
ـا":القرآنـيالتوجیـهوسـلمعلیـهاهللاصـلىالرسـولیطبـقأن ـةٍ َفِبَم َم َلـوْ َلهُـمْ ِلنـتَ اهللاِ مـنَ رَحْ َفظـاُكنـتَ وَ
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ِلـیظَ  ِ َغ َفضـوااْلَقْلـب ـنْ َالْن ِلـكَ ِم وْ فُ َح ُهمْ َفـاعْ ـْن ْ َع ِفر ـَتْغ ـاوِ َلهُـمْ وَاسْ َش ُْهمْ وَ ِ ِفـير ـر ااألْم ـتَ َفـِإَذ ْم زَ كـلْ َع َفَتوَ
َلى باهللاَ ِإناهللاِ َع كِلینَ ُیِح َتوَ )159آل عمران، " (اْلُم

:هيمبادئ،عدةعلىترتكزالشوریةوالقیادة
اآلخرینخبراتمنواالستفادةالتشاركیةمبدأ.1
الحسنةالقدوةمبدأ.2
المفتوحالبابسیاسةمبدأ.3
اإلنسانیةالعالقاتمبدأ.4
الصالحیاتتفویضمبدأ.5

):44-43: 2009الرقب، (الشوریةالقیادةمزایا
وجـه،خیـرعلـىالمسـئولیةتحملـهیقتضـيوهـذاالـذاتي،التوجیـهمـنقـدرأكبـرالقائـدفیهـایمـارس.1

.المرجوةاألهدافتحقیقفيالنفسوضبطالمبادأةممارسةمع
والمواقـفالمشـكالتحـلفـيالعقالنـيوتفكیـرهالـذكي،فهتصـر الشـوریةالقیـادةفـيالقائـدیسـتخدم.2

.تواجههمالتي
.صوابرأیهأنطالماالقراراتخاذفيالمشاركةقاعدةیوسعأنالشوريالقائدیحاول.3
ٕ ونفسه،لهایرشحوالاإلمارة،لنفسهیطلبالالشوریةالقیادةفيالقائد.4 .اآلخرینقبلمنیزكيانما◌
ولـیسفعـالً القیـادةتعلـمعلـىویشـجعهماألفـرادوواجبـاتبحقـوقیهـتمالشـوریةیـادةالقفـيالقائـد.5

فـرصتحسـینعلـىویعمـلوالمعرفـةالعلـمتقـدمعلـىویعمـلوحریـة،بكرامـةیعـاملهمبـالقول،
.والفهمالمعرفة

ات،التطـورات والتغیـر مـنبكثیـرمـرقـدالقیـادةمیـدانبـأنالقـولیمكـنالعـرضهـذاضـوءوفـي
القیـادة،مـن قبـلاسـتخدامهاینبغـيالتـيالقیادیـةاألنمـاطأفضـلحـولالبـاحثینبـینالخـالفواسـتمر

حسـابولكـن علـىالعمـلعلـىایجابیـةنتـائجلـهاألوتـوقراطيالقائـدسـلوكإتبـاعأنالباحثـةوتـرى
القیـادة،فـيالـدیمقراطينمطالـإتباعأنكما،المواقفجمیعفيإتباعهیحبذاللذااإلنسانیةالعالقات

الحـرالـنمط، أمـاالقائـدقبـلمـنالبـالغبسـبب االهتمـامالعمـلفياإلنتاجیةعلىسلبيبشكلینعكسقد
وتوجیهـهإشـرافهیكـونحیـثسـلبيدور القائـدبـأنالقـولحـولمجملـهفـيیـدورالقیـادةفـيالمتسـیب

سـلبیاتـنعكسسـیئةنتـائجعلیـهیترتـبممـان معدومـة،تكـو تكـادنشـاطاتهمعلـىورقابتـهالجماعـةألفراد
الشـورىمبـدأعلـىیرتكـزالـذيالـنمطهـوالقیادیـةاألنمـاطأفضـلأنالباحثـةتـرىلـذا.العمـلعلـى

مـنوصـحابتهوسـلمعلیـهاهللاصـلىالرسـولسـلكهالـذيالـنمطوهـومعینـة،وشـروطبحـدود معینـة
.بعده
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المبحث الثاني
والقيادةالمرأة  

مقدمة2.1

الفرق بين قيادة المرأة وقيادة الرجل2.2

صفـات المرأة القيادية  2.3

معوقـات ممارسة المرأة للدور القيادي2.4
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:مقدمة2.1
سوف تتناول الباحثة في هذا المبحث أهم الفروق بین قیادة المرأة والرجل حسب عدة دراسات 

اول بتعمق أهم الصفات التي تمیز المرأة القیادیة وبعدها سوف تقوم بسرد عربیة وأجنبیة ثم تتن
.ألهم المعوقات التي تقف في وجه المرأة وتمنعها من ممارسة دورها القیادي

:الفرق بین قیادة المرأة وقیادة الرجل2.2
نفس فــــي فــــي الخمســــینیات والســــتینیات مــــن القــــرن الماضــــي زاد اهتمــــام البــــاحثین فــــي علــــم الــــ

وفــــي الســــبعینیات . الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة بــــدور المــــرأة فــــي العمــــل والمشــــكالت التــــي تواجههــــا
كمــا بــدأت فــي الثمانینیــات . اهتمــت البحــوث بدراســة المــرأة فــي اإلدارة والقیــادة ومــدى صــالحیتها لــذلك

ـــرا والیابـــان ودول أخـــرى تهـــتم بعمـــل المـــرأة فـــي اإلشـــراف ـــادةالبحـــوث فـــي إنجلت أمـــا فـــي . واإلدارة والقی
.Coleman, 2003)(التسعینیات فقد بدأت البحوث تهتم بأثر الجنس على نمط القیادة واإلدارة 

ـــائج و  ـــةالدراســـات والبحـــوث كـــان مـــن أبـــرز نت ـــى دراســـة فـــروق القیـــادة األجنبی التـــي اتجهـــت إل
أي القیـــادة مــع الجماعـــة ومـــن , ثاإلنـــاغلبـــة طـــابع المشــاركة علـــى أســـلوب قیــادة بــین اإلنـــاث والــذكور 

ــتحكم والســیطرة واال. خاللهــا ــادة بینمــا یغلــب أســلوب ال ــذكورهتمــام بإنجــاز العمــل علــى قی القیــادة أي , ال
).20: 2003علي، (فوق الجماعة 
تشــــیر إلــــى خطــــأ هــــذا التحلیــــل وأثبتــــت بــــالتقییم للمواقــــف هنــــاك بعــــض الدراســــات التــــيولكــــن 

تلفن عـــن الرجـــال فـــي درجـــة اهتمـــامهن بالعمـــل أو النـــاس ألن الواقـــع العملـــي العملیـــة أن النســـاء ال یخـــ
).209-2006:208السویدان وبارشحیل، . (االهتمام باالنجاز واالهتمام بالعمل:یحتاج إلى األمرین

,Coleman)(وضـــحفقـــد لمـــرأة وأســـلوب بأنـــه ال یوجـــد اخـــتالف جـــدري بـــین أســـلوب ا2003
أســـــلوب المـــــرأة یعكـــــس میـــــزة وخصـــــیة المســـــاندة والتشـــــجیع بطریقـــــة أكثـــــر أن إال. الرجـــــل فـــــي القیـــــادة

مثــــل للتنظیمــــات األؤكــــد بــــأن أســــلوب المــــرأة القیــــادي هــــو األســــلوب وی.  وضــــوحًا مــــن أســــلوب الرجــــل
ـــق الواحـــد ـــرًا علـــى تطـــویر الفری یعكـــس اســـتراتیجیة األســـلوبهـــذا ، حیـــثالمســـتقبلیة، والتـــى تعتمـــد كثی

بــالرغم مــن .المجموعــةا مصــلحه ن هــذه االســتراتیجیة ذات صــبغة ایثاریــة لمــا فیهــإ و المــرأة الحیاتیــة،
ـــادي یوصـــفهـــذا  ـــإن أســـلوب المـــرأة القی ـــدفع بجهـــود ف ـــدور االجتمـــاعي،  ممـــا ی ـــب ال ـــه مناســـبًا لقوال بأن

. المرأة وطاقتها المبذولة بان تكون أكبر من الرجل لتحقیق العداله المنشودة
Jones andویوضــح  George (2003) عــدم اخــتالف المــرأة عــن الرجــل فیمــا یخــتص

ن مقارنـــــة حیـــــااألغلـــــب أســـــلوب المشـــــاركه فـــــي أتبـــــاع إأن المـــــرأة تمیـــــل الـــــى إالســـــلوب القیـــــادي، ألبا
:وینسب ذلك الى أمرینبالرجل،

محاولة المرأة القائد التغلب على الرفض الخفي لسلطتها كأمراة قائد.
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ى تطویر عالقات انسانیة أفضل فى التنظیمالمرأة أكثر قدرة عل.
القیـادةعلـىتسـاعدهمبصـفاتیتمتعـونالرجـالأنتبـین)Lynch ،2003(وفـي دراسـة 

المنافسـة،علـىالقـدرةالدافعیـة،بـالنفس،الثقـةالسـیطرة،الـذات،تأكیـدالقـوة،الحسـم،الـذاتي،االكتفـاء"
،األفـرادبـینالتفاعـلتعـززفهـيالقیادیـةقـدرتهاقـوةأظهـرتبصـفاتالمـرأةتتصـفبینمـااالنضـباط،

القیـادةفأسـلوبالهرمـي،التسلسـلعلـىتركیزهـامـنأكثـراالجتماعیـةالعالقـاتعلـىتركـزتعاونیـة،
.)52: 2009الرقب،.(القیادیةالمرأةلدىشیوعااألكثراألسلوبهوالتشاركیةالدیمقراطیة

وبارشاحیل،السویدان(:لتي تمیز المرأة وتجعلها قائداً وفیما یلي توضیح أعمق للصفات ا2.3
2006 :210-211.(

إلـىالحدیثـةالدراسـاتتشـیروالرجـلعـنبهـاتعـالىاهللامیزهـاوالتـيالخاصـةطبیعتهـاللمـرأة
لهـاالمناسـبةاألجـواءفـيالقیـادةلتمـارسمنهـااالسـتفادةالمـرأة تسـتطیعوالتـيالصـفاتمـنمجموعـة

. الصفاتهذهینبومن

: المشاركة2.3.1
جمیـعفـيدورللمـرأةأصـبحوالمجتمـعأعـدادنصـفمـنأكثـریمـثلنالنسـاءأصـبحفقـد

تحـبفهـي:القـراراتخـاذعملیـةفـياالستشـارة:المشـاركةأنـواعومـنوالفكریـة،العقدیـةالتغیـرات
الحـدیثالعصـرفـيالقیـادیینمیـعجاإلدارةعلمـاءبهاینصحممتازةصفةوهذهوالمشاركةاالستشارة

ألَُ َأیَهاَیاَقاَلتْ ":تقولسبأملكةفهذه ـيَأْفتُـوِنيالَم ـرِيِف ـاَأْم ـةً ُكنـتُ َم َع ْ َقاطِ تـىاً َأمـر ـَهُدونِ َح سـورة(" َتشْ
):النمل 32.

:التعاطف2.3.2
علـىالمـرأةتعـینالصـفةوهـذهوظـروفهماآلخـریناحتیاجـاتوتقـدیربالرحمـةالشـعور

.برغبتهمالمشتركةاألهدافنحومعهاویتحركونیحبونهااألتباعیجعلمماوصادقةحقیقیةبناءعالقات
:اإلبداع2.3.3

25بحـواليالرجـلمـنإبـداعاً أكثـرالمـرأةأنإلـىتشـیرالدراسـات أنهـذاإلـىأضـفنافـإذا%
إیجـادعلـىالقـدرةللمـرأةیعطـيذاهـفكـلنسـبیاً حدیثـةتعتبـرالمؤسسـاتإدارةفـيالنسـاءمشـاركة

مـعیتناسـببمـاعملهـمطریقـةتغییـرعلـىالمؤسسـاتتعـینبأفكـاروالمسـاهمةمسـبوقةغیـرحلـوالً 
.العالمفيتجريالتيالسریعةالتغیرات
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:النساءحاجاتتفهم2.3.4
االقتصادفيأكبردورللنساءأصبحولماالرجل،منأكثرالنساءحاجاتتفهمعلىأقدرالمرأة

فـيأكبـردورلهـاوأصـبحالصـحة،أوالتعلـیمأوبـالمنزلالمتعلقةالقراراتمعظمدرتصّ التيأنهاحیث
فـيالمـرأةطریقـةتفهـمتقریبـاً المؤسسـاتلجمیـعمهمـاً فأضـحىوغیرهـاالمنـزلكشـراءالرئیسـیةالقـرارات
عنـهاهللارضـيالخطـاببـنعمرقامولذلكالرجلمنرأكثذلكعلىقادرةوالمرأةالقرارواتخاذالتفكیر
األمـورفـيأواالقتصـادیةالشخصـیةالقضـایافـيسـواءإذاً فیـهواألسـعارالسـوقلمراقبـةامـرأةبتعیـین

.الرجلمنأقدرهيبالنساءالخاصة

:الصالحیاتواعطاءالتفویض2.3.5
الرجـلمـنأكثـروهـيالرجـلمـنرقأالعمـلفـيللقـوةالمـرأةاسـتعمالأنالدراسـاتأثبتـت

متحمسـاً الفریـقیجعـلممـاالقـراراتخـاذحریـةوتخـویلهممعهـا،للعـاملینالصـالحیاتإعطاءهـافـي
ألَُ َأیَهاَیاَقاَلتْ ":سبأملكةقصةفيواضحةالمسألةوهذهومتماسكاً  رِيِفيَأْفُتوِنيالَم اَأْم ـةً ُكنـتُ َم َع َقاطِ

ـراً أ◌َ  تـىْم ـَهُدونِ َح ـنُ َقـاُلوا،َتشْ لُـواَنحْ یدٍ َبـْأسٍ وَُأولُـواقُـوةٍ ُأوْ ـِد ُ َش ـر َْم ْ ـكِ وَاأل اَفـانُظرِيِإَلْی ـاَذ رِینَ َم "تَـْأُم
.)33-32:النملسورة(

:النظربعد2.3.6
جمـععلـىتحـرصالمـرأة أنالدراسـاتأثبـتفقـد،البعیـدالمسـتقبلإلـىیتجـهنظرهـا

تتجـاوزقـدالبعیـدةفـالنظرةكـذلك،منهأبعدنظرصاحبةفهيوبالتالي،الرجلمنأكثرماتالمعلو 
بلغـةوقالـتالقصـورونعـیمالـدنیاملـذاتتركـتعنـدمافرعـون،امـرأةفعلـتكمـالآلخرة،الدنیامن

نِ رَب":المستقبليالبعد كَ ِلياْب َد ْن ًتاِع نةِ ِفيَبْی 11).: ریمالتحسورة("اْلَج

:االتصال2.3.7
الحوارواالتصالأنوتعتبرالظروف،نفسفيالرجلمنللحواراستعداداً أكثرالمرأة

عنالحدیثفيانفتاحاً أكثر، والمرأةحقیقیةقناعةدونیمارسهالرجلبینماالعمل،إلدارةأساسیاً 
تخترلمسبأملكةفهذهللمشاكلحلولإلىوالوصولللحوارواستعدادهاوقناعتها،مشاعرها
َلةٌ ِاني◌ٕ وَ "هدیةشكلعلىبالمفاوضاتبدأتبلالحرب، سِ رْ مُم ِه یةٍ ِإَلْی رَةٌ ِبَهِد عُ ِبمَ َفَناظِ ِج ْ َیر

ُلونَ  َس ْ ر .)35:النملسورة("اْلُم
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:العالقات2.3.8
االنتباهفيمنهأدقوهياآلخرینمعالعالقاتتكوینفيوأعمقالرجلمنأسرعالمرأة

فهذهمنظمبشكلالعالقاتإقامةفيمنهجیةتملكوالمرأةالعالقات،علىسلباً تؤثرقدالتيلألخطاء
بالضعفاءعالقاتهاعلىیدلوهذابهتصدقتاهللامنرزقجاءهاكلماكانتعنهااهللارضيعائشة

الحسنةالثیابتكسوهنوكانتعندها،معنفیجتنسائهاإلىتبعثكانتالبنینأموأیضاً والمساكین،
.الدنانیروتعطیهن

لدىأدمغتهمنصفیستخدمونالرجالأنتأكدأنجلوسلوسفينشرتجدیدةدراسة وفي
ماكلإلىاألباستماععدمأسرةكلفيیتكررولكمكله،الدماغالمرأةتستخدمحینفياإلصغاء

بصورةالبنهاتستمعكانتأنهابهذاوتؤكدابنها،كالماألمفتعید:قالماذا:أمهمفیسألأبناؤهیقوله
السویدان(.العالقاتتكوینفيواضحبشكلتساهماألفعالوهذه"أبوهإلیهیستمعكانمماأفضل

).211- 210: 2006وبارشاحیل،

)2006السویدان وبارشاحیل،(بعد هذا السرد المطول للصفات التي تمتلكها المرأة حسب 
فـــإن الباحثـــة تـــرى بأنـــه ال یمكـــن التعامـــل معـــه هـــذه الصـــفات بشـــكل نهـــائي وقـــاطع فـــالمرأة مثلهـــا مثـــل 
ـــك أخـــرى، أي أن هـــذه الصـــفات ال تتواجـــد بشـــكل  ـــك بعـــض مـــن هـــذه الصـــفات وال تمتل الرجـــل قـــد تمتل

تمتلـــــك كامــــل فـــــي مــــرأة واحـــــدة فقــــد تمتلـــــك المــــرأة القـــــدرة علــــى المشـــــاركة وتفــــویض الصـــــالحیات وال 
ــــى تطــــویر مهاراتهــــا التــــي  ــــى المــــرأة اإلیمــــان بنفســــها وقــــدراتها والعمــــل عل صــــفات أخــــرى، ، ولكــــن عل
وهبهــا اهللا إیاهــا أو التــي اكتســبت مــن خــالل الحیــاة لتســتطیع مواصــلة طریقهــا نحــو القیــادة وتســخیر كــل 

.الصعوبات التي تواجهها

. عوقات التي تمنع المرأة من ممارسة الدور القیاديوفیما یلي سوف تقوم الباحثة بطرح أهم الم
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:معوقات ممارسة المرأة للدور القیادي1.4
جتماعیــــــة مــــــرتبط بتطــــــور المــــــرأة إلقتصـــــادیة واإلإن تطـــــور المجتمعــــــات فــــــي كــــــل النــــــواحي ا

لــى المكانــة ویعتمــد هــذا التطــور علــى الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي هــذه المجتمعــات، وعواالرتقــاء بهــا،
شخصـیتهابلـورةفـيیسـاعدالـذياألمـروقـدرتها علـى التعبیـر عـن رأیهـا،،التـي تتمتـع بهـاالالئقـة 
.والتغییرالتطویرفيمساهمتهاوتناميالمجتمعمنهایعانيالتيبالمشكالتوعیهاوزیادة

ــــافي إلــــى أن دور المــــرأة مــــا ــــالرغم مــــن التطــــور االقتصــــادي واالجتمــــاعي والثق زال محــــدود فب
المشــكالتلتفــاوتوذلــكمتفاوتــةوبنســبمســتمرازدیــادفــيأنهــاإالجــدًا فــي المناصــب العلیــا 

.القراراتاتخاذفيمشاركتهامستوىمنتحدوالتيطریقهافيتقفالتيوالمعوقات
درجـاتفـيوتتبـاینعملهـامجـالفـيالمـرأةتعتـرضالتـيوالمشـكالتالمعوقـاتتتنـوع

األمـرالقیـادي،لـدورهاالمـرأةممارسـةضـعفإلـىیـؤديمـاغالبـاالـذياألمـرالنسـاءبـینفیمـاتأثیرهـا
ممارسـتهاتعیـقوالتـيالمـرأةتواجـهالتـيوالمشـكالتالمعوقـاتتشـخیصضـرورةیسـتدعيالـذي
علـىالدراسـاتمـنرالكثیـأجمعـتوقـدالقیادیـةالمواقـعتبـوءعـنتبعـدهاوبالتـاليالقیـاديللـدور

:یليكماتصنیفهایمكنالقیادي،دورهاممارسةفيالمرأةأمامتقفالتيالمعوقاتمنمجموعة

:جتماعیةإلالمعوقات ا:أوًال 
جتماعیـــة االتجاهـــات والعـــادات والتقالیـــد والقـــیم والمعتقـــدات وأنمـــاط إللعـــل مـــن أهـــم المعوقـــات ا
ألفكــار المقبولــة عمیقــة الجــذور التــي تؤكــد أدوار محــددة بشــكل صــارم العالقــات الســائدة فــي المجتمــع وا

لكـــل مـــن الجنســـین، حیـــث ارتبطـــت األدوار الرئیســـیة للمـــرأة  باألمومـــة ورعایـــة األســـرة بینمـــا ارتبطــــت 
ــــة ال تأخــــذ بعــــین  ــــزل فوجهــــات النظــــر التقلیدی ــــة للرجــــل بالعمــــل والنشــــاطات خــــارج المن األدوار التقلیدی

ـــــار مج ـــــي یمتلكهـــــا كـــــل شـــــخص بغـــــض النظـــــر عـــــن جنســـــه االعتب ـــــات الت موعـــــة المهـــــارات واالمكانی
.)2009الرقب،(

فكــــل مــــن المــــرأة والرجــــل لدیــــه مســــؤلیات نحــــو األســــرة ولكــــن ال تــــزال المــــرأة لــــدیها المســــؤولیة 
األكبــــر اتجــــاه رعایــــة األطفــــال ورعایــــة األســــرة وهــــذا یســــهم فــــي انخفــــاض مشــــاركة المــــرأة فــــي األدوار 

فااللتزامــــات العائلیــــة تجعــــل المــــرأة تتراجــــع عــــن تقلــــد المناصــــب القیادیــــة حیــــث تحتــــاج هــــذه ، ادیــــةالقی
تحتــاج لمزیــد مــن الوقــت فــي العمــل وهــذا قــد یــؤدي إلــى مشــاكل و المناصــب لتحمــل أعبــاء عمــل إضــافیة 

.)2005جبر،(للمرأةعائلیة
فر عوامــل مســاندة مثــل ولعــل الــذي یكــرس هــذه المشــكلة هــو قلــة تــوفر دور حضــانة ونــدرة تــو 

ــتمكن  المــرأة مــن القیــام بعملهــا بشــكل أفضــل موفقــة بــین صــراع  اآللیــات أو المســتخدمات فــي المنــزل ل
ـــــق األدوار ـــــي ال یلی ـــــأن العمـــــل المنزل ـــــة وخصوصـــــا  النظـــــرة ب ـــــه كـــــأم وزوجـــــة وعامل ـــــذي تعـــــاني من ال

ر یعتقــد أن تعلــیم الــذكور أهــم مــن فــالكثیر مــن أولیــاء األمــو ، بالرجــال وأنــه مــن مســؤولیات المــرأة فقــط
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ـــــد ومناســـــب للـــــذكور  ـــــر اســـــتثمارًا، كمـــــا یالحـــــظ أنهـــــم یحـــــاولون تـــــأمین تعلـــــیم جی ـــــیم اإلنـــــاث وأكث تعل
ن  ٕ ویرســــلونهم إلــــى أفضــــل المــــدارس المتاحــــة، ویوجهــــونهم إلــــى أفضــــل التخصصــــات كلمــــا أمكــــن، وا

جع علـى متابعـة الدراسـة بحجـة أن مصـیرها فـي تطلب مـنهم ذلـك التضـحیات المادیـة، أمـا الفتـاة فـال تشـ
. )63: 2009الرقب،(النهایة في المنزل

فـي مهمـًا مما سبق یتضح بأن العادات والتقالیـد االجتماعیـة فـي المجتمعـات العربیـة تلعـب دورًا 
فتفــــرض العــــادات علــــى المــــرأة قولبــــة كــــل منهمــــا،تحدیــــد األدوار التقلیدیــــة لكــــل مــــن الرجــــل والمــــرأة و

أن تكــون تــابع ولــیس قائــد، وأن تكـــون مســؤولة عــن األعمــال المنزلیـــة، وأن تعمــل فــي مجــاالت معینـــة 
مثــل التــدریس والصــحة، وعــدم تشــجیعها علــى األعمــال اإلداریــة التــي تتطلــب العمــل لســاعات طویلــة أو 

ـــأخیر فـــي العمـــل ـــا و . الت ـــة وجـــود المـــرأة فـــي المراكـــز اإلداریـــة العلی ـــؤدي إلـــى قل خلـــق مـــا یســـمي ممـــا ی
ــــة فــــي الســــبعینات لوصــــف وهــــو مصــــطلح: "بالســــقف الزجــــاجي ــــرز فــــي الوالیــــات المتحــــدة األمریكی ب

طبیعیـــة التـــي تمنـــع النســـاء مـــن الوصـــول إلـــى الوظـــائف القیادیـــة وهـــو رمـــز مـــن رمـــوز غیـــر الالحـــواجز 
ئــي بحیــث یصــعب قــوي ولكنــه غیــر مر یقصــد بــه عــائق ،التمییــز االجتمــاعي واالقتصــادي ضــد المــرأة

.، ویمكن توضیحه من خالل الشكل التالي"اجتیازه
)2.4(شكل رقم 

یوضح مفهوم السقف الزجاجي

:: (المصدر Blogger: Blog nicht gefunden20/5/2011(
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:المعوقات االداریة: ثانیاً 
ة وتتنـــوع یقـــف وراء قلـــة تواجـــد النســـاء فـــي المناصـــب اإلداریـــتشـــكل المعوقـــات اإلداریـــة حـــاجزاً 

إن التمثیــــل غیــــر المتــــاكفئ للمــــرأة فــــي ) 2001(وقــــد بــــین الرشــــید أبــــو دولــــة هــــذه المعوقــــات وتختلــــف
المراكــز اإلداریــة العلیــا ســواء فــي المؤسســات العامــة أو فــي منظمــات األعمــال الخاصــة، أو مــا یطلــق 

ي یجســد المعوقــات الــذ) Glass Ceiling(علیــه فــي األدبیــات اإلداریــة المعاصــرة مصــطلح الحــاجز 
ـــــة، ـــــا هـــــو ظـــــاهرة عالمی ـــــة العلی ـــــى المراكـــــز اإلداری ـــــي تحـــــول دون وصـــــول المـــــرأة إل ـــــة الت ن الوظیفی ٕ وا

.اختلفت في الدرجة وفي المسار من بلد إلى آخر ومن سیاق إلى آخر
فبـــالرغم مــــن التغیـــرات والتبــــدالت الجذریـــة ذات العالقــــة بـــالمرأة والعوامــــل المهیئـــة لعملهــــا بمــــا 
فیهـــا التعلـــیم، والتأهیـــل، والتشـــریعات، وازدیـــاد أعـــداد العـــامالت، ومزاولـــة المـــرأة لجمیـــع أصـــناف العمـــل 
تقربیــــًا، ومشــــاركتها السیاســـــیة، والتغیــــر اإلیجــــابي فـــــي اتجاهــــات أفــــراد المجتمـــــع نحــــو عملهــــا ونحـــــو 

أة لجــــدارتها، وتفوقهــــا مكانتهــــا، وبــــالرغم مــــن نتــــائج األبحــــاث والدراســــات التــــي تشــــیر إلــــى إثبــــات المــــر 
أحیانــًا علــى الرجــل فــي بعــض الســمات ذات العالقــة بالعمــل، فــإن الفجــوة مــا زالــت واســعة بــین إمكانــات 
داریــــًا وهــــو  ٕ المــــرأة وقــــدراتها، ومــــا تطمــــح إلیــــه مــــن جهــــة، وبــــین مــــا یجســــده الواقــــع العملــــي مؤسســــیًا وا

ـــ ـــى الســـاحة العامـــة وقل ـــا التـــي تحتلهـــا المتمثـــل فـــي ضـــعف حضـــور المـــرأة عل ة المراكـــز الوظیفیـــة العلی
).20: 2002عودة،(المرأة من جهة أخرى 

ولعل من أهم المعوقات االداریة هي 
:المرأةلعملاإلداريالقائدنظرة1-

اإلداريالقائدنظرةهيالقیادیةالمواقعفيفعاالً دوراً المرأةألخذالمعوقةاألسبابمن
نظراً المطلوبالمستوىبأنه دونالمرأةعملإلىاإلداریینالقادةینظرمافغالباً .رأةالملعمل

فيباألمور الصغیرةوانشغالهاالكثیرةباإلجازاتوتمتعهابالتطویراهتمامهاوقلةآفاقهالضعف
الخ…صدرتالتيوالتعلیماتلألوامروتفهمهاإدراكهاوضعفالعملوزمیالتزمالءمععالقاتها

).2001،الشهابي ومحمد(

:المرأةوآراءبقراراتوالثقةالقناعةعدم2-
لقناعـةویعـودعـن المواقــع القیادیـةالمـرأةعلـىكبیـرةبدرجـةتـأثیرلـهالعـائقهـذاإن
وعلمیـةمنطقیـة موضـوعیةبصـورةالقـراراتخـاذعلـىلهـاقـدرةالالمـرأةبـأناإلداریـینالمسـؤولین

یجعـلالـذياألمـرالعائلیـةوبمشـكالتهابـاآلخرینوتتـأثروانفعالیـةعاطفیـةتكـونمـاغالبـاً ألنهـا
علـىهـذهوالثقـةالقناعـةعـدمتـنعكسآخـرجانـبومـنوصـائبةرشـیدةغیـرقراراتهـا وآرائهـا

هـذایـؤديوقـدتقـودهمالتـيالمـرأةاتجـاهحساسیةلدیهمیولدمعهم مماتتعاملالذینأیضاً المرؤوسین
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األمـلبخیبـةتشـعریجعلهـاوممـابعـض األحیـانفـيتنفیـذهاوعـدموقراراتهـاآلرائهـامعارضـتهمإلـى
مـنوالهـربالقیاديمن الموقعالمرأةانسحابإلىأحیاناً یسببقدالذياألمرالنفسيوالتوترواإلحباط
.)227: 2006الزهیري، (رتها جداإلثباتاآلخرینمواجهةفيواستمرارهاالمواجهة

:القیادیةالمسؤولیةتحملعلىالقدرةعدم3-
العمـلمتطلبـاتمواجهـةفـيشـاغلهاقبـلمـنكبیـرةمسـؤولیةتحمـلالقیادیـةالمواقـعتتطلـب

مـنالكثیـرلـذلكوالعـاملیناإلداریـینالمسـؤولینقبـلمـنوالسـلبیةاإلیجابیـةوردود الفعـلوالظـروف
تكـونفأحیانـاالقیادیـةالمسـؤولیةأعبـاءتحمـلمـنتخـوفهنالقیادیـة نتیجـةالمواقـعبنالنسـاء یتجنـ
ــدالــذياألمــرطــاقتهنفــوقالمســؤولیة الشــهابي (الــوظیفيعلــى مــوقعهنخطــورةیشــكلق

).2001،ومحمد
):الوظیفیة(اإلداریةوالخبرةالمؤهالتمحدودیة4-

والموقـعوالتي تتناسـبالمرأةلدىالمناسبةالعلمیةهالتالمؤ توفرضرورةالدراسات علىأكدت
ستسـاعد والتياإلداریةالقیادةنجاحفيمهمانعنصرانوالثقافةالتخصصأنحیثتحتلهالذيالقیادي

الشـهابي (وصـعوباتهالعمـلجوانـبعلـىالتعـرففـيالمـرأةتحتاجهـاالتـياإلداریـةالخبـرةاكتسـابعلـى
).2001،ومحمد

رهاقاتهالعملمتطلباتوصعوبةآثره/العملمشكالتمواجهةعلىالمقدرةعدم5- ٕ :وا
العمـلمشـكالتمواجهـةعلـىعالیـةمقـدرةمنهـایتطلـبالقیـاديالموقـعتتبـوءحینمـاالمـرأةإن
وعـدمفشـلهاوبالتـاليالمشـكالتتلـكفـيالمـرأةإغـراقإلـىیـؤديقـدالـذيالكثیـرة األمـرومتطلباتـه
مـن متطلبـاتسـتواجههعمـاواضـحولـذلك یجـب أن یكـون عنـد المـرأة تصـور.المواجهـةااسـتطاعته
فشـلهاإلـىسـیؤديحتمـاذلـكفـإنتسـتطیعلمإذاأماوتذلیلهامواجهتهامنثقةبكللتستطیعومشكالت

).2001،الشهابي ومحمد(القیاديالموقعهذاوابتعادهاعن

:المعوقات السیاسیة : ثالثاً 
ألوضــاع السیاســیة العامــة فــي معظــم مكونــات المجتمــع، وال شــك أن الظــروف السیاســیة تــؤثر ا

المتمثلــة بــاالحتالل وضــعف األداء المؤسســي الفلســطیني انعكــس علــى نحــو مباشــر علــى تلــك الشــرائح 
إن انعكاســـات االحـــتالل ومـــا أفـــرزه مـــن . والفئـــات الضـــعیفة والمهمشـــة والمـــرأة هـــي احـــدى هـــذه الفئـــات

ــة مقا عاقــات وأســرى جعــل المــرأة حال ٕ ومــة وحصــار وحــروب وصــعوبات اقتصــادیة وشــهداء واصــابات وا
.)2009الرقب، (تقوم بالعدید من األدوار لمواجهة هذا الواقع والتغلب علیه 
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هنــــاك اعترافــــًا نظریــــًا وتقــــدیرًا لــــدور المــــرأة، ولكنــــه لــــم یتــــرجم إلــــى فعــــل وممارســــة فــــي الحیــــاة 
ـــــراف بحقـــــوق المـــــرأة دون تمییـــــز ودورهـــــا السیاســـــیة الفلســـــطینیة فـــــ ال یـــــزال الفـــــرق واضـــــحًا بـــــین االعت

).34: 2005جبر،(
ــــــر  ــــــات والمنظمــــــات غی وتتحمــــــل مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني واألحــــــزاب السیاســــــیة والجمعی
الحكومیـــة والفصـــائل والقیـــادات السیاســـیة جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع المـــوروث االجتمـــاعي ونظرتـــه التقلیدیـــة 

).2005، أبو علي(دور المرأة السیاسيللمرأة، ضعف
وهنــاك قضــیة أخــرى تحــد مــن مشــاركة المــرأة فــي العمــل السیاســي تتمثــل فــي األعبــاء المكثفــة 
التــي تقــع علــى كاهــل النســاء والعــامالت مــنهن خصوصــًا، وتجبــر النســاء علــى القیــام باألعبــاء المنزلیــة 

جـــل مهامـــه السیاســـیة منفصـــلة عـــن األســـرة حتـــى لـــو كانـــت فـــي موقـــع سیاســـي متقـــدم، بینمـــا یعتبـــر الر 
).34: 2005جبر،(

بـــالرغم مـــن أن قـــانون االنتخـــاب الفلســـطیني مـــنح المـــرأة الحـــق فـــي الترشـــیح واالنتخـــاب إال أن 
ــــة  ــــوزارات والمؤسســــات التابعــــة للســــلطة الوطنی ــــس التشــــریعي وال ــــي المجل مشــــاركة المــــرأة الفلســــطینیة ف

عضـــاء المجلـــس التشـــریعي بمقارنـــة هـــذه النســـبة بنســـب مـــن مجمـــوع أ% 12.8الفلســـطینیة مـــا نســـبته 
ـــة فـــي إطـــار الحركـــة  ـــى مشـــاركة المـــرأة الفعال ـــى مـــن غیرهـــا وهـــذا قـــد یعـــود إل الـــدول المجـــاورة هـــي أعل
الوطنیــة، ومــا تتحملــه مــن أعبــاء وتضــحیات ومســئولیات ولكنهــا تبقــى متدنیــة إذا مــا قارناهــا بحجــم هــذا 

.)64: 2009الرقب، (الدور 
) المناصــــب السیاســــیة(كانیـــة وصــــول المـــرأة إلــــى دائـــرة صــــنع القــــرار فـــي الحیــــاة العامـــة إن إم

.مؤشرًا لتقدم مساهمتها في التنمیة، ومؤشرًا لقدرة المرأة على القیام بدورها القیادي في جمیع المجاالت

:المعوقات الشخصیة: رابعاً 
ـــات التـــي تواجـــه المـــرأة وتمنعهـــا مـــن ممارســـة ـــادي هـــو قناعتهـــا مـــن أصـــعب المعوق ـــدور القی ال

بدونیــــــة قــــــدراتها وامكانیاتهــــــا وعــــــدم قــــــدرتها علــــــى تــــــولي -بســــــبب التنشــــــئة االجتماعیــــــة-الشخصــــــیة
مـــن المعلـــوم أن األداء اإلنســـاني ألي.المناصـــب القیادیـــة وهـــذا یـــنعكس ســـلبًا علـــى ســـلوكها وطموحهـــا

درة مقـــدار المعـــارف والمهـــارات التـــي وتتضـــمن القـــ) الرغبـــةXالقـــدرة (فـــرد هـــو حاصـــل ضـــرب عـــاملي 
ــة التــي یحملهــا الفــرد اتجــاه  یشــكلها الفــرد بصــدد عملــه أو یطورهــا فــي حــین تعنــي الرغبــة مقــدار الدافعی

).65: 2009الرقب، (عمله 
إن عــدم الثقــة بــالنفس نتیجــة التنشــئة االجتماعیــة الخاطئــة فــي تربیــة األنثــى یولــد عقــدة الخــوف 

.تقدم والتطور والدخول في مجاالت العمل الجدیدة الدائم من الفشل من ال
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إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك الظـــــروف العائلیـــــة األســـــریة تلعـــــب دورًا كبیـــــرًا فـــــي عـــــدم تبـــــوؤهن المواقـــــع 
القیادیـــة وخاصـــة النســـاء  المتزوجـــات حیـــث أنهـــن یـــتحملن أعبـــاء منزلیـــة وأســـریة كبیـــرة باإلضـــافة إلـــى 

صــحیحة إضـافة إلـى األعبــاء الوظیفیـة والقیادیـة ومــا تتطلبـة مــن مسـئولیة تربیـة األبنــاء وتنشـئتهم تنشـئة
التزامـــات كثیـــرة األمـــر الـــذي یثقـــل كاهـــل المـــرأة فتركیـــز االهتمـــام علـــى جانـــب قـــد یكـــون علـــى حســـاب 
الجانـــب اآلخـــر فیـــؤثر علـــى مســـتوى أدائهـــا لهـــذا الجانـــب إضـــافة إلـــى ذلـــك فهنـــاك الكثیـــر مـــن األزواج 

لضغط على زوجاتهم مـن أجـل تـرك العمـل أو الموقـع القیـادي والتفـرغ للشـئون الذین یستخدمون أسلوب ا
العائلیــــة ممــــا یجعــــل المـــــرأة فــــي كثیــــر مـــــن األحیــــان ترضــــخ لألمــــر وتتـــــرك موقعهــــا القیــــادي  خوفـــــًا 

).2005جبر،(على تماسك عائلتها وحیاتها الزوجیة 
األحیـان الزلــن یعـانین فـي فــرص أمـا فیمـا یخــص النسـاء غیـر المتزوجــات فـإنهن فـي كثیــر مـن 

حضـــور لســـیطرة الوالـــدین واألخـــوة والمجتمـــع ال یـــرحم المـــرأة غیـــر المتزوجـــة عنـــدما تكثـــر مـــن الخـــروج 
االجتماعـــات والنـــدوات واالیفـــادات األمـــر الـــذي قـــد یجعلهـــا أحیانـــًا تفضـــل أن تكـــون فـــي موقـــع وظیفـــي 

.)2002عودة، . (بسیط

:المعوقات القانونیة: خامساً 
مهمــاعنصــراالوطنیــةوالقــوانینالتشــریعاتفــيالمــرأةحقــوقتضــمینعملیــةحتأصــب

مـنالعدیـدالدولیـةوالهیئـاتالمنظمـاتوأصـدرت.وتطـورهمـامجتمـعتقـدممـدىقیـاسفـيوأصـیال
هـذهحضـتوقـد.تبنیهـاالعـالمدولبقیـةوطالبـت,المـرأةبحقـوقالخاصـةالدولیـةوالقـوانینالمواثیـق

لغـاءبالرجـلومسـاواتهاالمـرأةمكانـةرفـععلـىوانینالقـ ٕ وفعـال.المـرأةضـدالتمییـزأشـكالكـلوا
المؤسسـاتعـزوففـيبقیـتاإلشـكالیةأنإالالمـرأة،ضـدتمیـزلـمالفلسـطینیةالتشـریعاتأنیالحـظ

.والمرأةالرجلبینالمتساویةبالحقوقباالعترافعلیهاوالقائمین
الـرغمفعلـى،قـوانینإلـىوترجمتـهالواقـعفهـمعـنالوطنیـةالتشـریعاتجـزعكـذلكویالحـظ

أوالد،عـالوةتمنحهـافـالضـدهامیـزتالقـوانینأنإالالمـرأةتتحملـهالـذيالكبیـروالـدوراألعبـاءمـن
عالـة ٕ المـرأةتنصـفلـمالقـوانینأنونالحـظ.والعـاجزینالقاصـرینواإلخـوةوالـزوجووالـدینأسـرةوا

واالجتماعیـةاالنسـانیةوالوظیفـةالتكـوینطبیعـةبحكـم,المـرأةبهـاتتمتـعالتـيبالخصوصـیةیتعلـقفیمـا
:جبر،( 200537(.

وفیما یلي بعض من القوانین الخاصة بعمل المرأة في القانون الفلسطیني وفي وكالة الغوث 
):األونروا(الدولیة 
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"رقمالمدنیةلخدمةاوقانونالفلسطینیةالمرأة: أوالً  :لسنة"4 1998-
مـنرواتـبهمویتقاضـون,الحكومیـةالـدوائرفـيالعـاملینالمـوظفینالقـانونهـذاأحكـاموتشـمل

األجـورفـيالتسـاويضـمنالمـذكوروالقـانونالوظـائف،تشـكیالتنظـامحسـبالوطنیـةالسـلطةخزینـة
العلیـاالوظـائففـيالفرصـةنفـسطـىأعانـهكمـا,الجـنسأسـاسعلـىتمییـزدونالمـوظفینلجمیـع

الالوظـائففـيللمـرأةمشـاركةنسـبةیضـمنأنیجـبالقانونأنیرىمنهناككانوانتمییز،دون
:جبر،(متحققةتكنلمإذا%) 30(عنتقل 200537(.

"المادةفيالمرأةالقانونمنحفقداالجازاتوبخصوص 88 :ذكرهاآلتي"
.وبعدهالوضعقبلمتصلةأسابیععشرةلمدةكاملبراتبإجازةلحاملاالموظفةتمنح.1
مـنسـنةولمـدة، واحـدةبسـاعةانتهائـهقبـلالعمـلمـناالنصـراففـيالحـقالمرضـعةللموظفـة.2

مرونـةیتضـمنبهـذاوهـولرعایتـهعاملمدةراتببدونإجازةفيالحقولهاالطفل،مولدتاریخ
عملهـاتفقـدالأنرغبـتإنللحضـانةفرصـةیعطیهـاوكـذلكالمرضـعةالمـرأمـعالتعـاطيفـي
)37: 2005جبر ،(
"رقمالعملوقانونالفلسطینیةالمرأة: ثانیاً  : 2000لسنة"7

)رقـمالعمـلقـانون فـيوضـعهامـنوتحسـن,المـرأةتنصـفالتـيالمـوادمـنالعدیـدتضـمن(7
:هيالموادمنالعدیدفيذلككانالعمل

تـوفیرهعلـيالوطنیـةالسـلطةتعمـلعلیـه،قـادرمـواطنلكـلحـقلالعمـ:"علـىوتـنص"2"المـادة
."التمییزأنواعمننوعأيدونالفرصتكافؤأساسعلي

فلسطینفيالعاملینبینالعملوشروطظروففيالتمییزیحظر":عليونصت"16"المادة".
بـینالتمییـزیحظـربمقتضـاهاالصـادرةواألنظمـةالقـانوناهـذألحكـاموفًقـا":وتـنص"100"المـادة

."والمرأةالرجل
فيالنساءتشغیلیحظر":علىونصت"101"المادة:

.الوزیریحددهاالتيوالشاقةالخطرةاألعمال.1
.للوالدةالتالیةالستةواألشهرالحملأثناءإضافیةعملساعات.2
.الوزراءمجلسهایحددالتياألعمالعدافیمااللیلساعات.3

102"المادة .بالعامالتخاصةوسائلتوفیرالمنشأةعلى" :"
103"المادة "بند" ـاوثمانینمائةمدةوالدةكلقبلالعملفيأمضتالتيالعاملةللمرأة:""1 یوًم

."الوالدةبعداألقلعليأسابیعستةمنها,األجرمدفوعةأسابیععشرةلمدةوضعإجازةفيالحق
إجـازةعلـيالحصـولالعاملـةللمـرأةیجـوزالعمـللمصـلحةوفًقـا":علـىونصـت"105"المـادة

.)39-38: 2005جبر،("زوجهالمرافقةأو,طفلهالرعایةأجربدون
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)األونروا(أما على صعید قوانین العمل في وكالة الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطیینین : ثالثاً 
:)2011،وارد البشریةالمدائرة األونروا، (
دونالفــرصتكــافؤو تكفــل  األونــروا العمــل فــي الوظــائف للجنســین علــى أســاس الكفــاءة والقــدرة.1

.التمییزأنواعمننوعأي
یحـــق للموظفـــة التـــي تكـــون قـــد أتمـــت ســـنة مـــن الخدمـــة المتواصـــلة فـــي التـــاریخ المتوقـــع للـــوالدة أن .2

.تنال إجازة والدة
أســبوعًا یحـــق للموظفـــة أن تتغیــب عـــن عملهـــا، وأن تبــدأ عطلـــة الـــوالدة قبـــل 12ة مــدة إجـــازة الـــوالد.3

موعــد الــوالدة بأربعــة أســابیع علـــى أن ال تقــل هــذه المــدة عــن أســـبوعین لــدى تقــدیمها شــهادة طبیـــة 
.مقبولة

ال یســمح للموظفــة بــأن تعمــل خــالل األســابیع الســت األولــى بعــد الــوالدة مباشــرة، لكــن یحــق لهــا أن .4
.أسابیع بعد الوالدة مباشرة8ما مجموعه تتغیب 

فــي حالــة اســتقالة الموظفــة أو طردهــا الفــوري مــن الخدمــة أو تخلیهــا عــن الوظفــة خــالل ســتة أشــهر .5
مـــن تـــاریخ عودتهـــا إلـــى العمـــل بعـــد إجـــازة الـــوالدة یترتـــب علیهـــا أن تعیـــد إلـــى الوكالـــة كافـــة المبـــالغ 

.إجازة والدتهاالتي دفعت لها على شكل راتب وعالوات خالل
ـــة .6 ـــة لـــدى الوكال ال یســـمح بـــالعودة إلـــى العمـــل بعـــد إجـــازة الـــوالدة إال عنـــد إبـــراز شـــهادة طبیـــة مقبول

.تثبت الصالحیة للعمل
ــاریخ دخولهــا .7 ــد عــن عــام مــن ت یحــق للموظفــة الحصــول علــى إجــازة أمومــة بــدون راتــب لمــدة ال تزی

.في إجازة الوضع

اجــــة لمزیـــــد مــــن القــــوانین التــــي تقــــدم للمــــرأة حــــوافز مالیـــــة ممــــا ســــبق یتضــــح بــــأن المــــرأة بح
ومعنویـــة مشـــجعة لهـــا علـــى العمـــل والتقـــدم للوظـــائف العلیـــا بوجـــه الخصـــوص،وكذلك تحـــدد حصـــة 
نســائیة محــددة فــي الوظــائف العلیــا تكفــل تواجــد النســاء فــي هــذه الوظــائف، كمــا أن المــرأة بحاجــة 

ــد مــن القــوانین التــي تســاعدها ع ــتم  الســماح لمزی لــى التوفیــق بــین عملهــا والتزاماتهــا األســریة كــأن ی
لهـــا للعمـــل ألجـــزاء مـــن الیـــوم مقابـــل جـــزء مـــن الراتـــب أو العمـــل مـــن البیـــت إذا كـــان عملهـــا یســـمح 
عطاهــــا مجــــال للموازنــــة بــــین عملهــــا والتزاماتهــــا األســــریة  ٕ بــــذلك مــــن بــــاب التخفیــــف علــــى المــــرأة وا

ام مراقبـــة وتقیـــیم للقـــوانین الموضـــوعة والمعمـــول بهـــا فـــي األنـــروا واالجتماعیـــة، ویجـــب تـــوفیر نظـــ
.   لضمان تطبیقها بدون تجاوزات
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:المادیةالمعوقات: سادساً 
داریــــة القیادیـــة إلــــى بـــذل جهــــود كبیــــرة لتكـــون عنــــد مســــتوى أداء إلتحتـــاج المــــرأة فـــي المواقــــع ا

قـــع القیـــادي وهـــذا یتطلـــب منهـــا االهتمــــام اا المو جیـــد ولتثبـــت لآلخـــرین جـــدارتها وكفاءتهـــا فـــي احتاللهـــ
بتطــــویر خبراتهــــا وثقافتهــــا، وهــــذا مكلــــف مادیــــًا لهــــا وألســــرتها فهــــي بحاجــــة إلــــى مــــردود مــــادي جیــــد 

ففـــي ،ویمكنهـــا مـــن االســـتمرار فـــي تطـــویر قـــدراتها،یعوضـــها وعائلتهـــا عـــن الوقـــت والجهـــد الـــذي تبذلـــه
لرواتـــب المدفوعـــة نســبیًا یـــدفع هـــذا كلـــه الكثیـــر مـــن النســـاء االكتفـــاء حــین قلـــة الوظـــائف المتـــوفرة وقلـــة ا

،2001:الشـــهابي ومحمـــد(بالوظـــائف البســـیطة التـــي ال تحتـــاج إلـــى مـــؤهالت عالیـــة ومهـــارات متطـــورة
66(.

ـــباالضـــافة  ـــك ف ـــى ذل ـــدون أجـــر، أو أن إمـــاالمرأة إل ـــة ب أن تعمـــل داخـــل منزلهـــا أو داخـــل العائل
ویة والخدمیـــة، أو تعمـــل فـــي مســـتوى اإلدارة الوســـطى بعیـــدة عـــن المناصـــب تعمـــل فـــي األعمـــال النســـ

ــا، وبعیــدة  عــن المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار ــین المناصــب العلیــا خوفــًا العلی ، ممــا یبعــد المســافة بینهــا وب
. )5، 2005: جبر(من المشاكل العائلیة التي قد تتعرض لها

یستطعن التحكم في رواتبهن فهي تعمل والراتب باإلضافة إلى ان الكثیرمن الموظفات ال 
یعود لألهل أوالزوج بحسب العادات والتقالید الیوجد للمرأة ذمة مالیة مستقلة عن زوجها، رغم أن 
اإلسالم منح المرأة أهلیتها الكاملة للتصرفات االقتصادیة من حیث جواز التملك والتصرف بالهبة 

قواعد وأحكام الشریعة االسالمیة وللمرأة ذمة مالیة مستقلة في إطار. والوصیة والبیع وغیر ذلك
للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء : "عن زوجها وأبیها وأساس ذلك قول اهللا تبارك وتعالى 

: الموقع العالمي لالقتصاد االسالمي، نسخة الكترونیة()  32: النساء" (نصیب مما اكتسبن
14/3/2011(

أواإلضـاءةناحیـةمـنمناسـبةمادیـةعمـلببیئةبیئة العمل المادیة فإن توفیرأما على صعید
بالنظافـةواالهتمـاموالتدفئـةوالتهویـةللعـاملینالـالزمالهـدوءوتـوفیرالضوضـاءإقـاللعلـىالعمـل
تـوفیرأمـا عـدم یـؤدي إلـى زیـادة االنتاجیـة وزیـادة العطـاء فـي العمـل،العمـلظـروفتحسـینبهـدف

المعنویـةروحهـموانخفـاضالعـاملیننفـوسفـيسـیئةآثـارتـركإلـيیـؤديللعـاملینمناسـبةمادیـةبیئـة
، والمـرأة تحتـاج إلـى بیئـة )2009أبـو سـویرح، (أدائهـممسـتوىفـيوضـعفإنتـاجهمقلـةإلـىوبالتـالي

ي ومــع تعــالیم دیننــا عمــل مناســبة لهــا تتوافــق مــع عاداتنــا التــي تتربــى علیهــا وثقافــة المجتمــع الفلســطین
.الحنیف
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:مقدمة3.1
،األدنـىالشـرقفـيالفلسـطینیینالالجئـینتشـغیلو إلغاثـةالمتحـدةاألمـموكالـةهـي : األونـروا

ملیــون الجــئ 4,7تــوفر المســاعدة والحمایــة وكســب التأییــد لحــوالي بشــریةوتنمیــةإغاثــةوكالــةهــيو 
ـــدیها فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط ـــة . فلســـطیني مســـجل ل ـــیم والرعای ـــة علـــى التعل وتشـــتمل خـــدمات الوكال

لمخیمــــــات والمســــــاندة المجتمعیــــــة والتمویــــــل الصــــــغیر الصــــــحیة واإلغاثــــــة والبنیــــــة التحتیــــــة وتحســــــین ا
. واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة

بموجــــب قــــرار الجمعیــــة ،1948فــــي أعقــــاب الصــــراع العربــــي اإلســــرائیلي عــــام تأسســــت األونــــروا
المباشـــــرة ةلغـــــرض تقـــــدیم اإلغاثـــــ1949كـــــانون أول عـــــام 8فـــــي 302لألمـــــم المتحـــــدة رقـــــم العامـــــة

ــار عــام وقــد بــدأت الوكالــة عملیاتهــا المیدانیــة. وبــرامج التشــغیل لالجئــین الفلســطینیین فــي األول مــن أی
وفــي غیــاب حــل لمشــكلة الالجئــین الفلســطینیین، تقــوم الجمعیةالعامــة بالتجدیــد المتكــرر لوالیــة .1950

وا االلكترونـــي، تــــاریخ الــــدخول موقـــع األونــــر (.2011حزیــــران30األونـــروا، ویمتــــد آخـــر تجدیــــد حتـــى 
31/1/2011(

: الخدمات التي تقدمها3.2
تتبــــــوأ األونــــــروا مكانــــــة متفــــــردة فــــــي إطارالتزامهــــــا الــــــدائم نحــــــو مجموعــــــة واحــــــدة مــــــن الالجئــــــین 

ســــهاماتها فــــي تحقیــــق الرفاهیــــة ٕ وقــــد . والتنمیــــة البشــــریة ألربعــــة أجیــــال مــــن الالجئــــین الفلســــطینیینوا
تكییـــــف برامجهــــا لتلبیـــــة الحاجــــات المتغیـــــرة لالجئــــین وذلـــــك فــــي ضـــــوء نشـــــأتها الوكالـــــة فــــيتــــدرجت 

تقـــــوم األونـــــروا بتـــــوفیر خـــــدمات التعلـــــیم والصـــــحة واإلغاثـــــة والخـــــدمات .مؤقتـــــةاألساســـــیة كمنظمـــــة
ـــدى  ـــین الفلســـطینیین المســـجلین ل ـــین الالجئ ـــك الخـــدمات مـــن ب ـــذین یســـتحقون تل ـــین ال االجتماعیـــة لالجئ

:ملیـــون الجــئ یعیشـــون فــي منـــاطق عملیــات الوكالـــة الخمــس وهـــي4,7كالــة والــذین یبلـــغ تعــدادهم الو 
)31/1/2011موقع األونروا االلكتروني، تاریخ الدخول (

 األردن
 لبنان
 قطاع غزة
 الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة
 الجمهوریة العربیة السوریة

ــة أو مــن خــالل وبخــالف منظمــات األمــم المتحــدة األخــ رى التــي تعمــل مــن خــالل الســلطات المحلی
وتعمـــل الوكالـــة علـــى. الوكـــاالت المنفـــذة، تقـــوم األونـــروا بتـــوفیر خـــدماتها مباشـــرة لالجئـــین الفلســـطینیین

دارة المنشـــــآت كالمـــــدارس والعیـــــادات نـــــتخطـــــیط وتنفیـــــذ أنشـــــطتها ومشـــــروعاتها، وتقـــــوم أیضـــــا بب ٕ اء وا
موظــــف 30,000منشــــأة یعمــــل فیهــــا مــــا یقــــارب مــــن 900علــــى رعایــــة مــــا یربــــوبوتقــــوم. الصــــحیة
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وبســبب أن خــدمات األونــروا كــالتعلیم والخــدمات الصــحیة هــي . وموظفــة فــي منــاطق عملیاتهــا الخمــس
مــــن نوعیــــة الخــــدمات التــــي یــــتم توفیرهــــا فــــي العــــادة مــــن خــــالل القطــــاع العــــام، فــــإن األونــــروا تعمــــل 

ــة فــي منــاطق عملیاتهــا والتــي تقــوم هــي األخــرى بتــوفیر بعــض بالتعــاون الوثیــق مــع الســلطات ال حكومی
.الخدمات لالجئین الفلسطینیین

إن خــــدمات األونــــروا فــــي مجــــال التنمیــــة البشــــریة وفــــي المجــــال اإلنســــاني تشــــتمل علــــى التعلــــیم 
ـــدعم المجتمعـــي وتحســـین األساســـي ـــة وشـــبكة األمـــان االجتمـــاعي وال ـــة الصـــحیة األولی ـــي والرعای والمهن
والبنیـــة التحتیـــة واإلقـــراض الصـــغیر واالســـتجابة الطارئـــة بمـــا فـــي ذلـــك فـــي أوقـــات النزاعـــات المخیمـــات
ـــرامج خمســـة هـــي . المســـلحة ـــك الخـــدمات ضـــمن ب ـــدیم تل ـــتم تق ـــاریخ (:وی موقـــع األونـــروا االلكترونـــي، ت
)31/1/2011الدخول 

برنامج التعلیم.1
برنامج الصحة .2
برنامج االغاثة والخدمات االجتماعیة.3
برنامج التمویل الصغیر.4
برنامج البنیة التحتیة وتطویر المخیمات.5

)31/1/2011موقع األونروا االلكتروني، تاریخ الدخول (:مج الطوارئ في قطاع غزةنابر 
دأب الوضع االجتماعي االقتصادي في قطاع غزة على التدهور بشكل مضطرد منذ 

دت القیود المشددة المفروضة على حركة البضائع وأ. 2000انطالقة االنتفاضة الثانیة في أیلول 
واألشخاص إلى انهیار القطاع الخاص وتآكل القاعدة اإلنتاجیة مما جعل مئات اآلالف من 

2008وقد خلف النزاع في غزة والذي دار في كانون األول .األشخاص عاطلین عن العمل

مة األخیرة في غزة وفي أعقابها، عمل خالل األز في دمارا واسع النطاق 2009وكانون الثاني 
موظفوا األونروا على تقدیم الخدمات األساسیة والمساعدات العینیة للسكان الذین یعیشون في حالة 

، عملت الوكالة على تشغیل برنامجها للطوارئ من 2000ومنذ أواخر عام .من الكرب الشدید
وتعمل أنشطتنا على .طینیین في الظروف الصعبةأجل حمایة وضمان سالمة حقوق الالجئین الفلس

معالجة العواقب الفوریة وطویلة األجل للنزاع الذي طال أمده وذلك لمساندة األفراد والمجتمع في 
. استراتیجیات التأقلم الخاصة بهم
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-:)31/1/2011موقع األونروا االلكتروني، تاریخ الدخول (وینقسم برنامج الطوارئ إلى
إعادة اإلعمار والتعافي المبكر:أوالً 

ولن یتم . لم یتم القیام بأنشطة إعادة اإلعمار أو التعافي بسبب الحصار المفروض على غزة
. القیام بإعادة بناء المساكن المدمرة لالجئین إال عندما یتم السماح بدخول مواد البناء إلى غزة

ونروا لالجئین الفلسطینیین المشردین أو الذین وحتى یحین ذلك الوقت، فإن الدعم الذي تقدمه األ
فقدوا بیوتهم بسبب النزاع أو األزمات األخرى یشمل المساعدة النقدیة وتوفیر مواد اإلغاثة 

.األساسیة األخرى

دعم سبل معیشة األشد عرضة للمخاطر:ثانیاً 
:خلق فرص العمل.1

ر غیر المسبوقین وذلك من خالل توفیر تعمل األونروا على التخفیف من أثر البطالة والفق
عقد عمل شهریا تعمل على إعالة عشرات اآلالف من المستفیدین غیر 15,000- 7,000

إن ذلك یوفر الوظائف للرجال والنساء الذین هم بأمس الحاجة لها ویعمل على . المباشرین
ین الخریجین الشباب ضخ النقود في المجتمع المحلي عالوة على أنه یساند تطویر المهارة ب

وظیفة من مثل تلك 40,000- 25,000وفي أي سنة، توفر األونروا . العاطلین عن العمل
وظیفة اعتمادا على األموال 55,000الوظائف، ویمكن أن تقوم بتوفیر ما قد یصل إلى 

.المتوفرة
:المساعدة الغذائیة.2

وتشیر بیانات . عدة الغذائیةمن األسر المعیشیة في غزة تعتمد على المسا% 80إن حوالي 
الجئ في غزة یعیش تحت خط الفقر المدقع 300,000األونروا األخیرة إلى أن أكثر من 

ومن خالل برنامج المساعدة الغذائیة . وغیر قادر على تلبیة احتیاجاته األساسیة من الغذاء
لى عكس الطارئة، تسعى األونروا إلى تلبیة احتیاجات األشخاص األشد عرضة للمخاط ٕ ر وا

وفي الوقت الحاضر، . األثر الذي تحدثه الصعوبات المزمنة لألشخاص في وجه توفیر الغذاء
ویعمل برنامج منفصل للتغذیة المدرسیة . الجئ یتلقون المساعدة الغذائیة750,000فإن هناك 

.طالب وطالبة في مدارس الوكالة یحصلون على التغذیة األساسیة207,000على ضمان أن 
مساعدة النقدیةال.3

بهدف إكمال برامج استحداث فرص العمل والمساعدة الغذائیة، تقدم األونروا مساعدات نقدیة 
من العائالت األشد فقرا مؤهلة لتلقي تلك المساعدات، إال أن 60,000مستهدفة؛ وهناك 

كما یتم أیضا. عائلة20,000محدودیة األموال تعني أننا لسنا قادرین إال على مساعدة 
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إن القیام بدفع كلفة الزي المدرسي والمواد . توفیر المساعدة المالیة للطلبة في مدارس األونروا
.األخرى األساسیة تضمن أن كل طفل مهما كانت حدة فقره قادر على العودة للمدرسة

الخدمات األساسیة واستجابة الطوارئتعزیز .4
األساسیة، وخصوصا الصحة والتعلـیم كجزء من برنامج الطوارئ، قمنا بتعزیز دعمنا للخدمات 

وتعمـــل الوكالـــة عـــن كثـــب علـــى مراقبـــة تـــداخالتها وتحـــافظ علـــى مقـــدرتها علـــى . والصـــحة البیئیـــة
ـــى مجتمعـــات  ـــؤثر عل ـــة لألزمـــات الحـــادة التـــي ت ـــك لضـــمان اســـتجابة فاعل االســـتجابة الســـریعة وذل

.الالجئین

:المرأة في األونروا3.3
أة جنبـًا إلـى جنـب مـع الرجـل فـي تقـدیم الخـدمات والمسـاعدات منذ تأسیس األونـروا تعمـل المـر 

والجــــدول التــــالي یوضــــح.إلـــى الالجئــــین الفلســــطینیین حالهــــا فــــي كــــل المیـــادین دائمــــًا ســــّباقة ورائــــدة
وعـــدد اإلنـــاث 2011لســـنة المـــوظفین فـــي إقلـــیم قطـــاع غـــزةإلجمـــالي عـــدداالحصـــائیات األخیـــرة

.ن من إجمالي عدد العاملینالعامالت في كل دائرة ونسبة تمثیله

)2.2(جدول رقم 
أعداد العاملین في وكالة وتشغیل اللالجئین الفلسطینین

Department All Staff Female
Staff Percentage

Administration 212 9 4.25%
Community Mental Health Programme 6 2 33.33%
Education 8787 4979 56.66%
Emergency Programme 267 77 28.84%
Engineering and Construction 166 21 12.65%
Environmental Health 441 14 3.17%
Finance 22 3 13.64%
Health 826 478 57.87%
Human Resources Department 42 19 45.24%
Microfinance & Microenterprise 50 16 32.00%
Office of DUO-G 44 16 36.36%
Procurement and Logistics 266 12 4.51%
Relief & Social Services 205 78 38.05%
Total 11334 5724 50.50%

)2011ینایر ،الموارد البشریةدائرة األونروا، :المصدر( 
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ویتضح من خالل الجدول السابق ارتفاع عدد النساء العامالت فـي دائـرة التعلـیم وهـذا یعـود 
حسب رأي الباحثة إلى أن أكبر عدد من موظفي األونروا یعملون في دائرة التربیـة والتعلـیم مـن كـال 

ة التــي تخــدمها األنــروا فــي هــذا المجــال باإلضــافة إلــى أن المــرأة الجنســین وذلــك لكبــر عــدد الشــریح
تفضل العمل كمعلمة بشكل خـاص لمـا لهـذه المهنـة مـن خصـائص مثـل قصـر سـاعات دوام العمـل 
مقارنة باألعمال اإلداریة ومدة اإلجازة الطویلة في فتـرة الصـیف، باإلضـافة إلـى أن المجتمـع یشـجع 

یوضــح نســبة تمثیــل التــاليوالشــكل. ، ممــا یزیــد توجههــا نحوهــاالمــرأة علــى العمــل فــي هــذه المهنــة
فـي إقلـیم قطـاع النساء العامالت في كل دائرة من دوائر وكالة غـوث وتشـغیل الالجئـین الفلسـطینین 

.بناًء على الجدول السابقغزة 
)2.5(شكل رقم 

یوضح نسبة تمثیل النساء في كل دائرة من دوائر األونروا
P e rce n ta g e

4 .2 5 % 3 3 .3 3 %

5 6 .6 6 %

2 8 .8 4 %

1 2 .6 5 %

3 .1 7 %

1 3 .6 4 %5 7 .8 7 %

4 5 .2 4 %

3 2 .0 0 %

3 6 .3 6 %

4 .5 1 %

3 8 .0 5 %

Ad m in is tra tio n

C o m m u n ity Me n ta l
H e a lth  P ro g ra m m e
E d u ca tio n

E m e rg e n cy
P ro g ra m m e
E n g in e e rin g  a n d
C o n s tru ctio n
E n viro n m e n ta l H e a lth

Fin a n ce

H e a lth

H u m a n  R e s o u rce s
D e p a rtm e n t
Micro fin a n ce  &
Micro e n te rp ris e
O ffice  o f D U O -G

P ro cu re m e n t a n d
L o g is tics
R e lie f &  S o c ia l
S e rvice s

)2011ینایر ،الموارد البشریةدائرة ألونروا، ا:المصدر( 

یتضــح بــأن نســبة النســاء العــامالت تختلــف فــي كــل دائــرة مــن الــدوائر، الســابقومــن الشــكل
فنجد أعلى تمثیل للنساء في دائرتي التعلیم والصحة وهـذا یعكـس تـأثیر العوامـل االجتماعیـة والثقافیـة 

.مرأة نحو قطاعات معینة للعمل بها دون غیرهاعلى توجه ال-التي تم ذكرها سابقا-والشخصیة
ویوضــح وتتـوزع الوظــائف فـي األونــروا حسـب الــدرجات بشـكل تصــاعدي والشـكل التــالي

: ي كل درجة من الدرجات الوظیفیةتمثیل المرأة ف
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)2.6(الشكل رقم 
یوضح نسبة تمثیل النساء في كل الدرجات الوظیفیة المختلفة 
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)2011ینایر ،الموارد البشریةدائرة األونروا،:المصدر( 

امنة وحتى العاشرة وذلك لوقـع فئـةویالحظ من الشكل السابق ارتفاع تمثیل المرأة من الدرجة الث
المدرســات فـــي هـــذه الـــدرجات ولكـــن مـــع اســـتبعاد هــذه الفئـــة نجـــد ارتفـــاع ملحـــوظ للنســـاء العـــامالت فـــي 

:ي الشكل التاليالدرجات األقل من الدرجة الثامنة كما هو موضح ف
)2.7(شكل رقم 

)8،9،10(یوضح نسبة تمثیل النساء في كل الدرجات الوظیفیة المختلفة باستثناء 
Female Staff
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)2011ینایر ،الموارد البشریةدائرة األونروا، :المصدر( الثامنة عشر فأكثر
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ویالحــظ مــن الشــكل الســابق ارتفــاع تمثیــل المــرأة فــي الدرجــة األولــى وهــي الفئــة التــي تمثــل 
ظافــة وهــذا یعكــس حاجــة المــرأة الفلســطینیة للعمــل وقبولهــا لــه مهمــا كانــت ظروفــه شــریحة عــامالت الن

لتستطیع مساعدة أسـرتها أوًال ونفسـها علـى ظـروف الحیـاة الصـعبة رغـم أن مـنهن مـن یحمـل شـهادات 
أمـا .جامعیة وهـذا یعكـس العوامـل االقتصـادیة التـي تـؤثر علـى المـرأة وتـدفعها للقبـول بوظـائف متدنیـة

لوظــائف االداریــة فنجــد زیــادة تمثیــل المــرأة بــین الدرجــة الخامســة حتــى الدرجــة الســابعة وهــذه بالنســبة ل
، "كاتـب درجـة أ"، "كاتـب درجـة ب"، "كاتـب درجـة ج"الدرجات تمثـل الفئـة التـي تعمـل تحـت مسـمیات 

وغالبیــة العــامالت تحــت هــذه المســمیات حاصــالت علــى شــهادات جامعیــة علیــا وهــذا یعكــس العوامــل 
.التي تحد من تقدم المرأة إداریاً -تم ذكرها سابقاً -اعیة واالداریة والشخصیة التياالجتم

ومن خالل هذه النتائج تولدت لدى الباحثة االحسـاس بالمشـكلة التـي تعـاني منهـا العـامالت 
في األونروا مما دفعها الى التعمق في المشكالت والمعوقات التي تمنع الموظفات من الوصول إلـى 

.صب اإلداریة العلیا وممارسة الدور القیاديالمنا

:سیاسة المساواة بین الجنسین3.4
األونروا مؤسسـة دولیـة تسـعى مـن أجـل تحقیـق المسـاواة بـین إنوكما ذكرت الباحثة سابقًا 

إلـى المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات "ویقصد بالمسـاواة بـین الجنسـین . الجنسین في كافة المجاالت
إن المسـاواة ال تعنـي أن یصـبح الرجـال كمـا النسـاء ولكـن یعنـي . النسـاء والرجـالوالفرص لكل من

أن ال تعتمــد حقــوق النســاء والرجــال ومســؤولیاتهم والفــرص المتاحــة لهــم علــى كــون أحــدهم ذكــرًا أو 
المســاواة بــین النســاء والرجــال تقضــي بــأن تؤخــذ المصــالح والحاجــات واألولویــات لكــل مــن . أنثــى

بعـــین االعتبـــار مـــراعین أیضـــًا التنـــوع للمجموعـــات المختلفـــة مـــن النســـاء والرجـــال الرجـــال والنســـاء
وتعتبـر المســاواة بــین الرجــال والنســاء بمثابــة قضــیة حقــوق إنســان إضــافة إلــى كونهــا شــرطًا أساســیًا 

موقــع األنــروا االلكترونــي الــداخلي، ("ومؤشــرًا علــى كونهــا عملیــة تطــور مســتدامة محورهــا اإلنســان
) .22/5/2011: رونیة، تاریخ الدخولنسخة الكت

تسـعى إلـى تمكـین النسـاء الفلسـطینیات 2007فقد أصدر مكتب غـزة االقلیمـي مبـادرة عـام 
ى امتــداد قطــاع غــزة وذلــك مــن خــالل تنفیــذ سلســة مــن المشــارع التــي تمتــاز باالســتجابة المباشــرة لــع

. الفلسطینیاتلهموم وأولویات النساء الالجئات
حـــول تنفیـــد هـــذهبیـــانه صـــدرســـة األونـــروا حـــول المســـاواة بـــین الجنســـین فإنـــوتمشـــیًا مـــع سیا

الكیفیة التي سیتم بها تعزیز المساواة بین الجنسین وذلك من خالل نشاطات دائرة الموارد و السیاسة 
ــام مــع اســتراتیجیة  ــالموارد البشــریة هــذا وبشــكل ت ــان سیاســة الجنــدرة الخــاص ب البشــریة ویتســاوق بی

إلـى عملیـة دمـج اهتمامـات الجنـدرة ضـمن "ویقصـد بتعمـیم الجنـدرة علقة بتعمیم الجندرةاألونروا المت
عملیة تحلیل وصیاغة ومراقبة السیاسات والبرامج والمشاریع مع األهـداف التـي تسـعى إلـى ضـمان 
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موقــع األنــروا االلكترونــي الــداخلي، نســخة الكترونیــة، (:"تخفــیض الالمســاواة بــین النســاء والرجــال
) .22/5/2011: الدخولتاریخ 

إن األنــروا ملتزمــة وبقــوة لتأســیس مســاواة بــین الجنســین وذلــك مــن خــالل ضــمان أن جمیــع أنشــطة .1
.الموراد البشریة تتضمن التركیز على الجندرة

.األنروا تلزم نفسها بضمان أن تتاح فرص متساویة لكل من النساء والرجال في األونروا.2
ازن بــین الجنســین وخصوصــًا بــین المــوظفین مــن الــدرجات وضــع وتنفیــذ اجــراءات لتعزیــز التــو .3

.العلیا، وضع سیاسات تدعم وتمكن النساء
ـــة منشـــوراتها وسیاســـاتها .4 ـــین الجنســـین فـــي كاف ـــروا لغـــة ومـــواد تراعـــي الفـــوارق ب ســـوف تســـتخدم األن

.وأنشطتها
نـروا إلـى ولكي یتم التصدي وبشكل دقیق لمسألة انخفاض تمثیل النسـاء داخـل الوكالـة فسـتعمد األ.5

زیـادة عـدد النســاء بمـا فــي ذلـك الوظـائف العلیــا والمهنیـة داخــل األنـروا وذلـك مــن خـالل التوظیــف 
ــــین الجنســــین ــــع عمــــل یراعــــي الفــــوراق ب .المســــتهدف ودورات تدریبییــــة متخصصــــة وتعزیــــز موق

وســـتعنى الوكالـــة بمعالجـــة التـــوازن بـــین الجنســـین فـــي الفئـــات الوظیفیـــة والتـــي جـــرت العـــادة علـــى 
.عتبارها وظائف تنحاز لجنس ماا

وستقدم األنروا بیئة متنوعـة وممكنـة والتـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تحقیـق التـوازن بـین الجنسـین .6
حتـى عـام 2008وقد وضعت األنروا عددا من األهداف لتحقیق المساواة بین الجنسین من عام 

2015.
التوازن بین الجنسین بین القوة العامة -أ
ستمثل النساء-ب

2015بحلول 15درجة –12من القوى العاملة على درجة 30%
2015بحلول 16من القوى العاملة على درجة % 30
2015بحلول P2-P4من القوى العاملة الدولیة على  % 50
2015بحلول P5من القوى العاملة الدولیة على  % 50

.أقالیم عملیات األنرواتنطبق سیاسة المساواة بین الجنسین على كافة العاملین في مكاتب و .7
ـــروا تـــم  ـــي األن ـــین الجنســـین ومـــن أجـــل تمكـــین النســـاء العـــامالت ف ـــى سیاســـیة المســـاواة ب ـــاًء عل وبن

.تشكیل لجنة المرأة 
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:لجنة المرأة باألونروا3.4
في إطار الجهود ) االونروا(تم إنشاء لجنة المرأة في إقلیم غزة التابع لوكالة الغوث الدولیة 

ات في مكتب غزة اإلقلیمي،وذلك من /الرامیة إلى تحقیق المساواة والعدالة بین الموظفینالمبذولة
خالل تزوید الموظفات بآلیات تمكنهن من إعالء أصواتهن بشكل أكثر وضوحًا ،وتجعل مشاركتهن 

یعتبر تشكیل هذه اللجنة بمثابة . أكثر فعالیة خاصة فیما یتعلق بعملیة صنع القرار في االونروا
ي لتجربة األولى لتمثیل المرأة في مكتب االونروا بغزة ، وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار تبنا

ثم اإلعالن عن 2008مارس 9في یوم . .وكالة الغوث هذا العام لسیاسات النوع االجتماعي
ذي وجود هذه اللجنة من قبل السید جون كینج بحضور السیدة كارین أبو زید وخالل االحتفال ال

نسخة الكترونیة،موقع لجنة المرأة باألنروا،(.أشرفت علیه لجنة المرأة بمناسبة یوم المرأة العالمي
)31/1/2011: تاریخ الدخول

:أهداف لجنة المرأة 
ات في مكتب غزة اإلقلیمي /تهدف لجنة المرأة إلى تحقیق المساواة والعدالة فیما بین الموظفین

موقع (:ت العامالت في األونروا بآلیات تتیح لهن الفرص من أجلمن خالل تزوید طاقم الموظفا
)31/1/2011: تاریخ الدخولنسخة الكترونیة،لجنة المرأة باألنروا،

تبادل الخبرات والمعلومات ،وتقدیم األفكار والمقترحات،والتعبیر عن اهتمامات ومالحظات .1
طاقم العامل في وكالة الغوث بشكل المرأة حول القضایا المطروحة سواء فیما بینهن أو مع ال

.موسع ،وبما یشمل اإلدارة أیضاً 
.ات في االونروا بمفهوم وقضایا النوع االجتماعي /المساهمة في رفع وعي طاقم العاملین.2
.تعزیز آلیات التعاون فیما بین الموظفات على المستویین المهني واالجتماعي.3
. المشاركة في األنشطة االجتماعیة والترفیهیة.4
تقدیم الدعم المهني والشخصي للموظفات من خالل إحالتهن إلى األشخاص المناسبین .5

.والمؤسسات المختصة
تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في حریة الحركة ،واالختیار ،والتمكین من أجل مواجهة .6

.التحدیات 
وضعیتها، كما تهدف لجنة المرأة إلى خلق بیئة عمل داعمة للمرأة تمكنها من تحسین.7

عطائها فرص متساویة في التدریب المهني والترقیة والمشاركة في صنع القرار ٕ .وا
إن خلق هذه التغیرات الثقافیة سوف تؤدي إلى تحسین مستوى الرضا الوظیفي العام ،وتطور .8

. مستوى األداء المهني للموظفات في نفس الوقت
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

حليةالدراسات الم

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

التعقيب على الدراسات
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الفصل الثالث
السابقةالدراسات

الحالیـة،بالدراسـةالعالقـةذاتوالبحـوثالدراسـاتمـنالعدیـدعلـىبـاإلطالعالباحثـةقامـت
ث مجموعـات ثـالإلـىالدراسـاتهـذهتصـنیفتـموقـدالعـالم،مـنمختلفـةمنـاطقفـيأجریـتوالتـي

:كاآلتي

:المحليةالدراسات/أوال

معوقــات ممارسـة المـرأة للســلوك القیـادي فـي مؤسســات التعلـیم العــالي ): "2009(دراسـة الرقـب، .1
".بمحافظات غزة وسبل التغلب علیها

أكثر المعوقات شیوعًا والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك علىهدفت الدراسة إلى التعرف 
الباحثة المنهج الوصفي وأعدت ي في المؤسسات التعلیم العالي بمحافظات غزة، استخدمت القیاد

نوقدللمرأة ،استبانة حول أكثر المعوقات شیوعًا  مؤسساتفيالعاملینجمیعمنالدراسةمجتمعتكوّ
نةعیبلغتوقد)األزهر، األقصى، اإلسالمیةالجامعة(جامعاتثالثفيبمحافظاتالعاليالتعلیم

.فردا) 284(منهماستجابوعاملة،عامل) 301(الدراسة 
ومــن خــالل تحلیــل النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الباحثــة وجــدت أن أكثــر المعوقــات شــیوعًا هــي 

.المعوقات االجتماعیة، ثم المعوقات السیاسیة، ثم المعوقات الشخصیة
فـي مؤسسـات التعلـیم العـالي وأنه التوجد فـروق ذات داللـة احصـائیة لـدرجات تقـدیرات العـاملین

بمحافظــات غـــزة للمعوقــات التـــي تحـــول دون ممارســة المـــرأة للســلوك القیـــادي فـــي تلــك المؤسســـات تبعـــُا 
).الجامعة، التصنیف الوظیفي، سنوات الخدمة(لمتغیرات الدراسة 

ات غـزة وتوجد فروق ذات داللة احصائیة لدرجات تقدیرات العاملین في مؤسسات التعلیم العالي بمحافظ
للمعوقــات التــي تحــول دون ممارســة المــرأة للســلوك القیــادي فــي تلــك المؤسســات تبعــًا لمتغیــرات الدراســة 

).وذلك لصالح الذكور-الجنس(
:وفي ضوء نتائج هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى العدید من التوصیات أهمها

للمــرأة، بهــدف رفــع كفاءتهــا العلمیــة عقــد بــرامج تدریبیــة لتنمیــة وتطــویر المهــارات اإلداریــة والقیادیــة .1
.والمهنیة التي تؤهلها إلشغال مواقع قیادیة

التركیــز علــى أهمیــة اســتمراریة الــدور الــذي تلعبــه القیــادات السیاســیة العلیــا فــي دعــم حصــول المــرأة .2
على حقوقها لما له من أثر على التغییر المجتمعي، حیـث أن هـذه القیـادات تمثـل قـوة دافعـة باتجـاه 

.یر المرأة وتحسین أوضاعها وظروفها وتعزیز مكانتها ودورها في المجتمعتطو 
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ضـــرورة تبنـــي خطـــة وطنیـــة للمؤسســـات الحكومیـــة بمشـــاركة المجتمـــع المـــدني والتـــي لهـــا اهتمـــام .3
بشئون المرأة تقوم على البرامج المدروسة من أجل النهوض بواقع المرأة، وتذلیل الصعوبات التي 

.عیًا، وتشریعیًا، ووظیفاً تواجه عدم إنصافها مجتم

):،الزهیـريدراسـة.2 2006 وكیفیـةبنـاتالثانویـةالمـدارسلمـدیراتالقیـاديالـدورمعوقـات"(
".اعلیهالتغلب

وتقدیمبنات،الثانویةالمدارسلمدیراتالقیاديالدورمعوقاتعنالكشفالدراسةهدفت
القیادي،دورهنتفعیلوكیفیةلدیهن،القیاديالدورمعوقاتعلىالتغلبفيتسهمالتيالمقترحات
وطبقه،للمدیراتالقیاديالدورمعوقاتبعضحولاستبانةوأعدالوصفيالمنهجالباحثواستخدم

وتوصل،الدراسةمجتمععنعبارةهيوالتيالمدرسیة،القیاداتمن583منمكونةعینةعلى
:إلىالباحث

oالمعوقاتومنالمعوقات،لبقیةبالنسبةاألولالترتیبفيجاءتاالجتماعیةالمعوقاتأن
:الدرجةحسباالجتماعیة

.قیادیةمناصبفيالمرأةلعملالمجتمعمعارضة.1
.القیادي للمرأةالدورأهمیةبإبرازاإلعالموسائلاهتمامقلة.2
.كقیادةوالمرأةالرجلبینالمعاملةفيبالتمییزالمسئولینقیام.3
.القیادیةالمناصبفيلهمالنساءمنافسةمنالرجالبعضتخوف.4
oالترتیبحسبالتنظیمیةالمعوقاتومنالثاني،الترتیبفيجاءتالتنظیمیةالمعوقاتأن:
.األفرادعلىالمسئولیاتتوزیععندالصحیحةالعلمیةالمعاییراستخدامصعوبة.1
.المدرسةفيالعاملینوبینینهابالعالقةتوترفيتتسببالمدرسةإلىالخارجیةالزیاراتكثرة.2
.والمرأةالرجلبینالوظیفيالترقيفرصفيالتكافؤغیاب.3
oالترتیبحسبوهيالثالثالترتیبفيجاءتالشخصیةالمعوقات:
.المناسبالوقتفيالمتوقعةترقیاتهاعلىتحصلالعندمابالضیقالمدیرةشعور.1
.التربويالقراراتخاذعندآلرائهاالعلیاالجهاتبإهمالشعورها.2
المرأةقدرةضعفحولالخاطئةالمفاهیمبعضلشیوعنظراً نفسهاتجاهالثقةبفقدانشعورها.3

.المسئولیاتتحملعلى
.عملهافيواألسریةالعائلیةبالظروفكثیراصتتأثرأنها.4

:مدرسةكمدیرةالقیاديدورهافيالمرأة النجاحلتحققالباحثقدمهاالتيالتوصیاتومن
علىعرضهایمكنالووسائلأمورهناكولكناإلمكانبقدرالمدرسةإدارةمجلستستشیرأن.1

.اآلخرین



49

علیهاولكناآلخرینمعالتعاملتجنبأنیمكنالفهيمعتدلة،المدیرةصداقاتتكونأنیجب.2
.المحاباةأواالنحیازتتجنبوأنومتزنة،حریصةتكونأن

لحضـانةدورتـوفیر:ذلـكومـنللمـرأةاألسـريوالـدورتـتالءممـلعأجـواءتـوفیرضـرورة.3
.والوظائفالمهنلبعضالعملساعاتتعدیلاألطفال،

اإلداریـةالمهـاراتوتطـویرالتدریبیـةالبـرامجمـنجـزءتوجیـهمـعالمـرأةبتـدریباالهتمـامزیـادة.4
ادوراً تلعبأنالتربیةلكلیاتویمكن،للمرأةوالقیادیة .تدریبیةخطةوتنفیذدادإعفيهاًم

الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطینیة العاملة في القطـاع العـام فـي ":)2005(،دراسة جبر.3
"محافظات شمال الضفة الغربیة

هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى درجــة الصــعوبات التــي تواجههــا المــرأة الفلســطینة العاملــة
الصعوبات االجتماعیة، : (فة الغربیة في المجاالت التالیةفي القطاع العام في محافظات شمال الض

كما هدفت الدراسـة إلـى بیـان أثـر ، )الصعوبات اإلداریة، الصعوبات السیاسیة،والصعوبات القانونیة
المؤسســـة، والحالـــة االجتماعیـــة، ومكـــان العمـــل، وعـــدد األوالد، ومكـــان االقامـــة ، (متغیـــرات الدراســـة

فـــي ) ودوافـــع العمــل، المحافظـــة، عــدد ســـنوات العمــل، الـــدخل الشــهريالعمــر، التحصـــیل الدراســي، 
الصـــعوبات التــــي تواجههــــا المــــرأة الفلســــطینیة العاملــــة فــــي القطــــاع العــــام مــــن وجهــــة نظــــر النســــاء 

.العامالت
746اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي، وأعــدت اســتبانة وطبقتهــا علــى عینــة مكونــة مــن 

:بقیة العشوائیة، وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتیةموظفة تم اختیارهن بالطریقة الط
إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطینیة العاملة في القطاع العام في محافظـات الشـمال كانـت 

الصـعوبات القانونیـة، الصـعوبات السیاسـیة، الصـعوبات االجتماعیـة، : (مرتبة ترتیبًا تنازلیـًا كمـا یلـي
ن أن بنــد المحســوبیة والواســطة، هــو أكبــر الصــعوبات المحتملــة التــي تــؤثر تبــی)الصــعوبات اإلداریــة

في عمل المرأة، وتالهما فـي ذلـك االحـتالل، والحـوافز فـي االنتفاضـة، فیمـا كـان بنـد األطـر المدنیـة 
.والنسویة أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة

):،شـتاتدراسـة. 4 2003 فـيكمـدیرةالمـرأةعمـللیـةبفاعالمرتبطـةالمجتمعیـةالعوامـل"(
:"غزةبمحافظاتوالثانویةاألساسیةالمدارس

المـدیرةالمـرأةبفاعلیـةالمرتبطـةالمجتمعیـةالعوامـلأهـمعـنالكشـفإلـىالدراسةهذهتهدف
.غزةبمحافظةوالثانویةاألساسیةالمدارسفي
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الدراسـة أدواتثـةالباحواسـتخدمتالوصـفي،والمـنهجالنظمـي،المـنهجالباحثـةواسـتخدمت
،الدراسـةمجتمـعمـنمـدیرة161علـىاالسـتبانةوطبقـت)واالسـتبانةالمفتوحـة،المقـابالت(

:الترتیبعلىالمدیرةالمرأةفعالیةفيالمؤثرةالعواملأهمأنإلىالباحثةوتوصلت
فـياألعـرافو والتقالیـد،والعـاداتالثقافیـةالموروثـاتأثـرعلـىداللـةوفیـهالثقافیـةالعوامـل.1

.واإلداریةالقیادیةللمناصبالمرأةتوليعلىالفلسطینيالمجتمع
نحوهـاسـلبیةواتجاهـاتنفسـیة،ضـغوطمـنالمـدیرةالمرأةتعانیهمایؤكدوهذاالنفسیةالعوامل.2

.والقیادیةاإلداریةمهامهاقیامهاعلىبدورهاتؤثر
ثـمللفتـاة،االجتمـاعيوالتـدریبجتماعیـة،االالتنشـئةأثـرعلـىیـدلممـااالجتماعیـةالعوامـل.3

رةأالمأداءعلىبأخرىأوبطریقةتؤثراألمورهذهكلعلیها،المفروضاالجتماعيالسلوك
.لمهامهاالمدیرة

بالعوامـلمقارنـةالمـدیرةالمـرأةعلـىالعوامـلهـذهضـعفعلـىیـدلممـااالقتصـادیةالعوامـل.4
.الثالثالسابقة

"اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطینیة نحو عمل المرأة): "2003(دراسة حمایل،. 5
,المرأةعملنحوالفلسطینیةالجامعاتطلبةاتجاهاتإلىالتعرفالدراسةهذههدفت

تبًعاالمرأةعملنحوالفلسطینیةالجامعاتفيالطلبةاتجاهاتفيالفروقتحدیدإلىإضافة
والمستوىاألسرة،أفرادوعدداإلقامة،ومكاناألب،عملو األم،وعملوالكلیة،الجنس،لمتغیرات
)منمكونةدراسیةعینةعلىاستبانةطبقتذلكأجلومناألكادیمي،والمعدلالدراسي 934 )

المرأةعملنحوالفلسطینیةالجامعاتطلبةاتجاهاتأنإلىالدراسةتوصلتوقد.وطالبةطالًبا
الجامعاتطلبةاتجاهاتفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودأظهرتوكذلكإیجابیة،كانت

وعدداإلقامة،ومكاناألب،وعملاألم،وعملالجنس،لمتغیراتتعزىالمرأةعملنحوالفلسطینیة
مادةإدخالبضرورةالدراسةأوصتوكذلك.األكادیميوالمعدلالدراسي،والمستوىاألسرةأفراد
المجالعلىالتركیزمع,اإلجباریةالجامعةتمتطلباضمنمنالمجتمعفيالمرأة

.النفسیةبالصحةالتمتععلىومساعدتهنالعامالتاألمهاتبرعایةاالهتماموكذلك,األسري

ة العلیــــا فــــي المؤسســــات معوقــــات وصــــول المــــرأة للمناصــــب اإلداریــــ":)2002(،دراســــة عــــودة.6
"الفلسطیینة

جة معوقات وصول المرأة إلى المناصب اإلداریة العلیا في هدفت هذه الدراسة إلى تحدید در 
المؤسســـات الفلســـطینة العامـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملین بهـــا، مـــع تحدیـــد دور كـــل مـــن المؤسســـة، 
والجنس، والحالة االجتماعیـة، وعـدد األوالد، والمؤهـل العلمـي، ومكـان اإلقامـة، والعمـر فـي معوقـات 
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العلیـــا فـــي المؤسســـات الفلســـطینیة العامـــة مـــن وجهـــة نظـــر وصـــول المـــرأة علـــى المناصـــب اإلداریـــة 
.العاملین فیها

مـن العـاملین 450استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وأعدت استبانة وطبقته على عینة مكونة من 
والعـــامالت فـــي المؤسســـات العامـــة تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة العشـــوائیة، وتوصـــلت الباحثـــة إلـــى النتـــائج 

:اآلتیة
ــا فــي المؤسســات الفلســطینیة العامــة كانــت إن معوقــات  ــة العلی وصــول المــرأة إلــى المناصــب اإلداری

ـــي ـــًا كمـــا یل ـــًا تنازلی ـــة ترتیب ـــات النفســـیة، : (مرتب ـــة، المعوقـــات السیاســـیة، المعوق ـــات االجتماعی المعوق
)المعوقات اإلداریة

العلیـــا فـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي معوقـــات وصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداریـــة 
المؤسســة، الجــنس، الحالــة االجتماعیــة، عــدد األوالد، (المؤسســات الفلســطینة العامــة تعــزى لمتغیــر 

).المؤهل العلمي، مكان اإلقامة، العمر
وفـــــي ضـــــوء النتـــــائج أوصـــــت الباحثـــــة بتوصـــــیات أبرزهـــــا توصـــــیة للمؤسســـــات التربویـــــة 

یة بین الجنسین ورصد االشكالیات التـي واالجتماعیة للعمل على الوعي في عملیة التنشئة االجتماع
لــى أجهــزة الدولــة للعمــل علــى تطبیــق  ٕ تواجــه المــرأة فــي عملیــة الوصــول للمناصــب االداریــة العلیــا، وا
تاحــة فــرص التــدریب المتكافئــة أمــام المــرأة، مــع تبنــي  ٕ أســس الترقیــة علــى أســاس الكفــاءة والمقــدرة، وا

مع حول أهمیة عمل المـرأة لـدفع عجلـة التنمیـة والتقـدم إستراتیجیة إعالمیة تعبویة لتغییر نظرة المجت
على األمام، وكذلك توصیة للمرأة نفسها للعمـل بجهـد واجتهـاد متمیـزین لتحقیـق المسـاواة فـي الترقـي 

.الوظیفي

الســمات الشخصـیة لــدى المـرأة العاملــة فـي القطــاعین الحكــومي "):2001(:الســلعوسدراسـة. 7
"والخاص في مدینة نابلس

الحكـومي القطـاعینفـيالعاملـةالمـرأةلـدىالشخصـیةسـماتإلـىالتعـرفالدراسـةفتهـد
االجتماعیـة، والحالـةالعمـل،قطـاعمتغیـراتأثـرتحدیـدإلـىإضـافةنـابلس،مدینـةفـيوالخـاص
علىأجریت دراسةذلكولتحقیق.اإلقامةومكانالشهريوالراتبوالوظیفةالعلمي،والمؤهلوالعمر،

:هيسماتأربعفيالدراسةأسئلةوزعتوقدعاملة،امرأة)351(مهاقواعینة
.االجتماعیةوالسمةوالسیطرة،االنفعالي،واالتزانالمسؤولیة،

)السـیطرةسـمةأنالدراسـةنتـائجوأظهـرت 65.8 السـمة یلیهـااألولـىالمرتبـةاحتلـت(%
)المسـؤولیةسـمةثـم64.88%االجتماعیـة 64.84 فـي58.8االنفعـالياالتـزانسـمةوأخیـرًا(%

.الرابعةالمرتبة
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:العربیةالدراسات/ثانیاً 

المجتمـعفـيالقیادیـةللمناصـبالمـرأةتـوليمعوقـات")2008(، وآخـرونالغـانمدراسـة.1
".القطري

فـيالقیادیـةالمناصـبلتولیهـاالمـرأةتواجـهالتـيالمعوقـاتتحدیـدإلـىالدراسـةهـذههـدفت
ـا1015عـددهابلـغوالتـيعینـةعلىتطبیقهاوتماستبانةالباحثونوأعدالقطري،المجتمع شخصً
أهـمبـینومـنواإلنـاث،الـذكورعـددمـابینمتقاربـةالنسـبةوكانتالمجتمع،شرائحمختلفیمثلون
فـيوتضـعهاالمـرأةأدوارحـولمعینـةرؤیـةیتبنـىالمجتمـعأنالدراسـةإلیهـاتوصـلتالتـيالنتـائج
كمـاقیادیـة،مناصـبعلىحصولهافرصعلىیؤثرمماالصدارة،مركزفيولیسالتابع،ةصور 

یركـزحیـثالمجتمـع،ذهنیـةعلـىمسـیطرةالمـرأةلعمـلالمناسـبةللمهـنالتقلیدیـةالصـورةتـزالال
فیـهتعمـلالـذيالسـائدالـنمطهـووهـذاالتعلـیم،مجـالوفيوالكتابیةاإلداریةالمهنعلىالمجتمع

.لمرأةا

،للمـرأةالقیادیـةلـألدوارمـاحدإلىمعارضلموقفالعینةتبنيعنأیضاالدراسةوكشفت
النمطیـةالصـورةوبهـذه،المـرأةلصـورةالمواصـفاتمحـددةجـاهزةصـورةلدیـهالمجتمـعلكونوذلك
كبیـرعـددمـنالمعارضـةفكانـتالقیادیـة،للمناصـبزوجـاتهمتـوليقضیةمنالرجلموقفتأثر

وفيرجالرئیسهمیكونأنیفضلونالعینةأفرادأغلبیةأناتضحفقدأیضاالدراسةوحسبنهم،م
.األعمالمنالنوعلهذاصالحةغیرالمرأةفإننظرهموجهةفحسبواإلناث،الذكورتساوىهذا

یـةاإلدار للقیـاداتاإلبـداعياإلداريالسـلوكفـيالمـؤثرةالعوامـل")2008(القحطـانيدراسـة.2
."المكرمةمكةبمنطقةالعاليالتعلیممنظماتعلىمطبقةدراسة-النسائیة

فيالعاليالتعلیممنظماتفيالنسائیةاإلداریةالقیاداتواقعدراسةإلىالدراسةهذههدفت
البشـریة،التنمیـةتحقیـقفـيمـنهنالمتوقـعالـدورحجـملتزایـدنظراً تواجهها،التيوالتحدیاتالمملكة

أساسـیةكـأداةاإلدارياإلبـداعإلـىالنسـائیةوقیاداتهـاالمنظمـاتتلكمنكلحاجةمدىبینربطوال
فـيالمـؤثرةالعوامـلمـنمجموعـةأثـرعلـىالتعـرفإلـىهـدفتكمـاالتحـدیات،تلـكعلـىللتغلـب
الحوافز،،التدریب،العملیةالخبرةوهيالمنظماتتلكفيالنسائیةاإلداریةللقیاداتاإلداريالسلوك

.المنظماتتلكفياإلدارياإلبداعمعوقاتعلىالتعرفإلىباإلضافةالعلیا،اإلدارةدعم
مـنمكونـةعینـةعلـىوطبقتهـااسـتبانةوأعـدتالتحلیلـي،الوصـفيالمـنهجالباحثـةسـتخدمتا

مـة،المكر مكـةمنطقةفيالعاليالتعلیممنظماتفيأقسامورئیساتووكیالتعمیداتمن) 203(
:أهمهامننتائجعدةإلىالباحثةوتوصلت
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المسـتوىضـمنجـاءالعـاليالتعلـیممنظمـاتفـيالنسـائیةللقیـاداتاإلداريالسـلوكمسـتوىأن.1
.الطبیعيفوقماإلىالطبیعي

تكـونأنبشـرطالتشـجیعیةالحـوافزالعملیـة،الخبـرةبطـولطردًیـااإلبـداعياإلداريالسـلوكتـأثر.2
.السلوكلهذاالواضحالتشجیعحالفيالعلیااإلدارةواهتمامودعموكافیة،مناسبة

.بالتدریباإلبداعياإلداريالسلوكیتأثرلمحینفي.3
منظمـاتفـيقصـورلإلبـداع،المالیـةالمخصصـات:معوقـاتبعـدةاإلبـداعياإلداريالسـلوكتـأثر.4

.اإلبداعمجالفيالتثقیفو التدریبوسیاساتالتحفیزیة،السیاساتحیثمنالعاليالتعلیم

ســمات القیـادة اإلداریــة للمـرأة الســعودیة العاملـة فــي القطـاع الخــاص ": )2006(،دراسـة العتیبـي. 3
."بمحافظة جدة

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى ســـمات القیـــادة اإلداریـــة للمـــرأة الســـعودیة فـــي مســـتویات 
ددت األهداف كما یلياإلدارة العلیا في منظمات القطاع الخاص في محافظة :جدة، حیث ُح

. تحدید أثر سمات القیادة اإلداریة للمرأة السعودیة على كفاءة أدائها في القطاع الخاص-1
معرفــــة أثــــر الخصــــائص الدیموغرافیــــة للمــــرأة الســــعودیة العاملــــة فــــي القطــــاع الخــــاص علــــى -2

. اتجاهاتها نحو سمات القیادة اإلداریة
ات التـــي مـــن شـــأنها االرتقـــاء بكفـــاءة أداء المـــرأة الســـعودیة تقـــدیم بعـــض التوصـــیات والمقترحـــ-3

.العاملة في القطاع الخاص في مستویات اإلدارة العلیا
وقد تم استخدام دراسة میدانیة طبقت على عینة مـن سـیدات األعمـال السـعودیات الممتلكـات أو 

اكـز قیادیـة فـي هـذه المدیرات لمشروعات أهلیة بالقطـاع الخـاص فـي محافظـة جـدة الالتـي یتبـوأن مر 
مفـــردة، وزعـــت علیهـــا ) 30(بلـــغ حجمهـــا القصـــدیةالمشـــروعات، وتـــم اختیـــار هـــذه العینـــة بالطریقـــة 

استبانة تم تصمیمها لـتالئم فـروض البحـث التـي تـم اختبارهـا باسـتخدام بعـض األسـالیب اإلحصـائیة 
.التي تالئم طبیعة بیانات الدراسة

: اإلحصائي لعمل األسالیب اإلحصائیة التالیة(SPSS)قامت الباحثة باستخدام برنامج 
. الجداول التكراریة والنسب المئویة إلجابات عینة البحث على أسئلة االستبانة-1
اختبــار معامــل االرتبــاط واختبــار مربــع كــاي لالســتقاللیة لتحدیــد العالقــات بــین المتغیــرات -2

. التابعة والمتغیرات المستقلة للدراسة
ـــار مربـــع كـــاي لجـــود-3 ة التوفیـــق لتحدیـــد مـــدى وجـــود اخـــتالف بـــین اتجاهـــات المـــرأة اختب

ـــــة وخصائصـــــها  ـــــادة اإلداری ـــــة فـــــي القطـــــاع الخـــــاص نحـــــو ســـــمات القی الســـــعودیة العامل
.الدیموغرافیة
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وقــد دلــت نتــائج البحــث علــى أن هنــاك عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین كفــاءة أداء المــرأة الســعودیة 
لقطــاع الخــاص واتجاهاتهــا نحــو كــل مــن المهــارات القیادیــة الذاتیــة القائــدة فــي مســتویات اإلدارة العلیــا با

كمــا دلــت النتــائج علــى وجــود اختالفــات جوهریــة ذات داللــة معنویــة بــین –والفنیــة واإلنســانیة والذهنیــة 
اتجاهــــات المــــرأة الســــعودیة القائــــدة فــــي مســــتویات اإلدارة العلیــــا نحــــو المهــــارات القیادیــــة وخصائصــــها 

. الدیموغرافیة
قــد انتهــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصــیات التــي تركــز علــى تفعیــل دور المــرأة الســعودیة فــي مجــال و 

. القیادة اإلداریة لمنظمات القطاع الخاص ورفع كفاءة أدائها

)،األردنیةوالتعلیمالتربیةوزارةدراسة.4 2006 ".وتطلعاتواقع:العاليوالتعلیمالمرأة": (
ولتحقیـقالعـالي،التعلـیممؤسسـاتفـياألردنیـةالمـرأةلـى دراسـة واقـعهذه الدراسة إهدفت

)علىتطبیقهاوتماستبانةإعدادتمالهدف 337 مؤسسـاتفـيالتـدریسهیئـةأعضـاءمـنسیدة(
)أنإلىرسةاالدوتوصلتالعالي،التعلیم 17.9 إداریـةمناصـبشـغلنقـداألكادیمیـاتمن(%

)واحـدةمـرةبـینتراوحـت  7.8 )مـراتوثمـان(% 0.3 الجامعـة،فـيخـدمتهنفتـرةخـالل(%
نائـبومستشـارةالـرئیسنائـبمسـاعدةمـنالمـراةتقلـدتهاالتـياإلداریـةالمناصـبتنوعـتأنـهكمـا

تدریبومدیرةدائرةومدیرةشعبةرئیسةإلىقسمورئیسةعمیدومساعدةعمیدونائبةوعمیدةالرئیس
)المـرأةشـغلتهاالتـيالمناصـبفـيالنسـبأعلـىالقسـمرئـیسمنصـباحتـلولكـنشعبة،ومشرفة

3.8 لیسـتأنهـاإالجامعـةرئـیسونائـبالـرئیسمنصـبشغلتمنالنساءمنبأنالعلممع(%
لبـراءة اإلنـاثمـنالتـدریسهیئـةأعضـاءتسـجیلنسـبةتضـاعفتالدراسـة،هـذهعینـةضـمنمـن

)الـوطنيالمسـتویینعلـىاالختـراع 0.4 )والعـالمي(% 0.4 كمـا.الـذكورمـعبالمقارنـة(%
كافـةعلـىالمنشـورةالبحـوثمجـال(فـي اإلنـاثعلـىتفـوقالـذكورأنالدراسـة إلـىتوصـلت

الـذكورحقـقكمـاالخاصـة،أوالجامعـات الرسـمیةفـيسـواءوالعالمیةوالوطنیةالمحلیةالمستویات
فریـققـامكمـا.التـدریسومراجـعالكتـب العلمیـةحیـثمـنالمنشـورةالمؤلفـاتعـددفـيأعلـىنسـباً 

متمیـزةشخصـیةثالثـة عشـرمـعوالتحـاورالمقابلـةأسـلوبباسـتخدامالنوعیةالبیاناتبجمعالبحث
مهتمـةعامـةجانـب شخصـیاتإلـىالمؤسسـاتلهـذهالمختلفـةالعلیـاالمواقعفيالقرارصانعيمن
ثالثةالعالي،التعلیمعضو مجلسأمناء،مجلسئیسر الشخصیاتهذهبینوكان.الموضوعبهذا

قیادیـةمواقـعفـيمتمیـزةخمـس شخصـیاتجانـبإلـىالكلیـات،عمـداءمـناثنینجامعات،رؤساء
المـرأة فـيتواجـدهاالشخصـیاتافترضـت هـذهالتـيالمقومـاتأنإلـىالدراسـةوتوصـلتمختلفـة،

علـىوالقـدرةوالمواظبـة،التحمـلالصـبر وقـوة:یلـيبمـافتتلخصالقرار،صنعمجالفياألكادیمیة
الجدیة،(والحواراإلقناع)والتواصلاتصالعلىالقدرةواإلنتاجیة،الجیدالتأهیلالتحدیات،مواجهة

تنظـیمعلـىالقـدرةوالموضـوعیة،واألمانـة،األمور، لصـدقومتابعةالعمل،علىوالتركیزوالدافعیة
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المعیقـاتمـا.الـذاتتطـویرعلـىوالقـدرةاالنفتـاحبـالنفس، الجـرأة،ةالثقـوالمثـابرة،الدقةالوقت،
العـادات:یلـيفتتلخص مااألكادیمیةالمرأةتطوردونتحولقدبأنهاالشخصیاتهذهارتأتالتي

دافعیـةالمـرأة، وانخفـاضمشـاركةلمبـدأالقـرارصـانعيبعـضتقبلوعدمالمجتمع،وثقافةالمتوارثة
للمسـئولینوالتغیـر السـریعلهـا،المتاحـةالفـرصقبـولعـنالمـرأةواعتـذارذاتها،طویرتنحوالمرأة
.السیاساتتنفیذاستمراریةیعیقمما

التربیـةوزارةفـيالقیادیـةالمراكـزفـياألردنیـةالمـرأةتجربـة"(2004):،الحسـیندراسـة.5
"حالةدراسة –والتعلیم

القیادیـةاإلداریـةالمراكـزفـياألردنیـةالمـرأةةتجربـإلـىالتعـرفالدراسـةهـذههـدفت
مـنالدراسـةعینـةتكونتوقد،للبحثالنوعيالمنهجالباحثةواستخدمتوالتعلیم،التربیةوزارةفي
مجتمــععــنعبــارةهــيوالتــي(مرؤوســین21رؤســاء،7،إمــرأة قیادیــة27فــردا 55

الرسمیةالوثائقومراجعةوالمالحظةالمقابلةأسالیبلوماتالمعلجمعالباحثةواستخدمت،)الدراسة
وزارة فـيالقیادیـةللمـرأةوالسیاسـیةوالتعلیمیـةواالقتصـادیةاالجتماعیـةالخصـائصإلـىللتعـرف
إلـىالوصـولفـيوالمـرأةالرجـلبـینالفـرصتكـافؤمبدأتطبیقودرجةاألردن،فيوالتعلیمالتربیة
مركزهـا،فـيوتواجههـاالقیادیةالمراكزإلىللوصولالمرأةتواجهالتيوقاتوالمعالقیادیة،المراكز
ومسـتوىالقیادیـةالمـرأةبهـاتتمیـزالتـياإلداریـةوالمهـاراتالقیادیـةالسـماتإلـىالتعـرفكـذلك

الـواردةوالمفـاهیمالفقرات حسبالمعلوماتتحلیلتموقدوالتعلیم،التربیةوزارةفيكقیادیةفاعلیها
.األسئلةفي

:التالیةالنتائجإلىالباحثةوتوصلت
مركـزإلـىالمـرأةوصـولأمـامعائقـاتعتبـرال)متزوجـةغیـرمتزوجـة،(االجتماعیـةالحالـةإن.1

.قیادي
.المتوسطفوقاالقتصاديمستواهاألسرالقیادیةالمرأةتنتمي.2
وبـینالخـارجيالشـكلأویـةالتدریبالـدوراتأوالخبـرةأوالعلمـيالمؤهـلبـینعالقـةتوجـدال.3

.قیاديمركزإلىالمرأةوصول
.القیادیةالمراكزفيللتعییناتوشفافةواضحةمعاییرتوجدال.4
:أهمهاالقیادیةالمراكزإلىللوصولالمعوقاتبعضالقیادیةاإلداریةالمرأةتواجه.5
بنفسـهاثقتهـاوعـدمهـاطموحومحدودیـة،والمـرأةالرجـلذهـنفـيللمـرأةالسـلبیةالنمطیـةالصـورة.6

.الرجللصالحوالعشائریةالواسطة،،المحسوبیةوتحیزبالعمل،استمراریتهاوعدم،وبقدراتها
المتزنـةشخصـیتهاأهمهـاعدیـدةبسـماتوالتعلـیمالتربیـةوزارةفـيالقیادیـةاإلداریـةالمـرأةتتمیـز.7

فيدقیقةجدید،هوماعلىعاالطالحبعالیة،للعملدافعیتهاالمسؤولیة،تحملعلىوقدرتها
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للباقـة،تفتقـرللمرونـة،تفتقـرولكنهـاعالیـةبمصـداقیةتتمیزملتزمة،عادلة،المعلومات،إعطاء
.متوسطةبنفسهاوثقتهااآلخرینمعالتعاملفيفوقیةبالعمل،إالتهتموالصبورة،وغیر

االجتماعـاتتـدبرفهـيعدیـدة،داریـةإمهـاراتوالتعلـیمالتربیـةوزارةفـيالقیادیـةالمـرأةتمتلـك.8
الجهـودوتنسـقباإلبـداعوتتمیـزالجمیـع،مـعوتتعـاونوتتفاعـلالفریـق،بـروحوتعمـلبكفـاءة

والعـاملین،العمـلبـینالتـوازنتحقیـقتسـتطیعوالوالتنبـؤ،للمبـادأةتفتقـرأنهـاإالبالمؤسسـة،
.القراراتخاذعلىللقدرةوتفتقر

علـىوقـادرةاالنجـازعلـىمتوسطةقدرةفلدیهامتوسطة،القیادیةالمرأةةفاعلیأنالدراسةدلت.9
األفكـارتشـجعوالبعدالـة،العمـلتقسـموالالمـوظفین،تواجـهالولكنهـااألهـداف،توضـیح
.أیضامتدنیةبدرجةالوظیفيالرضاوتوفرفقط،معنویابالتحفیزوتقومالجدیدة،

اتجاهــات المــرأة القیادیــة فــي األردن نحــو معوقــات وصــول ): "2003(, دراســة العــزام والشــهابي. 6
".المرأة إلى المواقع القیادیة العلیا

إلـى الوصـولفـيالمـرأةتواجـهالتـيالمعوقـاتأهـمعـنالكشـفإلـىالدراسـةهـذههـدفت
تحدیـد إلـىهـدفتكمـاالمعوقـات،تلـكلمواجهـةالمناسـبةالحلـولوتقـدیممتقدمـةقیادیـةمناصـب
إلـىالوصـولفـيالمـرأةتواجـهالتـيللمعوقـاتالمقترحـةالحلـولنحـوالقیادیـةالمـرأةتاتجاهـا

.العلیاالقیادیةالمناصب
94مـنمكونـةعینـةعلـىوطبقـهاسـتبیانوأعـدالتحلیلـيالوصـفيالمـنهجالباحثـانواسـتخدم

سـلبيتـأثیرذاتلعوامـوجـودإلـىالباحثـانوتوصلالدراسةمجتمعمنعشوائیااختیارهاتمامرأة
:وهيالقیاديللموقعالمرأةتبوءعلىكبیر

.المرأةلقیادةالرسمیةالسلبیةالنظرة.1
.العملوتحدیاتالمرأةظروف.2
.المرأةلعملللمجتمعالسلبیةالنظرة.3
.القیادیةالمواقعاحتاللفيالجنسینبینالتمییز.4
.القیاديالعملمسؤولیاتتحملعلىالمرأةقدرةضعف.5
.للمرأةالقیادیةللمواقعالمالیةالمحفزاتضعف.6

مرتبـةالمعوقـاتهـذهلمواجهـةالمقترحـةالحلـولنحـوالقیادیـاتالنسـاءاتجاهـاتأهـمأوضحتكما
:یليكماالنسبیةأهمیتهاحسب

.العلیاللمناصبالترشیحفيوتبنیهاموضوعیةأسسوضع.1
.بنفسهاالمرأةثقةتعزیزفيودورهااعیةاالجتمالتنشئةأهمیةتؤكدإعالمیةسیاسةتبني.2
.االجتماعیةالتنمیةفيالمرأةدوربأهمیةالمجتمعشرائحإلىتوجهإعالمیةسیاسةتبني.3
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العوامــل المــؤثرة فــي اتجاهــات المــرأة العاملــة فــي المهــن الطبیــة ): "2003(دراســة البنیــان، . 7
"المساعدة ورغبتها بالعمل في مستشفیات القطاع العام

الطبیةالمهنفيالعاملةالمرأةاتجاهاتفيالمؤثرةالعواملإلىالتعرفالدراسةهذهتهدف
برازالعام،القطاعمستشفیاتفيبالعملورغبتهاالمساعدة، ٕ یجاًباسلًباتؤثرالتيالعواملوا ٕ فيوا

المهنهذهفيعملهاتعیقالتيوالمشكالتالصعوباتبعضإلىالتعرفوكذلكبالعمل،رغبتها
)البالغالدراسةمجتمعمنبسیطةعشوائیةعینةاختیارتمفقد 345 مستشفى من 12فيعاملة(

)منهنواستجابالعام،القطاعشفیاتستمتمثل22أصل  313 .عاملة(
:أهمهاالنتائجمنمجموعةإلىالدراسةتوصلتوقد
والخبرة،العلمي،والمؤهلالعمر،(خصیةالشالمتغیراتبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدال.1

ورغبتهاالمساعدةالطبیةالمهنفيالعاملةالمرأةاتجاهاتوبین) األوالدوعدداإلقامة،ومكان
.العامالقطاعمشفیاتفيبالعمل

المرأةواتجاهاتاإلداریةوالعواملاالجتماعیةالعواملبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد.2
.العامالقطاعمشفیاتفيبالعملورغبتهاالمساعدةالطبیةالمهنفيالعاملة

اإلجازاتأخذصعوبةفيتتمثلالمرأةتواجهالتيالصعوباتأهمأنالدراسةوأظهرت.3
.األجوروقلةوالمغادرات

ومعنویةمادیة،حوافزإیجادهيبعملهنالعامالتلترغیبالمفتوحالسؤالنتائجوأظهرت.4
یجادالتدریبیة،الدوراتوعقداألجور،وزیادةأكثر ٕ عددوزیادةالمهن،بهذهخاصةنقابةوا

.عطلةالسبتیوموجعلالكادر

اسة. 8 )(هنـدي، أبـودر الخصـائص النفسـیة واإلبداعیـة للمـرأة العاملـة فـي المواقـع :" 2003
".القیادیة في مدینة عمان

المواقـعفـيالعاملـةللمـرأةبداعیـةواإلالنفسـیةالخصـائصعـنالكشـفالدراسـةهـذههـدفت
)مـنالمكونـةالدراسـةعینـةعلـىووزعتعمان،مدینةفيالقیادیة 100 المواقـعفـيعاملـةامـرأة(
:الدراسةنتائجوكانت.عمانمدینةفيالقیادیة

القـیمذاتالنفسـیةالخصـائصتمتلـكعمـانمدینـةفـيالقیادیـةالمواقـعفـيالعاملـةالمـرأةإن.1
.الفردیةالقیمثمبالجماعةالمتعلقةالقیمتلیهااألولى،بالمرتبةبالمجتمعلقةالمتع

القیادیـةفـي المواقـعالعاملـةللمرأةالنفسیةالخصائصفيإحصائیةداللةذاتفروقهناكلیس.2
.االجتماعیةالحالةلمتغیروفًقاعمانمدینةفي

والحساسـیةوالمرونـةوالطالقـةبداعیـةاإلالخصـائصفـيإحصـائیةداللـةذاتفروقهناكلیس.3
هناكبینما(مطلقةمتزوجة،عزباء،)االجتماعیةالحالةلمتغیریعودبالنفسوالثقةللمشكالت،
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مقـارنتهنعنـدالمطلقاتلصالحاألصیلةاإلبداعیةالخصائصعلىإحصائیةداللةذاتفروق
عنـدالمطلقـةولصـالحالمتزوجـةمـعمقارنتهـاعنـدالعزبـاء،لصـالحوالمغـامرةالمتزوجـاتمـع

.المتزوجةمعمقارنتها

لدى االجتماعیةبالمهاراتوعالقتهاالقیاديالسلوكأنماط): "2003(السیسي، دراسة. 9
:"المصريالمدیر

لـدىاالجتماعیـةبالمهـاراتوعالقتهـاالقیاديالسلوكأنماطعنالكشفالدراسة إلىهدفت
السلوكلنمطمقیاسمقیاسینالباحثوأعدالوصفي،المنهجالباحثدماستخولقدالمصري،المدیر

ماختیـارهمـدیر تـم  279مـنمكونـةعینـةعلـىوطبقـهاالجتماعیـةللمهـاراتومقیـاسالقیـادي،
حسـبالقیاديالسلوكأنماطفيفروقیوجدهأنإلىالباحثوتوصل،الدراسةمجتمعمنعشوائًیا
درجـاتعلـىاإلنـاثتوحصـلالموجـهالـنمطفـيأعلـىدرجـاتعلـىالـذكورحصـلحیـثالجـنس
اإلنسانیة،بالعالقاتاإلناثاهتماموازدادبالعملالذكوراهتمامازدادحیثالمرتبطالنمطفيأعلى

القیـاديوالـنمطالمتكامـلالقیـاديالـنمطفـيواإلنـاثالـذكوربـینمعنویـةفـروقتوجـدالأنـهإال
فاإلنـاثوبالتـاليواإلنـاثالـذكورمـنكللدىوالثانیةاألولىالمرتبةینالنمطاحتلحیثالبندولي

.الذكورمثلفعالینقادةیكونواأنیمكن
وبـینالقیـاديالسـلوكأنمـاطبـینإحصـائیةداللـةذاتعالقـةتوجـدأنـهإلـىالباحـثتوصـلوكمـا

.االجتماعیةالمهارات

ممارستها مجالفيالمرأةدوربتفعیللكفیلةاوالطرقالسبل")2002(الشهابي، دراسة. 10
:"والقیادياإلداريللعمل

اإلداريللعمـلممارسـتهافـيالعربیـةالمـرأةواقـععلـىالضـوءإلقـاءإلـىالدراسـةهذههدفت
السماتعلىوالتركیزالقیادي،الموقعتبوءفيالمرأةتدفعالتيوالدوافعاالتجاهاتوأهموالقیادي،

التكـافؤومـدىالقیـادي،عملهـاممارسـةفـيلمسـاعدتهاالمـرأةفـيتتوفرأنیجبتيالوالخصائص
المـرأةمنهـاتعـانيالتـيوالصعوباتالمشكالتوأهم،والمرأةالرجلبینالقیادیةالمواقعاحتاللفي

دورتفعیـلشـانهامـنالتـياالسـتراتیجیاتووضـعوالقیـادي،اإلداريللعمـلممارسـتهافـيالعربیـة
.والقیادياإلداريللعملممارستهامجالفيمرأةال

نتائججاءتوقدإمرأة قیادیة، ) 50(وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وبلغت عینة الدراسة 
العمـل،وحـبالرغبـة:هـيالقیادیـةالمواقـعلتـوليالمـرأةتـدفعالتـيالـدوافعأهـمأنمؤكـدةالدراسـة
العمـلمجـالفـيالوظیفیـةبـرة والخالمسـؤولیة،تحمـلعلـىوالمقـدرةوالطمـوح،الـذاتوتأكیـد
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والمرؤوسـینبالمسـئولینالجیـدةوالعالقـة،المـرأةمكانـةتعزیـزعلـىوالحـرصالعلمیـة،ومؤهالتهـا
.بالعمل

ینبعوالقیادياإلداريللعملممارستهافيودوافعهاالمرأةاتجاهاتفإنذلكعلىوتأسیسا
وكفاءتهـاجدارتهااثبات◌ٕ وبها،الالئقةاالجتماعیةالمكانةوتحقیقاتالذتحقیقعلىتركیزهامن

واتخـاذواالشـراف والرقابـةوالتوجیـهكـالتخطیطاإلداريالعمـلمجـاالتتوظیـفعلـىوقـدرتها
.عالیةبفاعلیةمنظمتهاأهدافتحقیقعلىتساعدالتيالرشیدةالقرارات

:"الیمنیةالمرأةفيالقیادیةصیةالشخخصائص"):2002(الطارق، دراسة. 11
نظـروجهـةمنالیمنیةللمرأةالقیادیةالشخصیةخصائصإلىالتعرفالدراسةهذههدفت

وأعدفردًا،) 205(وبلغت عینة الدراسة الوصفي،المنهجالباحثواستخدمالجنسین،منمرؤوسیها
بدوائرالمرتبطونالعاملونفياسةالدر مجتمعوتمثلالیمنیة،المرأةفيالقیادیةالخصائصمقیاس
الجنسین،كالمنالعامةوالصحةوالتنمیة،والتخطیطوالتعلیم،التربیةهيوزارات ثالثفيالدولة

عملهافيكافیةخبرةوذاتعملها،علىومثابرةأدائها،فيمتحمسةالمرأةأنإلىالباحثوتوصل
إلـىباإلضـافةعملهـافـيالتخطـیطعلـىالقـدرةدیهاولـاآلخـرین،إقنـاععلـىقـدرةولـدیهااإلداري،
.الشخصيبمظهرهااهتمامها

عمـل المـرأة وتعلیمهـا وعالقتهـا باتخـاذ القـرار داخـل األسـرة فـي ":2002)(،عبوددراسة.12
". مدینة دمشق وریفها

رار القـباتخـاذوعالقتهـا.وتعلیمهـاالمـرأةعمـلبـینالعالقـةمعرفـةإلـىالدراسـةهـذههـدفت
التحلیلي الذيالوصفيالمنهجإطارفيالدراسةهذهوتمت.وریفهادمشقمدینةفياألسرةداخل

وبلغـت األسـرة، محـیطضـمنتتمالتيالقراراتاتخاذمراحللتوضیحخصصنظرًیاجانًبایقتضي
.أسرة) 100(عینة الدراسة 

األسـرة فقـط،فـيعضوًابارهاباعتالمرأةإلىالنظریمكنالأنهالدراسةنتائجمنواتضح
سواء أكانتللمبحوثاتتعطىوأنهالمهنة،جماعة:أخرىجماعاتإلىینتميعضوًابوصفهابل

یبـدوالشخصـیة، كمـاقـراراتهنفـيالبیـتفـيالحریـةلهـمتتـركالریـففـيأمالمدینةفيللمقیمات
وخرجـت الدراسـةكمـاعیـة،االجتمااألسـریةالقـراراتاتخـاذفـياألسـرةأعضـاءیشـاركنأنهـن

.االجتماعیةبالدراساتاالهتمامنحوالجامعیةوالبحوثالدراساتتوجیهمثلباقتراحات

نظر وجهةمنالقیاديللموقعالمرأةتبوءمشكالت"):2001(ومحمد، الشهابيدراسة. 13
)".التجربة العراقیة(النسائیةالقیادات
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أهموتشخیصالقیادیةالموقعلتبؤالمرأةتدفعالتيالدوافعیدوتحددراسةإلىالدراسةهذههدفت
الجوانبوتحلیلالضوءإلقاءخاللمنوذلكالموقع،هذاعنوتبعدهاتبؤهافيتؤثرالتيالمعوقات

:التالیة
خاللمنوذلكالقیاديالموقعنحوالمرأةاتجاهاتعلىالتعرف:
المواقعفيالنساءتتصفالتيوالمهنیةثقافیةوالواالجتماعیةالشخصیةالخصائصتحدید-أ

.القیادیة
.القیادیةالموقعإلىللوصولوالدعمالتشجیع-ب
.الحاليالقیاديالموقععنالرضامدى-ت
.متقدمقیاديموقعلتوليالمرأةلدىالطموحمستوىمعرفة-ث
.القیادیةالمرأةفيتوافرهاالواجبالسماتماهیة- ج
.والرجلالمرأةبینالقیادیةالمواقعاحتاللفيالتكافؤمدى- ح
القیاديالموقعلتبؤالمرأةتدفعالتيالدوافعمعرفة.
التنظیمیةالمشكالت(القیاديللموقعالمرأةتبؤفيتؤثرالتيوالمعوقاتالمشكالتأهمتشخیص

).المادیةوالمشكالتاالجتماعیةوالمشكالتالشخصیةوالمشكالت
(122)مـنمكونـةعینـةعلـىوطبقتـهاسـتبیانوأعـدتالتحلیلـي،الوصـفيجالمـنهالباحثةاستخدمت

مجتمعمنالطبقیةالعشوائیةبالطریقةاختیارهاتمالعام،القطاعفيالقیادیةالمواقعمختلففيامرأة
.الدراسة

واقــع ممارســة المــرأة الموظفــة للوظــائف اإلداریــة واإلشــرافیة فــي ":) 2001(، مرعــيدراســة. 14
"مستویات اإلداریة العلیاال

فـياإلداریة واإلشـرافیةللوظائفالموظفةالمرأةممارسةواقعإلىالتعرفالدراسةهذههدفت
العمـل،فـيعـن واقعهـامـرضتصـورإلـىالتوصـلبقصدوالدنیاوالوسطىالعلیااإلداریةالمستویات
الخـروجأجـلومـناتخاذ القرار،مراكزو العلیا،القیادیةالمراكزإلىوصولهاتعترضالتيوالمعوقات

أثرهـاوزیـادةالكامنـة،طاقاتهـاواالنتفاع مـنالموظفةالمرأةمساهمةفعالیةمنتزیدومعالجاتبصیغ
سـحابمـدینتيفـياألعمـالكـل منظمـاتمـنالدراسـةمجتمـعتكونوقدوتطوره،المجتمعتنمیةفي

ربـدعمـانمـنكـلفـيالصـناعیتین،والحسـن ٕ )عـددهاوالبـالغنسـاء ،فیهـاتعمـليوالتـوا 326 )
)تغطیةوتمأعمالمنظمة 116 .الدراسةعینةفيمنها(

نشـاءفـيالمتكافئـةالفـرصتحقیـقمنهـافكـانالـوظیفيبالبعـدالخاصـةالتوصـیاتأمـا ٕ دورالعمـل وا
یجـادباالسـتقرار،المـرأةشـعورتكفـلالتـيالمالئمـة،الصـحیةالحضـانة ٕ مالئمـةیمیـةهیكلیـة تنظوا
وعقـداألعمـال،النسـویة ومـدراءالحركـةبـیناالتصـالجسـورومـدوالعائلـة،العمـلبـینمـاللعالقـات



61

والتشـریعاتالقـوانینفـيتعـدیالت منصـفةإجـراءوكـذلكالمـرأة،عمـلصعوباتلمناقشةالعملورش
ذاتهاالمرأةوتوعیةراتیجیاتها،واستالخطط اإلنمائیةإعدادفيالمرأةبتمثیلواالهتمامبالمرأة،الخاصة
عـدمومراعـاةالمـنظم،الجمـاعيالعمـلخـاللمـناالجتمـاعيالتغییـرحركـةفـيمشـاركتهابأهمیـة
هـذهفـيالتعـاونعلـىوتشـجیعهمالمنزلیـة،بالقیـام باألعمـالأوالتنشئة،فيوالبنتالولدبینالتمییز

.للجنستمییزدونماالصغرمنذاألعمال

)(،دولـةوأبـوالرشـیدسـةدرا.15 معوقـات التقـدم الـوظیفي لموظفـات القطـاع الخـاص ":2001
"األردني

األردني، وقـدالخاصالقطاعلموظفاتالوظیفيالتقدممعوقاتبیانالدراسةهذهاستهدفت
بین إمكاناتالمتكافئغیرالتمثیلعنتكشفالتيالزجاجي،الحاجزظاهرةعلىالضوءتسلیطتم

ذيمفهـوميمـدخلإلـىواسـتنادا.آخـرإلـىبلـدمـنتختلـفعالمیـةظـاهرةوهـيوطموحاتها،المرأة
المتقدمةوالدولاألردنبیناختالفونقاطنقاط تشابهالدراسةأبرزتفقدوجندري،مجتمعي:بعدین

.الظاهرةهذهمناقشتهافي
موظفـة511بلغـتینـةعواستخدماالوظیفي،التقدممعوقاتلقیاسأداةالباحثانطوروقد

یحـولكعـائقاألولـىالمرتبـةیحتـلاالجتمـاعيالمجـالأنفظهـراإلداریـة،المسـتویاتمختلـفمـن
العلیا،اإلدارةدعموضعفالمؤسسيالمجالثموالمعرفي،المهنيالتأهیلیلیهالوظیفي،التقدمدون
ااالجتمـاعيالبعـدوكـانالعمـل،فـيالمسـاواةعـدمثـم المجـاالتهـذهبنـودتفسـیرفـيامشـتركً قاسـًم

.الرئیسیة

."بهاالنهوضوسبلاإلدارةفيالعربیةالمرأةواقع"):2001(، كعكيدراسة.16
علیـهوالعوامـل المـؤثرةاإلداريالمجالفيالمرأةعملعلىالضوءإلقاءإلىالدراسةهذههدفت

مـنتحـدالصـعوبات التـيعلـىتغلـبالمـنوتمكینهـاالـوظیفيالمـرأةبـأداءالرقـيإلـىتهـدفكمـا
الوصـفيالباحثـة المـنهجاسـتخدمتالعلیـا،اإلداریـةالمناصبتقلدهاطریقفيعائقاوتقفعطائها

واإلحصـائیاتالمكتبیـةالمراجـععلـىواعتمـدتإمرأة عاملة،) 260(وبلغت عینة الدراسة التحلیلي،
:هيعواملبعدةیتأثراإلداريالمرأةعملأنإلىوتوصلت الباحثةوالوثائق،
ثقافیةعوامل.
اجتماعیةعوامل.
اقتصادیةعوامل.

:أهمهاالعربیةاإلداریةبالمرأةللنهوضسبلعدةالباحثةواقترحت
اإلداريالعملبأعباءللقیامالضروریةالمهاراتالكتسابالخدمةأثناءالتدریب.
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وبحقیقة قدراتهااإلداريالمرأةعملبأهمیةالمجتمعبتوعیةأدواتهبمختلفاإلعالمقیام.
ووضـع الخطـطبإداراتهـاالمتاحـةاإلمكانـاتفـيوالضـعفالقـوةعناصـرتحدیـدعلـىالقدرة

.ضوئهافيالمستقبلیة

دورهنفيالمسلماتالعربیاتالنساءتدعمالتيالعوامل): "2001(، العجميدراسة. 17
"الوظیفي

القیادیاتالنساءأدوارفيوالعائلیةاالجتماعیةالعواملثرأإلىالتعرفالدراسةهذههدفت
البحث،فيالنوعيالمنهجالباحثواستخدماإلسالمي،الدینحدودوضمناإلسالميالمجتمعفي

النساءمعظمأنالدراسةهذهوبینتمختلفة،مجاالتفيقیادیةسیدة18الدراسةمجتمعوتضمن
بینتكماتقلیدیین،ألبویننشأنوأنهنواجتماعیا،اقتصادیاعالعياجتمامستوىمنكنالقیادیات
درجاتعلىوحصلنمجاالتهنفيخبراتوأصبحنخبرةلدیهنكانتالقیادیاتمعظمأنالدراسة
ولدیهنمتزوجاتمعظمهنأنالدراسةبینتكماالدكتوراةدرجةیحملنومعظمهنعالیة،علمیة

ولھحرجعاملالزوجدعمأنیعتبرنالمتزوجاتالنساءأنبینتكما.لأطفاأربعةإلىثالثةمن
.القیادیةالمراكزعلىحصولھنفيكبیردور
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:األجنبیةالدراسات/ثالثاً 

)Ozkanli & White, 2008(دراسة أوزكانلي ووایت .1
"یا وأسترالیاالقیادة االستراتیجیة واتخاذ القرارات، أساتذة من النساء في ترك"

""Leadership and Strategic Choices: Female Professors in Australia and
Turkey

تستكشف هذه الدراسة أنماط القیـادة والمسـاواة بـین الجنسـین فـي التعلـیم العـالي عـن طریـق 
دون فحـص تمثیـل األســاتذة اإلنـاث فــي الجامعـات االسـترالیة والتركیــة وتحدیـد العقبــات التـي تحــول

.تعلیم العاليتحقیق التقدم الوظیفي للمرأة في مؤسسات ال
وبینت الدراسة العوامـل التـي تعیـق المـرأة فـي التقـدم الـوظیفي، بمـا فیهـا القیـادة، كمـا تفسـر 
ارتفاع نسبة تمثیل األساتذة النساء في تركیا، على الرغم مـن األطـر التشـریعیة واالسـتراتیجیات فـي 

النساء في المواقع اإلداریة وبالتالي فهي تستكشف العقبات التي تعیق المرأة استرالیا لتحسین تمثیل
فـي التقـدم الـوظیفي بمــا فیهـا صـعوبة التكیــف الثقـافي وانخفـاض الــروح المعنویـة، واالجـراءات غیــر 

والصـراع بـین العمـل . الرسمیة في التعیین والترقیـة وقلـة التـدریب علـى األدوار االداریـة فـي اسـترالیا
.في تركیا) الواجب األسري(ظیفي والدور في األسرة الو 

وأخیـــرًا إن الدراســـة تبحـــث فـــي تـــأثیر الخیـــارات االســـتراتیجیة علـــى أســـالیب القیـــادة والتقـــدم 
الوظیفي للنساء، كما تدرس تلك  الدراسة أثر تساوي فرص التوظیف، وأطر العمـل االیجـابي علـى 

.تمثیل النساء كأساتذة

)Kaparou & Bush, 2007(دراسة كابارو وبوش .2
"أساسیات التقدم الوظیفي للمرأة في التعلیم الثانوي في الیونان"

"The Career Progress of Women Secondary School Principals in
Greece"

هدفت هـذه الدراسـة إلـى دراسـة التقـدم الـوظیفي للعـامالت فـي المـدارس الثانویـة للبنـات فـي 
هــدفت إلــى دراســة واقــع تمثیــل المــرأة فــي المواقــع اإلداریــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الیونــان، كمــا 

النــوعي، واســتخدم أداة المقابلــة حیــث تــم مقابلــة ســت رؤســاء للمــرأة فــي أثینــا، لدراســة العوامــل التــي 
حـد تؤثر على مشاركة المرأة فـي إدارة المـدارس، وتبـین النتـائج أن المـرأة ممثلـة تمثـیًال ضـئیًال إلـى 

كبیــر فـــي المـــدارس الثانویـــة فـــي وظـــائف اإلدارة وأن العوامـــل الرئیســـیة لهـــذه النتیجـــة هـــي العوامـــل 
.الشخصیة، والتمییز بین الجنسین
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)Lilja & Luddeckens:2006(ولودیكینس لیلجادراسة.3
"المرأة في اإلدارات الوسطى في ألمانیا والسوید وبریطانیا"
"Women in Middle Management in Germany, Sweden, The United

Kingdom"
ألمانیـا فـيالوسـطىاإلداراتفـيالمـرأةلتجربـةمقارنـةدراسـةإلـىالدراسـةهـذههـدفت

تلـك الـدول،فـيالوسـطىاإلداراتفـيالمـرأةتواجـهالتيالتحدیاتودراسة أهموبریطانیا،والسوید
.دولةكلمننساءثالثمعابالتالمقواستخدمالنوعيالمنهجالباحثانواستخدم
:الدولتلكفيالوسطىاإلداراتفيالمراةتواجهالتيالتحدیاتأهمأنإلىالباحثتانتوصلت

للمرأةالعلیاالقیادةمنالدعمضعف.
العلیاالقیادیةالمواقععلىالرجالسیطرة.
المرأةاتجاهللعاملینالدونیةالنظرة.
للنساءاصةخعملدوائروجودعدم.
والعملالمنزلمسؤولیاتبینالموازنة.
الرجلقیادةیفضلونالعاملون.
قیادیةمناصبالمرأةتشغلأنالمجتمعثقةضعف.

)Becks, 2004(دراسة. 4
فيالخبراتوالتحدیاتاستكشاف:العاليالتعلیمفيأفریقيأصلمناألمریكیاتالمدیرات" 

"لویزیناوالیةفيمیةالحكو المعاهدوالكلیات
"African American Women Administrators in Higher Education:
Exploring the challenges and Experiences at Louisiana Public
Colleges and Universities":

أصـلمـنالقیادیـةاألمریكیـةالمرأةواجهتالتيالتحدیاتاكتشافإلىالدراسةهذههدفت
حیـثالنـوعي،المـنهجالباحثـةواسـتخدمتلویزینـا،وجامعـاتبكلیـاتالعـاليالتعلـیمفـيقـيأفری

وتوصـلتالمؤسسـاتتلـكفـيإداریـةمناصـبیشـغلنأمریكیـاتنسـاء10مـعمقـابالتأجـرت
:التالیةالنتائجإلىالباحثة

:هيالعاليلیمالتعفيالقیادیةأفریقيأصلمناألمریكیةالمرأةتواجهالتيالتحدیاتأهم
.العملومسؤولیةالمنزلمسؤولیةبینالموازنة.1

.والجنسالعرقیة.2
.لهنالعملزمالءاحترامقلة.3
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.المرأةبقیادةالمجتمعثقةعدم.4
.المرأةبكفاءةالعاملینثقةعدم.5
.المرأةقیادةاتجاهالمجتمعثقافة.6

)Lynch، 2003(دراسة لینش . 5
"الوالیةجامعةفيالجامعیاتالطالباتلدىالقیادیةتالمهاراتنمیة:حالةدراسة"

"Case Studies of Undergraduate Woman's Leadership Development
at A State University"

القیادیـة المهـاراتتنمیـةفـيالعـاليالتعلـیممؤسسـاتدورإلـىللتعـرفالدراسـةهـذههـدفت
مقـابالت أجـرتحیـثالنـوعي،المـنهجالباحثـةخدمتواسـتالجامعیـة،المرحلـةفـيالطالبـاتلـدى

:التالیةللنتائجالباحثةوتوصلتطالبة،18وهنالدراسةعینةأفرادمعشخصیة
.نسائیةقیاداتتعدالالعاليالتعلیممؤسسات1-
.قادةیصبحواألنتؤهلهمأيالقیادةقبلمااألفرادیعدالعاليالتعلیممؤسسات2-
).المؤسسةبیئةاألسرة،(هيالعینةأفرادلدىالقیادةإعدادفيالمؤثرةالعوامل3-
إعدادفيبسیطأثرلهكانالمجتمعالجامعة،إدارةالتدریسیة،الهیئةأعضاءالجامعة،4-

.القیادة

)Mockelstrom, 2003(دراسة موكیلستروم . 6
"تربویةتشارةمسحیاةقصةخاللمن:العلیاالتربویةالقیادةاستعراض 

"Exploring Higher Education leadership: The Life History of A Female
Adminstrator"

تسـاعد التـيالعوامـلإلـىالتعـرفإلـىالمتحـدةالوالیاتفيأجریتالدراسة التيهذههدفت
تلـكتـاریخىعلـالتعـرف، قیادیةالمرأةحالةدراسةخاللومنتربوي،قیاديموقعامرأةتوليعلى
دورإلـيإضافةالخبراتهذهمعانيعلىالدراسةركزتقدوالمستشارة،خبراتالستكشافالمرأة

علـىسـاعدتالتـيالعوامـلوكـذلكعاشـتها،وهـيأدركتهـاكمـااألكادیمیـةالقیـادةفـيالمستشـارة
والمالحظة،لمقابلة،اأداةواستخدمتللبحث،النوعيالمنهجالباحثةواستخدمتموقعها،فيتمیزها
عمـلتـمأنـهكمـاشـهر،18مـنأكثـرإلـىامتـدتالتـيالمكثفـةالمقـابالتمـنسلسـلةخـاللومـن

تـمكمـاوقیادتهـا،حیاتهـاعـنمعلومـاتأعطـىالـذيزوجهـاشـملتثـانویینمخبـرینمـعمقـابالت
أنهاالمستشارةحیاةمواضیعأهممنكان،بواسطةاألخرىالكتاباتوالصحفمنالعدیدمراجعة
والمسؤولیاتلألعباءتحملهافينموذجاكانتالمثال األعلىكونهاحیاتها،بدایةمنذمنظمةكانت

قـدكونهـاناضـجة،بیئـةفـيوتربـتنشـأتوقـدلـدیها قیمـة،والتعلـیمومحـاورةمنضـبطةالمتعـددة،
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المنهجأضافتأنهاكماتاالنجازامنالكثیرالمهنیة االحترافیةحیاتهاإلىأضافتبسرعةنضجت
.القیادةفياألنثوي

مسارأن.الرأسیةیعتمدالذيالوظیفيوسلمهااألفقیة،تعتمدالتيبیتهاوظیفةبینتشابكوجودفي
مـعفـي آن واحـدورأسـيأفقـيمسـاركونـهعـنفضـالعادیـةامـرأةمسـاریكـنلـمالمستشـارةوظیفـة
یشـكلأنهإالعام،بشكلللنساءنوعهمنفریداالمسارهذاكونمنالرغمعلى، االنحرافاتبعض

قـدراتها إلـىفباإلضـافةالعـالي،التعلـیمفـيالعلیـاالقیادیـةالمناصـبفـيالمتمـثالتالنسـاءعرفـا لـدى
رادتـه فـيلهـا،دعمـهوزوجها،مساندةهوتقلیدیة،غیرمهنتهاكونعواملأحدكانواتجاهاتها، ٕ وا

.السنینمرعلىالنساءدوریشبهالذياألمراألفقیة،الوظیفةهذه

)Coleman, 2001(دراسة كولمان . 7
. مدیرات الثانویة في انكلترا وویلز: االنجاز رغم الصعاب

"Achievement Against the Odds: The Female Secondary Headteachers"
الثانویـة فـيالمـدارسفـيربویـةالتوالقیـادةاإلدارة"بعنوانبریطانیافيالمدیراتعندراسة

وعـن األسـبابللمـدیراتوالدیمغرافیةاالجتماعیةالخصائصفيالدراسةهذهبحثت"وویلزبریطانیا
بریطانیـا وویلـز،مـنكـلفـيثانویـةمدرسـةمـدیرةمركـزإلـىالمـرأةوصـولأمـامعائقـاتقـفالتـي

جمیـع مـدیراتعلـىوطبقتهـاسـتبانة،افأعـدتالنـوعي،والمـنهجالوصـفيالمـنهجالباحثـةاستخدمت
نسـبةالباحثـة أنلـدىوتبـینمـدیرة،670وعـددهنوویلـز،بریطانیـامـنكـلفـيالثانویـةالمـدارس
عـالموقـع إداريفـيالتـيالوظیفـةأنوتبـینتقریبـا،متسـاویةالتعلـیموظیفـةفـيوالنسـاءالرجـال

أضـعافالرجـال ثالثـةیشـكلحیـثالنسـاء،مـنأكثـرالرجـالیشـغلهامرتفـعرتبهـااالتـيوالوظیفـة
موقـعإلـىوصـول المـرأةعـدمأسـبابالدراسـةنتـائجبینـتوقـدثانویة،مدرسةمدیرموقعفيالنساء
:وهيمدرسةمدیر

.المنزلیةالواجباتعناألولىالمسئولةهيفالمرأة:العائلیةالمسئولیات.1
.األطفالابعیتمنإیجادبمكانالصعوبةمنحیث:األطفال.2
طویلـة للعنایـةإجـازةأواألمومـة،إجـازاتالطویلـةاإلجـازاتأسـبابأهمومن:الطویلةاإلجازات3

.الوظیفةهذهالحصول علىفيیتأخرنیجعلهنمماآخر،وظیفيمكانإلىإعارةأوباألطفال،
بسبب ظروفهاوذلكة،ناجحمدیرةتكونأنتستطیعالالمرأةأنالجمیعإیمان:مؤسسیةعوائق4

.رجلیدیرهاأنیجبالمختلطةوالثقافةالعائلیة،
التـي تمتلكهـاالمـؤهالتأنمـنبـالرغمبنفسـها،المـرأةثقـةمـنبكثیـرأعلـىبنفسـهالرجـلثقةإن5

.مدیروظیفةتتقدم لطلبأندونتحولبنفسهاثقتهاضعفولكنالرجل،مؤهالتمنأكثرالمرأة
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:عقیب على الدراسات السابقةالت/ رابعاً 
المـرأةتواجـهالتـيتدرس المعوقات والصـعوباتالتيواألجنبیةالعربیةالدراساتتعددتلقد

تلـكعلـىالكفیلـة للتغلـبالمجتمـع والمؤسسـات العامـة والخاصـة، والسـبلفـيالقیـاديبـدورهالتقـوم
السـابقةالدراسـاتاسـتعراضخـاللومـنالعاملـة،المـرأةأداءكفـاءةلرفـعالالزمـةوالسـبلالمعوقـات،

كمـاالنـواحي،بعـضفـيواختلفـتالنـواحي،بعـضقـيالحالیـةمـع الدراسـةالدراسـاتتلـكاتفقـت
:  .تلك الدراسات في عدة نواحيمنالباحثةاستفادت

:السابقةوالدراساتالحالیةالدراسةبینالتقارب واالختالفأوجه/أوًال 
وأهدافهاالدراسةموضوعحیثمن:

الرقـب ( دراسـةومنهـااألهـداف،حیـثمـنالسـابقةالدراسـاتمعظـممـعالحالیـةالدراسـةاتفقـت
تحقیـقدونتحـولالتـيالعقبـاتتحدیدإلىهدفتوالتي)2008،ووایتاوزكانلي(، دراسة )2009،

الغـانم (ودراسـة،والتركیـةاالسـترالیةالجامعـاتفـيالعـاليالتعلـیممؤسسـاتفيللمرأةالتقدم الوظیفي
القیادیة فـيالمناصبلتولیهاتواجه المرأةالتيالمعوقاتتحدیدإلىهدفتالتي2008)وآخرون،
تواجه القیاداتالتيإلى دراسة التحدیاتهدفتالتي)2008القحطاني،(ودراسةالقطري،المجتمع
التـي)2006الزهیـري، (دراسـة ودیة،والسـعالعربیـةالمملكـةفـيالعـاليالتعلـیممنظمـاتفياإلداریة
تسهمالتيالمقترحاتوتقدیم،الثانویةالمدارسمدیراتلدىالقیاديدراسة معوقات الدورإلىهدفت

)ولـودیكینس،لیلجـا(و دراسـة تلـك المعوقـات،علـىالتغلـبفـي دراسـة إلـىهـدفتالتـي2006
اسة وبریطانیـا،والسـویدانیاألمفيالوسطىفي اإلداراتالمرأةلتجربةمقارنة التـيالتحـدیاتأهـمدر
.الدولتلكفيالوسطىفي اإلداراتالمرأةتواجه

الدراسةفيالمستخدمالمنهجحیثمن:
الرقب، (دراسة  مثلالدراساتمنالعدیدمعاتفقتحیثالوصفيالمنهجالحالیةالدراسةاتبعت

الزهیـــري، (دراســة  ،)2008القحطـــاني، (دراســة ، و )2008الغــانم وآخـــرون، (دراســة ،)2009
واختلفـــت مـــع الـــبعض الدراســـات التـــي ) 2002عـــودة،(ودراســـة ) 2005جبـــر ،(ودراســـة ،)2006

) 2007وبـوش، كابـارو(، دراسـة ) 2008ووایت ،اوزكانلي(استخدمت المنهج النوعي مثل دراسة 
).2004الحسین ،( ودراسة 


دراسةالفيالمستخدمةاألداةمن حیث:

كـأداة لجمـع االسـتبانةأداةاسـتخدامفـيالسـابقةالدراسـاتمـنالعدیـدمـعالحالیـةالدراسـةاتفقـت
القحطــاني، (، ودراســة )2008الغــانم وآخــرون، (دراســة  ،)2009الرقــب، (دراســة  البیانــات مثــل 
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مـع واختلفت) 2002عودة،(ودراسة ) 2005جبر ،(ودراسة ،)2006الزهیري، (دراسة  ،)2008
اوزكـانلي(بعـض الدراسـات التـي اسـتخدمت المقـابالت والمالحظـة كـأداة جمـع البیانـات مثـل دراسـة 

، وبعضـها اعتمــد )2004الحســین ،( ودراسـة ) 2007وبـوش، كابــارو(، دراسـة ) 2008ووایـت ،
التعلیم، وزارة التربیـةو (على جمع البیانات باستخدام االستبانة و المقابلة والوثائق الرسمیة مثل دراسة 

) 2003شتات، ( دراسة ) ،2006

والعینةالدراسةمجتمعحیثمن:
یتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع المـــوظفین اإلداریـــین العـــاملین فـــي مختلـــف اإلدارات وأقســـام 

األونـــروا بمســــتویاتهم اإلداریــــة المختلفـــة مــــا بــــین الدرجـــة الخامســــة والدرجــــة -مكتـــب غــــزة اإلقلیمــــي
.وهي بهذا تختلف عن باقي الرسائل .العشرین

:فيالسابقةالدراساتعنالحالیةالدراسةتمیزت: ثانیاً 
علــى مؤسســة دولیــة عمالقــة وعریقــة فــي تقــدیم الخــدمات لالجئــین الفلســطیینین منــذ أجریــت

ین لم تكن هذه الدراسة األولى التي تجري على هذه المؤسسة فقد قام العدید من البـاحث. تاریخ النكبة
بتناول هذه المؤسسة كمجتمع بحث في مواضیع كثیرة، ولكن تعتبر هذه الدراسة األولى التـي تـدرس 

مـن قبـل هـذه معوقات وصول المرأة للمناصب القیادیة في هـذه المؤسسـة رغـم كـل الـدعم المقـدم لهـا
ي مكتـب فقد حاولت الدراسـة التعمـق فـي معوقـات وصـول المـرأة إلـى المراكـز القیادیـة فـ.  المؤسسة 

.األونروا–غزة االقلیمي 
انضـاج ◌ٕ والحالیـة،الدراسـةتعزیـزفـيمهـمدورلهـاالسـابقةالدراسـاتإنالقـولومجمـل

أنها أكسبتإالاألسالیب،أواألدواتأواألهداففياالختالفاتبعضوجودمنفبالرغممساراتها،
یـد المفـاهیم الخاصـة بالدراسـة الدراسـة منهـا تحدموضـوعجوانـببكـلاالطـالعفـيسـعةالباحثـة

الحالیة، كما ساعدة الباحثة في اختیار منهج الدراسة واالعتماد على االستبانة كـأداة لجمـع البیانـات 
.من العینة واختیار األسالیب االحصائیة المناسبة لتحلیل النتائج

عوقــات كمــا ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة فــي تــدعیم االطــار النظــري وتحدیــد أهــم الم
.ودراستها
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المبحث األول
المنهجية واالجراءات
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منهج الدراسة  1.2

خصائص العينة الفعلية1.3

طرق جمع البيانات1.4

أداة الدراسة  1.5
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:مةالمقد1.1
فـراد مجتمـع الدراسـة وعینتهـا االسـتطالعیة الفصـل وصـفًا لمـنهج الدراسـة ، وألیتناول هـذا

والفعلیــة، وكــذلك أداة الدراســة المســتخدمة وطــرق إعــدادها ، وصــدقها وثباتهــا، كمــا یتضــمن هــذا 
الفصـــل وصـــفا لإلجـــراءات التـــي قامـــت بهـــا  الباحثـــة فـــي تقنـــین أدوات الدراســـة وتطبیقهـــا، وأخیـــرا 

.عالجات اإلحصائیة التي اعتمدت الباحثة علیها في تحلیل الدراسةالم

: منهجیة الدراسة واجراءات الدراسة1.2
:منهج الدراسة1.2.1

یمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطریقة التي یتتبع الباحث خطاها، لیصل في النهایة 
ل مشكلة البحث، إلى نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لح

.  إضافة إلى أنه العلم الذي یعني بكیفیة إجراء البحوث العلمیة
):2001:179،عبیدات وآخرون(و هناك عدة مناهج تستخدم في البحث العلمي كالتالي

.المنهج االستطالعي الذي ینطلق من الواقع ولیس من فروض مسبقة.1
عینة وجمع معلومات عنها دون المنهج الوصفي الذي یقوم على وصف خصائص ظاهرة م.2

.تحیز أثناء الوصف ویتم من خالل دراسة حالة معینة أو المسح الشامل أو مسح العینة
المنهج التاریخي الذي یهتم بدراسة الماضي ویتطلب إجراء مسح ومراجعة شاملة للحقائق .3

.المتجمعة حول المشكلة
میة بهدف فهم الظواهر وتفسیرها بدون المنهج الظاهري الذي یعتمد على الخبرة الحیاتیة الیو .4

.التدخل فیها أو محاولة تنظیمها وضبطها
المنهج التجریبي الذي یلجأ إلى إحداث تغیر متعمد ومضبوط في الظاهرة المراد دراستها وقد .5

.یحتاج ذلك إلى بناء نماذج ریاضیة للظاهرة
ن خالل تحلیل منهج تحلیل المضمون الذي یقوم على المالحظة بشكل غیر مباشر م.6

.المعاني الواضحة للوثائق السابقة المتعلقة بموضوع البحث
المنهج االستنباطي الذي یقوم على الجهد العقلي والنفسي عند دراسة النصوص بهدف .7

.استخراج مبادئ مدعمة باألدلة الواضحة مع اشتراط ربط النتائج بالمقدمات التي تبنى علیه
هج حسب الظاهرة التي یتم دراستها وقد یتم استخدام ویستخدم كل منهج من هذه المنا

أكثر من منهج لدراسة نفس الظاهرة، وحیث أن الباحثة تعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاهرة 
موضع الدراسة من خالل إطالعها على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وتسعى 

موظفات وتمنعهن من ممارسة الدور القیادي دراسة المعوقات التي تواجه الللوصول إلىالباحثة 
یتوافق مع المنهج الوصفي التحلیلي الذي ، وهذا)األونروا (في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوث 
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یهدف إلى توفیر البیانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسیرها والوقوف على دالالتها، 
ل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف وحیث أن المنهج الوصفي التحلیلي یتم من خال

والمجالت وغیرها من المواد التي یثبت صدقها بهدف تحلیلها للوصول إلى أهداف البحث، فإن 
منهج للوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة حول مشكلة البحث، هذا العتمد على تسالباحثة 

یستخدم االستبانة في جمع البیانات للظاهرة موضع الدراسة، وسولتحقیق تصور أفضل وأدق 
.األولیة 

:مجتمع الدراسة1.2.2
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع الموظفین اإلداریین العاملین في مختلف اإلدارات وأقسام 

األونروا بمستویاتهم اإلداریة المختلفة ما بین الدرجة الخامسة والدرجة - مكتب غزة اإلقلیمي
مائة وثالث وثالثون موظف وموظفة موزعین على الدوائر خمس)  533(العشرین ویبلغ عددهم 

) 4.1(كما هو موضح بالجدول رقم )األونروا(مكتب عزة االقلیمي لوكالة الغوث المختلفة في
- :بحیث تم استبعاد الفئات التالیة الذین ال تنطبق علیهم شروط الدراسة

راسةالموظفین الدولیین الختالف ثفافتهم وعاداتهم عن مجتمع الد.
الموظفین اإلداریین الذین یعملون على نظام المیاومة باعتبارهم موظفین غیر رسمیین.
 داریین مثل المهندسین والمشرفیین التربوییناإلالموظفین غیر.
 العمال والحراس الذین یعملون في مستوى الدرجة األولى وحتى الرابعة وذلك ألنهم

.یعتبروا موظفین غیر إداریین
)4.1( جدول رقم

الموظفین في مكتب غزة االقلیمي
Department Male

Staff Female Staff All Staff

Administration 27 4 31
Community Mental Health Programme 1 1 2
Education 22 6 28
Emergency Programme 28 27 55
Engineering and Construction 42 20 62
Environmental Health 24 8 32
Finance 19 3 22
Health 18 11 29
Human Resources Department 23 18 41
Microfinance & Microenterprise 9 4 13
Office of DUO-G 21 15 36
Procurement and Logistics 127 23 150
Relief & Social Services 16 16 32
Total 377 156 533

)2011المستخدمین،ینایر دائرة :المصدر( 
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:عنیة الدراسة1.2.3
:العینة االستطالعیة1.2.3.1

موظف30الدراسة على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة تكونت من تم تطیبق أداة 
طریقة التم اختیارهم ب)األونروا(وموظفة ممن یعملون في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوث 

.العشوائیة الطبقیة

:العینة الفعلیة1.2.3.2
:موظف وموظفة وتم اختیارهم كالتالي260ت عینة الدراسة الفعلیة من تكون

 من إجمالي )%(29نظرًا ألن عدد النساء العامالت في مكتب غزة االقلیمي یمثل فقط
، حیث أن الدراسة تقوم على التعرف على أكثر المعوقات تأثیرًا على الموظفین اإلداریین

لذا تم اختیار جمیع تخص المرأة بالدرجة األولى ممارسة المرأة للدور القیادي أي أنها
من %) 100(أي ما نسبته موظفة156اإلناث ضمن أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهن 

موظفات 10، وألنه تم اختیار إجمالي عدد النساء العامالت في مكتب غزة اإلقلیمي
.موظفة146ة ضمن العینة االستطالعیة فقد أصبح عدد اإلناث في العینة الفعلی

 ونظرًا ألهمیة رأي الرجال في الدراسة وتجنبًا لعدم التحیز تم أخذ نسبة من عدد الذكور
فقد تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة العاملین ضمن العینة تقارب عدد عینة اإلناث، 

من %) 30(أي ما یعادل موظف 114الطبقیة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 
:ي وهذا یتضح في الجدول التاليوظفین الذكور في مكتب غزة اإلقلیمإجمالي عدد الم

توزیع أفراد عینة الدراسة الذكور)  4.2(جدول رقم

Department
Total Male

Staff
No of sample of Male Staff

(30%)
Administration 27 8
Community Mental Health
Programme 2 1
Education 22 7
Emergency Programme 28 8
Engineering and Construction 42 13
Environmental Health 24 7
Finance 19 6
Health 18 5
Human Resources Department 23 7
Microfinance & Microenterprise 9 3
Office of DUO-G 21 6
Procurement and Logistics 126 38
Relief & Social Services 16 5
Total 377 114

)2011األونروا، دائرة الموارد البشریة، :المصدر( 
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:خصائص العینة الفعلیة1.3
استبانة، وبعد 249لقد تم توزیع االستبانة على جمیع أفراد عینة الدراسة، وتم استرداد 

تالیة تبین تفحص االستبانات لم یستبعد أي منها نظرًا لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة والجداول ال
خصائص وسمات عینة الدراسة فیما یتعلق بالجنس والحالة االجتماعیة والمؤهل العلمي و الدرجة 

: الوظیفیة وسنوات الخدمة 
:توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس1.3.1

)4.3(جدول رقم 
الجنستوزیع عینة الدراسة حسب متغیر

النسبة المئویةالتكرارالجنس
10341.4ذكر

14658.6أنثى

249100.0المجموع

من عینة % 58.6و " الذكور" من عینة الدراسة من % 41.4أن  السابقیبین جدول 
وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة تمثیل النساء في العینة بسبب أن الباحثة أخذت "  اإلناث"الدراسة من 

% 29راسة وذلك ألنهن یمثلن جمیع اإلناث الموظفات في مكتب غزة االقلیمي ضمن عینة الد
فقط من إجمالي الموظفین الذین تنطبق علیهم شروط الدراسة في المجتمع، وذلك بسبب موضوع 

.  الدراسة الذي یهدف إلى التعمق في معوقات ممارسة المرأة للدور القیادي في مكتب غزة اإلقلیمي

:توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة االجتماعیة1.3.2
)4.4(جدول رقم

الحالة االجتماعیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر
النسبة المئویةالتكرارالحالة االجتماعیة

3714.9آنسة/أعزب

19879.5متزوجة/متزوج

114.4مطلقة/مطلق

31.2أرملة/أرمل

249100.0المجموع

مـــن % 79.5، و " غیـــر متـــزوجین"مـــن عینـــة الدراســـة % 14.9أن  الســـابقیبـــین جـــدول 
من عینة الدراسة % 1.2، و " مطلقین"من عینة الدراسة % 4.4، و " متزوجین"عینة الدراسة 

وتعــزو الباحثــة ارتفــاع تمثیــل نســبة عــدد المتــزوجین والمتزوجــات إلــى عــادات وتقالیــد " أرامــل" 
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مـع مجتمعنا المحافظ الذي تفضل زواج المرأة عن البقاء آنسة أو مطلقة وكذلك الرجـل وتوافقـاً 
.دیننا الحنیف الذي یعتبر الزواج نصف الدین

:المؤهل العلميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر1.3.3
)4.5(جدول رقم 

المؤهل العلميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر
النسبة المئویةالتكرارالمؤهل العلمي 

6224.9دبلوم   

15060.2بكالوریوس

3714.9ماجستیر

00.0دكتوراة
249100.0المجموع

% 60.2، و " دبلوم" من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 24.9أن  السابقیبین جدول 
من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 14.9، و " بكالوریوس"من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي 

ون شهادة وتعزو الباحثة إلى أن غالبیة الموظفین في مكتب غزة االقلیمي یحمل"رماجست"
البكالوریس وذلك للدعم المقدم من قبل األونروا لمن یرغب بتكلمة تعلیمه في الجامعات المحلیة 

.باإلضافة إلى اهتمامها بتعیین كادر حاصل على مؤهل عالٍ 

:الدرجة الوظیفیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر1.3.4
)4.6(جدول رقم 

ةالدرجة الوظیفیتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر
النسبة المئویةالتكرارالدرجة الوظیفیة

1011947.8أقل من الدرجة -5من الدرجة 

1510241.0أقل من الدرجة -10من الدرجة 

202811.2حتى-15من الدرجة 

249100.0المجموع

- 5من الدرجة " من عینة الدراسة الدرجة الوظیفیة لهم % 47.8أن  السابقیبین جدول
أقل من -10من الدرجة " هممن عینة الدراسة الدرجة الوظیفیة % 41.0، و " 10أقل من الدرجة 

" . 20حتى- 15من الدرجة "هممن عینة الدراسة الدرجة الوظیفیة % 11.2، و " 15الدرجة 
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وذلك ألن 20- 15وتعزو الباحثة إلى انخفاض عدد الفئة التي تقع في الدرجة الوظیفیة ما بین 
.الغالبیة العظمي من عینة الدراسة من النساء وتمثیل المرأة في هذه الفئة قلیل

:سنوات الخدمةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر1.3.5
)4.7(جدول رقم 

سنوات الخدمةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر
النسبة المئویةالتكرارسنوات الخدمة

5120.5سنوات    5منأقل

10743.0سنوات10قل من أ- سنوات 5من 

9136.5رسنوات فأكث10من

249100.0المجموع

5منأقل" من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدبهم % 20.5أن السابقیبین جدول 
10أقل من - سنوات5من "من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدبهم % 43.0، و" سنوات
وتعزو ".ثرسنوات فأك10من"ة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدبهم من عین% 36.5، و " سنوات

إلى أن إدارة األفراد باألونروا تحرص على فأكثرعدد الذین خبرتهم خمس سنواتارتفاعالباحثة 
.   تعیین أشخاص لدیهم خبرة سابقة وتعتبر الخبرة أحد الشروط المهمة للتعیین باألونروا

:طرق جمع البیانات1.4
أهـدافتحقیقبغرضالبیاناتلجمعرئیسینمصدرینعلىراسةدالخاللاالعتمادمتلقد

:هماالدراسة،

: الثانویةالمصادر: 1.4.1
باإلضافةالدراسة،بموضوعالمتعلقةوالنشراتالدوریاتو بالكتبالمصادرهذهوتمثلت

fالمتعلقةعلوماتالمجمعبغرضوذلك،الدراسات النظریة والتطبیقیة المتعلقة بالموضوعإلى

دراسة المعوقات التي تواجه الموظفات وتمنعهن من ممارسة الدور القیادي في مكتب غزة 
منهالالستفادةجوانبهكافةمنالدراسةبموضوعاإلحاطةبهدف،)األونروا(االقلیمي لوكالة الغوث 

.الدراسةإعدادمرحلةخالل



77

:األولیةالمصادر: 1.4.2
صادر الثانویة لتحقیق أهداف البحث واستكماله، لجأت الباحثة إلى ونظرًا لعدم كفایة الم

. المصادر األولیة، من خالل تصمیم استبانة لتوزیعها على عینة الدراسة

:أداة الدراسة 1.5
:وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

.إعداد استبانة أولیة من اجل استخدامها في جمع البیانات والمعلومات.1
.ستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البیاناتعرض اال.2
.تعدیل االستبانة بشكل أولي حسب ما یراه المشرف.3
تــم عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمــین والــذین قــاموا بــدورهم بتقــدیم النصـــح .4

.واإلرشاد وتعدیل وحذف ما یلزم
.تم تعدیل االستبانة حسب ما یناسبإجراء دراسة اختباریه میدانیة أولیة لالستبانة و .5
، ولقـد تـم تقسـیم توزیع االستبانة على جمیع إفراد العینة لجمع البیانـات الالزمـة للدراسـة.6

: كما یلياالستبانه إلى جزأین 
فقرات5البیانات الشخصیة لعینة  الدراسة  ویتكون من یتكون من: الجزء األول.
ي تواجه الموظفات وتمنعهن من ممارسة الدور القیادي المعوقات التیتناول : الجزء الثاني

:وتم تقسیمه إلى خمسة محاور كما یلي)األونروا(في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوث 
. فقرة16المعوقات االجتماعیة ویتكون من أسئلة تتعلق ب: المحور األول.1
.فقرة15المعوقات اإلداریة ویتكون من أسئلة تتعلق ب: المحور الثاني.2
فقرة16المعوقات الشخصیة ویتكون من أسئلة تتعلق ب: المحور الثالث.3
فقرات5المعوقات المادیة ویتكون من أسئلة تتعلق ب: المحور الرابع.4
فقرات8المعوقات القانونیة ویتكون من أسئلة تتعلق ب: المحور الخامس.5
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الثانيالمبحث  
صدق وثبات االستبانة  

المقدمة  2.1

دق االستبانة  ص2.2

ثبات فقرات االستبانة2.3

المعالجة االحصائية2.4
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:مقدمة2.1
یتناول هذا المبحث فحص صدق وثبات األداة وعرض األدوات االحصائیة المستخدمة للتأكد 
.من ذلك، ویشمل أیضًا عرض النتائج التي تم االعتماد علیها في التحقق من صدق وثبات األداة

:صدق االستبیانة2.2
: 1995العساف، (صدق االستبانة یعني التأكد من أنها سوف تقیس ما أعدت لقیاسه 

شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من " ، كما یقصد بالصدق ) 429
"ناحیة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها

بالطریقتین سة، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدرا) 2001:179عبیدات وآخرون، (
:التالیتین

):صدق المحكمین( الصدق الظاهري لألداة 2.2.1
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صـورتها األولیـة علـى مجموعـة مـن المحكمـین تألفـت 

عــة األزهــر وجامعــة جامأعضــاء مــن أعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي الجامعــة اإلســالمیة و ) 10(مــن 
أســماء المحكمــین ) 1(ویوضــح الملحــق رقــم . متخصصــین فــي اإلدارة  واإلحصــاءالقــدس المفتوحــة

وقــد طلبــت الباحثــة مــن المحكمــین مــن إبــداء آرائهــم فــي . الــذین قــاموا مشــكورین بتحكــیم أداة الدراســة
ومـدى مناسـبة كـل مدى مالئمة العبارات لقیاس ما وضعت ألجله، ومـدى وضـوح صـیاغة العبـارات 

ومدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور من محاور متغیرات الدراسـة .عبارة للمحور الذي ینتمي إلیه
األساســیة هــذا باإلضــافة إلــى اقتــراح مــا یرونــه ضــروریا مــن تعــدیل صــیاغة العبــارات أو حــذفها، أو 

الخصـائص ( لبیانـات األولیـة إضافة عبارات جدیدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهـم فیمـا یتعلـق با
. المطلوبـة مـن المبحـوثین، إلـى جانـب مقیـاس لیكـارت المسـتخدم فـي االسـتبانةةالشخصیة والوظیفیـ

وتركـزت توجیهــات المحكمـین علــى انتقــاد طـول االســتبانة حیـث كانــت تحتــوي علـى بعــض العبــارات 
ن بعــض المحــاور المتكــررة، كمــا أن بعــض المحكمــین نصــحوا بضــرورة تقلــیص بعــض العبــارات مــ

ضـــافة بعـــض العبـــارات إلـــى محـــاور أخـــرى ٕ ـــداها .وا واســـتنادا إلـــى المالحظـــات والتوجیهـــات التـــي أب
المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعدیالت التي اتفق علیها معظم المحكین، حیث تم تعدیل صیاغة 

. العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها
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:صدق المقیاس2.2.2
:تساق الداخلي لفقرات االستبانةصدق اال : أوالً 

إلیھ الذي تنتميالمجالمعاإلستبانةفقراتمنفقرةكلاتساقمدىالداخلياإلتساقبصدقیقصد
30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبیان على عینة الدراسة البالغ حجمها  الفقرة، فقد  ھذه

. قرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة له كما یليمفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل ف

المعوقات االجتماعیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول. 1
)4.8(جدول رقم 

المعوقات االجتماعیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط 

القیمة 
االحتمالیة

1
ین الرجل والمرأة تحد من وصول التنشئة االجتماعیة التي تمیز ب

0.6990.000.المرأة للمناصب القیادیة

2
نظرة المجتمع إلى المرأة كربة بیت فقط تساهم في قلة وصول المرأة 

0.6630.000.للمناصب اإلداریة

3
العادات والتقالید غیر المشجعة لقیادة المرأة تحد من وصول المرأة 

0.7130.000.للمناصب القیادیة

4
الفهم الخاطئ  للدین والمعتقدات یحد من قدرة المرأة على تولي 

0.5890.001.مناصب قیادیة

5
رفض الرجل لنجاح المرأة وتقلدها مناصب قیادیة یساهم في قلة 

0.7290.000. وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

6
وصولها تبعیة المرأة لألهل والزوج یضعف من استقاللیتها ویحد من 

0.6040.000.إلى المناصب اإلداریة العلیا

7
خوف المرأة من وقوع مشكالت أسریة بسبب بقاءها فترة طویلة من 

0.5960.001.الوقت في العمل یساهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة العلیا

8
خوف المرأة من وقوع مشاكل بینها وبین زوجها نتیجة متطلبات العمل 

0.6210.000.اهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة العلیاالقیادي یس

9
مسؤولیة المرأة عن تربیة أبنائها یساهم في قلة وصولها إلى المناصب 

0.6640.000.اإلداریة العلیا

10
قلة تشجیع المجتمع للمرأة على االبتكار واإلبداع في العمل اإلداري 

0.6600.000.اریة العلیایساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلد

11
قلة متابعة المرأة لتعلیمها العالي یساهم في قلة وصول المرأة 

0.5800.001.للمناصب اإلداریة العلیا

12
اعتقاد الكثیرین من الناس بأن المرأة تهتم باألمور الشكلیة على 

0.5650.001.حساب الجوهر یقلل من فرص وصولها للمناصب القیادیة

0.7340.000یود األهل والزوج على اختالط المرأة بالرجل یحد من وصول المرأة ق13
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معامل الفقرةمسلسل
االرتباط 

القیمة 
االحتمالیة

.لمناصب إداریة علیا

14
تحفظ المجتمع واألسرة اتجاه سفر المرأة وخروجها في وقت متأخر 

0.7970.000. لضرورات العمل  یساهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة

0.7090.000.قلة وصولها للمناصب اإلداریة العلیاالزواج المبكر للفتاة یساهم في 15

16
بسبب التزاماتها األسریة (عدم قدرة المرأة على التفرغ للمهام القیادیة 

0.7990.000.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا) واالجتماعیة

0.0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول )  4.8(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته،  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند ) المعوقات االجتماعیة(

ة اكبر المحسوبrوقیمة 0.05لكل فقرة اقل من ،حیث إن القیمة االحتمالیة)0.05(مستوى داللة 
،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت 0.361الجدولیة والتي تساويrمن قیمة 

.لقیاسه

.المعوقات اإلداریة: لصدق الداخلي لفقرات المحور الثانيا. 2
)4.9(جدول رقم 

المعوقات اإلداریة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
معامل الفقرةمسلسل

ط االرتبا
القیمة 
االحتمالیة

1
ضعف ثقة المسئولین بأداء المرأة العاملة یساهم في قلة وصول المرأة 

0.5970.001.للمناصب اإلداریة

0.5960.001.قلة تفویض الصالحیات للمرأة یساهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة2

3
لمرأة للمناصب عدم تقبل العاملون لقیادة المرأة لهم یساهم في قلة وصول ا

0.5220.003.  اإلداریة

0.7210.000.سیطرة الرجل المهنیة تحول دون التقدم اإلداري للمرأة في سلم المناصب العلیا4

5
ضعف الثقافة اإلداریة لدى المرأة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

0.6040.000.اإلداریة

6
للمنظمة یساهم في قلة وصولها ضعف مشاركة المرأة بالقرارات الحاسمة 

0.7110.000. للمناصب اإلداریة

0.5090.004.ضعف الحزم اإلداري للمرأة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة7

8
قلة مشاركة المرأة العاملة في البرامج التدریبیة أثناء الخدمة یساهم في قلة 

0.5930.001.وصول المرأة للمناصب اإلداریة
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معامل الفقرةمسلسل
ط االرتبا

القیمة 
االحتمالیة

9
ضعف المرأة في توظیف التكنولوجیا الحدیثة في االتصال یساهم في قلة 

0.6520.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

10
محدودیة قدرة المرأة على إدارة األزمات یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

0.6460.000.اإلداریة

11
في قلة وصول المرأة ضعف قدرة المرأة على االتصال اإلداري یساهم 

0.5800.001.للمناصب اإلداریة

12

المنافسة غیر العادلة بین الرجل والمرأة على الوظیفة والترقیة یساهم في قلة 
0.6830.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

13
قلة وضوح الوصف الوظیفي والطلب من المرأة القیام بأعمال خارجة عن 

0.6600.000.في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریةطبیعة وظیفتها یساهم 

14
اقتصار الترشیح للدورات على الرجال یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

0.6710.000.اإلداریة

15
التمییز في التعامل داخل العمل بین المرأة والرجل یساهم في قلة وصول المرأة 

0.7500.000.للمناصب اإلداریة

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني )  4.9(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند ) المعوقات اإلداریة(

المحسوبة اكبر rوقیمة 0.05لكل فقرة اقل من لقیمة االحتمالیة، حیث إن ا)0.05(مستوى داللة 
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  صادقة لما وضعت ، 0.361الجدولیة والتي تساوي rمن قیمة 

.لقیاسه

المعوقات الشخصیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث. 3
)4.10(جدول رقم 

المعوقات الشخصیة: لثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور ا
القیمة االحتمالیةمعامل االرتباط الفقرةمسلسل

1
احتكام المرأة للعاطفة أكثر من العقل في التعامل مع القضایا اإلداریة حد 

0.6360.000.من وصول المرأة للمناصب إداریة علیا

2
ن ضعف الموضوعیة لدى المرأة في اتخاذ القرار مقارنة بالرجل أضعف م

0.8370.000.قدرتها على تولي مناصب قیادیة علیا

0.7740.000ضعف ثقة المرأة بقدرتها على اتخاذ القرارات الرشیدة یساهم في قلة تولي 3
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القیمة االحتمالیةمعامل االرتباط الفقرةمسلسل
. المرأة مناصب إداریة علیا

4
ضعف مقاومة المرأة للضغوط النفسیة یساهم في قلة وصول المرأة 

0.8140.000.للمناصب االداریة العلیا

5
ضعف قدرة المرأة على المواجهة والتحدي یساهم في قلة وصول المرأة 

0.8110.000.للمناصب االداریة العلیا

6

وانعكاساته النفسیة ) موظفة/أم/زوجة/ابنة(تعرض المرأة لصراع األدوار 
السلبیة بشكل أكبر من الرجل مما یجعل من عملیة التوفیق بینهما عائقًا 

.قیادیة متقدمةللوصول إلى مواقع 
0.7040.000

7
التأثیرات النفسیة والتغییرات الجسدیة للحمل والوالدة قلل من فرص وصول 

0.6860.000.المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

8
عقدة الخوف الدائم من الفشل في التقدم والتطور لدى المرأة یساهم في قلة 

0.6940.000.وصول المرأة للمناصب االداریة

9
ضعف وجود الدافع والرغبة لدى المرأة في تبوء موقع أعلى في العمل 

0.7860.000. یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة

10
ضعف إدراك المرأة لدورها وأهمیتها في المجتمع یساهم في قلة وصول 

0.7510.000.المرأة للمناصب االداریة

11
رأة وتركیزها على الجزیئات یساهم في قلة قصور النظرة الشمولیة لدى الم
0.7070.000.وصول المرأة للمناصب االداریة

12
ضعف قدرة المرأة على المطالبة بحقها یساهم في قلة وصول المرأة 

0.4630.010.للمناصب االداریة

13
اعتقاد المرأة بأن الرجل یتمتع باالمكانیات القیادیة أكثر منها یساهم في قلة 

0.8380.000.ل المرأة للمناصب االداریةوصو 

14
قلة الرغبة لدى المرأة في الظهور إعالمیًا یساهم في قلة وصول المرأة 

0.6590.000.للمناصب االداریة

15
قلة اهتمام المرأة باألمور الفنیة واإلداریة یساهم في قلة وصول المرأة 

0.5190.004.للمناصب االداریة

16
مرأة على االستماع الجید لما یقوله األخرون یساهم في قلة ضعف قدرة ال

0.5030.005.وصول المرأة للمناصب االداریة

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث )  4.10(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند ) المعوقات الشخصیة(

المحسوبة اكبر rوقیمة 0.05، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من )0.05(مستوى داللة 
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صادقة لما الثالث ،   وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولیة والتي تساوي rمن قیمة 
هوضعت لقیاس

المعوقات المادیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع. 4
)4.11(جدول رقم 

المعوقات المادیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط 

القیمة 
االحتمالیة

1
الراتب غیر المتوازن مع الجهد المبذول یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

0.8440.000.االداریة

2
ضعف الحوافز التشجیعیة المعنویة المقدمة للمرأة یساهم في قلة وصول المرأة 

0.7910.000.للمناصب االداریة

3
ضعف المحفزات المالیة في المواقع القیادیة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

0.8750.000.االداریة

4
اهم في تطویر قدراتها ومهاراتها یساهم في قلة افتقار المرأة للقدرة المالیة التي تس

0.9080.000.وصولها للمناصب اإلداریة

5
عدم توفر االمكانیات واألدوات الالزمة في العمل والتي تساهم في إظهار قدرات 

0.8470.000.المرأة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب القیادیة

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الرابع )  4.11(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند ) المعوقات المادیة(

المحسوبة rوقیمة 0.05ن لكل فقرة اقل م، حیث إن القیمة االحتمالیة)0.05(مستوى داللة 
صادقة لما الرابع،   وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولیة والتي تساوي rاكبر من قیمة 
.وضعت لقیاسه

.المعوقات القانونیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس. 5
)4.12(جدول رقم 

المعوقات القانونیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس

القیمة معامل االرتباط الفقرةسلسلم
االحتمالیة

0.7190.000.قلة القوانین والتشریعات بخصوص الحوافز المشجعة على عمل المرأة1

0.7780.000.التطبیقات غیر الدقیقة للقوانین والتشریعات تشكل عائقا أمام تطور المرأة2

0.8120.000خصوصا ما یتعلق باجازات قلة مراعاة القوانیین لدور المرأة االجتماعي و 3
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القیمة معامل االرتباط الفقرةسلسلم
االحتمالیة

.األمومة والعنایة باألطفال
0.8030.000.ضعف آلیات الرقابة زاد حجم الصعوبات التي تواجه المرأة4

0.8130.000ضعف الثقة بالقضاء واالنصاف یدفع المرأة للسكوت وعدم الشكوى5

0.8790.000.رأة وظیفیاً ضعف التنظیم للحركة النسویة یؤثر سلبًا في تطور الم6

7
خلو القوانین والتشریعات من نصوص للحصة النسائیة لضمان حصة 

0.8850.000.مضمونة یساهم في قلة وصول المرأة إلى المناصب اإلداریة العلیا

8
قلة برامج التأهیل والتدریب حول حقوق وواجبات المرأة العاملة في األونروا 

0.8760.000.للمناصب اإلداریةیساهم في قلة وصول المرأة

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامس )  4.12(جدول رقم 
دالة عند والمعدل الكلي لفقراته،  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة ) المعوقات القانونیة(

المحسوبة اكبر rوقیمة 0.05لكل فقرة اقل من ، حیث إن القیمة االحتمالیة)0.05(مستوى داللة 
صادقة لما الخامسوبذلك تعتبر فقرات المحور ،0.361الجدولیة والتي تساوي rمن قیمة 

.وضعت لقیاسه

: صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: ثانیاً 
تریدالتياألهدافتحققمدىیقیسالذياألداةصدقمقاییسأحدالبنائيالصدقیعتبر
لفقرات الكلیةبالدرجةالدراسةمجاالتمنمجالكلارتباطمديویبینإلیها،األداة الوصول

.اإلستبانة
)4.13( جدول رقم 

معامل االرتباط بین معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

القیمة االحتمالیةمعامل االرتباطعنوان المحورالمحور
0.8250.000المعوقات االجتماعیةاألول

0.6660.000المعوقات اإلداریةالثاني

0.6480.000المعوقات الشخصیةالثالث

0.5400.003المعوقات المادیةالرابع

0.5060.005المعوقات القانونیةالخامس

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05ولیة عند مستوى داللة الجدrقیمة 
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یبین معامالت االرتباط بـین معـدل كـل محـور  مـن محـاور الدراسـة مـع ) 4.13(جدول رقم 
المعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 

rالمحســوبة اكبــر مــن قیمــة rوقیمــة 0.05فقــرة اقــل مــن لكــل، حیــث إن القیمــة االحتمالیــة0.05

.وبذلك تعتبر جمیع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقیاسة.0.361الجدولیة والتي تساوي 

:Reliabilityثبات فقرات االستبانة 2.3
ــو تكــرر تطبیقهــا علــ ى أمــا ثبــات أداة الدراســة فیعنــي التأكــد مــن أن اإلجابــة ســتكون واحــدة تقریبــا ل

وقـد أجـرت الباحثـة خطـوات الثبـات ). 430: 1995العسـاف، (مختلفـةاألشخاص ذاتهم فـي أوقـات
.هما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخنعلى العینة االستطالعیة نفسها بطریقتی

: Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة 2.3.1
سئلة الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة  الرتبة وقـد  تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل األ

-Spearman(تم تصحیح معامالت االرتباط  باستخدام معامـل ارتبـاط سـبیرمان  بـراون للتصـحیح 

Brown Coefficient (حســــــب المعادلــــــة  التالیــــــة :) معامــــــل الثبــــــات   =
1

2
ر

حیــــــث ر ر

.)معامل االرتباط
:النتائج كما هي مبینة في الجدول التاليوكانت

)4.14(جدول رقم 
)طریقة التجزئة النصفیة( معامل الثبات 

المحور
عنوان المحور

التجزئة النصفیة

عدد 
الفقرات

معامل 
االرتباط

معامل 
االرتباط 
المصحح

القیمة 
االحتمالیة

160.75610.86110.000المعوقات االجتماعیةاألول

150.72340.83950.000المعوقات اإلداریةثانيال

160.76910.86950.000المعوقات الشخصیةالثالث

50.74770.85560.000المعوقات المادیةالرابع

80.76660.86790.000المعوقات القانونیةالخامس

600.75380.85960.000جمیع المحاور

0.361تساوي "  28"ودرجة حریة 0.05اللة الجدولیة عند مستوى دrقیمة 
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أن هناك معامل ثبات كبیر نسبیا لفقرات االستبیان مما یطمئن ) 4.14(وقد بین جدول رقم 
.الباحثة على استخدام االستبانة بكل طمأنینة

:Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ  -2
، وكانت بانة كطریقة ثانیة لقیاس الثباتاستخدمت الباحثة طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االست

). 4.15(النتائج مبینة في الجدول رقم 
)4.15(جدول رقم 

)طریقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 
عدد عنوان المحورالمحور

معامل ألفا كرونباخالفقرات

160.9039المعوقات االجتماعیةاألول

150.8610المعوقات اإلداریةالثاني

160.9317المعوقات الشخصیةالثالث

50.9050المعوقات المادیةالرابع

80.9246المعوقات القانونیةالخامس

600.8994جمیع الفقرات

أن معامالت الثبات مرتفعة مما یطمئن الباحثة علـى اسـتخدام ) 4.15(وقد یبین جدول رقم 
ایجعلهمماالدراسةإستبانةوثباتصدقكد من  ، وبذلك تكون الباحثة قد تأاالستبانة بكل طمأنینة

ختبـارالدراسـةأسـئلةعلـىواإلجابـةالنتـائجلتحلیـلوصـالحیتهااإلسـتبانةبصـحةتامـةثقـةعلـى ٕ وا
.فرضیاتها

:المعالجات اإلحصائیة2.4
لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعها، فقد تـم اسـتخدام العدیـد مـن األسـالیب 

Statistical Package forصـائیة المناسـبة باسـتخدام الحـزم اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـةاإلح

Social Science ( SPSS) وفیما یلي مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل
:البیانات
دخـــال البیانـــات إلـــى الحاســـب اآللـــي، حســـب مقیـــاس لیكـــرت الخماســـي لدرجـــة .1 ٕ تـــم ترمیـــز وا

، ولتحدید طول فتـرة مقیـاس )كبیرة جداً 5، كبیرة 4، متوسطة3، قلیلة 2، قلیلة جداً 1(االستخدام 
( المســتخدم فــي محـاور الدراســة، تـم حســاب المــدى) الحـدود الــدنیا والعلیـا(لیكـرت الخماســي 

، ثــم تقســیمه علــى عــدد فتــرات المقیــاس الخمســة للحصــول علــى طــول الفقــرة أي )4=5-1
وهـي الواحـد (لـك تـم إضـافة هـذه القیمـة إلـى اقـل قیمـة فـي المقیـاس  ، بعد ذ) 0.08=4/5(
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یوضـــح ) 4.16(وذلــك لتحدیـــد الحــد األعلــى للفتـــرة األولــى وهكــذا  وجـــدول رقــم ) الصــحیح
:أطوال الفترات كما یلي

)4.16(جدول رقم
-1.801.80-1الفترة

2.60
2.60-

3.40
3.40-

4.20
4.20-
5.0

قلیلة درجة الموافقة
كبیرة جداً كبیرةمتوسطةةقلیلجداً 

12345الوزن

والنسب المئویة للتعرف علـى الصـفات الشخصـیة لمفـردات الدراسـة وتحدیـد تتم حساب التكرارا.1
.التي تتضمنها أداة الدراسةةاستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسی

سـتجابات أفـراد الدراسـة عـن وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اMeanالمتوسط الحسابي .2
كــل عبــارة مــن عبــارات متغیــرات الدراســة األساســیة، مــع العلــم بأنــه یفیــد فــي ترتیــب العبــارات حســب 

ــان تفســیر مــدى االســتخدام أو مــدى الموافقــة ) 89، 1996كشــك ، ( أعلــى متوســط حســابي  علمــا ب
.على العبارة یتم كما سبق أوضحناه في النقطة األولى

ــــى مــــدى انحــــراف (Standard Deviation)نحــــراف المعیــــاري تــــم اســــتخدام اال.3 للتعــــرف عل
استجابات أفراد الدراسة لكل عبـارة مـن عبـارات متغیـرات الدراسـة ولكـل محـور مـن المحـاور الرئیسـیة 
عن متوسطها الحسابي، ویالحظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت فـي اسـتجابات أفـراد الدراسـة 

غیرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئیسیة، فكلما اقتربت قیمته من الصفر لكل عبارة من عبارات مت
إذا كـان االنحـراف المعیـاري واحـد صـحیحا ( كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بین المقیاس 

.)فأعلى فیعني عدم تركز االستجابات وتشتتها
.اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.4

.تباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات معامل ار .5
.معادلة سبیرمان براون للثبات.6
.سمرنوف لمعرفة نوع البیانات هل تتبع التوزیع الطبیعي أم ال-اختبار كولومجروف.7
لمعرفــة الفــرق بــین متوســط الفقــرة One sample T testلمتوســط عینــة واحــدة  tاختبــار .8

."3"والمتوسط الحیادي 
توسط عینتین مستقلتینللفروق بین مtاختبار .9

اختبار تخلیل التباین األحادي للفروق بین ثالث عینات مستقلة فأكثر.10
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

المقدمة  5.1

اختبار التوزيع الطبيعي5.2

تحليل فقرات وفرضيات الدراسة  5.3
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:المقدمة5.1
هــذا الفصــل اإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة مــع اســتعراض النتــائج التــي تناولــت الباحثــة فــي

والتحقق من فروض الدراسة والتعرف على العالقة ) االستبانة(ظهرت من خالل تطبیق أداة الدراسة 
الجــــنس، الحالــــة االجتماعیــــة، المؤهــــل العلمــــي، الدرجــــة ( بــــین هــــذه المعوقــــات ومتغیــــرات الدراســــة 

.، والخروج بتوصیات للعمل بها)الوظیفیة، سنوات الخدمة

-1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزیع الطبیعي5.2 Sample K-S)(
)  ســمرنوف-اختبــار كــولمجروف(قامــت الباحثــة باالعتمــاد علــى اختبــار التوزیــع الطبیعــي 

ر الفرضــیات ضـروري فـي حالـة اختبـالتوزیـع الطبیعـي أم ال وهـو اختبـارلمعرفـة هـل البیانـات تتبـع ا
لتحدیـــــد أي نـــــوع مـــــن االختبـــــارات ســـــوف تســـــتخدم الباحثـــــة هـــــل تســـــتخدم االختبـــــارت المعلمیـــــة أم 

:  یوضح النتائجالتاليالالمعلمیة، والجدول 
)5.1(جدول رقم 

)Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزیع الطبیعي
عدد عنوان المحورالمحور

Zقیمة الفقرات
القیمة 
االحتمالیة

161.3240.060المعوقات االجتماعیةاألول

151.2330.096المعوقات اإلداریةالثاني

161.2880.072المعوقات الشخصیةالثالث

51.1950.115المعوقات المادیةالرابع

81.0180.251المعوقات القانونیةالخامس

601.1640.133جمیع الفقرات 

0.05لكــل محـور اكبــر مــن نتـائج االختبــار حیــث أن القیمـة االحتمالیــة) 5.1(یوضـح الجــدول رقــم 

)05.0. sig( وهـذا یـدل علـى أن البیانـات تتبـع التوزیـع الطبیعـي ویجـب اسـتخدام االختبـارات
.المعلمیه
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:تحلیل فقرات وفرضیات الدراسة3.5
One Sample( للعینـة الواحـدة Tتم اسـتخدام اختبـار  T test ( ،لتحلیـل فقـرات االسـتبانة

المحسـوبة اكبـر tوتكون الفقرة ایجابیة بمعنى أن أفراد العینة یوافقـون علـى محتواهـا إذا كانـت قیمـة 
والــوزن النســبي اكبــر 0.05اقــل مــن أو القیمــة االحتمالیــة(1.97الجدولیــة والتــي تســاوي tمــن قیمــة 

tاد العینة ال یوافقون علـى محتواهـا إذا كانـت قیمـة ، وتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفر % )60من 

0.05أو القیمـة االحتمالیـة اقـل مـن ( 1.97-الجدولیـة والتـي تسـاوي tالمحسوبة أصغر مـن قیمـة 

، وتكـون آراء العینـة فـي الفقـرة محایـدة إذا كـان مسـتوى الداللـة لهـا % )60والوزن النسبي اقـل مـن 
0.05اكبر من 

تؤثر المعوقات االجتماعیة تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في : ولى الفرضیة األ : أوالً 
للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا _ مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

05.0.
األول علــى فقــرات المجــال للعینــة الواحــدةtاســتخدام اختبــار تــمللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة 

والــذي یبــین آراء أفــراد عینــة الدراســة ) 5.2(والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ) المعوقــات االجتماعیــة(
:في فقرات المحور األول

)5.2(جدول رقم 
المعوقات االجتماعیة: تحلیل الفقرات المحور األول

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
القیمةtقیمة النسبي

االحتمالیة

1
التنشئة االجتماعیة التي تمیز بین الرجل والمرأة 

3.670.91473.4111.5840.000.تحد من وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا

2
نظرة المجتمع إلى المرأة كربة بیت فقط تساهم 
3.500.92569.968.4940.000.في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا

3
العادات والتقالید غیر المشجعة لقیادة المرأة تحد 

3.550.95571.059.1080.000.من وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا

4
الفهم الخاطئ  للدین والمعتقدات یحد من قدرة 

3.491.02869.807.4930.000.المرأة على تولي مناصب إداریة علیا

5
ساهم في قلة وصول رفض الرجل لنجاح المرأة ی

3.371.10967.345.2120.000. المرأة للمناصب االداریة العلیا

6
تبعیة المرأة لألهل والزوج یضعف من استقاللیتها 

3.490.99169.887.8310.000.ویحد من وصولها إلى المناصب اإلداریة العلیا

3.641.01872.859.9570.000خوف المرأة من وقوع مشكالت أسریة بسبب 7
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المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
النسبي

القیمةtقیمة 
االحتمالیة

ساهم في قلة وصولها طول وقت عملها ی
.للمناصب اإلداریة العلیا

8
خوف المرأة من وقوع مشاكل بینها وبین زوجها 

نتیجة متطلبات العمل القیادي یساهم في قلة 
.وصولها للمناصب اإلداریة العلیا

3.611.03172.209.2740.000

9
ساهم في قلة مسؤولیة المرأة عن تربیة أبنائها ی

3.481.02869.647.3960.000.وصولها إلى المناصب اإلداریة العلیا

10

قلة تشجیع المجتمع للمرأة على االبتكار واإلبداع 
في العمل اإلداري یساهم في قلة وصول المرأة 

.للمناصب اإلداریة العلیا
3.331.00766.675.2250.000

11
لعالي یساهم في قلة قلة متابعة المرأة لتعلیمها ا

3.511.00070.208.0450.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

12

اعتقاد الكثیرین من الناس بأن المرأة تهتم باألمور 
الشكلیة على حساب الجوهر یقلل من فرص 

.وصولها للمناصب اإلداریة العلیا
3.570.93171.419.6640.000

13
على اختالط المرأة بالرجل قیود األهل والزوج

3.660.92573.2311.2530.000.یحد من وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

14
تحفظ المجتمع واألسرة اتجاه سفر المرأة وخروجها 
في وقت متأخر لضرورات العمل  یساهم في قلة 

.وصولها للمناصب اإلداریة العلیا
3.840.93276.7914.2060.000

15
الزواج المبكر للفتاة یساهم في قلة وصولها 

3.561.01071.268.7600.000.للمناصب اإلداریة العلیا

16
بسبب (عدم قدرة المرأة على التفرغ للمهام القیادیة 

یساهم في ) التزاماتها األسریة واالجتماعیة
.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

3.740.90974.7612.7880.000

3.560.62171.2614.2970.000جمیع الفقرات

1.97تساوي " 248"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

للدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتياالجتماعیةالمعوقاتأكثرأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهةمن
تحفظ المجتمـع واالسـرة اتجـاه سـفر المـرأة وخروجهـا فـي وقـت "تي تنص على وال14الفقرة رقم .1

احتلـــت حیـــث".متـــأخر لضـــرورات العمـــل یســـاهم فـــي قلـــة وصـــولها للمناصـــب اإلداریـــة العلیـــا
وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى صــفات مجتمعنــا . %)76.79(وزن نســبي المرتبــة األولــى  بــ
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الذي یرفض عمل المرأة لساعات -في االطار النظريالتي تم شرحها سابقاً -المحافظ وعاداته 
متــأخرة وخروجهــا للســفر لوحــدها حتــى لــو كــان لضــرورات العمــل رغــم التقــدم العلمــي واالنفتــاح 
فما زالت العادات والتقالید هي المسـیطرة علـى أفكـار األفـراد فـي  المجتمـع ، ویؤكـد ذلـك أیضـًا 

د األهــل والــزوج علــى اخــتالط المــرأة بالرجــل قیــو " والتــي تــنص علــى 13حصــول الفقــرة رقــم  
التـي %) 73.23(على المرتبة الرابعة بـوزن نسـبي " یحد من وصولها للمناصب االداریة العلیا

تؤكــد علــى عــادات وتقالیــد مجتمعنــا  التــي تــؤثر علــى ســلوك األفــراد فــي المجتمــع الفلســطیني 
وهذه النتیجة .ي الوظائف اإلداریة العلیاوبالتالي تؤثر على سلوك المرأة العاملة وتعیق تقدمها ف

التي أكـدت علـى أن تحفـظ المجتمـع واألسـرة مـن سـفر المـرأة ) 2005جبر،(تتطابق مع دراسة 
أو خروجهــا فــي وقــت متــأخر لضــرورات العمــل یمنــع المــرأة مــن الوصــول للمناصــب اإلداریــة 

فـي المجتمـع الفلسـطیني التي أكدت على أن العادات والتقالید) 2003شتات،(و دراسة . العلیا
تؤكد علـى أن قیـود ) 2002عودة، (من معوقات تولي المرأة للمناصب اإلداریة العلیا، ودراسة 

وسـبب التوافـق .األهل واألزواج على االختالط یحد من وصول المرأة للمناصب  اإلداریة العلیا
ألراضــي الفلســطیینة بــین الدراســة الحالیــة والدراســات الســابقة هــو أنهــا جمیعهــا أجریــت داخــل ا

رغــم اخــتالف العینــة التــي أجریــت علیهــا، وهــذا یــدل علــى ثبــات العــادات والتقالیــد فــي مجتمعنــا 
.الفلسطینا فهي واحدة سواء في الضفة الغربیة أو قطاع غزة

بســبب -عــدم قــدرة المــرأة علــى التفــرغ للمهــام القیادیــة " والتــي تــنص علــى 16وتــأتي الفقــرة رقــم .2
فــي "  یســاهم فــي قلــة وصــول المــرأة للمناصــب االداریــة العلیــا-ســریة واالجتماعیــةالتزاماتهــا األ

وتفسر الباحثة ذلك بأنه رغم كل التطـور الحـادث فـي %).  74.76(الدرجة الثانیة بوزن نسبي 
مجتمعنـــا وتشـــارك كـــل مـــن المـــرأة والرجـــل فـــي مســـئولیات األســـرة، إال أنهـــا ال تـــزال المـــرأة هـــي 

باشــر عــن أســرتها وتتحمــل كافــة أعبائهـا وتحاســب علیهــا، ویزیــد ذلــك تأكیــدًا المسـئول األول والم
خــوف المــرأة مــن وقــوع مشــاكل أســریة " والتــي تــنص علــى 7هــو حصــول كــل مــن  الفقــرة رقــم 

ــة وصــولها للمناصــب االداریــة  ــة مــن الوقــت فــي العمــل  یســاهم فــي قل بســبب بقاءهــا فتــرة طویل
خـوف " والتـي تـنص علـى 8والفقـرة رقـم (%) 72.85بي على المرتبة الخامسة بوزن نس" العلیا

المـــرأة مـــن وقـــوع مشـــاكل بینهـــا وبـــین زوجهـــا نتیجـــة متطلبـــات العمـــل القیـــادي یســـاهم فـــي قلـــة 
، وهـــذه %)72.20(علـــى المرتبـــة السادســـة بـــوزن نســـبي " وصـــولها للمناصـــب االداریـــة العلیـــا

ة بشكل أساسي، فقناعة المرأة بـأن  عملهـا النتیجة تؤكد التزام المرأة بمسؤولیتها األسریة والزوجی
في مناصـب إداریـة علیـا سـوف یتطلـب منهـا مزیـدًا مـن الوقـت والجهـد وهـذا  سـوف یكـون علـى 
حســاب التزاماتهــا األســریة واالجتماعیــة، وهــذا قــد یســبب لهــا الكثیــر مــن المشــاكل ممــا یــدفعها 

) 2005جبـر،(مع كل من دراسـة وهذا یتوافق.  للتنازل عن المنافسة على هذه المناصب العلیا
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التي أكـدت علـى أن الواجبـات االجتماعیـة واألسـریة مـن أهـم معوقـات تقـدم المـرأة فـي الوظـائف  
التــي أكــدت علــى أن مســؤولیات المــرأة األســریة ) 2001كعكــي،(اإلداریــة العلیــا وكــذلك دراســة 

)Coleman, 2001(ن ودراسـة كولمـاواالجتماعیة تعیق تقدمها فـي المناصـب اإلداریـة العلیـا،
للمــرأة مــن أكثــر المعوقــات االجتماعیــة تــأثیرًا االلتزامــات األســریة واالجتماعیــةعلــىالتــي أكــدت

ــًا، وكــذلك دراســة  التــي بینــت أن االلتزامــات ) 2006لیجــا ولــودیكینس، (علــى تقــدم المــرأة وظیفی
، ودراســة اصــب علیــااألســریة هــي أكثــر المعوقــات تــأثیرًا علــى عمــل المــرأة وتمنعهــا مــن تقلــد من

التــــي أكــــدت علــــى أن التزامــــات المــــرأة العائلیــــة تعتبــــر مــــن أكثــــر ) 2001الشــــهابي ومحمــــد، (
ــة التــي تعیــق تقــدم المــرأة إداریــاً  ــین الدراســة .المعوقــات االجتماعی وتعــزو الباحثــة هــذا التوافــق ب

ریــًا وجمیعهــا الحالیــة والدراســات الســابقة إلــى أن جمیعهــا كانــت تــدرس معوقــات تقــدم المــرأة إدا
أجمعـــت أن التزامـــات المـــرأة العائلیـــة واالجتماعیـــة مـــن أكثـــر المعوقـــات التـــي تعیـــق تقـــدم المـــرأة 

.إداریاً 

للسـلوك المـرأةممارسةتعیقالتياالجتماعیةالمعوقاتأقلأنالسابقالجدولمنأیضاونالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهةمنالقیادي

رفض الرجـل لنجـاح المـرأة وتقلـدها مناصـب قیادیـة یسـاهم فـي " لى  والتي تنص ع5الفقرة رقم .1
ــــى المرتبــــة الخامســــة عشــــر بــــوزن نســــبي "  قلــــة وصــــولها للمناصــــب اإلداریــــة العلیــــا حیــــث عل

وتفســر الباحثــة هــذه النتیجــة إال أن الرجــل یــرى بــأن المــرأة علیهــا التزامــات اتجــاه %). 67.34(
ولویــة األولــى فــي اهتماماتهــا، فالرجــل یخــاف مــن أن عائلتهــا وأوالدهــا ویجــب أن تكــون لهــم األ

یكون تولي المرأة  للمناصب اإلداریة العلیا  سوف یكون على حساب التزاماتها األسریة، یجعله 
ومــن جانــب آخــر الرجــل ال یرغــب بوجــود منــافس لــه علــى .یــرفض نجاحهــا ویعیــق تقــدمها إداریــاً 

والنتیجـــة  .المــرأة وتقلـــدها مناصــب قیادیـــةالمناصــب اإلداریـــة العلیــا، لـــذلك هــم یرفضـــون نجـــاح
حیث بینت بأن رفض الرجل لتقلد منصب قیادي یعتبر من ) 2009الرقب، (توافقت مع دراسة 

التــي ) 2008الغــانم وآخــرون، (ودراســة . المعوقــات االجتماعیــة التــي تعیــق تقــدم المــرأة إداریــاً 
مــن المعوقــات االجتماعیــة التــي أكــدت بــأن معارضــة األزواج لزوجــاتهم إلشــغال مواقــع قیادیــة

التـي بینـت أن رفـض الـزوج لعمـل ) 2003العـزام والشـهابي، (تعیق المرأة إداریًا، وكـذلك دراسـة 
المـــــرأة واســـــتخدام أســـــلوب الضـــــغط علـــــى زوجـــــاتهم لتـــــرك الوظـــــائف اإلداریـــــة أحـــــد المعوقـــــات 

توافـق بـین الدراسـات وتعـزو الباحثـة هـذا ال.االجتماعیة التي تمنـع المـرأة مـن تقلـد منصـب قیـادي
السابقة والدراسة الحالیة إلى أن جمیعها درست المعوقات االجتماعیة التـي تمنـع المـرأة مـن تقلـد 

. قیادي واتفقت جمیعها رغم اختالف مجتمع البحث والعینة
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قلة تشجیع المجتمع للمرأة على االبتكـار واإلبـداع فـي العمـل "التي تنص على  10والفقرة رقم .2
على المرتبـة األخیـر بـوزن نسـبي " یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة العلیااالداري
وتفســــر الباحثــــة هــــذه النتیجــــة إلــــى العــــادات والتقالیــــد التــــي یتحلــــى بهــــا المجتمــــع % 66.67

ــأن المــرأة مكانهــا فــي بیتهــا،  ــذي یــرى ب ویجــب أن تســخر كافــة طاقاتهــا مــن أجــل الفلســطیني ال
التـــي أكـــدت علـــى أن قلـــة تشـــجیع ) 2002عـــودة، (فـــق الدراســـة مـــع دراســـةوتت. أســـرتها وبیتهـــا

المجتمع على االبتكار االداري أحد المعوقات االجتماعیة التي تقف أمام المـرأة  وتعـزو الباحثـة 
هــذا التوافــق إلــى أن كــال الدراســتین أجریــت علــى عینــات مــن المجتمــع الفلســطیني فهــي تعكــس 

. عاداته وتقالیده

) المعوقات االجتماعیة(یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور األول وبصفة عامة
%" 60"وهي اكبر من الوزن النسبي المحاید % 71.26، والوزن النسبي یساوي3.56تساوي
1.97الجدولیة والتي تساوي tوهي اكبر من قیمة 14.297المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة 

مما یدل على أن المعوقات االجتماعیة 0.05وهي اقل من 0.000وي والقیمة االحتمالیة تسا
األونروا _ تؤثر تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى . 05.0للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(
التقالید التي تضع المرأة في قالب معین وترفض أن تخرج منه فهي ربة بیت أوًال، ثم العادات و 

إذا خرجت للعمل تعمل في أعمال معینة وبسیطة مثل  التدریس، مع كل  االنفتاح الموجود اآلن 
واتفقت بذلك مع دراسة . في مجتمعنا إلى أنه مازالت العادات والتقالید تقف حاجزًا أمام المرأة

التي استنتجت بأن العوامل الثقافیة التي تتعلق بالموروثات الثقافیة والعادات ) 2003شتات، (
والتقالید واألعراف في المجتمع الفلسطیني من أكثر العوامل المؤثرة على تولي المرأة للمناصب 

أمام التي أكدت أن المعوقات االجتماعیة تقف ) 2009الرقب، (اإلداریة العلیا وكذلك مع دراسة 
وزارة (، كذلك مع دراسة %)73.08(المرأة وتمنعها من ممارسة الدور القیادیة بوزن نسبي 

التي أكدت على أن أهم المعوقات التي تحول دون تطور المرأة ) 2006التربیة والتعلیم األردنیة، 
التي ) 2001الرشید وأبو دولة، (أكایمیًا هي العادات المتوارثة وثقافة المجتمع، وكذلك دراسة 

وترى الباحثة . بینت أن المعوقات االجتماعیة هي أكثر  المعوقات تأثیرًا على تقدم المرأة وظیفیاً 
أن هذا التوافق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة ألن جمیعها أجریت على مجتمعات عربیة 

.تحمل نفس الثقافات والموروثات
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تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب المعوقات اإلداریةتؤثر: الفرضیة الثانیة : ثانیاً 
للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا _ غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

05.0.
علــى فقــرات المجــال الثــاني للعینــة الواحــدةtاســتخدام اختبــار تــمللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة 

والــذي یبــین آراء أفــراد عینــة الدراســة فــي ) 5.3(والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ) اإلداریــةقــات المعو (
:فقرات المحور األول

)5.3(جدول رقم 
المعوقات اإلداریة: تحلیل الفقرات المحور الثاني

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
النسبي

tقیمة 
القیمة 
االحتمالیة

1
عف ثقة المسئولین بأداء المرأة العاملة یساهم في قلة ض

3.511.00470.208.0120.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

2
قلة تفویض الصالحیات للمرأة یساهم في قلة وصولها 

3.441.04668.766.6040.000.للمناصب اإلداریة

3
لة عدم تقبل العاملون لقیادة المرأة لهم یساهم في ق

3.630.96272.6310.3220.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

4
سیطرة الرجل المهنیة تحول دون التقدم اإلداري للمرأة 

3.481.02469.647.4250.000.في سلم المناصب العلیا

5
ضعف الثقافة اإلداریة لدى المرأة یساهم في قلة وصول 

3.281.09665.513.9490.000.المرأة للمناصب اإلداریة

6
ضعف مشاركة المرأة بالقرارات الحاسمة للمنظمة یساهم 

3.440.99068.766.9740.000.في قلة وصولها للمناصب اإلداریة

7
ضعف الحزم اإلداري للمرأة یساهم في قلة وصول 

3.351.03666.915.2590.000.المرأة للمناصب اإلداریة

8
لعاملة في البرامج التدریبیة أثناء قلة مشاركة المرأة ا

3.280.97965.544.4650.000.الخدمة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

9

ضعف المرأة في توظیف التكنولوجیا الحدیثة في 
االتصال یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

.اإلداریة
3.161.03963.152.3830.018

10
المرأة على إدارة األزمات یساهم في قلة محدودیة قدرة 

3.251.12065.063.5650.000.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

11
ضعف قدرة المرأة على االتصال اإلداري یساهم في 

3.131.03762.581.9590.001.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة
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المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
tقیمة النسبي

القیمة 
االحتمالیة

12

الوظیفة المنافسة غیر العادلة بین الرجل والمرأة على
والترقیة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

.اإلداریة
3.111.13662.171.5060.033

13
قلة وضوح الوصف الوظیفي والطلب من المرأة القیام 

بأعمال خارجة عن طبیعة وظیفتها یساهم في قلة 
.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

3.471.00469.407.3850.000

14
لترشیح للدورات على الرجال یساهم في قلة اقتصار ا

3.231.09364.663.3620.001.وصول المرأة للمناصب اإلداریة

15
التمییز في التعامل داخل العمل بین المرأة والرجل 

3.271.08465.323.8650.000.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

3.330.62466.688.4510.000جمیع الفقرات

1.97تساوي " 248"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

منللدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتياإلداریةالمعوقاتأكثرأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهة

یســاهم فــي قلــة وصــول عــدم تقبــل العــاملون لقیــادة المــرأة لهــم" التــي تــنص علــى 3الفقــرة رقــم .1
حیــث احتلــت المرتبــة األولــى تعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى " المــرأة للمناصــب اإلداریــة  العلیــا

نتیجـةتكونـتالتـيوالمعتقـداتالتصـوارتعدم قناعة العاملین بأن تقـودهم إمـرأة وذلـك بسـبب
الفهـم "4لفقـرة رقـم الشـریفة وهـذا مـا عكسـته اواألحادیـثالقرآنیـةاآلیـاتلـبعضالخـاطئالفهـم

فـي المعوقـات " الخاطئ للدین والمعتقدات یحد من قدرة وصول المـرأة للمناصـب اإلداریـة العلیـا
سـلًبایـنعكسالمـرأةلقیـادةالعـاملینرفـضو .االجتماعیة وحصولها على المرتبة الثالثـة عشـر

بالتاليالقیادیة،مواقعالفيفیهاغیرمرغوببأنهاقناعةلدیهایتكونحیثوظیفیاً تطورهاعلى
ضـعف " 9وهـذا مـا وضـحته الفقـرة رقـم .موقـع قیـاديتبـوءفـيرغبـةأوحـافزلـدیهایتكـونال

وجود الدافع والرغبـة لـدى المـرأة فـي تبـوء موقـع أعلـى فـي العمـل یسـاهم فـي قلـة وصـول المـرأة 
لنتیجــة توافقــت وحصــولها علــى المرتبــة العاشــرة فــي المعوقــات الشخصــیة وا" للمناصــب اإلداریــة

فـيرئیسـهمیكـونأنیفضـلونالمـوظفینأنأكـدتالتـي) 2009الرقـب، (مـع كـل مـن دراسـة 
الـي أكـدت علـى أن تحفـظ الرجـال علـى أن ) 2005جبـر،(امرأة،ودراسـة ولـیسرجـالالعمـل

تكون رئیسهم إمرأة من أهم المعوقات اإلداریة التي تعیق المرأة فـي التقـدم وظیفیـًا بنسـبة مئویـة 
التي توضح بأن مـن أكبـر ) Becks, 2004( ، واتفقت هذه النتیجة مع دراسة بیكس %)76(

عـدمهـيالعـاليالتعلـیمفـيالقیادیـة-أفریقيأصلمن-التحدیات التي تواجه المرأة األمریكیة 
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التـي بینـت أن عـدم تقبـل ) 2006لیجـا ولـودیكینس، (وكـذلك دراسـة المـرأةبكفـاءةالعاملینثقة
وتعزو الباحثة . أن تقودهم إمرأة من أهم عدم تقدم المرأة وظیفیًا وتقلدها مناصب علیاالعاملین 

ــة الرجــل علــى المواقــع القیادیــة  ــین الدراســة الحالیــة والدراســات الســابقة إلــى هیمن هــذا التوافــق ب
.ورفضه لقیادته المرأة له سواء في المجتمعات العربیة أو الغربیة

عف ثقــة المســؤولین بــأداء المــرأة العاملــة یســاهم فــي قلــة وصــول ضــ"1أمــا حصــول الفقــرة رقــم .2
علـى المرتبـة الثانیــة وهـذا یعكـس الصــورة المـأخوذة عـن المــرأة " المـرأة للمناصـب اإلداریـة العلیــا

بعدم قدرتها على أداء األعمال اإلداریة الصعبة الموكلـة إلیهـا بكفـاءة عالیـة وعـدم قـدرتها علـى 
قلـة تفـویض الصـالحیات "2ذه الصورة تعزیزًا حیث نجد أن الفقرة رقم اتخاذ القرارات و تزداد ه

احتلـــــت المرتبـــــة الخامســـــة وكـــــذلك "  للمـــــرأة یســـــاهم فـــــي قلـــــة وصـــــولها للمناصـــــب اإلداریـــــة
ضــعف مشــاركة المــرأة فــي القــرارات الحاســمة للمنظمــة یســاهم فــي قلــة وصــولها " 6الفقــرة رقــم 

المسؤولین بأداء المرأة یدفعهم لعدم تفویض الصالحیات لهـا حیث عدم ثقة ".للمناصب اإلداریة
وعــدم مشــاركتها بــالقرارات الحاســمة وهــذا یــؤثر علــى المــرأة  ســلبًا فــي عملهــا ومنافســتها علــى 
المناصــــب اإلداریــــة العلیــــا ومــــن جهــــة أخــــرى ال یمنحهــــا فرصــــة للتــــدرب علــــى أخــــذ القــــرارات 

نــروا بحاجــة لفرصـــة للتــدریب علــى أخــذ القـــرارات وممارســة المهامــات القیادیــة والمـــرأة فــي األو 
) 2001دراسـة الشـهابي ومحمـد ،(وقـد اتفقـت هـذه الدراسـة مـع . الحاسمة الثبات ذاتها وقدراتها

التـي أكــدت أن عــدم ثقـة المســئولین بعمــل المــرأة أحـد أهــم المعوقــات اإلداریـة التــي تعیــق المــرأة 
ــُا،  ودراســة  التــي وضــحت بــأن عــدم قناعــة المــدراء ) 2001كعكــي، (وتمنعهــا مــن التقــدم إداری

بكفاءة المرأة أحد المعوقات اإلداریة التي تعیق المرأة وتمنعها من التقدم في المناصب اإلداریـة 
العلیـــا، وتعـــزو الباحثـــة هـــذا التوافـــق إلـــى أن الصـــورة المـــأخوذة عـــن المـــرأة واحـــدة وهـــذا بســـبب 

منهـــا جـــزء كبیـــر مـــن اهتمامهـــا وتـــؤثر علـــى التزامـــات المـــرأة األســـریة واالجتماعیـــة التـــي تأخـــذ 
.صفاء ذهنها في العمل وكثرة غیابها أحد العوامل المساعدة على أخذ هذه الصورة

منللدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتياإلداریةالمعوقاتأقلأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهة

ضــعف قــدرة المــرأة علــى االتصــال اإلداري یســاهم  بصــورة "والتــي تــنص علــى 11الفقــرة رقــم .1
علــى المرتبــة الرابعــة عشــر وقبــل األخیــرة " متوســطة فــي قلــة وصــول المــرأة للمناصــب اإلداریــة 

وتفسر الباحثة هذا بأن المرأة بسبب طبیعة تربیتها المحافظـة فـي مجتمعنـا الفلسـطیني مـا تـزال 
الشــهابي (وتوافقــت هــذه الدراســة مــع دراســة .عمــلتواجــه مشــكلة فــي التواصــل مــع زمالئهــا فــي ال

التـــي بینـــت أن ضــــعف قـــدرة المـــرأة علـــى التواصــــل مـــع زمالئهـــا أحـــد أهــــم ) 2001ومحمـــد، 



99

المعوقــات اإلدریــة التــي تقــف أمــام المــرأة وتمنعهــا مــن التقــدم وظیفیــًا، ولعــل الســبب وراء هــذا 
.واحدة ولم تتغیرالتوافق من وجهة نظر الباحثة هو الصورة المأخوذة عن المرأة

المنافسة غیر العادلة بین الرجـل والمـرأة علـى الوظیفـة والترقیـة یسـاهم فـي "12نتیجة الفقرة رقم .2
بــــوزن نســــبي حیــــث احتلــــت المرتبــــة الخامســــة عشــــر " .قلــــة وصــــول المــــرأة للمناصــــب اإلداریــــة

تتبعهـا األونـروا والباحثة تفسر قلة تأثیر هذه الفقرة یعود لالجـراءات الصـارمة التـي %) 62.17(
وهـــذه النتیجـــة اتفقـــت مـــع دراســـة . فـــي التوظیـــف والترقیـــة والتـــي تمنـــع أي تحیـــز تبعـــًا للجـــنس 

، التي بینت أن التمییز في الحصول على الوظائف بین الجنسین ال یعتبر عائق )2005جبر،(
ولعـــل هـــذا التوافـــق إلـــى أن %) 47.5(إداري مهـــم حیـــث حصـــلت هـــذه الفقـــرة علـــى وزن نســـبي 

راسة الثانیة أجیرت على عینة من العامالت في المؤسسات الحكومیة في القطـاع العـام وهـي الد
. تخضع للقانون الفلسطیني الذي یحفظ حق المرأة في المنافسة والحصول على الوظائف

) المعوقــات اإلداریــة(یتبـین أن المتوســط الحســابي لجمیــع فقـرات المحــور الثــاني وبصــفة عامــة
" وهــي اكبـــر  مــن  الـــوزن النســبي المحایـــد % 66.68لـــوزن النســبي  یســـاوي ، و ا3.33تســاوي 

الجدولیـة والتـي تسـاوي tوهي اكبر من قیمـة 8.451المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة % " 60
المعوقــات ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي اقــل  مــن 0.000و والقیمــة االحتمالیــة تســاوي  1.97

_ رًا علـــى ممارســـة الموظفـــات فـــي مكتـــب غـــزة اإلقلیمـــي لوكالـــة الغـــوث اإلداریـــة تـــؤثر تـــأثیرُا مباشـــ
وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة .05.0للــدور القیــادي عنــد مســتوى داللــة إحصــائیة ) غــزة(األونــروا 

إلى أن العاملین یرون بأن المرأة تحتاج لدعم أكبر من قبل األونـروا ومـن قبـل المسـؤولین العـاملین 
التــي أكــدت علــى أن المعوقــات ) 2005جبــر،(هــا لكــي تســتطیع التقــدم إداریــًا، وتتفــق مــع دراســة فی

اإلداریــة تعتبــر عائقــًا تقــف أمــام المــرأة وتمنعهــا مــن تقلــد المناصــب اإلداریــة العلیــا، وكــذلك دراســة 
لمـرأة التي تبین أن المعوقات اإلداریـة مـن أهـم الحـواجز التـي تقـف أمـام ا) 2008أوزكایلي وایت، (

ــًا وكــذلك دراســة  التــي بینــت أن المعوقــات اإلداریــة أحــد ) 2003لیــنش، (وتمنعهــا مــن التقــدم وظیفی
ولعـــل هـــذا التوافـــق بـــین . المعوقـــات التـــي تقـــف أمـــام المـــرأة ویجـــب مســـاعدة المـــرأة لكـــي تتخطاهـــا

ز فــي الدراســات الســابقة والدراســة الحالیــة هــو أن المــرأة ســواء فــي الشــرق أو الغــرب تتعــرض لتمییــ
.العمل بسبب الجنس وهذا یتطلب جهود من أجل إزالة هذا الحاجز أو على األقل تخفیفه
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تأثیراُ مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب المعوقات الشخصیةتؤثر : الفرضیة الثالثة : ثالثاً 
ئیة للدور القیادي عند مستوى داللة إحصا) غزة(األونروا _ غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

05.0.
المعوقـات (للعینة الواحدة على فقرات المحور الثالث tتم استخدام اختبار الختبار الفرضیة

والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة الدراسـة فـي فقـرات المحـور التـاليوالنتـائج مبینـة فـي جـدول ) الشخصیة
): المعوقات الشخصیة(الثالث 

)5.4(جدول رقم 
المعوقات الشخصیة: قرات المحور الثالثتحلیل الف

المتوسط الفقرةمسلسل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
النسبي

tقیمة 
القیمة 
االحتمالیة

1
احتكام المرأة للعاطفة أكثر من العقل في التعامل 

مع القضایا اإلداریة حد من وصول المرأة للمناصب 
.اإلداریة علیا

3.620.95672.4510.2780.000

2
ضعف الموضوعیة لدى المرأة في اتخاذ القرار 

مقارنة بالرجل أضعف من قدرتها على تولي 
.مناصب قیادیة علیا

3.321.09666.354.5680.000

3

ضعف ثقة المرأة بقدرتها على اتخاذ القرارات 
الرشیدة یساهم في قلة تولي المرأة مناصب إداریة 

. علیا
3.181.11063.692.6260.009

4
ضعف مقاومة المرأة للضغوط النفسیة یساهم في 

3.311.08066.184.5190.000.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

5
ضعف قدرة المرأة على المواجهة والتحدي یساهم 

3.301.01665.944.6160.000.في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

6

) موظفة/أم/زوجة/ابنة(لصراع األدوار تعرض المرأة
وانعكاساته النفسیة السلبیة بشكل أكبر من الرجل 

مما یجعل من عملیة التوفیق بینهما عائقًا للوصول 
.إلى مواقع قیادیة متقدمة

3.461.03269.247.0650.000

7

التأثیرات النفسیة والتغییرات الجسدیة للحمل والوالدة 
مرأة للمناصب اإلداریة قلل من فرص وصول ال

.العلیا
3.601.03271.959.0780.000

8
عقدة الخوف الدائم من الفشل في التقدم والتطور 
لدى المرأة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

.اإلداریة
3.201.08764.032.9210.004

9
ضعف وجود الدافع والرغبة لدى المرأة في تبوء 

3.251.11565.083.5880.000ساهم في قلة وصول المرأة موقع أعلى في العمل ی
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المتوسط الفقرةمسلسل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
النسبي

tقیمة 
القیمة 
االحتمالیة

. للمناصب اإلداریة

10
ضعف إدراك المرأة لدورها وأهمیتها في المجتمع 

3.231.08164.583.3410.001.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

11

قصور النظرة الشمولیة لدى المرأة وتركیزها على 
في قلة وصول المرأة للمناصب الجزیئات یساهم 

.اإلداریة
3.231.08364.703.4090.001

12
ضعف قدرة المرأة على المطالبة بحقها یساهم في 

3.251.11665.063.5760.000.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

13

اعتقاد المرأة بأن الرجل یتمتع باإلمكانیات القیادیة 
صول المرأة للمناصب أكثر منها یساهم في قلة و 

.اإلداریة
3.311.05366.184.6320.000

14
قلة الرغبة لدى المرأة في الظهور إعالمیًا یساهم في 

3.431.05068.626.3430.000.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

15
قلة اهتمام المرأة باألمور الفنیة واإلداریة یساهم في 

3.260.98065.274.1600.000.إلداریةقلة وصول المرأة للمناصب ا

16
ضعف قدرة المرأة على االستماع الجید لما یقوله 
اآلخرون یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 

.اإلداریة
3.111.04062.101.5580.021

3.320.73266.306.7950.000جمیع الفقرات

1.97تساوي " 248"ریة ودرجة ح0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

للدور القیـاديالمرأةممارسةتعیقالتيالشخصیةالمعوقاتأكثرأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهةمن
احتكـام المـرأة للعاطفـة أكثـر مـن العقـل فـي التعامـل مـع القضـایا "والتي تـنص علـى 1الفقرة رقم .1

ــااإلداریــة حــد مــن وصــول المــرأة للمناصــ حیــث حصــلت علــى المرتبــة األولــى " ب اإلداریــة العلی
وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة  إلــى فطــرة المــرأة التــي فطرهــا اهللا علیهــا حیــث تُغلــب عاطفتهــا فــي 
قرارتهــا مهمـــا ارتقـــت فـــي المناصــب اإلداریـــة والعملیـــة، رغـــم أن الدراســات الحدیثـــة أكـــدت علـــى 

التــي أكــدت علــى أثــر الــذكاء ) 2010بظــاظو،(ة أهمیــة الــذكاء العــاطفي عنــد المــدراء مثــل دراســ
) 2011أبــوعفش،(وكــذلك دراســة،العــاطفي علــى أداء المــدراء العــاملین فــي مكتــب غــزة االقلیمــي

التي أكدت على أثر الذكاء العاطفي على قدرة المـدراء علـى اتخـاذ القـرار وحـل المشـكالت، فلـو 
د عوامـل قوتهـا للتـولى المناصـب أن المرأة سخرت عاطفتهـا باالتجـاه الصـحیح فسـوف تكـون أحـ

التـــي أكـــدت أن احتكـــام المـــرأة ) 2009الرقـــب،(وتتفـــق هـــذه النیجـــة مـــع دراســـة . اإلداریـــة العلیـــا
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للعاطفــة أكثــر مــن العقــل فــي التعامــل مــع القضــایا اإلداریــة مــن أهــم المعوقــات الشخصــیة التــي 
. تمنع المرأة من التقدم إداریاً 

ــ7أمــا الفقــرة رقــم .2 التــأثیرات النفســیة والتغییــرات الجســدیة للحمــل والــوالدة قلــل "ى والتــي تــنص عل
وتعـزو الباحثـة هـذه فقد احتلت المرتبة الثانیـة " من فرص وصول المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

فـيالكـریمالقـرآنعنهـاعبـروقـدوالوالدةالحملأثناءها المرأة لتتعرضالتياآلالمالنتیجة إلى 
َناوَ ﴿:تعالىقوله صْی انَ وَ نَس ِْ هِ اإل ْی َلْتهُ ِبوَاِلَد َم ًناُأمهُ َح َلىوَْه نٍ َع اُلهُ وَْه ِفصَ نِ ِفيوَ ْی ـاَم ْ َأنِ َع ـُكر اشْ
كَ ِلي ْی ِلوَاِلَد ُ ِإَليوَ یر صِ حـال،وأضعفتعب،أشدفيالمرأةتكونحیث)14لقمان،سورة(﴾اْلَم

وبعد الوالدة تحتاج لفترة من الوقت لكي .فال تقدر على  تأدیة عملها بكفاءة عالیة.الحملوقت
تستعید قدرتها الجسدیة وتطمئن على مولودها وتصفي ذهنها للعمل، لـذلك تعتبـر هـذه التـأثیرات 

وهـــذه .والتغییــرات النفســـیة والجســـدیة مـــن أكثــر المعوقـــات التـــي تمنـــع المــرأة مـــن التقـــدم وظیفیـــاً 
التــأثیرات النفســیة والتغییــرات علــى أن التــي أكــدت) 2009الرقــب،(النتیجــة تتوافــق مــع دراســة 
أهـــم المعوقـــات اإلداریـــة التـــي تعیـــق تقـــدم المـــرأة إداریـــا بـــوزن نســـبي الجســـدیة للحمـــل والـــوالدة 

والجسـدیةالنفسـیةالتـأثیراتأنأكـدتالتي)2002دراسة عودة،(واتفقت أیضًا مع%).79.8(
إلـىالوصـولفـيللرجـلأةالمـر منافسـةمـنتضـعفالتـيالشخصـیةالمعوقـاتتعتبـر أكثـر
%).71.8(اإلداریة بنسبة مئویة المناصب

للـدور القیـاديالمـرأةممارسةتعیقالتيالشخصیةالمعوقاتأقلأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهةمن
ي قلــة ضـعف ثقـة المـرأة بقـدرتها علــى اتخـاذ القـرارات یسـاهم فـ"والتـي تـنص علــى 3الفقـرة  رقـم .1

ـــا ـــوزن نســـبي " وصـــول المـــرأة للمناصـــب اإلداریـــة العلی ـــت المرتبـــة الخامســـة عشـــر ب حیـــث احتل
بـــى علـــى أن تأخـــذ األوامـــر ال أن %) 63.69( وتعـــزو الباحثـــة هـــذه النتیجـــة إلـــى إن المـــرأة ُترَ

تعطیهــا وتــم التشــكیك فــي قرارتهــا علــى أســاس احتكامهــا للعاطفــة أكثــر مــن العقــل وتبقــى هــذه 
ـــداخلها عـــدم الثقـــة بقـــدرتها علـــى اتخـــاذ األفكـــار هـــي المســـیطرة علیهـــا فـــي عملهـــا ممـــا یـــزرع ب

التــي أكــدت علــى أن ضــعف ثقــة المــرأة بقــدرتها ) 2009الرقــب، (وتتوافــق مــع دراســة .القــرارات
على اتخاذ القرارات من أحـد المعوقـات الشخصـیة التـي تمنـع المـرأة مـن تقلـد المناصـب اإلداریـة 

التـي بینـت أن عـدم ثقـة المـرأة بنفسـها ) 2004الحسـین، (ودراسـة %) 62.8(العلیا بوزن نسـبي 
مـــــن أهـــــم المعوقـــــات التـــــي تقـــــف فـــــي طریقهـــــا وتمنعهـــــا مـــــن التقـــــدم وظیفیـــــًا، وكـــــذلك دراســـــة 

)Coleman, 2001 ( ولعـل .التي بینت أن ضعف ثقة المرأة بنفسها یحول دون تقدمها وظیفیًا
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المــرأة أینمــا تواجــدت هــي إمــرأة تتربــى لحالیــة هــو أن الســابقة والدراســة ااتالتوافــق بــین الدراســ
. على أنها تابع وال تصلح للقیادة، فهذا یفقدها ثقتها بنفسها ویؤثر علیها سلباً 

ضعف قـدرة المـرأة علـى االسـتماع الجیـد لمـا یقولـه اآلخـرون یسـاهم "وتنص على 16الفقرة رقم .2
والتــي احتلــت المرتبــة األخیــرة " یــة العلیــابصــورة متوســطة فــي قلــة وصــول المــرأة للمناصــب اإلدار 

وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى أن اهللا ســبحانه وتعــالى قــد خلــق المــرأة %) 62.1(بــوزن نســبي 
فــي أكمــل صــورة ووهبهــا كافــة المهــارات والقــدرات مثــل الرجــل التــي تســتطیع اســتخدامها جیــدًا 

تیـر أحـد المعوقـات الشخصـیة التـي یجـب والتحكم بها لذلك تأثیر هذه الفقرة بسـیط جـدًا ولكنـه یع
التـي بینـت بـأن المـرأة تضـیع ) 2004الحسـین، (، وتوافقت مع دراسة على المرأة محاولة تفادیها

. قدرتها في عدم التركیز واالهتمام وهذا یقف حاجزًا أمام تقدمها وظیفیاً 

) عوقـات الشخصـیةالم(یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیـع فقـرات المحـور الثالـث وبصفة عامة
" وهـــي اكبـــر  مـــن  الـــوزن النســـبي المحایـــد % 66.30، و الـــوزن النســـبي  یســـاوي 3.32تســـاوي

الجدولیــة والتــي تســاوي tوهـي اكبــر مــن قیمـة 6.795المحســوبة المطلقــة تسـاويtوقیمـة % " 60
ات المعوقـــممــا یــدل علــى أن0.05وهــي اقـــل  مــن 0.000و والقیمــة االحتمالیــة تســاوي  1.97

ــة الغــوث الشخصــیة ــأثیرُا مباشــرًا علــى ممارســة الموظفــات فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكال _ تــؤثر ت
تعزو الباحثة هذه النتیجـة إلـى .05.0للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا 

معین فتصـبح هـي نفسـها أن المرأة تتربى حسب عادات وثقافات مجتمعها التي تضعها ضمن قالب
تقف حاجزًا أمام نفسها فهي بحاجة ألن تثـق بنفسـها أكثـر وتـؤمن بحاجـة مجتمعهـا لهـا لكـي یتطـور 

التــي أكــدت علــى أن المعوقــات الشخصــیة أحــد ) 2009الرقــب،(واتفقــت الدراســة مــع دراســة .ویتقــدم
& Lilja:2006(وكـذلك، %)66.63(الحواجز التي تقـف أمـام تقـدم المـرأة وظیفیـًا بـوزن نسـبي 

Luddeckens ( التـــي بینـــت بـــأن المعوقـــات الشخصـــیة هـــي أحـــد الحـــواجز التـــي تقـــف أمـــام المـــرأة
التــي بینــت بــأن ) Kaparou & Bush, 2007(وتمنعهــا مــن التقــدم وظیفیــًا، وكــذلك دراســة 

.المعوقات الشخصیة هي أحد المعوقات التي تمنع المرأة من التقدم وظیفیاً 
رى الباحثة السبب في هذا التوافق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة إلى أن المرأة وت

تكبر على أنها تابع وعلیها القیام بمهمات معینة تبعًا للقالب الموضع لها فهذا یؤثر على شخصیتها 
.  وسلوكها في حیاتها وعملها ویؤثر علیها بحیث هي تقف هي أمام نفسها 
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تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب المعوقات المادیةتؤثر : فرضیة الرابعة ال: رابعاً 
للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا _ غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

05.0.
المحــور الرابــع للعینــة الواحــدة علــى فقــراتtتــم اســتخدام اختبــار الختبــار الفرضــیة الرابعــة

والــذي یبــین آراء أفــراد عینــة الدراســة فــي التــاليوالنتــائج المبینــة فــي الجــدول ) المعوقــات المادیــة(
): المعوقات المادیة(فقرات المحور الرابع 

)5.5(جدول رقم 
المعوقات المادیة: تحلیل الفقرات المحور الرابع

المتوسط الفقرةمسلسل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

لوزن ا
tقیمة النسبي

القیمة 
االحتمالیة

1
الراتب غیر المتوازن مع الجهد المبذول یساهم في 

3.281.07465.694.0950.000.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

2
ضعف الحوافز التشجیعیة المعنویة المقدمة للمرأة 

3.331.06866.694.8470.000.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

3
ضعف المحفزات المالیة في المواقع القیادیة یساهم 

3.181.09263.532.4930.013.في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

4
افتقار المرأة للقدرة المالیة التي تساهم في تطویر 

قدراتها ومهاراتها یساهم في قلة وصولها للمناصب 
.اإلداریة

3.130.95662.632.1100.036

5
عدم توفر اإلمكانیات واألدوات الالزمة في العمل 

والتي تساهم في إظهار قدرات المرأة یساهم في قلة 
.وصول المرأة للمناصب القیادیة

3.211.03764.123.0630.002

3.230.84864.524.1190.000جمیع الفقرات

1.97تساوي " 248"یة ودرجة حر 0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

منللدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتيالمادیةالمعوقاتأكثرأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهة

 ضعف الحوافز التشجیعیة المعنویة المقدمة للمرأة یساهم في قلة " والتي تنص على 2الفقرة رقم
%) 66.69(حیــث احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نســبي " علیــاوصــول المــرأة للمناصــب اإلداریــة ال

وتعزو الباحثة هذه النتیجة بأن المرأة في األونروا تحتاج للـدعم المعنـوي لكـي تسـتطیع أن تمـارس 
عملهـا القیـادي وتســتطیع أن تحـارب مــن أجـل الحصـول علــى المناصـب االداریــة العلیـا فالتشــجیع 

وظ األسـریة واالجتماعیـة التـي یمكـن أن تتعـرض لهـا المعنوي قد یسـاعدها علـى تحمـل كـل الضـغ
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وهي في منصب قیادي فبالرغم من كـل الـدعم المقـدم مـن قبـل األونـروا للمـرأة العاملـة فیهـا إال أن 
العاملین في مكتـب غـزة اإلقلیمـي یـرون بـأن أكبـر المعوقـات المادیـة التـي تعیـق تقـدم المـرأة إدرایـًا 

الشـهابي ومحمـد (وتتوافـق نتـائج الدراسـة مـع دراسـة .ة للمـرأةهو ضعف الحوافز التشـجیعیة المقدمـ
حیــث أكــدت علــى أن عــدم تــوفر الحــوافز والمكافــآت فــي الوظــائف العلیــا أهــم المعوقــات ) 2001،

التي ) 2008القحطاني، (، وكذلك دراسة %)88(المادیة التي تمنع تقدم المرأة إداریا بوزن نسبي 
حــد المعوقــات التــي تقــف أمــام المــرأة وتمنعهــا مــن التقــدم بینــت أن ضــعف المحفــزات التشــجیعیة أ

.وظیفیاً 
وتعــزو الباحثــة هــذا التوافــق بــین الدراســة الحالیــة والدراســات الســابقة هــو أن اإلنســان دائمــًا بحاجــة 
للتشــجیع والــدعم لكــي یســتمر فــي العطــاء والتقــدم والمــرأة بحاجــة إلــى دعــم وتشــجیع مضــاعف لكــي 

.ب اإلداریة العلیاتستطیع التقدم في المناص

 الراتب غیر المتوازن مع الجهد المبـذول یسـاهم فـي قلـة وصـول " والتي تنص على  1الفقرة رقم
) 65.69(حیـــــــث احتلـــــــت المرتبـــــــة الثانیـــــــة بـــــــوزن نســـــــبي " المـــــــرأة للمناصـــــــب اإلداریـــــــة العلیـــــــا

وا مقارنـــة بالمؤسســـات وتفســـر الباحثـــة هـــذه النتیجـــة إلـــى أن إجمـــالي الرواتـــب المقدمـــة فـــي األنـــر 
الدولیة األخرى منخفضة والعمل في مناصب إداریة علیا یحتاج لجهد مضاعف ووقت أطول فـي 
العمــل، لــذلك المــرأة بحاجـــة أن یكــون الراتــب متـــوازن مــع الجهــد المبـــذول لكــي تســتطیع مواجهـــة 

ت النتیجــة واتفقــ. متطلبــات غیابهــا عــن أســرتها وبیتهــا لمــدة طویلــة كمصــاریف الحضــانات وغیرهــا
التي أكدت بأن عدم تناسب الراتب مع الجهود المبذولة مـن ) 2001الشهابي  ومحمد،(مع دراسة 

أهــم المعوقــات المادیــة التــي تعیــق تقــدم المــرأة إداریــا، ولعــل التوافــق بــین الدراســة الحالیــة والدراســة 
لعـراق فـي وقـت السابقة هو أن الدراسة السابقة أجریت على عـامالت فـي مؤسسـات حكومیـة فـي ا

الحصـــار أي تقریبـــًا مشـــابهة لوضـــع قطـــاع غـــزة المحاصـــر منـــذ ســـنوات وتفـــاقم الفقـــر والبطالـــة 
.وارتفاع في الحیاة المعیشیة

منللدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتيالمادیةالمعوقاتأقلأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهة

 ضــعف المحفــزات المالیــة فـي المواقــع القیادیــة یســاهم فــي قلــة وصــول "علــى والتــي تــنص 3الفقـرة
وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى المواقـع اإلداریـة العلیـا بحاجـة إلـى " المرأة للمناصب اإلداریة العلیا

جهــد مضــاعف عــن الوظــائف الروتینیــة فــالمرأة بحاجــة كغیرهــا مــن العــاملین إلــى محفــزات مالیــة 
ل ضـــغوط العمـــل فـــي هـــذه المناصـــب وتعـــوض أســـرتها وخاصـــة أن الوضـــع تشـــجعها لكـــي تتحمـــ

واتففــت . االقتصــادي فــي قطــاع غــزة صــعب وبحاجــة لهــذه المحفــزات المالیــة لكــي تســاعد أســرتها
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التـــي أكـــدت بـــأن ضـــعف المحفـــزات المالیـــة فـــي ) 2001الشـــهابي  ومحمـــد،(الدراســـة مـــع دراســـة 
العـزام (وكـذلك مـع دراسـة تي تعیـق تقـدم المـرأة إداریـا، المواقع القیادیة من أهم المعوقات المادیة ال

التــي بینــت بــأن ضــعف المحفــزات المالیــة للمواقــع القیادیــة هــي الحــواجز التــي ) 2003والشــهابي، 
بــین الدراســة الحالیــة تقــف أمــام المــرأة وتمنعهــا مــن الحصــول علیهــا، وتعــزو الباحثــة هــذا التوافــق

یــــــة ضــــــروریة للمــــــرأة والرجــــــل لتشــــــجیعهم علــــــى العمــــــل المحفــــــزات المالوالدراســــــة الســــــابقة هــــــو 
.واالستمرار في التقدم وظیفیاً 

 افتقــار المــرأة للقــدرة المالیــة التــي تســاهم فــي تطــویر قــدراتها ومهاراتهــا " والتــي تــنص علــى4الفقــرة
وتعــزو %)62.3(علــى المرتبــة األخیــرة بــوزن نســبي "یســاهم فــي قلــة وصــولها للمناصــب اإلداریــة

ثة هذه النتیجة إلى أن الوضع االقتصادي في قطاع غـزة صـعب وكثیـر مـن العـائالت یكـون الباح
، وتتفــق بهــذا مــع الزوجــة فــالمرأة دائمـًا تُــؤثر غیرهــا علــى نفسـها/مصـدر دخلهــا معتمــد علـى االبنــة

التي بینت أن أحد الحـواجز التـي تقـف أمـام المـرأة هـو  افتقارهـا ) 2003العزام والشهابي، (دراسة 
.درة المالیةللق

) المعوقات المادیة(یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الرابع وبصفة عامة
" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحاید % 64.52، و الوزن النسبي  یساوي  3.23تساوي 

اوي الجدولیة والتي تسtوهي اكبر من قیمة 4.119المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة % " 60
مما یدل على أن المعوقات 0.05وهي اقل  من 0.000و والقیمة االحتمالیة تساوي  1.97
_ تؤثر تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث المادیة

احثة هذه النتیجة وتعزو الب.05.0للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا 
إلى صعوبة األوضاع االقتصادیة التي نحیاها في قطاع غزة سواء من حصار أو بطالة أو فقر 
ینعكس على العامالت في مكتب غزة االقلیمي التابع لوكالة الغوث كجزء من الشعب الفلسطیني، 

الشهابي (راسة واتفقت مع د.ویمنعهن من تطویر أنفسهن للمنافسة على الوظائف اإلداریة العلیا
التي أكدت أن المعوقات المادیة أحد الحواجز التي تمنع المرأة من تقلد منصب ) 2001ومحمد ،

التي بینت أن المعوقات االقتصادیة هي أحد ) 2001كعكي، (قیادي، وكذلك تتفق مع دراسة 
.العوائق التي تمنع المرأة من التقدم وظیفیاً 
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تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في المعوقات القانونیةتؤثر: الفرضیة الخامسة: خامساً 
للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا _ مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث 

05.0.
للعینة الواحدة على فقرات المحور الخامس tتم استخدام اختبار الختبار الفرضیة الخامسة

والذي یبین آراء أفراد عینة الدراسة في التاليوالنتائج مبینة في الجدول ) معوقات القانونیةال(
):المعوقات القانونیة(فقرات المحور الخامس 

)5.6(جدول رقم 
المعوقات القانونیة: تحلیل فقرات المحور الخامس

المتوسط الفقرةمسلسل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوزن 
النسبي

tة قیم
القیمة 
االحتمالیة

1
قلة القوانین والتشریعات بخصوص الحوافز 

3.361.06367.205.2320.000.المشجعة على عمل المرأة

2
التطبیقات غیر الدقیقة للقوانین والتشریعات 

3.351.02366.975.2590.000.تشكل عائقا أمام تطور المرأة

3

جتماعي قلة مراعاة القوانین لدور المرأة اال
وخصوصا ما یتعلق بإجازات األمومة 

.والعنایة باألطفال
3.251.10564.943.4550.001

4
ضعف آلیات الرقابة زاد حجم الصعوبات 

3.340.93566.815.5790.000.التي تواجه المرأة

5
ضعف الثقة بالقضاء واإلنصاف یدفع المرأة 

3.251.05665.003.6360.000للسكوت وعدم الشكوى

6
ضعف التنظیم للحركة النسویة یؤثر سلبًا في 

3.331.00766.555.0200.000.تطور المرأة وظیفیاً 

7

خلو القوانین والتشریعات من نصوص 
للحصة النسائیة لضمان حصة مضمونة 

یساهم في قلة وصول المرأة إلى المناصب 
.اإلداریة العلیا

3.251.06064.963.6070.000

8
لة برامج التأهیل والتدریب حول حقوق ق

وواجبات المرأة العاملة في األونروا یساهم في 
.قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة

3.151.04863.102.2840.023

3.280.81765.645.3410.000جمیع الفقرات

1.97تساوي " 248"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 
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للـدور القیـاديالمـرأةممارسـةتعیقالتيالقانونیةالمعوقاتأكثرأنالسابقالجدولمنحظنال
:هيالعینةأفرادنظروجهةمن

ــة القــوانین والتشــریعات بخصــوص الحــوافز المشــجعة علــى " والتــي تــنص علــى  1الفقــرة رقــم .1 قل
الباحثــة هــذه النتیجــة وتعــزو%) 67.20(حیــث احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نســبي " عمــل المــرأة

إلــى أن سیاســة المســاوي فــي ســاعات العمــل واألجــور بــین المــرأة والرجــل فــي األونــروا ال تراعــي 
الطبیعة االجتماعیـة للمـرأة والتزاماتهـا  االسـریة، فالـدوام فـي مكتـب غـزة االقلیمـي  یتطلـب العمـل 

ــًا وهــذا ممــا یزیــد تعــب المــرأة ویثقــل كاهلهــا ویجعلهــ ا تتراجــع عــن العمــل فــي لــثمن ســاعات یومی
ن تضـطر للعمـل لسـاعات أطـول مـن ذلـك، فـالمرأة بحاجـة لقـوانین أالمناصب االداریة خوفـا مـن 

التزاماتهـا األسـریة واالجتماعیـة واتفقـت لكي تتمكن من التوفیـق بـین عملهـا و تشجعها على العمل 
بخصـوص الحــوافز التــي أكـدت بـأن قلــة القـوانین والتشــریعات ) 2005جبـر، (الدراسـة مـع دراســة 

المشجعة على عمل المرأة من أكبر المعوقات القانونیة التي تمنع المـرأة مـن التقـدم وظیفیـًا بـوزن 
%).77(نسبي 

 التطبیقـات غیـر الدقیقـة للقـوانین والتشـریعات تشـكل عائقـًا أمـام " التـي تـنص علـى 2الفقرة رقم
تعـــزو  الباحثـــة ذلـــك إلـــى ان و )%66.97(بـــوزن نســـبي المرتبـــة الثانیـــةاحتلـــت " تطـــور المـــرأة

الكثیر من القوانین الموضوعة في الوكالة ال تطبق بحذافیرها على جمیع الموظفین وهذا سـبب 
فــي ضــعف وضــع المــرأة فــي مكتــب غــزة االقلیمــي رغــم كــل سیاســات الوكالــة مــن أجــل ضــمان 

" 4الفقـرة رقـم تحقیق كافة القوانین واالجراءات على الجمیع ومما یزید ذلك تأكیدًا هو حصـول
علـى المرتبـة الثالثـة  حیـث یـرى " ضعف آلیـات الرقابـة زاد حجـم الصـعوبات التـي تواجـه المـرأة

العـــاملون فـــي مكتـــب غـــزة االقلیمـــي أنهـــم بحاجـــة آللیـــات رقابـــة أشـــد لضـــمان تطبیـــق القـــوانین 
والتـي) 2005جبـر، (، وتتفـق الدراسـة مـع دراسـة الموضوعة لتضـمن تطـور المـرأة فـي العمـل

أكدت أن التطبیقات غیـر الدقیقـة للقـوانین والتشـریعات مـن أكبـر المعوقـات القانونیـة التـي تمنـع 
%).73.8(تقدم المرأة بوزن نسبي 

منللدور القیاديالمرأةممارسةتعیقالتيالقانونیةالمعوقاتأقلأنالسابقالجدولمننالحظ
:هيالعینةأفرادنظروجهة

ــ7الفقــرة رقــم .1 ــة مراعــاة القــوانین لــدور المــرأة االجتمــاعي وخصوصــا مــا " نص علــىوالتــي ت قل
المرتبــــة الســــابعة بــــوزن نســــبي حیــــث احتلــــت" یتعلــــق بإجــــازات األمومــــة والعنایــــة باألطفــــال 

إلــى أن المــرأة بحاجــة لمزیــد مــن القــوانین التــي تســاعدها علــى الباحثــة ذلــكتعــزو%) 64.94(
أسـابیع و 8الوكالـة تمـنح العـامالت إجـازة وضـع تعـادل التوفیق بین عملها وبیتها وقد رغم أن
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یحق للعامالت في مكتب غزة االقلیمي أخذ ساعة إجازة لرضاعة المولـود لمـدة عـام مـن تـاریخ 
میالده إال أن المرأة ما تزال بحاجة لمزید من القوانین ، حیث یسمح لها بأخذ إجازة ساعیة، أو 

ا تســمح بـذلك وغیرهـا مـن القــوانین التـي تسـهل علیهــا العمـل مـن داخـل منزلهــا إذا طبیعـة عملهـ
قلــة مراعــاة القــوانین لــدور والتــي أكــدت أن ) 2005جبــر، (واتفقــت الدراســة مــع دراســة .العمــل

مـن أكبـر المعوقـات المرأة االجتماعي وخصوصا ما یتعلق بإجازات األمومة والعنایـة باألطفـال
%).73.6(القانونیة التي تمنع تقدم المرأة بوزن نسبي 

قلـة بـرامج التأهیـل والتـدریب حـول حقـوق وواجبـات المـرأة العاملـة فـي األونـروا " 8الفقرة رقـم .2
علــى المرتبــة الثامنــة واألخیــرة بــوزن " یســاهم فــي قلــة وصــول المــرأة للمناصــب االداریــة العلیــا

-نروااألو –الباحثة ذلك إلى أن لجنة المرأة في مكتب غزة االقلیمي تعزو%) 63.1(نسبي 
قامــت بعمــل دورات تدریبیــة حــول حقــوق وواجبــات المــرأة حســب القــوانین المعمــول بهــا فــي 

التــي أكــدت علــى أن قلــة بــرامج التأهیــل ) 2005جبــر، (األونــروا واختلفــت بــذلك مــع دراســة 
والتدریب حول حقـوق وواجبـات المـرأة العاملـة مـن أكبـر المعوقـات القانونیـة التـي تمنـع المـرأة 

%).77.2(ورها القیادي بوزن نسبي من ممارسة د

) المعوقات القانونیة(یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الخامس وبصفة عامة
" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحاید % 65.64، و الوزن النسبي  یساوي   3.28تساوي 

الجدولیة والتي تساوي tوهي اكبر من قیمة 5.341المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة % " 60
المعوقات مما یدل على أن0.05وهي اقل  من 0.000و والقیمة االحتمالیة تساوي  1.97

_ تؤثر تأثیرُا مباشرًا على ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالة الغوث القانونیة
وتعزو الباحثة هذه النتیجة .05.0للدور القیادي عند مستوى داللة إحصائیة ) غزة(األونروا 

بصفة عامة إلى أن العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لوكالة الغوث یرون بأن المرأة بحاجة 
لمزید من القوانین تمنحها امتیازات تتالءم مع مسئولیاتها األسریة واالجتماعیة وكذلك وجود آلیة 

التي ) 2005جبر،(واتفقت مع دراسة .ن الموضوعةرقابة صارمة للمحافظة على تطبیق القوانی
أكدت المعوقات القانونیة أحد الحواجز التي تقف أمام المرأة وتمنعها من ممارسة دورها القیادي 

التي بین أن المعوقات القانونیة هي أحد ) 2001مرعي، (،وكذلك دراسة %)73.4(بوزن نسبي 
.تقدم وظیفیاً المعوقات التي تقف أمام المرأة وتمنعها من ال
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تحلیل محاور الدراسة

والـذي یبـین آراء أفـراد التـاليجـدول الللعینة الواحدة والنتائج مبینـة فـي tتم استخدام اختبار 
، و 3.38عینة الدراسة في محاور الدراسة و یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع المحاور یساوي   

ـــر  مـــن % 67.52الـــوزن النســـبي  یســـاوي   ـــد وهـــي أكب ـــوزن النســـبي المحای tوقیمـــة % " 60" ال

، و القیمـة 1.97الجدولیة والتي تساوي tوهي اكبر من قیمة 11.711المحسوبة المطلقة تساوي 
وجـــود معوقـــات تـــؤثر تـــأثیرُا ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05وهـــي اقـــل  مـــن 0.000االحتمالیـــة تســـاوي 

ســة الموظفــات فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي علــى ممار 0.05مباشــرًا ذو داللــة احصــائیة عنــد مســتوى 
.للدور القیادي) األونروا(لوكالة الغوث  

)5.7(جدول رقم 
تحلیل محاور الدراسة

المحورمسلسل
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ف 
حرا

االن
ري

عیا
الم

بي
نس

ن ال
وز

ال

مة 
قی

t

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

3.560.62171.2614.2970.000المعوقات االجتماعیة1

3.330.62466.688.4510.000ت اإلداریةالمعوقا2

3.320.73266.306.7950.000المعوقات الشخصیة3

3.230.84864.524.1190.000المعوقات المادیة4

3.280.81765.645.3410.000المعوقات القانونیة5

3.380.50767.5211.7110.000جمیع المحاور

1.97تساوي " 248"ودرجة حریة 0.05ستوى داللة الجدولیة عند مtقیمة 

االونـروا یـرون رغـم -تفسر الباحثة النتائج السابقة هو أن العاملین في مكتب غـزة االقلیمـي
وبـدأتمجتمعیـة،بتغیـراتجـاءتالتـيوالثقافیـةواالقتصـادیة واالجتماعیـةكـل التطـورات السیاسـیة

والمهنیة،االجتماعیةالنشاطاتمعظموفيالتعلیم،نمیادیفيفرص متكافئةعلىالمرأة بالحصول
تعیـقوالتـيالمـرأة،علـىتأثیرهـادرجـاتفـيوتتبـاینمتنوعـةالمـرأة التـي تواجـهالمعوقـاتأنإال

.للدور القیاديممارستها
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)رقمجدولنتائجمنویتضح 5.7 :یليما(
ال المعوقـات االجتماعیـة وبـوزنمجـهـيالدراسـةعینـةأفـرادعنهـاعبـرالتـيالمعوقـاتأكثـر.1

مـا زال الفلسطینيالمجتمععادات وتقالیدنأإلىالنتیجةهذهالباحثةوتعزي%.71.26نسبي
.عاطفتهـاعلـىلالرتكـازالمـرأةقـدراتمـننظـرة تقلـلهنـاكحیـث نجـدأفـرادهعلـىتسـیطر
الجتماعیـة هـي أكبـر التـي أكـدت أن المعوقـات ا) 2009الرقـب،(دراسة معالنتیجةهذهواتفقت

،%)73.08(بــوزن نســبي عامــل یــؤثر علــى عمــل المــرأة ویمنعهــا مــن ممارســة الــدور القیــادي
والعـاداتالثقافیـةبالموروثـاتتتعلـقالتـيالثقافیةالعواملأناستنتجتالتي) 2003شتات، (

للمناصـبأةالمـر تـوليعلـىالمـؤثرةالعوامـلأكثـرالفلسـطینيالمجتمـعفـيوالتقالید، واألعـراف
.واإلداریةالقیادیة

وتعـزو الباحثـة ذلـك % 66.68واحتلت المرتبـة الثانیـة مجـال المعوقـات االداریـة بـوزن نسـبي .2
إلى المرأة في األونروا ما تزال تحتاج لدعم إداري من قبل المسؤولین وتفویض صالحیات لها 

ف قـدرتها علـى أداء لكي تستطیع أن تمارس مهامها ویجب تغییر الصورة المـأخوذة عـن ضـع
عــــودة، (المهــــام الصــــعبة والحــــزم اإلداري واالتصــــال االداري واتفقــــت الدراســــة مــــع كــــل مــــن 

التي أكدت على أن المعوقات اإلدایة احتلت المرتبة الثانیة في المعوقات التـي تمنـع )2002
.%)65.6(المرأة من ممارسة دورها القیادي بوزن نسبي 

فمـال % 66.3ن نصـیب مجـال المعوقـات الشخصـیة بـوزن نسـبي أما المرتبة الثالثـة كانـت مـ.3
تـزال المــرأة هـي أحــد المعوقـات التــي تقـف حــاجزًا أمـام نفســها فهـي بحاجــة إلـى اســتغالل كافــة 
قدراتها ومهاراتها التي منحها اهللا إیاها والتي تكتسبها من خـالل حیاتهـا العملیـة وعلیهـا العمـل 

تعمـل بهـا بحاجـة لهـا لكـي تقـدم كامـل خـدماتها لالجئـین بإیمان بأن المجتمـع والمؤسسـة التـي 
حیـث وضـحت بـأن المعوقـات الشخصـیة هـي ) 2009الرقـب،(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

إحدى المعوقات التي توثر على العامالت في الجامعات الفلسـطینیة فـي قطـاع غـزة وتمـنعهن 
%).66.6نسبي (من ممارسة الدور القیادي بوزن 

فهـذا یـدل % 65.64بة الرابعة فكانت من نصیب مجال المعوقات القانون بوزن نسبي أما المرت.4
علــى شــعور المـــوظفین بــأنهم بحاجـــة لمزیــد مـــن القــوانین التــي تـــدعم عمــل المـــرأة فــي األونـــروا 
وتشــجعها علــى التطــور الــوظیفي وتمنحهــا امتیــازات تــتالءم مــع التزاماتهــا االجتماعیــة واألســریة 

التــي بینــت أن المعوقــات القانونیــة هــي أكثــر ) 2005جبــر،(لك مــع دراســة واتفقــت الدراســة بــذ
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وتقـف -الضـفة الغربیـة-المعوقات تأثیرًا على العامالت في القطاع العام فـي محافظـات الشـمال
%).73.08(أمام تقدمهن إداریًا بوزن نسبي 

 وتعـزو % 64.52أما المرتبة الخامسة فكانت من نصیب مجال المعوقـات المادیـة بـوزن نسـبي
الباحثــة ذلــك إلــى أن رغــم صــعوبة األوضــاع االقتصــادیة التــي نحیاهــا فــي قطــاع غــزة إلــى أن 
العاملین في األونروا یجـدوا بـأن المعوقـات المادیـة هـي أقـل الحـواجز التـي تقـف فـي وجـه المـرأة 

التــي ) 2001الشــهابي ومحمــد،(وتمنعهــا مــن ممارســة الــدور القیــادي وبــذلك اتفقــت مــع دراســة 
ضحت بـأن المعوقـات المادیـة أحـد المعوقـات التـي تمنـع النسـاء مـن تقلـد منصـب قیـادي بـوزن و 

%).65(نسبي 

في متوسط 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى :الفرضیة السادسة:سادساً 
ــة الغــوثتقــدیرات العــاملین فــي  ــروا _مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكال ــاألون ات التــي تحــول دون للمعوق

الجنس،الحالـة االجتماعیـة،المؤهل ( ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك المؤسسة تبعـًا لمتغیـر 
.) العلمي، الدرجة الوظیفیة، سنوات الخدمة

: ویتفرع من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة

فـي متوسـط تقـدیرات العـاملین 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى . 6.1
للمعوقـات التـي تحـول دون ممارسـة المـرأة للـدور األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثفي 

.الجنسالقیادي في تلك المؤسسة تعزى إلى
بین إجابات المبحوثین في  قالختبار الفرو tالختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

للمعوقات التي تحول األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثالعاملین في متوسط تقدیرات 
جدول الوالنتائج مبینة في الجنسدون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك المؤسسة تعزي إلى 

:التالي
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)5.8(جدول رقم 
مكتب غزة ین في للفروق بین إجابات المبحوثین في  متوسط تقدیرات العاملtنتائج  اختبار  

للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك األونروا _االقلیمي لوكالة الغوث
المؤسسة تعزي إلى الجنس

الوسط العددالجنسالمحور
الحسابي

االنحراف 
tقیمة المعیاري

القیمة 
االحتمالیة

المعوقات االجتماعیة
-1033.4370.615ذكر

2.7160.007
1463.6520.613أنثى

-1033.2770.676ذكرالمعوقات اإلداریة
1.2080.228

1463.3740.583أنثى

1033.5750.701ذكرالمعوقات الشخصیة
4.9290.000

1463.1320.699أنثى

-1023.0220.959ذكرالمعوقات المادیة
3.2720.001

1373.3780.722أنثى

-1023.0700.871ذكرلمعوقات القانونیةا
3.5420.000

1373.4400.739أنثى

-1033.3520.538ذكرجمیع المحاور
0.6260.532

1463.3930.485أنثى

وهـي اقـل مـن 0.626المحسوبة المطلقة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Tو یتبین أن قیمة 
0.532لجمیـع المحـاور تسـاوي  ، وكـذلك القیمـة االحتمالیـة1.97تسـاوي الجدولیة والتـي Tقیمة 

ممــا یــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 0.05وهــي أكبــر مــن 
05.0 مكتــب غــزة االقلیمــي لوكالــة متوســط تقــدیرات العــاملین فــي فــي آراء أفــراد العینــة فــي

للمعوقـات التــي تحــول دون ممارسـة المــرأة للـدور القیــادي فــي تلـك المؤسســة تعــزي ا األونــرو _الغـوث
والتقالیـدالعـاداتوتوحـدالمحیطـةالظـروفتوحـدإلـىالنتیجـةهـذهالباحثـةوتعـزو. الجـنسإلـى 

القیـادي رغـم للـدورالمـرأةممارسـةمعوقـاتاتجـاهوالتصـوراتالمعتقـداتتوحـدواألعـراف، وبالتـالي
التـي وضـحت بأنـه التوجــد ) 2008غــانم وآخـرون، (واتفقـت الدراسـة مـع دراسـة جـنساخـتالف ال

التـــي )  2009الرقـــب، (فــروق ذات داللـــة احصــائیة تعـــود لمتغیــر الجـــنس ، واختلفــت مـــع دراســة 
وضــحت بــأن هنــاك اخــتالف فــي وجهــات نظــر العــاملین فــي الجامعــات الفلســطینیة فــي قطــاع غــزة 

.تعزى لمتغیر الجنس
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في متوسط تقدیرات العاملین 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال: 6.2
للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثفي 

.الحالة االجتماعیةالقیادي في تلك المؤسسة تعزى إلى

ن األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة في  متوسط تم استخدام اختبار تحلیل التبای
للمعوقات التي تحول دون األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثتقدیرات العاملین في 

عند مستوى  الحالة االجتماعیةتعزى إلى ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك المؤسسة
05.0.الجدول التاليینة في والنتائج مب:

)5.9(جدول رقم 
بین إجابات المبحوثین في  متوسط تقدیرات العاملین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثفي 
االجتماعیةالحالة تعزى إلى المؤسسة

مصدر التباینعنوان المحور
مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة
"F"

القیمة 
االحتمالیة

المعوقات االجتماعیة
3.06031.020بین المجموعات

2.6950.047 92.7192450.378داخل المجموعات

95.778248المجموع

المعوقات اإلداریة
3.67231.224مجموعاتبین ال

3.2310.023 92.8182450.379داخل المجموعات

96.490248المجموع

المعوقات الشخصیة
0.51530.172بین المجموعات

0.3180.812 132.3362450.540داخل المجموعات

132.851248المجموع

المعوقات المادیة
13.31634.439بین المجموعات

6.6080.000 157.8482450.672داخل المجموعات

171.164248المجموع

المعوقات القانونیة
7.73432.578بین المجموعات

4.0100.008 151.0682450.643داخل المجموعات

158.802248المجموع

جمیع المحاور
2.58230.861بین المجموعات

3.4490.017 61.1352450.250داخل المجموعات

63.717248المجموع

2.46تساوي 0.05ومستوى داللة ) 245، 3(الجدولیة عند درجتي حریة fقیمة 
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Fوهي أكبر من قیمـة 3.449المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fیتبین أن قیمة 

وهــي 0.017ة  االحتمالیــة لجمیــع المحــاور تســاوي ، وكــذلك القیمــ2.46الجدولیــة والتــي تســاوي 
مما یدل  على وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي  متوسـط تقـدیرات العـاملین فـي 0.05أقل من 

ـــة الغـــوث ـــروا _مكتـــب غـــزة اإلقلیمـــي لوكال ـــي تحـــول دون ممااألون ـــات الت ـــدور للمعوق رســـة المـــرأة لل
القیادي في تلك

اختبــار شــفیهولتحدیــد الفــروق بــین أیــن فئتــین تــم اســتخدامتماعیــةالحالــة االجتعــزى إلــى المؤسســة
:التاليوالنتائج مبینة في الجدول

)5.10(جدول رقم 
اختبار شفیه للفروق المتعددة بین المتوسطات حسب متغیر الحالة االجتماعیة

المحور
الفروق بین 
المتوسطات

أرملة/أرملمطلقة/مطلقمتزوجة/متزوجعزباء/أعزب

عوقات االجتماعیةالم

0.312-*0.534-0.018-عزباء/أعزب

0.294-0.516-0.018متزوجة/متزوج

0.5160.222*0.534مطلقة/مطلق

0.222-0.3120.294أرملة/أرمل

المعوقات اإلداریة

0.300-0.523-0.046عزباء/أعزب

0.347-*0.569-0.046-متزوجة/متزوج

0.222*0.5230.569مطلقة/مطلق

0.222-0.3000.347أرملة/أرمل

المعوقات المادیة

0.145-0.339-0.478عزباء/أعزب

0.623-*0.817-0.478-متزوجة/متزوج

0.194*0.3390.817مطلقة/مطلق

0.194-0.1450.623أرملة/أرمل

المعوقات القانونیة

0.079-0.497-0.265عزباء/أعزب

0.344-*0.762-0.265-متزوجة/متزوج

0.418*0.4970.762مطلقة/مطلق

0.418-0.0790.344أرملة/أرمل

جمیع المحاور

0.098-0.402-0.080عزباء/أعزب

0.178-*0.482-0.080-متزوجة/متزوج

0.304*0.4020.482مطلقة/مطلق

0.304-0.0980.178أرملة/أرمل



116

" أن الفروق بین طبقتي الذین یوضح نتائج اختبار شفیة ) 5.10(ومن جدول رقم 
تعزو الباحثة إلى أن الحالة االجتماعیة و " المطلقات"والفروق لصالح "  مطلقات"و " متزوجین

للمرأة تؤثرأ تأثیرًا كبیرا على جمیع جوانب حیاتها وخاصة في مجتمعنا فالمرأة المطلقة ال تستطیع 
عمل في أي مكان وال تستطیع التأخیر في العمل أو السفر إلى الخارج خوفًا من الوقوع في أن ت

لحالة االجتماعیة لصالح مشاكل اجتماعیة لذلك نجد أن هناك فروق في اجابة العینة تعود لمتغیر ا
التي وضح بأن یوجد فروق ذات داللة ) 2003أبو هنذي، (المطلقات، وتتفق الدراسة مع دراسة 

.صائیة تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة لصالح المطلقات عند مقارنتهن مع المتزوجاتاح

في متوسط تقدیرات 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : : 6-3
للمعوقات التي تحول دون ممارسة األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثالعاملین في 

.المؤهل العلميللدور القیادي في تلك المؤسسة تعزى إلىالمرأة

تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة في  متوسط 
للمعوقات التي تحول دون األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثتقدیرات العاملین في 

عند مستوى  مؤهل  العلمي التعزى إلى ك المؤسسةممارسة المرأة للدور القیادي في تل
05.0. التاليجدول الوالنتائج مبینة في:

)5.11(جدول رقم 
بین إجابات المبحوثین في  متوسط تقدیرات العاملین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثفي 
المؤهل العلميتعزى إلى المؤسسة

مجموع مصدر التباینعنوان المحور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة
"F"

القیمة 
االحتمالیة

المعوقات االجتماعیة
0.21920.109بین المجموعات

0.2820.755 95.5602460.388المجموعاتداخل 

95.778248المجموع

المعوقات اإلداریة
0.13920.070بین المجموعات

0.1780.837 96.3512460.392داخل المجموعات

96.490248المجموع

المعوقات الشخصیة
0.82320.412بین المجموعات

0.7670.466 132.0282460.537داخل المجموعات

132.851248المجموع

4.02922.0152.8450.060بین المجموعاتالمعوقات المادیة
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مصدر التباینعنوان المحور
مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة
"F"

القیمة 
االحتمالیة

167.1352360.708داخل المجموعات

171.164238المجموع

المعوقات القانونیة
2.98221.491بین المجموعات

2.2580.107 155.8202360.660داخل المجموعات

158.802238المجموع

جمیع المحاور
0.08220.041بین المجموعات

0.1580.854 63.6352460.259داخل المجموعات

63.717248المجموع

3.03تساوي 0.05ومستوى داللة ) 264، 2(الجدولیة عند درجتي حریة fقیمة 

Fوهي اقل من قیمة 0.158ور مجتمعة تساوي المحسوبة لجمیع المحاFأن قیمة و یتبین 

وهــي 0.854، وكــذلك القیمــة االحتمالیــة لجمیــع المحــاور تســاوي  3.03الجدولیــة والتــي تســاوي 
ممـــا یـــدل  علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي  متوســـط تقـــدیرات 0.05اكبـــر مـــن 

قـــات التـــي تحـــول دون ممارســـة للمعو األونـــروا _مكتـــب غـــزة االقلیمـــي لوكالـــة الغـــوثالعـــاملین فـــي 
ـــك المؤسســـة ـــادي فـــي تل ـــدور القی ـــةتعـــزى إلـــى المـــرأة لل ـــى توحـــدالمؤهـــل العلمـــي وتعـــزو الباحث إل

الظـــروف المحیطـــة وتوحـــد العـــادات والتقالیـــد اتجـــاه معوقـــات ممارســـة المـــرأة للـــدور القیـــادي رغـــم 
.اختالف المؤهل العلمي

ي بینت بأنه ال توجد عالقة بین المؤهل العلمي الت) 2004الحسین، (وتتفق الدراسة مع دراسة 
بینت بأنه ال توجد عالقة بین ) 2003البنیان، (وكذلك دراسة . وبین وصول المرأة لمنصب قیادي

.المؤهل العلمي وبین وصول المرأة لمنصب قیادي

تقدیرات في متوسط 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : : 6-4
للمعوقات التي تحول دون ممارسة )األونروا(العاملین في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوث

.المرأة للدور القیادي في تلك المؤسسة تعزى إلى الدرجة الوظیفیة
تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة في  

األونروا للمعوقات التي تحول _في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثمتوسط تقدیرات العاملین 
تعزى إلى الدرجة الوظیفیة عند مستوى  دون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك المؤسسة

05.0 . التاليوالنتائج مبینة في جدول:-
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)5.12(جدول رقم 
One Way )نتائج تحلیل التباین األحادي  ANOVA) بین إجابات المبحوثین في  متوسط تقدیرات العاملین

للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القیادي في تلك األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثفي 
الدرجة الوظیفیةتعزى إلى المؤسسة

مصدر التباینعنوان المحور
مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
تالمربعا

قیمة
"F"القیمة االحتمالیة

المعوقات االجتماعیة
4.98222.491بین المجموعات

6.7500.001 90.7962460.369داخل المجموعات

95.778248المجموع

المعوقات اإلداریة
1.54920.774بین المجموعات

2.0060.137 94.9412460.386داخل المجموعات

96.490248جموعالم

المعوقات الشخصیة
0.61620.308بین المجموعات

0.5730.565 132.2362460.538داخل المجموعات

132.851248المجموع

المعوقات المادیة
1.67620.838بین المجموعات

1.1670.313 169.4882360.718داخل المجموعات

171.164238المجموع

المعوقات القانونیة
5.82622.913بین المجموعات

4.4940.012 152.9762360.648داخل المجموعات

158.802238المجموع

جمیع المحاور
1.86920.934بین المجموعات

3.7160.026 61.8482460.251داخل المجموعات

63.717248المجموع

3.03تساوي 0.05ومستوى داللة ) 264، 2(الجدولیة عند درجتي حریة fقیمة 

ــائج الجــدول الســابق  ــین أن قیمــة ومــن نت المحســوبة لجمیــع المحــاور مجتمعــة تســاوي Fیتب
، وكــذلك القیمــة االحتمالیــة لجمیــع 3.03الجدولیــة والتــي تســاوي Fوهــي أكبــر مــن قیمــة 3.716

مما یدل  على وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي  0.05وهي أقل من 0.026المحاور تساوي 
األونـــــروا للمعوقـــــات التـــــي _متوســــط تقـــــدیرات العـــــاملین فـــــي مكتـــــب غـــــزة االقلیمــــي لوكالـــــة الغـــــوث

ــدور القیــادي فــي تلــك المؤسســة ــد تعــزى إلــى الدرجــة الوظیفیــةتحــول دون ممارســة المــرأة لل ، ولتحدی
:التاليوالنتائج مبینة في الجدولبار شفیهاختالفروق بین أي طبقتین تم استخدام 



119

)5.13(جدول رقم 
الدرجة الوظیفیةاختبار شفیه للفروق المتعددة بین المتوسطات حسب متغیر 

الفروق بین المتوسطاتالمحور
5من الدرجة 

أقل من - 
10الدرجة 

-10من الدرجة 
15أقل من الدرجة 

من الدرجة 
20حتى- 15

المعوقات االجتماعیة
0.288*100.282أقل من الدرجة -5من الدرجة 

0.006*0.282-15أقل من الدرجة -10من الدرجة 

0.006-0.288-20حتى-15من الدرجة 

المعوقات القانونیة
0.254*100.325أقل من الدرجة -5من الدرجة 

0.071-*0.325-15أقل من الدرجة -10من الدرجة 

0.2540.071-20حتى-15من الدرجة

جمیع المحاور
0.152*100.179أقل من الدرجة -5من الدرجة 

0.027-*0.179-15أقل من الدرجة -10من الدرجة 

0.1520.027-20حتى-15من الدرجة 

أقل من -10من الدرجة " الفروق بین طبقتي یتضح أن  ) 5.13(ومن نتائج الجدول رقم 
أقــل -5مــن الدرجــة " والفــروق لصــالح "  10أقــل مــن الدرجــة -5مــن الدرجــة " و " 15الدرجــة 

تعزو الباحثة هـذه االختالفـات إلـى أن المـوظفین فـي الـدرجات االولـى مـن العمـل "10من الدرجة 
في المعوقات التي تمنع المرأة من ممارسـة الـدور القیـادي ألنهـم ماالداري یشعرون أكثر من غیره

ــــــات ویلمســــــوهایعیشــــــوا هــــــذ ــــــت الدراســــــة مــــــع دراســــــة . ه المعوق و دراســــــة ) 2002عــــــودة،(واتفق
رجة الوظیفیة التي أكدت بأنه یوجد فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر الد) 2001الشهابي،(

لدرجـةداللـة إحصـائیةذاتفـروقوجودعدماستنتجتالتي) 2009الرقب، (واختلفت مع دراسة 
الدرجـةلمتغیـرتبعـاوقـات التـي تمنـع المـرأة مـن ممارسـة الـدور القیـاديللمعالعینـةأفـرادتقـدیر

.الوظیفة
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في متوسط تقدیرات 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى :  : 6-5
األونروا للمعوقات التي تحول دون ممارسة _العاملین في مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوث

.للدور القیادي في تلك المؤسسة تعزى إلى سنوات الخدمةالمرأة 

تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة في  متوسط 
للمعوقات التي تحول دون األونروا _مكتب غزة االقلیمي لوكالة الغوثتقدیرات العاملین في 

.05.0عند مستوىسنوات الخدمةتعزى إلى المؤسسةممارسة المرأة للدور القیادي في تلك 
- :التاليجدول الوالنتائج مبینة في 

)5.14(جدول رقم 
یبین إجابات المبحوثین في  متوسط تقدیرات العاملین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

سنوات الخدمةة للدور القیادي تعزى إلى للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأمكتب غزة في 

مجموع مصدر التباینعنوان المحور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة
"F"القیمة االحتمالیة

المعوقات االجتماعیة
0.95920.480بین المجموعات

1.2440.290 94.8192460.385داخل المجموعات

95.778248المجموع

المعوقات اإلداریة
3.90621.953بین المجموعات

5.1890.006 92.5842460.376داخل المجموعات

96.490248المجموع

المعوقات الشخصیة
3.50921.755بین المجموعات

3.3370.037 129.3422460.526داخل المجموعات

132.851248المجموع

المادیةالمعوقات 
2.59121.295بین المجموعات

1.8140.165 168.5732360.714داخل المجموعات

171.164238المجموع

المعوقات القانونیة
1.35020.675بین المجموعات

1.0120.365 157.4522360.667داخل المجموعات

158.802238المجموع

جمیع المحاور
2.18421.092مجموعاتبین ال

4.3660.014 61.5322460.250داخل المجموعات

63.717248المجموع

3.03تساوي 0.05ومستوى داللة ) 264، 2(الجدولیة عند درجتي حریة fقیمة 
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وهي أكبر من قیمة 4.366المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fو یتبین أن قیمة 
Fوهـي 0.014، وكـذلك القیمـة االحتمالیـة لجمیـع المحـاور تسـاوي 3.03لتي تسـاوي الجدولیة وا

على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  متوسـط تقـدیرات العـاملین فـي مما یدل 0.05أقل من 
للمعوقـــات التـــي تحـــول دون ممارســـة المـــرأة للـــدور األونـــروا _مكتـــب غـــزة االقلیمـــي لوكالـــة الغـــوث

لتحدیـد الفـروق بـین اختبار شـفیهوتم استخدام سنوات الخدمةتعزى إلى سةالقیادي في تلك المؤس
:التاليالطبقات والنتائج مبینة في الجدول

)5.15(جدول رقم 
سنوات الخدمةاختبار شفیه للفروق المتعددة بین المتوسطات حسب متغیر 

الفروق بین المتوسطاتالمحور
5منأقل

سنوات
أقل -سنوات 5من 

سنوات10من 
10من

سنوات فأكثر

المعوقات اإلداریة
*0.1200.324سنوات5منأقل

0.1200.204-سنوات10أقل من -سنوات 5من 

0.204-*0.324-سنوات فأكثر10من

المعوقات 
الشخصیة

*0.1640.323سنوات5منأقل

0.1640.158-سنوات10أقل من -سنوات 5من 

0.158-*0.323-ات فأكثرسنو 10من

جمیع المحاور
*0.0950.244سنوات5منأقل

0.0950.150-سنوات10أقل من -سنوات 5من 

0.150-*0.244-سنوات فأكثر10من

سـنوات 10مـن" و " سـنوات5مـنأقل" والجدول السابق یوضح أن الفروق بین طبقتي 
وتعـزو الباحثـة هـذه االختالفـات إلـى أن المـوظفین "سـنوات5مـنأقـل" والفـروق لصـالح "فـأكثر

لخدمـــة تبعـــًا لمتغیـــرات یختلــف تصـــورهم للمعوقـــات  التـــي تــؤثر علـــى عمـــل المـــرأة حســب ســـنوات ا
الحیاة، حیث الموظف في بدایة عمله یطمح بـأن یحصـل علـى منصـب قیـادي ویعمـل ویجـد ولكـن 

واتفقــت . هــذه المعوقــات وتصــبح أمــرُا روتینیــاً یصــتدم بالمعوقــات وبعــد فتــرة مــن العمــل یتعــود علــى
التــي أكــدت بأنــه یوجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة تعــزى ) 2008القحطــاني، (الدراســة مــع دراســة 

.لمتغیر سنوات الخدمة
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السادسالفصل  
نتائج الدراسة والتوصيات

  مقدمة

  نتائج الدراسة

التوصيات

الدراسات المستقبلية
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-:مقدمة
یتضــمن هــذا الفصــل ملخصــًا ألهــم النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــالل هــذه الدراســة، 
وأهــم التوصـــیات المقترحـــة علـــى ضـــوء النتـــائج والتـــي تســهم فـــي المســـاعدة علـــى التغلـــب علـــى أهـــم 
المعوقات التي تقف أمام الموظفات وتمنعهن من ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقلیمي لوكالـة

.للدور القیادي) األونروا(الغوث 

- :نتائج الدراسة
هــدفت هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى أكثــر المعوقــات تــأثیرًا علــى ممارســة الموظفــات فــي 

:للدور القیادي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) األونروا(مكتب غزة اإلقلیمي 

اإلجتماعیــة و ممارســة الموظفــات فــي مكتــب هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین المعوقــات.5
،05.0للــدور القیــادي عنــد مســتوى داللــة إحصــائیة ) األونــروا(غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

والعـاداتالثقافیـةبالموروثـاتتتعلـقالتـيالثقافیـةإلـى العوامـلالنتیجـةهـذهالباحثـةوتعـزي
التي تؤثر وتتحكم باألفراد رغـم كـل التقـدم واالنفتـاحالفلسطینيالمجتمعفيوالتقالید، واألعراف

.واإلداریةالقیادیةالمناصبفهي تضع المرأة في قالب معین وتمنعها من تولي

هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة احصـــائیة بـــین المعوقـــات اإلداریـــة و ممارســـة الموظفـــات فـــي مكتـــب غـــزة .6
وتعـــزو ،05.0یـــادي عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائیة للـــدور الق) األونـــروا(اإلقلیمـــي لوكالـــة الغـــوث 

الباحثـــة ذلـــك إلـــى المـــرأة فـــي األونـــروا مـــا تـــزال تحتـــاج لـــدعم إداري مـــن قبـــل المســـؤولین وتفـــویض 
صــالحیات لهــا لكــي تســتطیع أن تمــارس مهــام قیادیــة، ویجــب تغییــر الصــورة المــأخوذة عــن ضــعف 

.زم اإلداري واالتصال االداريقدرتها على أداء المهام الصعبة والح

هناك عالقة ذات داللة احصائیة بین المعوقات الشخصـیة وممارسـة الموظفـات فـي مكتـب غـزة .7
،وتعـزو 05.0للـدور القیـادي عنـد مسـتوى داللـة إحصـائیة ) األونـروا(اإلقلیمي لوكالة الغوث 

مــرأة فــي قالــب معــین وتتعــود المــرأة علیــه الباحثــة ذلــك إلــى العوامــل االجتماعیــة التــي تضــع ال
فمــال تــزال المــرأة هــي أحــد وتــرى الخــروج عــن الصــورة النمطیــة الموضــوعة لهــا مشــكلة كبیــرة،

المعوقـات التــي تقــف حـاجزًا أمــام نفســها فهــي بحاجـة إلــى اســتغالل كافـة قــدراتها ومهاراتهــا التــي 
یــة وعلیهــا العمــل بإیمــان بــأن المجتمــع منحهــا اهللا إیاهــا والتــي تكتســبها مــن خــالل حیاتهــا العمل

.ا لكي تقدم كامل خدماتها لالجئینوالمؤسسة التي تعمل بها بحاجة له
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هناك عالقة ذات داللة احصائیة بـین المعوقـات القانوینـة و ممارسـة الموظفـات فـي مكتـب غـزة .8
فهــذا ،05.0للــدور القیــادي عنــد مســتوى داللــة إحصــائیة ) األونــروا(اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

یدل على شعور الموظفین بأنهم بحاجة للمزید من القـوانین التـي تـدعم عمـل المـرأة فـي األونـروا 
.وتشجعها على التطور الوظیفي وتمنحها امتیازات تتالءم مع التزاماتها االجتماعیة واألسریة

ة الموظفــات فــي مكتــب غــزة هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین المعوقــات المادیــة و ممارســ.9
وتعـزو ،05.0للدور القیادي عند مسـتوى داللـة إحصـائیة ) األونروا(اإلقلیمي لوكالة الغوث 

الباحثــة ذلــك إلــى أن رغــم صــعوبة األوضــاع االقتصــادیة التــي نحیاهــا فــي قطــاع غــزة إلــى أن 
قـل الحـواجز التـي تقـف فـي وجـه المـرأة العاملین في األونروا یجـدوا بـأن المعوقـات المادیـة هـي أ

.وتمنعها من ممارسة الدور القیادي

فـي آراء أفـراد العینـة فـي 0.05داللـةمسـتوىعنـدإحصـائیةداللـةذاتفـروقتوجـدال.10
للمعوقــات التــي ) األونــروا(متوســط تقــدیرات العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

النتیجـةهـذهالباحثـةوتعـزو،القیادي تعزي إلى متغیر الجنستحول دون ممارسة المراة للدور 
المعتقـداتتوحـدواألعـراف، وبالتـاليوالتقالیـدالعـاداتوتوحـدالمحیطـةالظـروفتوحـدإلـى

.القیادي رغم اختالف الجنسللدورالمرأةممارسةمعوقاتاتجاهوالتصورات

فـي آراء أفـراد العینـة فـي 0.05داللـةمسـتوىعنـدإحصـائیةداللـةذاتفـروقتوجـدال.11
للمعوقــات التــي ) األونــروا(متوســط تقــدیرات العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 
إلـى توحـد وتعـزو الباحثـةتحول دون ممارسـة المـراة للـدور القیـادي تعـزي إلـى المؤهـل العلمـي،

رأة للــدور القیــادي رغــم الظــروف المحیطــة وتوحــد العــادات والتقالیــد اتجــاه معوقــات ممارســة المــ
.اختالف المؤهل العلمي

في آراء أفـراد العینـة فـي متوسـط 0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجد.12
للمعوقــات التــي تحــول -األونــروا–تقــدیرات العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

تعـزو الباحثـة إلـى أن و ، الـة االجتماعیـةدون ممارسة المراة للدور القیادي تعزي إلى متغیـر الح
ــا  ــأثیرًا كبیــرا علــى جمیــع جوانــب حیاتهــا وخاصــة فــي مجتمعن ــة للمــرأة تــؤثرأ ت الحالــة االجتماعی
فالمرأة المطلقة ال تستطیع أن تعمل في أي مكان وال تستطیع التأخیر في العمل أو السفر إلى 

أن هناك فروق فـي اجابـة العینـة تعـود الخارج خوفًا من الوقوع في مشاكل اجتماعیة لذلك نجد
.لحالة االجتماعیة لصالح المطلقاتلمتغیر ا



125

في آراء أفـراد العینـة فـي متوسـط 0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجد.13
للمعوقــات التــي تحــول -األونــروا–تقــدیرات العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

ـــةدون ممارســـة المـــراة ل ـــر الدرجـــة الوظیفی ـــى متغی ـــادي تعـــزي إل ـــدور القی ـــة هـــذه ،ل تعـــزو الباحث
ماالختالفات إلى أن الموظفین في الدرجات االولى من العمل االداري یشعرون أكثر من غیره

فـــي المعوقـــات التـــي تمنـــع المـــرأة مـــن ممارســـة الـــدور القیـــادي ألنهـــم یعیشـــوا هـــذه المعوقـــات 
.ویلمسوها

في آراء أفـراد العینـة فـي متوسـط 0.05داللةمستوىعندحصائیةإداللةذاتفروقتوجد.14
للمعوقــات التــي تحــول -األونــروا–تقــدیرات العــاملین فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي لوكالــة الغــوث 

ـــى متغیـــر ســـنوات الخدمـــة ـــادي تعـــزي إل ـــدور القی ـــة هـــذه ،دون ممارســـة المـــراة لل وتعـــزو الباحث
التــي تــؤثر علــى عمــل المــرأة حســب هم للمعوقــات المــوظفین یختلــف تصــور االختالفــات إلــى أن 

لخدمة تبعًا لمتغیرات الحیاة، حیث الموظـف فـي بدایـة عملـه یطمـح بـأن یحصـل علـى سنوات ا
منصــب قیــادي ویعمــل بجــد ولكــن یصــتدم بالمعوقــات وبعــد فتــرة مــن العمــل یتعــود علــى هــذه 

.المعوقات وتصبح أمرُا روتینیاً 
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:التوصیات
التـيالتوصـیاتبعـضیلـيفیمـاالباحثـةتعـرضالدراسـةهـذهنتـائجعنـهأسـفرتمـاوءضـفـي

مكتـب غـزة اإلقلیمـي لوكالـة الغـوث فـيالقیـاديللـدورالمـرأةممارسـةمعوقـاتعلـىللتغلـبتهـدف
-:)األونروا(

ضرورة أن یقوم المسؤولین في األونروا من خالل اللقـاءات التـي یـتم عقـدها مـع شخصـیات .1
مجتمع المحلي بتوضیح أهمیـة عمـل المـرأة اإلداري فـي مكتـب غـزة اإلقلیمـي وبحقیقـة من ال

.قدراتها الوظیفیة الداعمة لعمل األونروا
.التركیزعلى تشجیع توظیف النساء المؤهالت في الوظائف العلیا في مكتب غزة اإلقلیمي.2
ت أكبـــر، وتفـــویض أن یقـــوم المـــدراء العـــاملین فـــي األنـــروا بمـــنح النســـاء الموظفـــات مســـولیا.3

ثبات جدارتهن ٕ .الصالحیات لهن لإلعطائهن فرصة للتدریب وا
تقدیم تدریب محدد وموجـه نحـو تشـجیع النسـاء العـامالت فـي بأن تقوم دائرة الموارد البشریة.4

. مكتب غزة اإلقلیمي لتطویر قدراتهن اإلداریة واالشرافیة الالزمة لتبوء مواقع قیادیة
فـي مكتـب غـزة اإلقلیمـي بعمـل دورات وورشـات عمـل تهـدف إلـى ضرورة اهتمام المسـئولین .5

وأهمیـــة دورهـــن مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف المؤسســـة الداعمـــة توعیـــة العـــامالت بحقـــوقهن
.للالجئین الفلسطینین

دارةالـذاتإدارةفـيتدریبیـةدوراتعقـد.6 ٕ العاملـة فـي ثقـة المـرأةتعزیـزإلـىتهـدفالوقـتوا
مواقـعإلشـغالنفسـیًا ووجـدانیاً تهیئتهـاالـى◌ٕ دف أیضـًا وتهـ،بنفسـهامكتـب غـزة اإلقلیمـي 

.ةیقیاد
،في مكتب غـزة اإلقلیمـيالنسائیةالقیاداتتلعبهالذيالدوراستمراریةأهمیةعلىالتركیز.7

وظروفهـاأوضـاعهاوتحسـینالمـرأةتطـویرباتجـاهدافعـةقـوةتمثـلالقیـاداتهـذهأنحیـث
.یميفي مكتب غزة اإلقلمكانتهاوتعزیز

وضـع قـوانین مرنـة تسـاعد المـرأة علـى إیجـاد تـوازن بـین االلتزاماتهـا األسـریة والمهنیـة، كـأن .8
یسمح للنساء العامالت في مكتب غزة االقلیمي بأخذ إجازات ساعیة، وكـذلك العمـل نصـف 

.یوم مقابل نصف الراتب
ة واالجتماعیة، كأن توفیر الدعم المادي الكافي للمرأة لكي تستطیع مجابهة التزاماتها األسری.9

.یتم ربط الزیادة السنویة بجدول غالء المعیشة، ودفع زیادة مقابل مصاریف الحضانات
ضرورة اهتمام المسؤولین في األونروا بالناحیة النفسیة والصـحیة للنسـاء العـامالت، وتـوفیر .10

أمــــاكن عمــــل مریحــــة وصــــحیة، وتــــوفیر مــــا یلــــزم للموظفــــات لكــــي یقمــــن بأعمــــالهن علــــى 
.كمل وجهأ
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:دراسات مستقبلیة
:وهيالمستقبلیةالدراساتمنمجموعةإجراءالباحثةتقترح

)مكتـب غـزة اإلقلیمـي(وكالـة الغـوث الدولیـة فيالقیادیةالفلسطینیةالمرأةتجربة"حالةدراسة .1

.في األونرواللعامالتبهیحتذىكمثالعلى المعوقاتتغلبت

).مكتب غزة اإلقلیمي(وكالة الغوث الدولیةالعامالتلدىتالوقإدارةفاعلیةتقییم.2

وكالـة الغـوث الدولیـة لـدى العـامالت فـي القیادیـةالمهـاراتلتنمیـةمقتـرحتـدریبيبرنـامجفاعلیـة.3

).مكتب غزة اإلقلیمي(

مستوىوتحدیدالقیادیةالمواقعتبوءفيتطلعاتهانحوالفلسطینیةالمرأةاتجاهاتدراسة.4

).مكتب غزة اإلقلیمي(وكالة الغوث الدولیة فيالمواقعتلكإشغالهافيلدیهاوالرغبةحالطمو 



128

المراجع

المراجع العربية  : أوالً 

المراجع األجنية: ثانياً 

مواقع االنترنت": ثالثا



129

المراجع العربیة: أوالً 
: الكتب) 1

القرآن الكریم
مكرمبنمحمدمنظور،ابن:( 1994 للطباعة، الفكردار،3ط،3مج،العربلسان(

.بیروت
  هال للنشر 1المرأة واإلدارة تنمیة المهارات األساسیة للنجاح، ط:)2000(إمام، سماح ،

.والتوزیع، الجیزة، مصر
،حولةاالقلیمیالندوةالمرأة،لتمكینبحثیةرؤیةالقراروصناعةالمرأة:)2002(شهیدةالباز

.تونسوالتنمیة،االجتماعيالنوع
 األسالیب القیادیة واإلداریة في المؤسسات التعلیمیة، ): 2001(البدري، طارق عبد الحمید

.دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوریا
 مؤسسة الرسالة،1أصول تربیة المرأة المسلمة المعاصرة، ط): 2001(حسن، حفصة أحمد،

.بیروت، لبنان
 دار النقاش، بیروت، لبنان1المرأة في اإلسالم، ط): 1989(الیبي، محمد معروف الدو ،.
 دار الكندي، إربد، 1، طالقیادة أساسیات ونظریات ومفاهیم): 2004(حسن، ماهر محمد ،

.األردن
،ادي ظبي، أبواإلبداعي،التفكیرمركز،القیاداتصناعةتساعیة(2006):عليالحّم

.اإلمارات
فیصل وبشراحیل،طارق،السویدان)( .حزم، لبنانابندار،2ط،القائدصناعة: 2003
 السلوك القیادي وفعالیة اإلدارة، دار غریب للنشر والطباعة ):2000(شوقي، طریف

والتوزیع، القاهرة، مصر
دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1القیادة اإلداریة الفعالة، ط:)2010( السكارنة، بالل ،

األردنعمان، 
 المرأة الفلسطینیة والقانون ): 1994(الصایغ ، سلوى و المخلالتي، فاطمة وحسنیة إصالح

، مطابع أبو صرار، غزة، فلسطین1في قطاع، ط
 القیادة اإلداریة ودورها في صنع القرار ): 2004(عبد الحمید، عبد العظیم عبد السالم

.دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر
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 مطبعةالسعادة، مصر2طالمرأة بین الدین والمجتمع): 1981(عبد الباقي، زیدان،.
البحث العلمي، ،:)م2001(كاید،عبیدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق

.دار الفكر: عمان. مفهومه، أدواته، وأسالیبه
  دار وائل للنشر والتوزیع، ، 1القیادة االبتكاریة واالداء المتمیز، ط): 2004(عباس، سهیلة

.األردن
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة في العلوم :)1995(صالح حمد ،العساف

.مكتبة العبیكان: الریاض. السلوكیة
 أصولها وتطبیقاتها، دار –اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي ): 2008(عطوي، جودت

.الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، اإلردن
محمدوالفاضل،علياصرة،عی:( 2006 في اإلداریةالقیادةوأسالیباإلدارياالتصال(

.األردنعمان،والتوزیع،للنشرالحامددار،1ط،التربویةالمؤسسات

 مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة ): م1996(كشك، محمد بهجت
.مصر.االجتماعیة، دار الطباعة الحرة، اإلسكندریة

 دور المرأة المسلمة بین األصالة والمعاصرة، القدس، ): 2002(محسن، فاطمة خلیل
.فلسطین

 التعلیم العالي في فلسطین الواقع وسبل ): 2008(مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات
.، غزة، فلسطین1تطویره، ط

:أبحاث ودوريات) 2
خدیجةعلي،أبو:( ،رام اهللالتشریعي،للمجلسمةمقدورقة،والكوتاالمرأة(2005

.فلسطین
،جمالدولة،أبوعادل،الرشید:( 2001 تقدمهامعوقاتنحوالموظفةالمراةاتجاهات(

عمان،األردنیة،الجامعة،اإلداریةالعلوممجلةاألردنیة،األعمالمنظماتفيوظیفیا
.األردن

،عباسإبراهیمالزهیري:( 2006 بناتالثانویةالمدارسلمدیراتديالقیاالدورمعوقات(
185ص،43العدد،العربيالتربیةمستقبلمجلةعلیها،التغلبوكیفیة 285.ص-

،شعبانالسیسي:( 2003 لدىاالجتماعیةبالمهاراتوعالقتهاالقیاديالسلوكأنماط(
.80- 47ص األول،العدد،اإلداریةالبحوثمجلةالمصري،المدیر
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،موفقومحمد،أنعامالشهابي:( وجهة منالقیاديللموقعالمرأةتبوءمشكالت(2001
التحدیات مواجهةفياإلبداعیةالقیادةمؤتمر،)التجربة العراقیة(النسائیةالقیاداتنظر

.مصرالقاهرة،اإلداریة،للتنمیةالعربیةالمنظمة،العربیةلإلدارةالمعاصرة
مهاالهادي،عبد( 1999 البحوث مركزإسالمیة،نظروجهةفلسطینفيالمرأةاقعو :(

.فلسطیننابلس،والحكم،السیاسةدائرةالفلسطینیة،والدراسات
،زیادعثمان( 2003 لدراسات اهللاراممركز،الفلسطینیةالمرأةمشاركةفينقدیةقراءة:(

.فلسطیناهللا،رام.االنسانحقوق
،عليالعضایلة: ( 1998 القطاعفيالموظفةالمرأةتواجهالتياإلداریةالتالمشك(

4.العدد،14المجلد،واالجتماعیةاإلنسانیةللعلومالیرموكأبحاثمجلةالعام،
 المرأة وأنماط القیادة اإلداریة ،المؤتمر السنوي الرابع في اإلدارة،  ): 2003(علي، ابتهاج

.الوطن العربي، دمشق ، سوریاالقیادة االبداعیة لتطویر وتنمیة المؤسسات في
،اإلدارة المفاهیم والممارسات، كلیة التجارة، الجامعة :)2007(وآخرونماجد،الفرا

.اإلسالمیة، غزة، فلسطین
 المرأة في الواقع وفي التأثیر أكثر من نصف المجتمع): 2000(القرضاوي، یوسف محمد.

،1997)زهیرةكمال مشاركة وتطویرتخطیطإدارة،لسطینففيالقرارواتخاذالمرأة:(
.فلسطیناهللا،رامالدولي،والتعاونالتخطیطوزارةالمرأة،

 واقع المرأة العربیة في اإلدارة وسبل النهوض بها، المؤتمر ): 2001(كعكي، سهام صالح
، العربي الثاني في اإلدارة القیادة اإلبداعیة في مواجهة التحدیات المعاصرة لإلدارة العربیة

.المنظمة العربیة للتربیة والتعلیم، القاهرة

،فدوىاللبدي:( 2004 المرأة،دراساتمعهد:بیرزیتجامعةالسیاسي،والعملالمرأة(
.فلسطینبیرزیت،،المرأةدوریة دراسات

،مركز.االجتماعيالنوعقضایافيالعربیةالمرأةمنظمةتجربة:)2007(ندىمهدي
.األردنن،عماأمان،الدراسات

،2004)معروفناصر الفلسطینیة،الوطنیةالتشریعاتفيومكانتهاالمرأةوضعیة:(
.فلسطین،اهللارام،المجلس التشریعي

:الماجستیر ورسائل الدكتوراة رسائل ) 3
 درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة ): 2009(أبو زعیتر، منیر

.تطویرها، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطینللمهارات القیادیة وسبل
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 أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة :)2011(أبو عفش، إیناس
.على اتخاذ القرارات وحل المشكالت، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین

هناءهندي،أبو( 2003 المواقعفيالعاملةللمرأةداعیةواإلبالنفسیةالخصائص:(
.األردناألردنیة،عمان،،الجامعة)منشورةغیرماجستیررسالة(ن،عمافي مدینةالقیادیة

 مراكز قیادیة في المجال الریاضي في الدول العربیة اآلسیویة، ): 2009(األعرج، سمر
.رسالة ماجستیر، جامعة بیت لحم، فلسطین

 ت القیادیة لدى المسؤولین في شركة االتصاالت الخلویة المهارا): 2008(األغا، رائد
بین الواقع والمنظور المعیاري، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، ) جوال(الفلسطینیة 
. غزة فلسطین

 أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظیفي للمدراء العاملین في ): 2010(بظاظو، عزمي
.ا، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطینمكتب غزة االقلیمي التابع لألونرو 

سمرعودة،بني( 2002 المؤسسات فيالعلیااإلداریةللمناصبالمرأةوصولمعوقات:(
.فلسطیننابلس،.الوطنیةالنجاحجامعةالعامة،رسالة ماجستیر، الفلسطینیة

،إیمانالبنیان( 2003 الطبیة المهنفيالعاملةرأةالماتجاهاتعلىالمؤثرةالعوامل:(
.األردناألردنیة،الجامعةالعام، رسالة ماجستیر،القطاعمستشفیاتفيالمساعدة

،علیاءتفاحة:( 2003 ، رسالة الیومیةالصحففيالعاملةالصحفیةالمرأةمشكالت(
.األردن،األردنیةماجستیر، الجامعة

 مرأة الفلسطینیة العاملة في القطاع العام في الصعوبات التي تواجه ال): 2005(جبر، دینا
.محافظات شمال الضفة الغربیة،رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

،بشیرإیمانالحسین:( 2004 وزارة التربیةفيالقیادیةالمراكزفياألردنیةالمرأةتجربة(
.األردنللدراسات العلیا،عمانجامعة)رسالة دكتوراه غیر منشورة (والتعلیم

،سعیدحمایل:( 2003 المرأة،رسالة عملنحوالفلسطینیةالجامعاتطلبةاتجاهات(
.فلسطیننابلس،الوطنیة،النجاحجامعةماجستیر،

،سوسندویكات:( 2003 ،رسالة المرأةعملعلىوانعكاساتهاالعملسوقتغیرات(
األردناألردنیة،الجامعةماجستیر،

 معوقات ممارسة المرأة للسلوك القیادي في مؤسسات  التعلیم ): 2009(الرقب، مؤمنة
.العالي، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین
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 دراسة مسحیة على –المناخ التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي ): 2004(السكران، ناصر
جستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم ضباط قطاع األمن الخاصة بمدینة الریاض، رسالة ما

.األمنیة، السعودیة
،رناالسلعوس( الحكومي القطاعینفيالعاملةالمرأةلدىالشخصیةالسمات:(2001

.فلسطیننابلس،الوطنیةالنجاحجامعةنابلس،رسالة ماجستیر،مدینةفيوالخاص
 فاعلیة عمل المرأة كمدیرة في العوامل المجتمعیة المرتبطة ب): 2003(شتات، نهى إبراهیم

المدارس األساسیة والثانویة بمحافظات غزة، رسالة دكتوراه، جامعة شمس البرنامج 
.المشترك مع جامعة األقصى بغزة، القاهرة، مصر

 العالقة بین أنماط السلوك القیادي وأنماط االتصال لدى االداریین ): 2008(شحادة، رائف
اء هیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة، رسالة األكادیمیین من وجهة نظر أعض

.ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
المجالفيوالتدریباإلدارةمهامالعراقیةالمرأةتوليمعوقات):2005(میسونالجلیل،عبد

العراقالبصرة،جامعةماجستیر،الریاضي،رسالة
،إیمانعبود:( 2002 فياألسرةداخلالقرارباتخاذوعالقتهماوتعلیمهاالمرأةعمل(

.سوریادمشق،دمشق،، رسالة ماجستیر،جامعةوریفهامدینة دمشق
 سمات القیادة اإلداریة للمرأة السعودیة العاملة في القطاع الخاص ): 2006(العتیبي، هناء

.بمحافظات جدة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة
،أنعاموالشهابي،المجیددعبالعزام:( 2003 نحو األردنفيالقیادیةالمرأةاتجاهات(

العلوم-التطبیقیةللعلوماألردنیةالمجلةالعلیا،القیادیةالمواقعإلىالمرأةوصولمعوقات
114صالثاني،العددالسادس،المجلد،-اإلنسانیة - .عمان، األردن،94

،والتعلیم فيالتربیةلمدیريالقیاديالسلوكممارسةدرجة2004):(دهرخلفالعظامات
رسالةلهم، التابعیناألقساملرؤساءالتنظیميوااللتزامالوظیفيبالرضاوعالقتهااألردن
.األردنعمان،العلیا،للدراساتالعربیةعمانجامعةه،رادكتو 

،سالمأغادیرالعیدروس:( 2004 النسائیة التربویةلقیاداتاتواجههاالتيالعملضغوط(
.المكرمةمكة،ماجستیررسالة،اإلنسانيالسلوكعولمةعصرفيالقرىأمبجامعة

،وآخرونكلثمالغانم( 2008 المجتمع فيالقیادیةللمناصبالمرأةتوليمعوقات:(
.قطراألسرة،لشئوناألعلىالمجلسقطر،جامعةسالة ماجستیر،لقطري،

 نمط القیادة السائد في مدیریات التربیة والتعلیم بمحافظات غزة ): 2009(مغاري، تیسیر
وعالقته بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملین بها، رسالة ماجستیر، جامعة 

.األزهر، غزة ، فلسطین
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 األنماط القیادیة وعالقتها باألداء الوظیفي في المنظمات  األهلیة ): 2010(ناصر، حسن
من وجهة نظر العاملین فیها، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، غزة، الفلسطینیة،

.فلسطین
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)1(ملحق رقم 
قائمة المحكمین

مكان العملاالسم.م

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةیوسف عاشور. د.أ.1

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةماجد الفرا. د.أ.2

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةرشدي وادي. د.3

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةسامي أبو الروس. د.4

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةنافذ بركات. د.5

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةوسیم الهبیل.د.6

كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیةسمیر صافي. د.7

التجارة بجامعة األزهركلیةخلیل حجاج. د.8

كلیة التجارة بالقدس المفتوحة جالل شبات.د.9



139

)2(ملحق رقم 
االستبانة بشكلھا النھائي

الرحیمالرحمنهللابسم

: األخت الكریمة/األخ الكریم
المعوقــات التـي تواجـه الموظفــات وتمـنعهن مـن ممارسـة الـدور  "حـولدراسةبإجراءالباحثةتقوم

كمتطلـب للحصـول علـى درجـة الماجسـتیر)"األونـروا(في مكتب غزة االقـليمـي لوكالـة الغـوث  القيادي
.كلیة التجارة من الجامعة اإلسالمیة-في إدارة األعمال

علـیكمأتمنـىكمـاوالموضـوعیة،الدقـةتـوخيمتمنیـةالمرفقـةاالسـتبانةبتعبئـةالتكـرمیرجـى
بـأنعلمـاً .الدراسـةهـذهنتـائجعلیهـاتعتمـدأهمیـةمـنمإلجـابتكلمـاوذلـكاهتمـامكمبعـضإعطائهـا

.العلميالبحثألغراضإالتستخدمولنتامة،بسریةستعاملستدونالتيالمعلومات

.استجابتكموحسنلتعاونكمشكراً 

إیناس عوني الباز:الباحثة 
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:البیانات الشخصیة والوظیفیة: الجزء األول
أنثىذكر: الجنس. 1
:الحالة االجتماعیة. 2 عزباء/عزبأمتزوجة/متزوجمطلقة/مطلقأرملة/أرمل

دكتوراةماجستیربكالوریسدبلوم:المؤهل العلمي   . 3
:الدرجة الوظیفیة . 4

 10أقل من الدرجة -5من الدرجة 15أقل من الدرجة - 10من الدرجة20حتى- 15الدرجة من

سنوات فأكثر10منسنوات10أقل من -سنوات 5من سنوات  5منأقل: سنوات الخدمة . 5

فقرات االستبیان: ثانیاً 

الفقرة
درجة الموافقة

قلیلة جداً قلیلةمتوسطةكبیرةكبیرة جداً 
المعوقات االجتماعیة: المجال األول

عیة التي تمیز بین الرجل والمرأة تحد من التنشئة االجتما.1
.وصول المرأة للمناصب القیادیة

نظرة المجتمع إلى المرأة كربة بیت فقط تساهم في قلة وصول .2
.المرأة للمناصب االداریة

العادات والتقالید غیر المشجعة لقیادة المرأة تحد من وصول .3
.المرأة للمناصب القیادیة

الخاطئ  للدین والمعتقدات یحد من قدرة المرأة على الفهم.4
.تولي مناصب قیادیة

رفض الرجل لنجاح المرأة وتقلدها مناصب قیادیة یساهم في .5
. قلة وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا

تبعیة المرأة لألهل والزوج یضعف من استقاللیتها ویحد من .6
.یة العلیاوصولها إلى المناصب اإلدار 

خوف المرأة من وقوع مشكالت أسریة بسبب بقاءها فترة .7
طویلة من الوقت في العمل یساهم في قلة وصولها للمناصب 

.اإلداریة العلیا
خوف المرأة من وقوع مشاكل بینها وبین زوجها نتیجة متطلبات .8

.العمل القیادي یساهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة العلیا
مسؤولیة المرأة عن تربیة أبنائها یساهم في قلة وصولها إلى .9

.المناصب اإلداریة العایا
قلة تشجیع المجتمع للمرأة على االبتكار واالبداع في العمل .10

.االداري یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا
م في قلة وصول المرأة قلة متابعة المرأة لتعلیمها العالي یساه.11

.للمناصب االداریة العلیا



141

اعتقاد الكثیرین من الناس بأن المرأة تهتم باألمور الشكلیة على .12
.حساب الجوهر یقلل من فرص وصولها للمناصب القیادیة

قیود األهل والزوج على اختالط المرأة بالرجل یحد من وصول المرأة .13
.لمناصب إداریة علیا

تحفظ المجتمع واألسرة اتجاه سفر المرأة وخروجها في وقت متأخر .14
. لضرورات العمل  ییساهم في قلة وصولها للمناصب االداریة

.الزواج المبكر للفتاة یساهم في قلة وصولها للمناصب االداریة العلیا.15
األسریة بسبب التزاماتها(عدم قدرة المرأة على التفرغ للمهام القیادیة .16

.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة العلیا) واالجتماعیة
المعوقات اإلداریة: المجال الثاني

ضعف ثقة المسئولین بأداء المرأة العاملة یساهم في قلة .1
.وصول المرأة للمناصب االداریة

قلة تفویض الصالحیات للمرأة یساهم في قلة وصولها .2
.ب االداریةللمناص

عدم تقبل العاملون لقیادة المرأة لهم یساهم في قلة وصول .3
.  المرأة للمناصب االداریة

سیطرة الرجل المهنیة تحول دون التقدم اإلداري للمرأة في سلم .4
.المناصب العلیا

ضعف الثقافة اإلداریة لدى المرأة یساهم في قلة وصول المرأة .5
.داریةللمناصب اال

ضعف مشاركة المرأة بالقرارات الحاسمة للمنظمة یساهم في .6
. قلة وصولها للمناصب اإلداریة

ضعف الحزم اإلداري للمرأة یساهم في قلة وصول المرأة .7
.للمناصب االداریة

قلة مشاركة المرأة العاملة في البرامج التدریبیة أثناء الخدمة .8
.المرأة للمناصب االداریةیساهم في قلة وصول

ضعف المرأة في توظیف التكنولوجیا الحدیثة في االتصال .9
.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة

محدودیة قدرة المرأة على ادارة األزمات یساهم في قلة وصول .10
.المرأة للمناصب االداریة

ي یساهم في قلة ضعف قدرة المرأة على االتصال االدار .11
.وصول المرأة للمناصب االداریة

المنافسة غیر العادلة بین الرجل والمرأة على الوظیفة والترقیة .12
.یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
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قلة وضوح الوصف الوظیفي والطلب من المرأة القیام بأعمال .13
ول المرأة خارجة عن طبیعة وظیفتها یساهم في قلة وص

.للمناصب االداریة
اقتصار الترشیح للدورات على الرجال یساهم في قلة وصول .14

.المرأة للمناصب االداریة
التمییز في التعامل داخل العمل بین المرأة والرجل یساهم في .15

.قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
المعوقات الشخصیة: المجال الثالث

ام المرأة للعاطفة أكثر من العقل في التعامل مع القضایا احتك.1
.اإلداریة حد من وصول المرأة للمناصب إداریة علیا

ضعف الموضوعیة لدى المرأة في اتخاذ القرار مقارنة بالرجل .2
.أضعف من قدرتها على تولي مناصب قیادیة علیا

الرشیدة یساهم في قلة ضعف ثقة المرأة بقدرتها على اتخاذ القرارات .3
. تولي المرأة مناصب إداریة علیا

ضعف مقاومة المرأة للضغوط النفسیة یساهم في قلة وصول المرأة .4
.للمناصب االداریة العلیا

ضعف قدرة المرأة على المواجهة والتحدي یساهم في قلة وصول .5
.المرأة للمناصب االداریة العلیا

وانعكاساته ) موظفة/أم/زوجة/ابنة(لصراع األدوار تعرض المرأة .6
النفسیة السلبیة بشكل أكبر من الرجل مما یجعل من عملیة التوفیق 

.بینهما عائقًا للوصول إلى مواقع قیادیة متقدمة
التأثیرات النفسیة والتغییرات الجسدیة للحمل والوالدة قلل من فرص .7

.یاوصول المرأة للمناصب اإلداریة العل
عقدة الخوف الدائم من الفشل في التقدم والتطور لدى المرأة یساهم .8

.في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
ضعف وجود الدافع والرغبة لدى المرأة في تبوء موقع أعلى في .9

. العمل یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
همیتها في المجتمع یساهم في قلة ضعف إدراك المرأة لدورها وأ.10

.وصول المرأة للمناصب االداریة
قصور النظرة الشمولیة لدى المرأة وتركیزها على الجزیئات یساهم في .11

.قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
ضعف قدرة المرأة على المطالبة بحقها یساهم في قلة وصول المرأة .12

.للمناصب االداریة
اعتقاد المرأة بأن الرجل یتمتع باالمكانیات القیادیة أكثر منها یساهم .13

.في قلة وصول المرأة للمناصب االداریة
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قلة الرغبة لدى المرأة في الظهور إعالمیًا یساهم في قلة وصول .14
.المرأة للمناصب االداریة

لة وصول المرأة قلة اهتمام المرأة باألمور الفنیة واإلداریة یساهم في ق.15
.للمناصب االداریة

ضعف قدرة المرأة على االستماع الجید لما یقوله األخرون یساهم في .16
.قلة وصول المرأة للمناصب االداریة

المعوقات المادیة: المجال الرابع

الراتب غیر المتوازن مع الجهد المبذول یساهم في قلة وصول المرأة .1
.للمناصب االداریة

ضعف الحوافز التشجیعیة المعنویة المقدمة للمرأة یساهم في قلة .2
.وصول المرأة للمناصب االداریة

ضعف المحفزات المالیة في المواقع القیادیة یساهم في قلة وصول .3
.المرأة للمناصب االداریة

راتها افتقار المرأة للقدرة المالیة التي تساهم في تطویر قدراتها ومها.4
.یساهم في قلة وصولها للمناصب اإلداریة

عدم توفر االمكانیات واألدوات الالزمة في العمل والتي تساهم في .5
.إظهار قدرات المرأة یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب القیادیة

المعوقات القانونیة: المجال الخامس

.لمشجعة على عمل المرأةقلة القوانین والتشریعات بخصوص الحوافز ا.1
.التطبیقات غیر الدقیقة للقوانین والتشریعات تشكل عائقا أمام تطور المرأة.2
قلة مراعاة القوانیین لدور المرأة االجتماعي وخصوصا ما یتعلق باجازات األمومة .3

.والعنایة باألطفال
.لمرأةضعف آلیات الرقابة زاد حجم الصعوبات التي تواجه ا.4
ضعف الثقة بالقضاء واالنصاف یدفع المرأة للسكوت وعدم الشكوى.5
.ضعف التنظیم للحركة النسویة یؤثر سلبًا في تطور المرأة وظیفیاً .6
خلو القوانین والتشریعات من نصوص للحصة النسائیة لضمان حصة مضمونة .7

.ة العلیایساهم في قلة وصول المرأة إلى المناصب اإلداری
قلة برامج التأهیل والتدریب حول حقوق وواجبات المرأة العاملة في األونروا یساهم .8

.في قلة وصول المرأة للمناصب اإلداریة
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