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 شكر وتقدير

مػى الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سػيدنا محمػد كع
 .آلو كصحبو أجمعيف

عمى فضمو ككرمو, الػذم أعػاننو كىيػي لػو األسػباب حتػى تمكنػت  لىاالشكر هلل سبحانو كتع
 .مف إتماـ ىذه الدراسة

فإف أفضؿ مكاف يعتػرؼ فيػو باللضػؿ كانمتنػاف لذكيػو, حيػث يشػرفنو أف أت ػدـ  ....أما بعد
إلشػػرافو عمػػى ىػػذه  دطيففوب  ففريوسففعبد ففدببجزيػػؿ الشػػكر كانمتنػػاف ألسػػتاذم اللاضػػؿ الػػدكتكر/ 

الرسالة, كعمى حسف تعاممو الكريـ كنصحو الصادؽ كتكجيياتو السديدة, الذم كاف لو اللضؿ الكبير 
تماميا بسيكلة كيسر لىابعد اهلل سبحانو كتع  .فو إخراج ىذه الدراسة بيذه الصكرة, كا 

يػػدىا يػػة التجػػارة ممثمػػة فػػو عمكلكمكمػػا يسػػعدنو أف أت ػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كالت ػػدير لمجامعػػة اإلسػػالمية 
 .بالكميةكافة عضاء ىيةة التدريس أل ك سالمب مساألستاذ الدكتكر/

 أكـر اسماعيؿ سمكر كما أتكجو بالشكر كالت دير لمدكتكر اللاضؿ/

 .ب بكؿ مناقشة رسالتو اتلضميم, لنبيؿ عبد شعباف المكح /كالدكتكر اللاضؿ

 لمساعدتو فو التدقيؽ المغكم لمرسالة.نصار كالشكر مكصكؿ لألستاذ ال دير/محمد رمضاف 

كمػػا أت ػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لجميػػو مػػكظلو ديػػكاف المػػكظليف العػػاـ عمػػى مسػػاعدتيـ لػػو فػػو 
 .ت ديـ المعمكمات الالزمة لمدراسة

الدراسة,  إتماـالذيف ساعدكنو فو  كافة كالشكر مكصكؿ لجميو المكظليف فو كافة الكزارات
 .تكلـ يبخمكا عمو بالمعمكما

 الباحثة
 ىور الديراوي
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 ملخص الدراسة 

التعػػػرؼ عمػػػى دكر ديػػػكاف المػػػكظليف العػػػاـ فػػػو تمكػػػيف المػػػرأة فػػػو  إلػػػىالدراسػػػة  هىػػػدفت ىػػػذ
كالكقكؼ عمى مية كذلؾ مف كجية نظر اإلدارة العميا فو كزارات قطاع غزة, المناصب ال يادية الحكك 

أىػـ الصػعكبات التػو تعيػؽ كصػكؿ المػػرأة لممناصػب اإلداريػة العميػا كاسػتعراض الكاقػو اإلدارم لممػػرأة 
 فو المؤسسات اإلدارية.

 حيػػث اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػلو التحميمػػو لمالءمتػػو لمكضػػكع الدراسػػة, كقػػد تكػػكف
 مجتمو الدراسة مف جميو مكظلو اللةة العميا فو المؤسسات الحككمية فو قطاع غزة كالبالغ عػددىـ

كلتح يػػؽ , كمكظلػػة ان مكظلػػ( 292)مدراسػػة فتككنػػت مػػف كمكظلػػة أمػػا العينػػة اللعميػػة ل ان مكظلػػ (899)
 ف ػػرة مكزعػػة عمػػى خمػػس مجػػانت (47)أىػػداؼ الدراسػػة قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ اسػػتبانة مككنػػة مػػف 

, )النكع انجتماعو( )قانكف الخدمة المدنية, دكر لجاف التكظيؼ العاـ, ث افة الديكاف بالنسبة لمجندر
 SSSSمعػػايير الترقيػػة فػػو السػػمـ الػػكظيلو, المعي ػػات الشخصػػية( كقامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ برنػػامج 

أف  :مػف أىميػا مجمكعة مػف النتػاةج إلىكتكصمت الدراسة ,اإلحصاةو لتحميؿ استجابات أفراد العينة
معػايير الترقيػة كث افػة الػديكاف بالنسػبة لمجنػدر ك كؿ مف قانكف الخدمة المدنية كلجػاف التكظيػؼ العػاـ 

 فو السمـ الكظيلو ن تعيؽ تكلو المرأة لممناصػب اإلداريػة العميػا كذلػؾ مػف كجيػة نظػر اإلدارة العميػا
  ة المػػػػػرأة بػػػػػػالح كؽأف المعي ػػػػػات الشخصػػػػػية مثػػػػػؿ )ضػػػػػعؼ ث افػػػػػ.      عنػػػػػد مسػػػػػتكل دنلػػػػػة 

كالكاجبػات التػػو كلميػا ليػػا ال ػػانكف كالتشػريعات كعػػدـ ث ػػة المػرأة بنلسػػيا كغيرىػػا( تعمػؿ عمػػى صػػعكبة 
تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دنلػػػػة  .      تػػػػكلو المػػػػرأة لممناصػػػػب اإلداريػػػػة العميػػػػا عنػػػػد مسػػػػتكل دنلػػػػة 

مكظليف العاـ فو بيف اجابات المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف ال       عند مستكل دنلة  إحصاةية
)الجػػػنس,  إلػػػىتمكػػػيف المػػػرأة فػػػو المناصػػػب ال ياديػػػة الحككميػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر اإلدارة العميػػػا تعػػػزل 

عدة تكصيات  إلىكفو ضكء نتاةج ىذه الدراسة تكصمت الباحثة .المسمى الكظيلو, المؤىؿ العممو(
 أىميا:

مج مدركسػة مػف أجػؿ النيػكض أف يتبنى الديكاف خطة شاممة بمشاركة جميو الػكزارات ت ػـك عمػى بػرا
تشػػجيو المكظلػػػات عمػػى تنميػػػة , بكاقػػو المػػرأة, كالعمػػػؿ عمػػى تػػػذليؿ الع بػػات التػػػو قػػد تكاجييػػا المػػػرأة

 ا.فرص ت دميف لمناصب قيادية عمي مياراتيف اإلدارية كانلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا لزيادة
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Abstractب

This study aimed to identify the role of the General Personnel Council 

(GPC) in the empowerment of women in leader governmental positions, from 

the perspective of top management in ministries of the Gaza Strip. And to Know 

the most important difficulties that impede women's access to top level of 

managerial position and reviews the administrative reality of women in 

administrative institutions. 

The researcher employed the descriptive analytical method due to its 

relevance to the topic of the study. The study population consisted of all senior 

level staff in government institutions in the Gaza Strip estimated at (899) male 

and female employees. However, the actual sample consisted of  (292) 

respondents. The researcher, in order to achieve the objectives of the study, 

designed a (47) item questionnaire covering five areas, viz.( the Civil Service 

Law, the role of committees of public employment, GPC culture concerning 

gender, promotion criteria in the career ladder and personal obstacles). The 

researcher used the SSPS to statistically analyze the sample's responses. 

 The study revealed a set of  findings and the most important was  First,  the 

four areas of Civil Service Law, Public Employment committees, GPC culture 

concerning gender and Promotion criteria do not hinder women participation in 

leadership level positions, from the perspective of senior management at the 

significance of α = 0.05. Second, personal obstacles, such as unawareness of 

women's rights and duties guaranteed by the law and legislations, women 

lacking self- confidence and other factors, impede women's access to senior 

management positions at the significant level of α = 0.05. Third, there are 

statistically significant differences at the level of α = 0.05 among the 

respondents' answers on the role of the GPC in the empowerment of women in 

senior governmental positions, from the perspective of top management 

attributed to sex, Job Title and qualification. 

In light of the conclusions of this study, the researcher presents the following 

recommendations: 

GPC must adopt a comprehensive plan with the participation of all ministries 

based on well-designed programs for the sake of enhancing the empowerment 

of women and overcoming obstacles which women may face, encouraging  

female employees to upgrade their administrative  skills and to pursue post-

graduate studies so as to enrich their potentials for leading positions. 
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 المقدمة:

اإلنسػاف ككىبػون نعمػة الع ػؿ كالتلكيػر كالتػدبر كالتحميػؿ  إلػىالى منذ أف خمػؽ اهلل سػبحانو كتعػ
الح اةؽ كملون بإدارة األرض كعمارتيا كخالفتيا كلـ ييت ذلؾ التكميػؼ مػف فػراغ كلكػف كػاف  كاكتشاؼ

 . ( بصناعتو أثران فو اختياره كتكميلوكعال لعمـ الصانو )جؿ  

كتحديػد أكلكياتيػا أف تػكفر  ,ل د تبيف لػددارة الحديثػة بعػد دراسػة معم ػة حػكؿ أىميػة عناصػر اإلنتػاج
المصػػدر الح ي ػػو لتكػػكيف ال ػػدرات  إلػػىيػػة, معمكماتيػػة, ن يمكػػف أف تصػػؿ مػػكارد ماديػػة, طبيعيػػة, ت ن

ف ىمػػا مػػكارد بشػػرية مختػػارة بدقػػة كمعػػدة كفػػؽ اف رةيسػػاف لػػـ يتػػكفر فييػػا عنصػػر إنافسػػية المسػػتمرة الت
 .(2009 )الحسينو,ط كقكانيف كأنظمة العمؿ أسس مينية كعممية, كقيادات مؤثرة مطمعة عمى أنما

بػاختالؼ  كافػةمرأة أصبح ركنػان أساسػيان فػو الحيػاة العامػة لممجتمعػات كن شؾ أف مكضكع ال
 ,ف تمكيف المرأة فو مجانت العمؿ انقتصادم ىك طريؽ التنميةإ, كما اداتيا كت اليدىا كملاىيمياع

كتمكينيػػا فػػو الجكانػػب السياسػػية كانجتماعيػػة, كقػػد يحػػدث ذلػػؾ تغييػػران فػػو ال ػػكانيف كمػػا حػػدث فػػو 
 ,عمى الرجػؿ انن البكتمكينيا ن يعنو  ,لتعميـ كالتربية بعد أف ساىمت المرأة فيياتطكير نظريات ا

يجػػػاد ,كتمكينيػػا مػػػف دخػػػكؿ سػػكؽ العمػػػؿكلكػػف مػػػف خػػػالؿ تعزيػػز دكر المػػػرأة انقتصػػػادم   اإلطػػػار كا 
 ,مػػو الرجػػؿ ر كالتػػدريبكبالتػػالو المسػػاكاة فػػو فػػرص العمػػؿ كاألجػػك  ,التشػػريعو كانقتصػػادم لعمميػػا

ل يػػاـ نيضػػة كطنيػػة كتنميػػة  كسياسػػيان كاقتصػػاديان ىػػك شػػرط أسػػاستمكػػيف المػػرأة اجتماعيػػان  كلػػذلؾ فػػإف
إقامػػػة مجتمػػػو تسػػػكده قػػػيـ  إلػػػىن سػػػبيؿ , ك (2010شػػػاممة )الجيػػػاز المركػػػزم لدحصػػػاء اللمسػػػطينو, 

المسػػػاكاة كالعػػػدؿ انجتمػػػاعو إن باعتمػػػاد سياسػػػات جريةػػػة تػػػدعـ ث افيػػػان كعمميػػػان منزلػػػة المػػػرأة أسػػػريان 
كاقتصػػاديان كاجتماعيػػان عمػػى أسػػاس أح يتيػػا فػػو فػػرص متكافةػػة كمتسػػاكية مػػو  الرجػػؿ دكف سياسػػيان ك 

عمػػػى  مػػػرأةصػػػحيح أف ىنػػػاؾ تزايػػػد ممحػػػكظ لتكاجػػػد ال(, ك 2011ن بمعيػػػار الكلػػػاءة )جميمػػػو, تلرقػػػة إ
اف فػػو جميػػو البمػػدنػػو ن زاؿ ضػػعيلان إسػػتكيات اإلداريػػة كالتنليذيػػة إن مسػػتكيات صػػنو ال ػػرار فػػو الم

يحدث ىذا فو ظػؿ قػكانيف معظميػا يعطػو  .كافة ال طاعات العامة كالمشتركة كالخاصة العربية, فو
يكمػػف داخػػؿ الع ميػػة العربيػػة المنلػػذة ليػػػذه  غيػػر أف العػػاةؽ األسػػػاس ,ح ػػكؽ متسػػاكية لمرجػػؿ كالمػػرأة

المناصػػب  ىإلػػال ػػكانيف, فلػػو األجيػػزة الحككميػػة غالبػػان مػػا تصػػطدـ المػػرأة بعػػاةؽ الترقيػػات كالكصػػكؿ 
 .(2002اإلدارية العميا)المناعو, 
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مػف أجػؿ تيىيميػا  إف رفو كلاءة أداء المرأة فو مختمؼ مكاقو العمػؿ كمجانتػو ضػركرم جػدان 
ف األمػر يتطمػب الجمػو بػيف الم ػدرة إرةيسة فػو اتخػاذ ال ػرارات كعميػو فػلشغؿ مناصب قيادية كمكاقو 

كالتصكرات المست بمية لما سػيككف عميػو كضػو المػرأة  كالميارة فو رسـ انستراتيجيات كتحديد المعالـ
فػػو السػػنكات ال ادمػػة, كىػػذا يتطمػػب تشػػخيص المشػػكالت كالمعكقػػات التػػو تكاجػػو المػػرأة كالتػػو تبعػػدىا 

يجادعف تبؤ المكاقو ال يادية  كت ميػؿ تيثيراتيػا السػمبية كاتخػاذ الخطػكات  ,الحمكؿ الجذرية لمعالجتيػا كا 
 (2001ات المرأة فو تبؤىا لممكاقو ال يادية )الشيابو كمحمد,الجادة لتعزيز الث ة ب در 

بمشكمةبالدراسة:

, فػػو المػػكاتو نمػػف شػػياداتيف الجامعيػػة تلػػكؽ أعػػداد الرجػػاؿ عمػػى الػػرغـ مػػف أف أعػػداد النسػػاء
فػػو البػػرامج األدبيػػة كاننسػػانية  2011/2012قطػػاع غػػزة كانػػت نسػػبة اننػػاث الخريجػػات فػػو العػػاـ 

إن  ,(2013% لمذككر )الجياز المركزم لالحصاء اللمسطينو, 72% م ابؿ 79كالتجارية كال انكف 
مػا, كمػا أف نمػك حصػة المػرأة مػف الكظػاةؼ  سػكؽ العمػؿ مػا تػزاؿ متدنيػة نكعػان  إلػىف نسبة كلكجيا إ

أك تػكلو منصػب  ,كمػا أف ىنػاؾ مجػانت نتػزاؿ بعيػدة عنيػا مثػؿ العمػؿ كسػليرة اال يادية بطوء جدن 
رغـ قػدـ مشػاركة المػرأة فػو ىػذا المجػاؿ كػذلؾ فػو مجػاؿ انقتصػاد  ,جيزة األمنيةقيادم عاؿ فو األ

كالتخطػػػيط انقتصػػػادم كحتػػػى انجتمػػػاعو كىػػػذا كاقػػػو يشػػػير إلػػػو تنػػػاقض حصػػػة المػػػرأة مػػػف المراكػػػز 
كيكشػػؼ عػػف الع بػػات الح ي يػػة التػػو تكاجييػػا  ,ال ياديػػة كمسػػتكم التعمػػيـ كالتيىيػػؿ الػػذم تحصػػؿ عميػػو

 .(2005)فارس, العمؿ كفو المشاركة فو عممية صنو ال رار المرأة فو قطاع

كخملتيا سياسة العكلمة كتحرير المبادنت التجارية كبػرامج  ,إف التحكنت التو شيدىا العالـ
التكيػػؼ الييكمػػو كالتضػػخـ انقتصػػادم كتطػػكير تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كانتصػػانت فرضػػت تحػػديات 

دكرىا فو النيػكض  كأىمية ,شديد تعمؽ الكعو ب ضاياىا لحاحبإجديدة عمى المرأة العربية تستكجب 
كتكػاثر كجػكد النسػاء  ,حيػث إف ت سػيـ العمػؿ فػو العػالـ عمػى أسػاس الجػنس .بالمجتمو كانرت ػاء بػو

يجػػاديتسػػبب فػػو تكليػػد  ,عمػػاؿ المكتبيػػة البسػػيطة كقسػػـ المبيعػػات كالخػػدمات المنزليػػةفػػو مكاقػػو األ  كا 
انخلػػاض فػػو نسػػب تبػػؤ المػػرأة  إلػػىأدل  رىػػا كىػػذادـ المػػرأة كتطك كبات جمػػة أمػػاـ ت ػػعمشػػكالت كصػػ

, كعمػػى الػػػرغـ مػػف زيػػػادة مشػػاركة المػػػرأة فػػو سػػػكؽ العمػػػؿ (2009)عماشػػػة, .لممكاقػػو ال ياديػػػة العميػػا
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% )الجيػػػػاز المركػػػػزم 5, كلكػػػػف الزيػػػػادة لػػػػـ تػػػػزد عػػػػف 2012إلػػػػى العػػػػاـ  1996تػػػػدريجيان مػػػػف عػػػػاـ 
 (.2013لدحصاء اللمسطينو,

 ,عمى مكانتيا انجتماعية رةيس كيعتمد ىذا الدكر بشكؿ ,فو المجتمو ا فاعالن دكرن إف لممرأة 
تنػػامو دكرىػػا فػػو  إلػػىممػػا يمكنيػػا مػػف تيديػػة دكرىػػا بكلػػاءة كفاعميػػة, ممػػا يػػؤدم  ,منصػػبيا الػػكظيلوك 

كلػاءة المػرأة  إلػىمػف األبحػاث التػو تشػير  اكثيػرن  أف التطكير كالتغيير فو المجتمػو, كعمػى الػرغـ مػف
مكانكاسػػعة بػػيف قػػدرات المػػرأة مػػا زالػػت لكقيػػا أحيانػػا عمػػى الرجػػؿ إن أف اللجػػكة كت و الػػذم كالكاقػػ اتيػػاكا 

 .(2005فيشر, ) فو المؤسسات الحككمية كالخاصة تيايكشؼ عف ضعؼ مشارك

فػػػػو اللػػػػرص لمت ػػػدـ  إعطاةيػػػاكمحاكلػػػة عػػػػدـ  ,كمػػػا أف ىنػػػاؾ محػػػػاكنت لتحجػػػيـ دكر المػػػػرأة
كتيتـ  ,كتركيج انعت اد أف المرأة عاطلية بطبعيا ,متدنية إداريةظاةؼ المناصب الكظيلية كمنحيا ك 
ممػا يجعميػا غيػر مؤىمػة لتػكلو  ,أكثػر مػف اىتماميػا بعمميػا ككظيلتيػا ,بحياتيا الشخصػية ك األسػرية

 .(1998كالعطاء )الشيابو,  اإلبداعكيحد مف قدرتيا عمى  ,المناصب ال يادية

تتخػػذ الحككمػػة خطػػكات إيجابيػػة لم ضػػاء عمػػى الع بػػات كتؤكػد ىػػذه الدراسػػة عمػػى ضػػركرة أف 
لممػػرأة, كينبغػػو أف تكلػػؿ قػػكانيف  انقتصػػاديةال انكنيػػة كانجتماعيػػة التػػو تحػػكؿ دكف تح يػػؽ المسػػاكاة 

أك مزايػػا التكظيػػؼ  ,العمػػؿ بصػػلة خاصػػة عػػدـ حرمػػاف المػػرأة مػػف إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى الكظػػاةؼ
ؿ, كينبغػػػو أف تتػػػكلى الحككمػػػات تنسػػػيؽ انحتياجػػػات عمػػػى أم مػػػف المسػػػتكيات بالمسػػػاكاة مػػػو الرجػػػ

العاممػػة مثػػؿ كسػػاةؿ الن ػػؿ كمرافػػؽ الرعايػػة اليكميػػة مػػف أجػػؿ الحػػد مػػف الضػػغكط  لممػػرأةانجتماعيػػة 
أف تلػػرض ال ػػكانيف التػػو تكلػػؿ تكػػافؤ  انجتماعيػػة التػػو تثػػبط عػػـز المػػرأة عػػف العمػػؿ, كينبغػػو أيضػػان 

 .اللرص

د دكر ديكاف المػكظليف العػاـ فػو تمكػيف المػرأة بالمناصػب الدراسة لتحد ىذهكمف ىنا جاءت 
التػو قػد تكاجػو المػرأة المعكقػات معالجػة ت ديـ تكصػيات لػديكاف المػكظليف العػاـ ل ال يادية الحككمية ك

 .ىذه المناصبفو تكلييا 
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 كفو ضكء ما ت دـ فإف مشكمة البحث تدكر حكؿ السؤاؿ الرةيسو التالو:

العميفابباإلداريةلمناصبباالمرأةبالفمسطينيةبفيبينبالعامبفيبتمكينبوبدوربديوانبالموظفمابى -
 ة؟فيبالمؤسساتبال كوميةبفيبقطاعبغزب

بمتغيراتبالدراسة:

بمتغيراتبمستقمة: -بأ
 .الخدمة المدنيةقانكف  -1
 . دكر لجاف تكظيؼ الديكاف العاـ  -2
 .ث افة الديكاف بالنسبة لمجندر -3
 .معايير الترقية فو السمـ الكظيلو -4
 . الشخصية المتغيرات -5
بمتغيراتبتا عة: -بب
 .العميا اإلداريةمناصب بالالمرأة  دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف -1

بفرضياتبالدراسة:

 تتمحكر الدراسة حكؿ اللرضيات التالية:

( α≤0,05عند مستكل دنلػة ) إحصاةيةدنلة  اقانكف الخدمة المدنية تيثيران ذ يؤثرالفرضيةباألولى:ب
ب.العميا اإلداريةممناصب الب المرأة تمكيفعمى 

عنػػػػد مسػػػػتكل دنلػػػػة  إحصػػػػاةيةدنلػػػػة  اكر لجػػػػاف التكظيػػػػؼ العػػػػاـ تػػػػيثيران ذيػػػػؤثر دالفرضففففيةبالثانيففففة:
(α≤0,05 ) ب.مناصب اإلدارية العميابالالمرأة  تمكيفعمى

عنػػد مسػػتكل دنلػػة  إحصػػاةيةدنلػػة  الػػديكاف بالنسػػبة لمجنػػدر تػػيثيران ذ: تػػؤثر ث افػػة االفرضففيةبالثالثففة
(α≤0,05 ) مناصب اإلدارية العميابالالمرأة  تمكيفعمى. 

عنػد مسػتكل دنلػة  إحصػاةيةدنلػة  ارقية فػو السػمـ الػكظيلو تػيثيران ذتؤثر معايير التالفرضيةبالرا عة:
(α≤0,05 عمى )ب.مناصب اإلدارية العميابال المرأة تمكيف
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عنػػػػػد مسػػػػػتكل دنلػػػػػة  صػػػػػاةيةإحدنلػػػػػة  اذ  تػػػػػؤثر المتغيػػػػػرات الشخصػػػػػية تػػػػيثيران الفرضفففففيةبالخامسفففففة:
(α≤0,05)  لمناصب اإلدارية العميابا المرأة تمكيفعمى. 

 إجابػات( بػيف α≤0,05عند مسػتكل دنلػة ) إحصاةيةيكجد فركؽ ذات دنلة   ن:الفرضيةبالسادسة
تػكلو المػرأة لممناصػب ال ياديػة اإلداريػة العميػا تعػزل  دكر ديػكاف المػكظليف العػاـ فػوالمبحكثيف حػكؿ 

 .رات الشخصية التالية )السف, الحالة انجتماعية, الخبرة, الدرجةالعممية(لممتغي

 أىداعبالدراسة:

 جممة مف الح اةؽ مف أبرزىا: إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

 .حككميةفو المؤسسات الاستعراض الكاقو اإلدارم لممرأة  -1
 .لعميافو المناصب اإلدارية ا ة المرأةىـ المعي ات التو تحد مف مشاركالكقكؼ عمى أ -2
 .ت ديـ الم ترحات لزيادة فرص تكلو المرأة لممناصب اإلدارية العميا -3
التعػرؼ عمػػى دكر ديػكاف المػػكظليف العػاـ فػػو إتاحػػة اللػرص أمػػاـ المكظلػات لمكصػػكؿ لممكاقػػو  -4

 .اإلدارية العميا

بأىميةبالدراسة:

 تظير أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ اللكاةد التو تعكد عمى كؿ مف:

ب:وميةالوزاراتبال ك -

الضػػكء عمػػى كاقػػو المػػرأة فػػو المؤسسػػات الحككميػػة فػػو  إل اةيػػاتنبػػو أىميػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػالؿ 
قطػػاع غػػزة, كمػػا سػػتحاكؿ الباحثػػة مػػف خػػالؿ دراسػػتيا الكقػػكؼ عمػػى أىػػـ المعكقػػات التػػو تحػػكؿ دكف 
و كصػػكؿ المػػرأة لمركػػز صػػنو ال ػػرار, كت ػػديـ التكصػػيات كالم ترحػػات التػػو تسػػاعد أصػػحاب ال ػػرار فػػ

 . المناصب اإلدارية العميا لتمكيف المرأة المؤىمة مف الكصكؿ لممناصب العميا

 ن:والميتم -
 ,لمكصػكؿ لممناصػب العميػا فػو تمكينيػا المؤىمػة  حيث ست كـ الدراسة بت ديـ م ترحات تساعد المػرأة 
ب.العميا اإلداريةكأىـ المؤىالت التو تساعدىا فو الكصكؿ لممراكز 
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بالمجتمعبوالمرأة: -

لتلػتح  ,العمػؿ يعتبػر مجػانن  أف إلىلخدمة الكطف باإلضافة  ان كطني ان العمؿ كاجب أف اإلناثث ترل حي
لمعمػػػؿ  فىامػػػة كمرقكمػػػة فػػػو المجتمػػػو, كخػػػركجيشخصػػػياتيف كتنميتيػػػا كتكػػػكيف عالقػػػات اجتماعيػػػة 

فػو يػا كشعكرىا ب يمتيا كأىميت ,يساىـ فو رفو المستكل انقتصادم لألسرة باإلضافة لتح ي يا لذاتيا
, كستتكصػػػؿ الدراسػػػة إلػػػى نتػػػاةج ت دمػػػو المجتمػػػو كأنيػػػا عضػػػك فعػػػاؿ كمسػػػاىـ فػػػو تنميػػػة المجتمػػػو ك

 .كتكصيات قد يككف ليا أثر فو تمكيف المرأة ك انصافيا 

 ال ا ثة: -
, كاكتسػاب مياراتػو فػو ممارسػة البحػث العممػوكتجربػة أساسػية كما أنيا تمثؿ أىمية قصػكل لمباحثػة 

ف الدراسات التػو تتعمػؽ بػالمرأة إحيث  اإلسالميةرجو أكاديمو عممو لمجامعة باإلضافة ألىميتيا كم
ب.كخاصة فو مجتمعنا اللمسطينو العميا تعتبر قميمة جدان  اإلداريةكتكلييا لممناصب 

ب

ب دودبالدراسة:

بتمبت ديدبأطربىذهبالدراسةب الم دداتباآلتية:
ب.2104إجراء ىذه الدراسة فو عاـ بتـالم ددبالزمانيب:ب
 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المؤسسات الحككمية فو قطاع غزة.الم ددبالمكانيب:ب
ال كوميفةببتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى جميو المػكظليف كالمكظلػات فػو المؤسسػاتالم ددبال شري:ب

 ممف يشغمكف منصب)مدير داةرة, مدير عاـ, ككيؿ كزارة مساعد, ككيؿ كزارة(.
اسػػة فػػو مػػدل صػػدؽ األداة المسػػتخدمة, كدرجػػة ثباتيػػا كتمثيػػؿ العينػػة تتحػػدد نتػػاةج الدر م ففددباألداة:ب

 لممجتمو األصمو.

ب:مصطم اتبومفاىيمبالدراسة

بالقيادة:ب

اللكػػػػر اليكنػػػػانو كالالتينػػػػو لتحديػػػػد معنػػػػى ال يػػػػادة لكجػػػػدنا أف كممػػػػة ال يػػػػادة  إلػػػػىإذا رجعنػػػػا 
(Leadership مشػػت ة مػػف اللعػػؿ  يلعػػؿ أك ي ػػكـ بميمػػة مػػا ),  عمػػى عالقػػة اعتماديػػة كىػػو تنطػػكم

 .تبادلية بيف مف يبدأ باللعؿ, كبيف مف ينجزه
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الشػػػخص الػػػذم يكجػػػو كيرشػػػد ا خػػػريف, بمعنػػػى أف ىنػػػاؾ عالقػػػة بػػػيف  (قاةػػػد)كتعنػػػو كممػػػة 
 .(2009شخص يكجو كأشخاص آخريف ي بمكف ىذا التكجيو )كنعاف, 

افيا )داكلػػػػو لتح يػػػػؽ أىػػػػدكافػػػػة المنظمػػػػة  اتإمكانػػػػكمػػػا أف ال اةػػػػد ىػػػػك الػػػػذم يػػػػتحكـ كيكجػػػػو 
 .(2004كآخركف,

ب:اإلدارة

ف ليػا بيػذا المعنػى عػدة ا  داؼ معينػة, ك لتح يػؽ أىػ ؛كتنسيؽ نشاط بشرم جمػاعوو تنظيـ ى
جكانػب تتمثػػؿ فػػو : الجانػب التنظيمػػو, كالجانػػب اإلنسػػانو, كالجانػب انجتمػػاعو, كالجانػػب الخػػاص 

 .(2009باألىداؼ )كنعاف, 

مكعػػة متكاممػػة مػػف الخبػػرات كالميػػارات كال ػػدرات ( بينيػػا مج24: 1999كيعرفيػػا )السػػممو, 
 .أغمبيا مكتسب بالتعميـ كالتدريب كالمراف العممو كقميؿ منيا فطرم مكركث

ب:اإلداريةالقيادةب

برسشػكس: نكع مػف الػركح المعنكيػة كالمسػؤكلية التػو تتجسػد فػو المػدير,  ك كما يعرفيا فلنػر
 داؼ المطمكبة, كالتو تتجاكز مصالحيـ ا نية كالتو تعمؿ عمى تكحيد جيكد مرؤكسيو لتح يؽ األى

: بينيا قدرة المدير بيندسة األفػراد لمكصػكؿ بيػـ عػف طريػؽ اسػتعماؿ  كيعرفيا كنعاف ب كلو 
كغيرىػػػا, كالمكازنػػػة بػػػيف  اإلكػػػراهكسػػػاةؿ التػػػيثير المختملػػػة مثػػػؿ قػػػكة التػػػيثير ال اةمػػػة عمػػػى المكافػػػية أك 

 إلػػى, بحيػػث تػػؤدم كػؿ ىػػذه الجيػػكد فػػو جممتيػػا لمكصػػكؿ العكامػؿ الشخصػػية كانجتماعيػػة كالنظاميػػة
 .الغايات المنشكدة

بالعميا:بباإلداريةالقيادةب

, فت كـ بممارسة النشاطات األساسية إدارتوكتتكلى  اإلدارمالجياز ىو التو ت كـ عمى رأس 
ادات ال يػػػػ ىػػػػذهة لمتنظػػػػيـ, كمػػػػا تتمتػػػػو سػػػػيتراتيجية التػػػػو تح ػػػػؽ األىػػػػداؼ الرةكاتخػػػػاذ ال ػػػػرارات اإلسػػػػ

بيا التو يلرضػيا عمييػا المركػز ال يػادم  المنكطبالسمطات الكاسعة لتمكينيا مف إنجاز المياـ اليامة 
 .(2009)كنعاف,
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بالعميا:باإلدارة

تعريؼ اإلدارة العميا ألغراض الدراسة بينو مػدير المؤسسػة أك مػف ينػكب عنػو, باعتبػاره أحػد 
 يؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ رؤية شاممة تعمؿ أعضاء اإلدارة العميا لممؤسسة التو تعمؿ عمى تح

 .(2008عمى تكجيو كتنسيؽ نشاط العامميف لتح ي يا )الجعبرم,

بالمؤسسة:ب

يػػػتـ فػػػو نطاقػػػو تكحيػػػد كتنسػػػيؽ جيػػػكد األعضػػػاء  ,قػػػانكنو لتجمػػػو بشػػػرم ىػػػادؼ إطػػػارىػػػو 
ددة بينيػػا نظػػاـ مسػػت ؿ أنشػػ  مػػف أجػػؿ غايػػات معينػػة كمحػػ لتح يػػؽ أىػػداؼ معينػػو, ك تعػػرؼ أيضػػان 

حسب طبيعة المؤسسة, كىو ملتكحة عمى النظاـ انقتصادم كالذم مف خاللو تحصؿ عمى عكامؿ 
اإلنتػػاج كتػػؤثر فيػػو عػػف طريػػؽ منتجاتيػػا, كىػػو مسػػيرة مػػف طػػرؼ مجمكعػػة  بشػػرية منظمػػة, كتشػػكؿ 
خميػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا كسػػػػػػػػاةؿ قانكنيػػػػػػػػة كماليػػػػػػػػة كماديػػػػػػػػة, كىػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػا مركػػػػػػػػز اتخػػػػػػػػاذ 

 .(2011ال رارات)حسف,

ب:ال كومة

ىػو كيػػاف منبثػػؽ مػف الدكلػػة, كىػػو تعنػو الكيػػاف التنظيمػػو لمسػمطة التنليذيػػة, كالجيػػاز الػػذم 
تعتمد عميو الدكلة فو صياغة سياساتيا العامػة كتنظػيـ شػؤكنيا, كممارسػة الضػبط السياسػو, كال يػاـ 

للعمػو )حسػف, بتنليذ الكظاةؼ العامة, كىو تعتبر الركف الحركػو لمدكلػة, كالػذم يعبػر عػف كجكدىػا ا
2011). 

بالدائرةبال كومية:ب

أيػػػػة كزارة أك إدارة أك مؤسسػػػػة عامػػػػة أك سػػػػمطة أك أيػػػػة جيػػػػة أخػػػػرل تكػػػػكف مكازنتيػػػػا ضػػػػمف 
 .(2639: 2006) الدغمو, المكازنة العامة لمسمطة الكطنية اللمسطينية أك ممح ة بيا

بلجنةباالختيار:

 (2639: 2006نكف )الدغمو, لجنة انت اء المكظليف المؤللة بم تضى أحكاـ ىذا ال ا 
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بالموظع:ب

كىك الشخص المعيف ب رار مف جية مختصة لشغؿ كظيلػة  كي صد بو المكظؼ أك المكظلة
ة إحػدل الػدكاةر الحككميػة أيػان كانػت طبيعػػمدرجػة فػو نظػاـ تشػكيالت الكظػاةؼ المدنيػة عمػى مكازنػة 

 .(2640:  2006الدغمو,تمؾ الكظيلة أك مسماىا )

ب:الوظيفة

مكظػؼ لم يػاـ بيػا بم تضػى ىػذا ال ػانكف أك  إلػىالمياـ التػو تككميػا جيػة مختصػة  مجمكعة
أم تشػػريو آخػػر أك تعميمػػات أك قػػرارات إداريػػة كمػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف صػػالحيات كمػػا يترتػػب عمػػى تمػػؾ 

 .(2640 :2006 لمياـ مف مسؤكليات )الدغمو,ا

بتمكينبالمرأة:

ا: مسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف الػػػتحكـ كمزيػػػد مػػػف مزيػػػد مػػػف ال ػػػكة لممػػػرأة, كال ػػػكة يعنػػػى بيػػػ إعطػػػاءىػػك 
مكانيػػػػة التعبيػػػػر كالسػػػػماع ليػػػػا, كال ػػػػ درة عمػػػػى انبتكػػػػار فػػػػو منظػػػػكر المػػػػرأة, كال ػػػػدرة عمػػػػى الػػػػتحكـ, كا 

انختيػػػػارات انجتماعيػػػػة المػػػػؤثرة كالتػػػػيثير فػػػػو كػػػػؿ ال ػػػػرارات المجتمعيػػػػة, كلػػػػيس ف ػػػػط فػػػػو المنػػػػاطؽ 
مػػػو  إنسػػػانواـ ليػػػا كمػػػكاطف متسػػػاك ككيػػػاف انجتماعيػػػة الم بكلػػػة كمكػػػاف لممػػػرأة, كاعتػػػراؼ بيػػػا كاحتػػػر 

ف ػػط مسػػتكيات انجتماعيػة, كلػػيس ا خػريف, كال ػػكة تعنػو م ػػدرة عمػى المسػػاىمة كالمشػاركة فػػو كػؿ ال
 .(280: 2006 المنزؿ, كال كة تعنو أيضان مشاركة معترؼ بيا ذات قيمة )ال اطرجو, فو 

ب:بالجندرة

كالتو تتحدد مف  ,جتماعية لمنساء كالرجاؿاألدكار ان إلىتعنو النكع أك الجنس كىو تشير  
مف الرجؿ  كليات كالسمككيات كال يـ المناسبة لكؿؤ ث افة ما عمى أنيا األدكار كالمسقبؿ مجتمو ما أك 

يجػاد مكانػة نة ػة لممػرأة . كالمرأة فو ىذا المجتمػو كاألصػؿ فييػا تعزيػز المسػاكاة بػيف الرجػؿ كالمػرأة كا 
 .(2002 ,)المناعو فو األسرة كالمجتمو
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  الثاني الثاني   الفصلالفصل
  اإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسة

ب

بالم  ثباألول:ب قوقبالمرأةبد ربالعصور

بالمرأةبوالقيادةبالم  ثبالثاني:

بالم  ثبالثالث:بتمكينبالمرأة

بديوانبالموظفينبالعامبالم  ثبالرا ع:
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بالم  ثباألول
ب قوقبالمرأةبد ربالعصور

بمقدمة

اع المرأة انجتماعية كال انكنية فو المجتمعات ال ديمة حتى ظيكر أكضيتناكؿ ىذا اللصؿ بشكؿ  
المرأة  كمف الكاضح أف  انسالـ ثـ فيما بعد ذلؾ فو أكركبا فو ال ركف الكسطى كالعصكر الحديثة

برغـ التبايف فو مكقؼ األمـ كالشراةو مف ال سكة عمييا أك الرحمة بيا أنيا قبؿ انسالـ لـ تنؿ 
عية كح كقيا ال انكنية التو تستح يا بما يتلؽ مو رسالتيا العظيمة التو خصصتيا مكانتيا انجتما

 .ليا الحياة الطبيعية فييا, كن مو مكانتيا التو ينبغو أف نعترؼ بيا

ب قوقبالمرأةبدندباليونان:

 :  األنثى ىو أنثى بسبب ن ص بالصلات ي كؿ أفالطكف

رط المحافظػػػة عمػػػى كمالػػػو, كفػػػو حالػػػة كي ػػػكؿ أيضػػػا   ا ليػػػة قػػػد صػػػنلت الرجػػػؿ كػػػامال بشػػػ
كلػػـ تكػػػف المػػػرأة اليكنانيػػة نتيجػػػة ىػػػذه ا راء , اإلخػػالؿ يعاقػػػب بػػػيف يكلػػد مػػػرة ثانيػػػة فػػو صػػػكرة امػػػرأة 

تحريػر  إلػىفػو أكاخػر ىػذا العيػد قامػت حركػة تيػدؼ  وكاللمسلات تتمتو بيم حؽ مف الح كؽ, إن أن
كليا عمى حرية أكبر فػو التعمػيـ كحتػى فػو حص إلىأدل  ,المرأة كحدث تطكر كبير فو كضو المرأة

 التن ػػؿ, كلػػـ يتمػػؽ كثيػػر مػػنيف العمػػكـ النظريػػة العاليػػة, كمػػو ذلػػؾ ظيػػرت عػػدة شػػاعرات )ال ػػاطرجو,
2006: 54). 

ب قوقبالمرأةبدندبالرومان:

ظير فو ىذا العصر التشديد عمى النساء داخؿ األسرة, حيث كانت السمطة الكحيدة داخميا 
د المالػػؾ ألمػػكاؿ كػػؿ أفػػراد أسػػرتو, ككػػاف ىػػك الػػذم ي ػػـك بتػػزكيج األبنػػاء كالبنػػات ىػػو لمرجػػؿ الػػذم يعػػ

دكف إرادتيػػـ, أمػػا البنػػت فمػػـ يكػػػف ليػػا الحػػؽ بالتممػػؾ, كأف األمػػكاؿ التػػػو تحكزىػػا البنػػت عػػف طريػػػؽ 
ذا تزكجػػت اللتػػاة ميػػراث أميػػا تتميػػز عػػف أمػػكاؿ أبييػػا, كلكػػف لػػو الحػػؽ فػػو اسػػتعماليا كاسػػتغالليا , كا 

و زكجيػػا ع ػػدان يسػػمى  اتلػػاؽ السػػيادة  أم بسػػيادة الػػزكج عمييػػا, كمػػو مػػركر الػػزمف حصػػمت أبرمػػت مػػ
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النسػاء عمػػى حريػة أكثػػر, جعمػػتيف يلضػمف الزيجػػات العرفيػة فػػرارا مػػف كصػية األزكاج عمػػييف, كبػػذلؾ 
صادقا لمتحرر مف ال يكد التو فرضػت ك أصبف ثراء عظيما كتمتعف بحرية التصرؼ, كجاىدف جيادا 

 .(1979, فضؿ اهللاقيا عمى زينتيف )لالغ التو يمكف إنعمى المب

ب قوقبالمرأةبدندبالييود:

كبسػػببيا طػػرد اإلنسػػاف مػػف الجنػػة, كىػػـ  ,يعتبػػر الييػػكد أف المػػرأة ىػػو أصػػؿ الخطيةػػة األكلػػى
يعتبػػركف المػػرأة لعنػػة ألنيػػا أغػػكت آدـ عميػػو السػػالـ بػػزعميـ, كبسػػبب الخطيةػػة التػػو ارتكبتيػػا حػػكاء 

لػػو  أمػػةه ييػػا, فيػػو ليسػػت شػػريكة لػػو بػػؿ ىػػو كالػػكندة كمػػا عكقبػػت بتسػػمط الرجػػؿ عمعكقبػػت بالحمػػؿ 
 يتصػػرؼ فييػػا كيػػؼ يشػػاء, كلػػـ يكػػف لممػػرأة حػػؽ انسػػت الؿ عػػف أبييػػا, ككانػػت ت ػػرب ل ليػػة لترضػػى 

 .(2009 )الرقب,عنيا 

ب قوقبالمرأةبدندببالمسي يين:

انو مف انتشار اللكاحش كالمنكرات, كما ل د ىاؿ رجاؿ المسيحية األكاةؿ ما رأكا فو المجتمو الركم
آؿ اليو المجتمو مف إنحالؿ أخالؽ شنيو, فاعتبركا المرأة مسؤكلة عف ىذا كمو, ألنيا كانت تخرج 
الى المجتمعات, كتتمتو بما تشاء مف الميك, كتختمط بمف تشاء مف الرجاؿ كما تشاء, ف رركا أف 

 ,هلل اكـر مف المتزكج, كأعمنكا أنيا باب الشيطافالزكاج دنس يجب انبتعادعنو, كأف العزب عند ا

كفو ال رف الخامس اجتمو مجمو  فييا,كقاؿ ال ديس سكستاـ: إنيا شر ن بد منو, كآفة مرغكب 
 ماككف  لمبحث فو المسيلة التالية: ىؿ المرأة مجرد جسـ ن ركح فييا؟ أـ ليا ركح؟ كأخيران قرركا 

اب جينـ( ما عدا أـ المسيح. كلما دخمت أمـ الغرب فو أنيا خمك مف الركح الناجية ) مف عذ
 586ف فو عاـ المسيحية كانت آراء رجاؿ الديف قد أثرت فو نظرتيـ الى المرأة, فع د اللرنسيك 

مؤتمران لمبحث: ىؿ تعد المرأة انسانان أـ غير إنساف؟ كأخيران قرركا أنيا إنساف خم ت لخدمة  لمميالد
كمف  ,يا طيمة ال ركف الكسطىالغربييف لممرأة كحرمانيـ لح كق كاستمر احت ار, الرجؿ فحسب

كاف يبيح لمرجؿ أف يبيو زكجتو, كقد حدد  1805الطريؼ أف نذكر أف ال انكف اننجميزم حتى عاـ 
ربو ليرة سكرية( ف د حدث أف باع انجميزم زكجتو عاـ  –ثمف الزكجة بستة بنسات )نصؼ شمف 

يو فو الدفاع عنو: إف ال انكف اننجميزم قبؿ ماةة عاـ كاف بخمسماةة جنيو, كقاؿ محام 1931
يحدد ثمف الزكجة بستة بنسات  1801يبيح لمزكج أف يبيو زكجتو, ككاف ال انكف اننجميزم عاـ 

ب انكف  1805بشرط أف يتـ البيو بمكاف ة الزكجة, فيجابت المحكمة بيف ىذا ال انكف قد ألغو عاـ 
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ؿ عنيف, كبعد المداكلة حكمت المحكمة عمى باةو زكجتو بالسجف عشرة يمنو بيو الزكجات أك التناز 
 .(1999)السباعو, أشير

ب قوقبالمرأةبفيبالقرونبالوسطى:

ف عيػػػد إكاسػػػتمر احت ػػػار الغػػػربييف لممػػػرأة كحرمػػػانيـ لح كقيػػػا طيمػػػة ال ػػػركف الكسػػػطى حتػػػى 
لػـ يكػف عيػد خيػر ليػا  ,عيػةاللركسية الذم كاف يظف فيو أف المػرأة احتمػت شػيةان مػف المكانػة انجتما

بالنسػػبة لكضػػعيا ال ػػانكنو كانجتمػػاعو, ف ػػد ظمػػت تعتبػػر قاصػػرة ن حػػؽ ليػػا فػػو التصػػرؼ بيمكاليػػا 
مػف  اإلنسػافكلما قامت الثكرة اللرنسية )نياية ال ػرف الثػانو عشػر( كأعمنػت تحريػر جيا, دكف إذف زك 

رنسو عمى أنيػا ليسػت أىػالن لمتعاقػد دكف العبكدية كالميانة, لـ تشمؿ المرأة, فنص ال انكف المدنو الل
رضا كلييا إف كانػت غيػر متزكجػة, كقػد جػاء الػنص فيػو عمػى أف ال اصػريف ىػـ: الصػبو كالمجنػكف 

حيػػث عػػدلت ىػػذه النصػػكص لمصػػمحة المػػرأة, كن تػػزاؿ فيػػو  1938كالمػػرأة, كاسػػتمر ذلػػؾ حتػػى عػػاـ 
 . (1999)السباعو, بعض ال يكد عمى تصرفات المرأة المتزكجة

بقوقبالمرأةبفيبالقرنبالتاسعبدشر: 

تطػػكر كضػػو المػػرأة فػػو مطمػػو ال ػػرف التاسػػو عشػػر نتيجػػة الثػػكرة التكنكلكجيػػة الصػػناعية كمػػا 
أصػحاب المصػانو باسػتخداـ المػرأة فػو ىػذه المػدف كثػكرتيـ, حيػث قػاـ  إلػىراف يا مف ىجػرة الشػباب 

ساعة, ككانت أجػكر النسػاء  16أك  15 إلىساعة  12تتراكح بيف المصانو, ككانت ساعات العمؿ 
 إلػػىخػػركج المػػرأة  إلػػىمػػف كراء الػػدعكة  سػػاسمنخلضػػة جػػدان م ارنػػة بالرجػػاؿ كىكػػذا كػػاف المعيػػار األ

العمػػػؿ كالمطالبػػػة بإعطاةيػػػا حريتيػػػا ىػػػك معيػػػار المنلعػػػة الماديػػػة كانقتصػػػادية ن المنلعػػػة الشخصػػػية 
تماعيػػػػة األساسػػػػية كانج ألخالقيػػػػةاكانجتماعيػػػػة كانىتمػػػػاـ باإلنتاجيػػػػة الماديػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب ال ػػػػيـ 

 .(66 :2006)ال اطرجو, 

بالمرأةبفيباإلسالم:

ن يممػػؾ مػػؤمف أك مؤمنػػة الخيػػرة فيػػو, كىػػذا  كجعمػػو تشػػريعان  ,ل ػػد قػػرر اإلسػػالـ لممػػرأة ح كقيػػا
 إعػزازكفيػو بػال شػؾ  ,التشريو لح كقيا فيو تنكيو ل يمة المرأة فو المجتمػو كدكرىػا البػارز فػو التنميػة

كراـ   .لممرأة المسممة لما ليا مف دكر ىاـ فو بناء الشعكب كالمجتمعات ك األجياؿكا 
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مػو أخكاتيػا,  (دار الشػكرل العامػة)كقد حدثنا التاريخ عػف المػرأة التػو كانػت تحضػر المسػجد
أمير المؤمنيف عمر رضو اهلل عنو, فتناقشو فو مسيلة الصػداؽ, في تنػو ب كليػا, كي ػكؿ  إلىكتستمو 

 .(13 :2000امرأة كأخطي عمر( )األنصارم,أصابت (قكلتو المشيكرة

تمتمؾ شخصية قكية, مدركة لح كقيا ككاجباتيا, كقػد شػاركت  عصر النبكة المرأة فوكانت ك 
فػػػو العبػػػادات الجماعيػػػة, كركايػػػة الحػػػديث عػػػف النبػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ, كخرجػػػت مػػػو الجمػػػكع 

 .(2012كطمبت الشيادة, كىاجرت مو الصحابة الكراـ )حمبكنو,

تػرؾ الحيػاة العامػة فػو مكاجيػة الحاجة ا ف ت تضو مف المسػممات الممتزمػات أف يػدخمف مع
المتحمالت كالعممانيات الالةو يزعمف قيادة العمؿ النساةو, كالحاجة انجتماعية كالسياسػية قػد تكػكف 

ىناؾ , (2010أىـ كأكبر مف الحاجة اللردية التو تجيز لممرأة الخركج لمحياة العامة )شياب الديف, 
أمػػكر فػػو التشػػػريو تتعمػػؽ بػػالمرأة نلسػػػيا كباألسػػرة كعالقاتيػػا, ينبغػػػو أف يؤخػػذ رأم المػػرأة فييػػػا, كأن 

, (2010الػديف, فػو بعػض األحػكاؿ مػف الرجػاؿ )شػيابةن ر يذ بصتككف غاةبة عنيا, كلعميا تككف أنل
:)فاستجاب لىاكما قاؿ تعبة عميو مثؿ الرجؿ مكملة بالعمؿ مثؿ الرجؿ, كىو مثا اإلسالـكالمرأة فو 

 .(195ليـ ربيـ أنو ن أضيو عمؿ عامؿ منكـ مف ذكر أك أنثى( )سكرة آؿ عمراف آية 

كػػاف ىنػػاؾ حاجػػة  إذالػػـ يمنػػو المػػرأة مػػف العمػػؿ خػػارج البيػػت,  لىاكمػػا أف اهلل سػػبحانو كتعػػ
 .جتموتشارؾ فو عممية بناء كتنمية الم إليياكفو حاؿ كاف المجتمو بحاجة  ,ضركرية لعمميا

بتوليبالمرأةبلممناصببالعميابفيبالدولةبفيبالفقوباإلسالمي:

ثالثػػة  إلػػىالمناصػػب العميػػا اختملػػت مػػذاىب الل يػػاء فػػو تػػكلو المػػرأة األعمػػاؿ الكظيليػػة ذات 
 (:2011)الخكلو, آراء 

 .األكؿ: جكاز تكلو المرأة المناصب العميا كميا بما فييا اإلمامة

 .اصب العميا إن اإلمامة العظمى كما يتبعيا مف األعماؿ فو الخطكرةالثانو: جكاز تكلو المرأة المن

الثالث: عدـ جكاز تكلو المرأة المناصب العميػا فػو الدكلػة كاإلمػارة كالػكزارة كال ضػاء بينكاعػو, كقيػادة 
 .الجيكش كنحكه

مػة العظمػى كال كؿ الراجح بجػكاز تػكلو المػرأة األعمػاؿ الكظيليػة ذات المناصػب العميػا كميػا إن اإلما
 )أم رةاسة الدكلة( كما يتبعيا مف األعماؿ فو الخطكرة مو انلتزاـ بالضكابط التالية:
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 الحجاب, عدـ التبرج, عدـ الخمكة, إذ انختالط المضبكط غير ممنكع شرعان  -
 تكفيؽ المرأة المكظلة أك العاممة بيف كاجبات عمميا, ككاجبات بيتيا  -

بالمرأةبفيبالعصربال ديث:

 ـ حػػيف نشػػر كتػػاب  مػػارم ك1970يخ الحركػػة الحديثػػة لح ػػكؽ المػػرأة فػػو الغػػرب منػػذ عػػاـ بػػدأ تػػار  
تعمػيـ المػػرأة  إلػىىػو الػػدعكة  الحركػةكلسػترنكرافت   تيييػد ح ػكؽ المػػرأة , ككػاف أكؿ طمػب طالبػػت بػو 

عمػى النسػاء النبػيالت ف ػط,  كتث يليا, إذ كاف تعميـ النساء فو العصكر الكسطى فػو أكركبػا م صػكران 
الحرية كالمساكاة بالرجػؿ, بػؿ كػاف  إلىفو ىذه اللترة, الدعكة  المرأة ال راءةكف اليدؼ مف تعميـ لـ يك 

 .(73: 2006,)ال اطرجواليدؼ ىك إعانة النساء حتى يكف أميات أفضؿ كربات بيكت أقدر

معاىدة ال ضاء عمى جميو  إعدادىذا كقد بدأت ملكضية مركز المرأة فو األمـ المتحدة فو 
ـ, كالتػو عرفػت باتلاقيػة سػيداك كيعػكد السػبب فػو السػعو 1973اؿ التمييػز ضػد المػرأة فػو عػاـ أشك

ضػد  عدـ كلاية العيكد كالمكاثيؽ العديدة الساب ة فو إلغػاء التمييػز المكجػكد إلى انتلاقيةإليجاد ىذه 
لح ػكؽ المػرأة  ان عالميػ , لذا كاف نبد مػف كجػكد اتلاقيػة خاصػة بػالمرأة تكػكف فػو جكىرىػا إعالنػان المرأة

يتضمف جميو التعيدات التو سبؽ أف أقرتيا بشػكؿ متلػرؽ مكاثيػؽ األمػـ المتحػدة فيمػا يتعمػؽ بإلغػاء 
 .التمييز ضد المرأة

تسػاكم  إلػىكتتيلؼ انتلاقية مف ثالثيف مادة تشػكؿ مدكنػة دكليػة لح ػكؽ المػرأة, فيػو تػدعك 
ية كانجتماعية كالث افية كالمدنيػة كالسياسػية, الرجؿ كالمرأة فو  حؽ التمتو بجميو الحريات انقتصاد

كتتنػػاكؿ المعاممػػة غيػػر المتكافةػػة لممػػرأة فػػو ال ػػانكف كاألنمػػاط الث افيػػة, كحػػؽ المػػرأة فػػو المشػػاركة فػػو 
 .(206: 2006 الحياة العامة, كالمساكاة فو فرص التعميـ كالعمؿ )ال اطرجو,

تجػػاه تعزيػػز مشػػاركة المػػرأة فػػو كقػػد شػػكمت م ػػررات مػػؤتمر بػػيجف أسػػاس عممػػو لمسػػير فػػو ا
الحيػػػاة العامػػػة,ككاف بمثابػػػة إشػػػارة كاضػػػحة لكػػػؿ الػػػدكؿ بحككماتيػػػا كمنظماتيػػػا المدنيػػػة لمعمػػػؿ عمػػػى 

 .النيكض بالمرأة كتعزيز المساكاة انجتماعية بيف الرجؿ كالمرأة

و كيعت د البعض بضركرة تككيف مليـك عالمو مكحد لممساكاة بيف الرجاؿ كالنساء, يػتـ تداكلػ
الحصػػػكؿ عمػػػى كامػػػؿ ح كقيػػػا سػػػكاء مػػػف ف المػػػرأة فػػػو أم مكػػػاف عمػػػى كجػػػو الكػػػرة األرضػػػية كيمك ػػػ

 .(5: 1990بالمجتمعات الغربية أك بمجتمعات العالـ الثالث )باتمر, 

حيث تضمف المنياج انتلػاؽ عمػى اثنػو  .دكلة عمى منياج عمؿ بيجيف 189ىذا كقد صادقت 
 .(2002)المناعو,و:كالمرأة كما يمربة بيف الرجؿ عشر محكر اىتماـ لمم ا
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 .ال ضاء عمى ف ر النساء مف خالؿ استراتيجيات تعالج احتياجات النساء الل يرة .1
 .كتح يؽ كافة المستكيات دكف أم تمييز بيف الجنسيف ,تح يؽ المساكاة فو التعميـ كالتدريب .2
 ) .الرعاية الصحية لممرأة )بما تشممو مف صحة إنجابية كح كؽ إنجابية .3
يػػػػاء الظمػػػػـ انقتصػػػػادم التػػػػو تتعػػػػر ض لػػػػو النسػػػػاء كذلػػػػؾ عبػػػػر تػػػػكفير اللػػػػرص كمعالجػػػػة إن .4

 .صياغة السياسة انقتصادية إلىالمعكقات التو تكاجييا, باإلضافة 
 .إنياء العنؼ ضد النساء فو كافة أنحاء العالـ مف خالؿ استراتيجيات عالمية ناجحة .5
 .السياسات البيةية دعـ دكر النساء فو حماية البيةة نسيما فو صياغة .6
 .تعزيز دكر النساء فو السمطة كمكقو صنو ال رار .7
كتعزيػػػز دكر النسػػػاء فػػػو المسػػػاىمة فػػػو حػػػؿ النزاعػػػات المسػػػمحة مػػػف خػػػالؿ معالجػػػة كضػػػو  .8

 .النساء أثناء النزاعات كدكرىا ال يادم فو حؿ تمؾ النزاعات
كتيكيد تيثير النساء عمى  النساء كاإلعالـ )تجاكز الصكرة الت ميدية لممرأة فو كساةؿ اإلعالـ .9

 .المضمكف كالتنمية(
 .(تمكيف اللتاة الطلمة )كخمؽ بيةة مساعدة ليا .10
ح ػكؽ النسػػاء اإلنسػانية )مػػف سياسػية كاجتماعيػػة كاقتصػادية كث افيػػة كأثػر المعاىػػدات الدكليػػة  .11

 .عمى النساء(
 المرأة كا ليات المؤسسية .12
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بالم  ثبالثاني
بالمرأةبوالقيادة

بمقدمة:

مختملػػاف, ال اةػػد  ىػػك  فػػو الح ي ػػة أنيمػػاال اةػػد كالمػػدير مترادفػػاف, ك النػػاس أف مصػػطمح  يعت ػػد بعػػض 
أمػػا المػػدير فيػػك  ,المناسػػبة لمميمػػة  كتنسػػيؽ النشػػاطات ,اللػػرد فػػو مجمكعػػة كالػػذم لػػو ميمػػة تكجيػػو

و المػػدير سػػمطة أف ىػػذا الػػدكر يعطػػ الشػػخص الػػذم ي ػػـك بػػدكر محػػدد ضػػمف ىيكػػؿ مػػنظـ, ك رغػػـ
نجاحػات محػدكدة  كذك  راءالكاضػح أف ىػؤنء المػد غير قادريف عمى ال يادة, كمف راءة فيناؾ مدرسمي

يعنػػو أف كػػؿ مػػف الميػػارات ال ياديػػة كاإلداريػػة ضػػركرية  فػػو المنظمػػة, كأف مصػػطمح ال يػػادة اإلداريػػة
 .اإلدارم أف يككف قادران عمى تكجيو كتنسيؽ المياـ داخؿ الجماعة كيجب عمى ال اةد .لممنظمة

معاممػػة ال يػػادة اإلداريػػة لألفػػراد فالمنظمػػة تسػػتطيو قيػػاس مػػدل نجاحيػػا ككلاءتيػػا مػػف خػػالؿ 
جيػػدة يػػنعكس ذلػػؾ بشػػكؿ إيجػػابو عمػػى المنظمػػة كتسػػتطيو  اءةكلػػذات العػػامميف, فكممػػا كانػػت ال يػػادة 

 اللرص كالمكافػتت )السػكارنة, نكتسابتح يؽ أىدافيا, فال ادة أناس مبدعكف يبحثكف عف المخاطر 
2010 :17). 

فو كثير مف األحياف يككف شاغؿ المركز الكظيلو ذا قدرات شخصػية محػدكدة, كمػو ذلػؾ  
نػػو فإ .كىػػذا مػػا يسػػمى بسػػمطة المركػػز أك الكظيلػػة ,يكػػكف رأيػػو ىػػك األعمػػى بسػػبب نلػػكذ كظيلتػػو ف ػػط

بصرؼ النظػر  –بالم ابؿ قد يككف لبعض األشخاص قدرات كميارات عالية, كيدعك عمميـ كفيميـ 
ده ىػذا السػبب كحػ إلىانحتراـ, كيرجو المرؤكسكف سمطتيـ فيما ي كلكنو  إلى -عف مركزىـ الكظيلو

نػػػو إذا الت ػػػت سػػػمطة ال يػػػادة مػػػو سػػػمطة المركػػػز فػػػإف, المرؤكسػػػيف ا  كىػػػو مػػػا تسػػػمى بسػػػمطة ال يػػػادة, ك 
 .(2009سي بمكف ىذه السمطة, بؿ كيت بمكف األكامر لث تيـ فيمف أصدرىا)كنعاف, 

ؾ الكثير مف المشكالت التو تكاجييا الدكؿ الناميػة فػو تنليػذ خططيػا الطمكحػة ىنا كما أف
عداد ال يادات اإلدارية التو تحتػاج إلييػا أجيزتيػا اإلداريػة لتكػكف قػادرة عمػى مكاجيػة  كمنيا اختيار كا 
التحديات التو تكاجييا فو عممية التنميػة, كمػف ىػذه المشػكالت معػايير اختيػار الكثيػر مػف ال يػادات 
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اإلدارية فو الدكؿ النامية تتحكـ فييا عكامؿ نابعة مػف طبيعػة أنمػاط السػمكؾ انجتمػاعو السػاةد فػو 
 .ىذه المجتمعات مثؿ: المحسكبية السياسية كانجتماعية, كطبيعة النظـ العاةمية, كالتركيب الطب و

ت اإلداريػة كتع يبا عمى ذلؾ ترل الباحثة أف النكع انجتماعو يؤثر أيضا فو اختيػار ال يػادا
المناصب العميا ىـ مف الذككر  إلىحيث تلضؿ بعض المؤسسات الحككمية كالخاصة أف مف يصؿ 

 .بغض النظر عف المؤىالت التو يمتمككنيا

زيػػػػادة األعبػػػػاء عمػػػػى ال اةػػػػد  إلػػػػىالتطػػػػكرات التكنكلكجيػػػػة الحديثػػػػة فػػػػو مجػػػػاؿ اإلدارة, أدت 
مػى مكاجيػة متطمبػات اإلدارة الحديثػة, كتح يػؽ اإلدارم, مما أكجػد خصػاةص جديػدة لم يػادة ال ػادرة ع

اللاعميػػة اإلداريػػة, كمػػف أىػػـ ىػػذه الخصػػاةص: قػػدرة ال اةػػد عمػػى اتخػػاذ ال ػػرارات اللعالػػة؛ مػػف خػػالؿ 
التشػػػػخيص الػػػػكاعو لممشػػػػكمة كالت ػػػػدير السػػػػميـ لمكاقػػػػو كانسترشػػػػاد بػػػػتراء المرؤكسػػػػيف, كالمكازنػػػػة بػػػػيف 

 إصػػػغاةودرتػػػو عمػػػى انتصػػػاؿ اللعػػػاؿ؛ مػػػف خػػػالؿ حسػػػف المخػػػاطر التػػػو قػػػد يسػػػببيا اتخػػػاذ ال ػػػرار كق
لمكظليو, ك إتاحة اللرصة ليـ لمتعبير عف أنلسيـ, كتكضيح أفكاره حتى تككف مػؤثرة فػييـ, كتليمػو 
لألىداؼ المتكخاة مف انتصاؿ كت ييمػو باسػتمرار نتصػانتو, كقدرتػو عمػى إدارة كقتػو, كقدرتػو عمػى 

 لمرؤكسػػيونظػػاـ كأسػػمكب عممػػو, كتعرفػػو عمػػى السػػمات المميػػزة اإلدارة باألىػػداؼ مػػف خػػالؿ تليمػػو لم
شراكيـ  .(2009فو كضو األىداؼ )كنعاف,  كا 

ب:والقادةبالسماتبالشخصيةبلممدراء

ضػركرة كجػكد عػدد مػف الصػلات الشخصػػية  إلػىل ػد أشػارت العديػد مػف الدراسػات كاألبحػاث 
, الجاذبية, الث ة بالنلس, التكيلية, لاؤؿالتالتو يتمتو بيا المدراء منيا عمى سبيؿ المثاؿ ن الحصر: 

ال ػدرة عمػى العمػؿ كالطاقػة , حالة المعرفة كمستكل الخبرة, الثبات, الحـز, التنبؤ, انست رار العاطلو
الػػػػركح  ,حسػػػػف المجازفػػػػة, ال ػػػػدرة عمػػػػى سػػػػماع ا خػػػػريف, السػػػػرعة, الػػػػذكاء )سػػػػرعة الليػػػػـ(, الحيكيػػػػة

(, كيػػرل كنعػػاف أف 2011)حسػػف, المبػػادرة, تكػػار كاإلبػػداعانب, )اننلتػػاح عمػػى الخػػارج( انجتماعيػػة
الصلات كال درات التو يجب تكافرىا بمف يشػغمكف الكظػاةؼ ال ياديػة تتمثػؿ فػو انسػتعداد الشخصػو 
لم يادة, تحمؿ المسػؤكلية, اتخػاذ ال ػرار, انسػتعداد ل بػكؿ التغييػر كاسػتيعاب متطمباتػو, فيػـ الظػركؼ 

تصادية, كتكفر مثؿ ىػذه الصػلات كال ػدرات يكلػؿ حسػف اختيػار ال يػادات انجتماعية كالسياسية كانق
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سػكاء كانػت شخصػية أك  -غيػر المكضػكعية -اإلدارية كفؽ معايير مكضكعية, بعيػدة عػف المػؤثرات
 .اجتماعية أك سياسية

باختياربالقادةباإلداريين:

ؿ الحديثػة عمػى الػدك  إف اختيار ال يادات اإلدارية يعتبر مف المشكالت اليامة التو تعنى بيا
ف صعكبة حؿ ىذه المشكمة نابعة مف ككف متطمبات النجاح فػو ال يػادة تختمػؼ ا  اختالؼ أنظمتيا, ك 

أخػرل, كمػف مكقػؼ  خػر فػو المنظمػة الكاحػدة )كنعػاف,  إلىأخرل, كمف فترة زمنية  إلىمف كظيلة 
2009). 

لمعػػايير محػػددة  كػػكف كف ػػان عمميػػة اختيػػار ال ػػادة اإلداريػػيف يجػػب أف تخضػػو لشػػركط صػػارمة كأف ت
كأف تكػػكف اإلجػػراءات المتبعػػة فػػو اختيػػارىـ كاضػػحة كصػػريحة لضػػماف كصػػكؿ مػػف ىػػـ أكثػػر كلػػاءة 

 (:28: 2010لممناصب ال يادية الميمة فو المنظمة كىذه الشركط كالتالو )العالؽ, 

ب اعػػػدة ت ػػػدـ رةاسػػػات األجيػػػزة ترشػػػيحيا لألفػػػراد الػػػذيف يتكلػػػكف المناصػػػب ال ياديػػػة دكف الت يػػػد  -
 األقدمية عمى أف تؤخذ فو انعتبار عند الترشيح ال كاعد كالمعايير التالية:

 .اإلدارم ال اةدتكافر الصلات المطمكبة فو  .1
 .كاألداء اإلنتاجيةالكلاءة فو العمؿ كال درة عمى تعظيـ معدنت  .2
 .حراؼخدمتو عالية الت دير كخالية مف اننأف تككف الت ارير التو كنتبت عنو طكاؿ مدة  .3
 .أف يككف سمككو خارج مجتمو الكظيلة سمككان سميمان  .4
 أف يككف قد مارس أعماؿ ال يادة فو المستكل اإلشرافو األكؿ بنجاح .5
 .أف يككف انختيار النياةو مبنو عمى نتاةج التدريب .6
 .التو تمـز الكظيلة المرشح ليا أك الخاصةتكافر الصلات العامة  .7

الكظيلػػػة ال ياديػػػة بلتػػػرة زمنيػػػة مع كلػػػة مػػػا يتػػػيح لجيػػػات الترشػػػيح قبػػػؿ التعيػػػيف فػػػو أف يكػػػكف  -
 .عممية انختيار إجراءانختصاص تحرم الدقة الالزمة فو 

المرشػػحيف لممسػػتكل ال يػػادم المطمػػكب كأف يػػتـ  إلعػػدادأف تع ػػد مػػف حػػيف  خػػر دكرة تدريبيػػة  -
 ت ييـ المرشحيف خالؿ ستة أشير عف طريؽ:

 .التدريبية الت ارير عف المرشح فو نياية الدكرة .1
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 .الت رير اللنو عف أداء المرشح .2
 .الت رير عف الكلاءة اإلدارية نتيجة لمتلتيش اإلدارم بكاسطة أجيزة الرقابة المختصة .3
 .الت رير مف النكاحو السمككية كالع اةدية .4

الجيػػة صػػاحبة السػػمطة فػػو التعيػػيف إلصػػدار  إلػػىمػػف ثػػـ رفعيػػا يػػتـ جمػػو الت ػػارير المطمكبػػة ك ك 
 .اللرار الالـز

بنظرياتبالقيادة:

ب:The Great Man Theory)نظريةبالرجلبالعظيمب)

تتمخص ىذه النظرية أف الشخص يتصؼ كيتمتو بخصاةص دكف غيره مػف أفػراد جماعتػو ىػو التػو 
تلكضػػػو قاةػػػدان عمػػػييـ كال اةػػػد اللػػػذ يسػػػتطيو أف يغي ػػػر مػػػف سػػػمات الجماعػػػة كخصاةصػػػيا ألنػػػو يتمتػػػو 

ىذه النظرية إف ىناؾ أشخاصػان ذكم مكاىػب فػذة تمكػنيـ مػف تلترض ك , بمكاىب كقدرات غير عاديو
كمجرل التيريخ ) اللكرة األساسية ليذه النظرية تعتمد أساسا عمػى افتػراض  التحكـ فو مجرل التغيير

 يكلػدكف كن ينصػنعكف كىػذه الػكندة تكػكف فػو أعضػاء ارسػت راطييف ف ػط (. فػبعض الرجػاؿ أف ال ادة
بشػكؿ تنػازلو  منذ الكندة, مف جية أخرل فإف السمات ال يادية تنت ؿيتصلكف بسمات غير اعتيادية 

 (2007)الخطيب,  مف شخص إلى آخر عبر نظاـ الكراثة

ب(:Traits Theoryنظريةبالسماتب)

حاكلت ىذه النظرية تحديد الصلات التػو يتميػز بيػا ال اةػد سػكاء أكانػت جسػمية أـ ع ميػة أـ 
رية لـ ت دـ إجابة عممية عف الكثير مف األسةمة المثارة بشيف إن أف ىذه النظ .شخصية أـ اجتماعية

 .(2006ال يادة, كلكنيا كشلت عف سمات ال يادة التو يمكف اكتسابيا كتعمميا )المن اش,

بالنظريةبالتفادمية:

 ك عناصػػػػر المكقػػػػؼ ,السػػػػمات تعػػػػد ال يػػػػادة عمميػػػػة تلاعػػػػؿ اجتمػػػػاعو ترتكػػػػز عمػػػػى األبعػػػػاد التاليػػػػة: 
مراد قيادتيا, كتطرح معيػاران أساسػيان يتمحػكر حػكؿ قػدرة ال اةػد عمػى التلاعػؿ مػو خصاةص المنظمة ال

عناصر المكقؼ كالميػاـ المحػددة كأعضػاء المنظمػة المن ػادة كقيػادة الجميػو نحػك األىػداؼ المنشػكدة 
, أمػػا تطبي ػػات ىػػذه النظريػػة مػػف ناحيػػة عمميػػة فيػػو انػػو يتكجػػب عمػػى اإلدارة تحػػر م عميػػةابنجػػاح كف
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كالجدارة فو التعيينات لمكظاةؼ اإلدارية كمف ثـ محاكلة تصميـ اإلعماؿ بشكؿ يساعد عمػى الكلاءة 
تاحػػػة المجػػػاؿ لػػػو إلظيػػػار مكاىبػػػو  تركيػػػز اىتمػػػاـ العامػػػؿ كالمكظػػػؼ بمػػػا يجػػػرم فػػػو مجػػػاؿ العمػػػؿ كا 
كالتلاعؿ مو ىذه المكاقؼ ممػا يػؤدم إلػى نجاحػو كاكتسػابو ال ػدرة عمػى التػيثير فػو ا خػريف كىػذا مػا 

 اعده عمػػػى تعبةػػػة جيػػػدىـ لمزيػػػد مػػػف العمػػػؿ الػػػذم ن بػػػد أف يػػػنعكس ايجابيػػػان عمػػػى التنظػػػيـ ككػػػؿيسػػػ
 (2005)العساؼ, 

ب:(Theory Halpin)نظريةبىال ينبأوبنظريةبال عدينب

نجػػػاز ميامػػػو كتح يػػػؽ  كفييػػػا ي ػػػكـ نمػػػط ال يػػػادة عمػػػى بعػػػديف: البعػػػد األكؿ ييػػػتـ ببنيػػػة التنظػػػيـ كا 
تـ بػػاألفراد العػػامميف فػػو ىػػذا التنظػػيـ  كحاجػػاتيـ كعالقػػاتيـ, ك يحػػاكؿ أىدافػػو, أمػػا البعػػد الثػػانو فييػػ

 كمف ىذيف البعديف برزت أربعة أنماط قيادية مختملة ىو: .غرس ركح الث ة كانحتراـ بينيـ

 .فو بناء العالقات اإلنسانية )قيادة اللريؽ( باإلنتاج ك اىتماـ عاؿو  .1

 .ات اإلنسانية )قيادة متسمطة(باإلنتاج كمنخلض فو بناء العالق اىتماـ عاؿو  .2

 .فو بناء العالقات اإلنسانية )قيادة إنسانية( اىتماـ منخلض باإلنتاج كعاؿو  .3

 .اىتماـ منخلض باإلنتاج كمنخلض فو بناء العالقات اإلنسانية )قيادة ضعيلة( .4

 أف أكثر األنمػاط السػاب ة فاعميػة ىػك الػنمط الػذم يكػكف إلىك بحسب المن اش فإف ىالبيف أشار 
إن أنػو لػـ يكػف  . كعاليان فػو بنػاء العالقػات اإلنسػانية كىػو قيػادة اللريػؽ ,فيو انىتماـ عاليان باإلنتاج

ىنػػػاؾ اقتنػػػاع تػػػاـ لػػػدل رجػػػاؿ اللكػػػر اإلدارم بينػػػو ثمػػػة نمػػػط كاحػػػد سػػػيككف ىػػػك األفضػػػؿ فػػػو جميػػػو 
 .(2006الظركؼ كاألحكاؿ )المن اش, 

ب(:Managerial Gridنظريةبالش كةباإلداريةب)

باسػتخداـ البعػديف السػاب يف )انىتمػاـ  Blake & Mouton, 1964)اـ بميػؾ كمػاكتكف ) قػ
إن أنيمػا طػكرا النظريػة السػاب ة بإضػافة نمػطو خػامس كىػك  .باإلنتاج كانىتماـ باألفراد( فو دراستيما

كقػد  .جالنمط المعتدؿ الذم كازنا مف خاللػو بػيف البعػديف, أم اىتمػاـ معتػدؿ بػاألفراد كمعتػدؿ باإلنتػا
ال اةػػد كمػػدل قدرتػػو  إلػػىأنػػو ن يكجػػد نمػػط قيػػادم أفضػػؿ كبصػػكرة داةمػػة, بػػؿ يرجػػو ذلػػؾ  إلػػىتكصػػال 

عمى استخداـ النمط ال يادم الذم يتناسب مو كؿ مكقؼ؛ لػذا أجريػت كثيػر مػف الدراسػات فػو إطػار 
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تخدـ لتحديػد كىػك الم يػاس المسػ, Fiedlerالنظرية المكقلية لم يػادة التػو كػاف مػف أبػرز ركادىػا فيػدلر
 .(2011 ,جاركدميادة فو الدراسة الحالية )النمط ال 

ب(:(Situational Theoryالنظريةبالموقفيةب

عمػى الظػركؼ  السػمكؾ ال ياديػة تعتمػد بشػكؿ أسػاسكترل ىذه النظريػة أف الميػارات كأنمػاط 
أنػػو لػيس كػػؿ  إلػى Fiedler, 1967)كقػػد أشػار فيػػدلر) .كالمتغيػرات المكقليػة التػػو يكػكف فييػػا ال اةػد

قاةػػد يمكػػف كصػػلو بينػػو نػػاجح أك فاشػػؿ فػػو كػػؿ األكقػػات, إنمػػا فاعميػػة ال يػػادة تتػػيثر بشخصػػية ال اةػػد 
المكقػؼ لمػنمط  مالةمػةكأكػد فيػدلر أف مػدل  .كسمككو مف جية كبالمتغيرات المكقلية مػف جيػة أخػرل

 ثالثة عناصر رةيسة ىو:  إلىال يادم يرجو 

 .سيةة( عالقة ال اةد بالعامميف )جيدة أك

 .طبيعة المياـ )محددة أك غير محددة( .1

 .سمطة المركز )قكية أك ضعيلة( .2

كقد استخدـ فيدلر ىذه العكامؿ الثالثة كمستكياتيا الستة فو تشكيؿ ثمانيػة مكاقػؼ مختملػة مث ميػا 
كقػػد قسػػـ فيػػدلر أسػػمكب  .مكقػػؼ غيػػر مالةػػـ بالنسػػبة لم اةػػد إلػػىعمػػى خػػط متصػػؿ مػػف مكقػػؼ مالةػػـ 

نجػاز ن إلىال يادة  كعيف, األكؿ ييػتـ بالعػامميف كالعالقػات انجتماعيػة, كا خػر يركػز عمػى اإلنتػاج كا 
 .(2009)كنعاف,  المياـ

ب:(Three Dimension Theory)نظريةباأل عادبالثالثةب

 :ا تيةكشممت نظريتو األبعاد الثالثة  ( عمى اللاعمية ال يادية,(Reddin, 1970ركز ردف 

 .انىتماـ بالعمؿ .1

 .اـ بالعالقات اإلنسانيةانىتم .2

 .اللاعمية ال يادية .3

أنمػػاط مختملػػة تعتمػػد درجػػة فاعميتيػػا عمػػى  إلػػىأف المكاقػػؼ المختملػػة تحتػػاج  إلػػىكقػػد أشػػار ردف 
 .(2008ال حطانو, ) المكقؼ الذم استخدمت فيو
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ب(Path- Goal Theory):نظريةبالمساربواليدعب

قػػدرة ال اةػػد فػػو التػػيثير عمػػى ( فػػو ىػػذه النظريػػة عمػػى مػػدل House, 1973ركػػز ىػػاكس )
كحػػدد  .مرؤكسػػيو فػػو التمييػػز بػػيف أىػػداؼ المنظمػػة كاألىػػداؼ الشخصػػية كتحليػػزىـ إلنجػػاز األىػػداؼ
 .أربعة أنماط لم يادة ىو: النمط المكجو, كالنمط المساند, ك النمط المشارؾ, ك نمط اإلنجاز

بالنساءبكقياداتبإدارية:

بسػػػبب الت اليػػػد التنظيميػػػة, كلكػػػف  ؛لماضػػػو مسػػػدكدان للتػػػرات فػػػو ا ظػػػؿ الت ػػػدـ اإلدارم لمنسػػػاء
كأصػبحت المػرأة تحتػؿ الكثيػر مػف المناصػب فػو  ,كتمييػد الطريػؽ أمػاميف بالتدريج تـ إزالػة الع بػات

الػخ, . .الحككمو كفو الجامعات كفو قطاع األعماؿ العاـ كفو ال طاع الخػاص البنكؾ كفو ال طاع
 اسة أكجو التشػابو كأكجػو انخػتالؼ بػيف قيػادات الػذككرمف الزماف كاف مف الصعب در  كمنذ ح بتيف

اإلدارة ظممػػف  كاإلنػاث حيػػث كانػت األقميػػة مػػف النسػاء تحتػػؿ المناصػب ال ياديػػة, كرغػػـ أف النسػاء فػػو
 إلجراةيػػػا ا ف عػػػف ذم قبػػػؿ أقميػػة إن أف مثػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػات أصػػػبحت أكثػػػر شػػػيكعان كأكثػػػر إمكانيػػػة

 .(2011)بلمنز, 

لمعرفػة   Victor H. VroomكArthur G.Jago قػاـ بيػا كػؿ مػفك مػف خػالؿ دراسػة 
كعمػى مػر  و المشاركة أكثر مف الرجاؿ,اللرؽ بيف قيادة الرجاؿ كالنساء أف النساء كنفَّ ذكات تكجو ف

طري ة مختملة فو التلكير, نستطيو ال كؿ أنو ن يكجد اثناف مف السنكات كاف لكؿ مف الرجؿ كالمرأة 
ري ة فو التلكير, فالرجػؿ يلكػر بمػا يشػبو الخػط المسػت يـ يركػز عمػى شػ  كاحػد البشر لدييـ نلس الط

طعف التعامػؿ مػو عشػرات األشػياء فو ذات الكقت, أما النساء فتلكيرىف يشبو الشبكة العنكبكتيػة يسػت
قاؿ البػاحثكف أف ال يػادات مػف النسػاء تلػكقف شركة أمريكية  900فو كقت كاحد, كفو دراسة شممت 

ميػػػػارة فػػػػو المجػػػػانت اإلداريػػػػة  31ميػػػػارة مػػػػف أصػػػػؿ  28مػػػػف المػػػػدراء الرجػػػػاؿ فػػػػو عمػػػى نظػػػػراةيف 
 .(2005المختملة)فيشر, 

كلكػف يػتـ فيميػف  ,كعمكمان فإف ال يادات مف النساء لسف مختملات عف ال يػادات مػف الرجػاؿ
سػػكؼ يػػدعك  -عػػددىف كمػػو زيػػادة -عمػػى نحػػك مختمػػؼ كن شػػؾ أف ال يػػادات مػػف النسػػاء المتعممػػات

يػكاجيف تمييػزان  السػيدات  الليػـ الصػحيح ليػف مػف جانػب مرؤكسػييـ, كلسػكء الحػظ فػإف إلىيج بالتدر 
 .اإلدارة فو المنافسة عمى اللرص الكظيلية فو
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ب:)السقعبالزجاجي(بسقعبغيربمرئيب ينبالمرأةبوالقيادة

مف خالؿ م اؿ نشػرتو صػحيلة  ـ 1986الس ؼ الزجاجو فو عاـ أكؿ مرة تـ تداكؿ تعبير 
مرةػػػػو كالػػػػذم يلصػػػػؿ بػػػػيف المػػػػرأة كالمناصػػػػب ال ياديػػػػة الغيػػػػر ؾ لكصػػػػؼ الحػػػػاجز ريت كذلػػػػككؿ سػػػػت

 .(1995العميا)المجنة الليدرالية لمس ؼ الزجاجو,

ب واجزبلمسقعبالزجاجي:ب3وقدبأشارتبالمجنةبالفيدراليةبلمسقعبالزجاجيبلوجودب

يا كىػك نػاتج عػػف كقػد يكػكف ىػذا الحػػاجز مػف خػارج المؤسسػة نلسػ ,الحػاجز األكؿ: حػاجز اجتمػاعو
تكفر فرص التعميـ كالتكظيؼ ألفراد المجتمو, كالتحيزات تجػاه بعػض أفػراد المجتمػو نتيجػة اللركقػات 

 .الجنسية أك العرقية

الحاجز الثانو: حكاجز ىيكمية داخميػة كىػك نػاتج مػف داخػؿ المؤسسػة كقػد يكػكف نتيجػة لعػدـ تشػجيو 
 .اإلداريةالمؤسسة نلسيا النساء لمكصكؿ لممناصب ال يادية 

الحاجز الثالث: حكاجز حككمية كذلؾ بعدـ كجكد قكانيف قكية كمتس ة ككاضػحة مػف خػالؿ الحككمػة 
كالتو تحد مف كصكؿ أشخاص لممناصب اإلدارية العميا بناءن عمى العرؽ  ,متعم ة بالتكظيؼ كالترقية

 .ككذلؾ عدـ كجكد ت ارير كمعمكمات كافية تتعمؽ بالس ؼ الزجاجو ,أك الجنس

سػ ؼ  ف غالبية النساء المكاتو يطمحف لتبؤ مكاقو إداريػة عميػا يعت ػدف بكجػكداستطالع جديد أ يرأظ
 .ىذه المكاقو إلى ارت اةيفغير مرةو يحكؿ دكف 

كالنسػػػاء الػػػذيف يبمػػػغ الػػػذم شػػػمؿ عينػػػة متسػػػاكية مػػػف الرجػػػاؿ  انسػػػتطالع كمػػػا كشػػػلت نتػػػاةج
 كف سف الثالثيف يتكقعف أف يبدأف مشاريومف النساء د الماةةفو  24 أفسنة,  43 ـمتكسط أعمارى

 .(2011مجيد, (مف الرجاؿ الماةةفو  20م ابؿ  ,تجارية خاصة بيف فو غضكف عشر سنكات

بت يزاتبضدبقيادةبالمرأة:

 :(2005)مانتج,لتشكيو صكرة ال اةدة اللاعمة منياالمضاي ات يكجد بعض 

 .النساء يضعلف عف مكاجية األزمات كالضغكط -
 .اتخاذ ال رار, كأنيف يغيرف آراءىف باستمرار النساء يخشيف -
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 .أبدان النساء  إرضاءن يمكف  -
 .العمؿ مو النساء صعب جدا -
 .المرأة تحب األشياء الشخصية -
 .ن تستطيو المرأة أف تعمؿ مو فريؽ عمؿ -
 .النساء يخمطف بيف مشاكؿ العمؿ كحياتيف الشخصية -
 .طبيعة المرأة عاطلية, كيمكف أف تتيكر بسرعة -
عطاةيا أكبر مف حجمياالنس -  .اء يعممف عمى تع يد األمكر كا 
 .المرأة مت مبة المزاج نتيجة لظركؼ الحمؿ كالكندة كغيرىا -
 .عندما يتـ تدريب المرأة كتصبح خبيرة, تترؾ العمؿ لرغبتيا فو اإلنجاب -

صػػحيح أف ىنالػػؾ تزايػػد ممحػػكظ لتكاجػػد النسػػاء عمػػى مسػػتكيات صػػنو ال ػػرار فػػو المسػػتكيات 
ال طاعػات العامػة كالمشػتركة  فػو  ضعيلان فو جميو البمداف العربية, ة كالتنليذية إن أنو ن زاؿاإلداري

جػػؿ كالمػػرأة غيػػر أف يحػػدث ىػػذا فػػو ظػػؿ قػػكانيف معظميػػا يعطػػو ح ػػكؽ متسػػاكية لمر  .كافػػة كالخاصػػة
غالبػػان مػػا فلػػو األجيػػزة الحككميػػة  ,يكمػػف داخػػؿ الع ميػػة العربيػػة المنلػػذة ليػػذه ال ػػكانيف العػػاةؽ األسػػاس

 .(2009)عماشة,  المناصب اإلدارية العميا إلىتصطدـ المرأة بعاةؽ الترقيات كالكصكؿ 

نػو مػا زاؿ يعػانو مػف نلػس المشػػاكؿ أيسػير فيػو المجتمػو اللمسػطينو إن كرغػـ التطػكر الػذم 
مػػرأة نيػػا األضػػعؼ, كعػػدـ ت بػػؿ الي, كنظػػرة الرجػػؿ لممػػرأة العاممػػة بفػػو العمػػؿ, فػػالتمييز مػػا زاؿ قاةمػػان 

لممػػرأة فػػو العمػػؿ, كالبػػرامج التػػو تطبػػؽ فػػو المجتمػػو اللمسػػطينو تركػػز عمػػى الجانػػب انجتمػػاعو فػػو 
أة ككيليػػة مطالبتيػػا بح كقيػػا, كاألصػػؿ أف تركػػز عمػػى تمكينيػػا, كصػػ ؿ شخصػػيتيا لتكػػكف حيػػاة المػػر 

مػػػو كنمكذجيػػػا الغربػػػو ن يصػػػمح تطبي ػػػو فػػػو المجتصػػػانعة قػػػرار, كأف السياسػػػة الخارجيػػػة بمبادةيػػػا 
 .(2012اللمسطينو )ال طب, 

كمػا أف  . الحمايػة كالضػماف إلػىأما المكاتو يعممف فو ال طاعات الخاصة فغالبػا مػا يلت ػرف 
نػو يبػدك مػف المسػتحيؿ إإذ  ,أصحاب العمؿ ن زالكا ينظركف إلييف باعتبارىف أقؿ عمػالن كأقػؿ إنتاجػان 

 .ال رار فو المؤسسة لمنساء إقناع غالبية أصحاب العمؿ فو ال طاع الخاص بترؾ أمر صنو



27 
 

تاحػػة فػػرص  كنجػػد أف مكاقػػؼ كسياسػػات أصػػحاب ال ػػرار فػػو مجػػانت التكظيػػؼ كالترقيػػة كا 
 . فرص تناسب طمكحاتيا كاستمرارية العمؿ إلىالتدريب مف أىـ العكامؿ المعي ة لكصكؿ المرأة 

 خصكصػان  ,ىذا الكضو نابو مف إيماف لصانعو ال رار بينو يصعب تػرؾ ىػذا المجػاؿ نمػرأة
ك يلضػػؿ أصػػحاب العمػػؿ عمكمػػان ترقيػػة الرجػػاؿ نعت ػػادىـ بتػػدنو قػػدرات المػػرأة  .إذا كانػػت ليػػا أسػػرة

 .(2002)المناعو, كان طاعيا المتكرر بسبب مشاغميا األسرية كالحمؿ كالكندة

 

 

 

 

 ب
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بالم  ثبالثالثب
بتمكينبالمرأة

بمقدمة:

المراف ػػة لممنافسػػة العالميػػة تػػكلى  فػػو ظػػؿ المتغيػػرات المتسػػارعة فػػو بيةػػة األعمػػاؿ كالضػػغكط
ة التنافسػية. كبالتػالو ليسػت ملاجػي المنظمات انىتماـ لتبنػى الملػاىيـ اإلداريػة الحديثػة لتح يػؽ الميػزة

أف تكلى العديد مف المؤسسات كالشركات أىتمامان ممحكظان بمكاردىا البشػرية عػف طريػؽ تبنػى مليػكـ 
 .األداء كالرضاء الكظيلوالتمكيف, لما لو مف أثر فعاؿ عمى تحسيف 

يعتبػػػر العنصػػػر البشػػػرم أحػػػد م كمػػػات المنظمػػػة, التػػػو يجػػػب الحلػػػاظ عمييػػػا كالسػػػعو ىػػػذا ك 
لتطكيرىػػػا مػػػف أجػػػؿ الرقػػػو بيػػػا نحػػػك األفضػػػؿ كنحػػػك تح يػػػؽ األىػػػداؼ المكضػػػكعية, كن تسػػػتطيو أم 

كالكقت نختيار  منظمة أف تعمؿ بكلاءة كفاعمية دكف انىتماـ بمكاردىا البشرية, كبذؿ الجيد كالماؿ
أفضػػميـ كلػػاءة, كتعمػػؿ عمػػى تمكيػػنيـ, فتػػكفر ليػػـ التػػدريب المناسػػب, كتمػػنحيـ مزيػػدان مػػف الحػػكافز, 
كمزيػػػػدان مػػػػف التلػػػػكيض فػػػػو الصػػػػالحيات, كاتخػػػػاذ ال ػػػػرارات بالمشػػػػاركة, كتشػػػػجعيـ عمػػػػى المبػػػػادأة ك 

 .(2012 اإلبداع)العطار,

 العناصػػر الماديػػة يتلػػكؽ فػػو أىميتػػو  اللكػػرم الػػذمكتعتبػػر المػػكارد البشػػرية ىػػو رأس المػػاؿ 
كخمػػؽ المزايػػا التنافسػػية, كلػػذلؾ  ,كىػػو التػػو يمكنيػػا تييةػػة المػػكارد الماديػػة كالمحافظػػة عمييػػا  ,كافػػة

 .(2010تستيدؼ المنظمات اليكـ تككيف فرؽ العمؿ المحلزة كالممكنة ذاتيان)السكارنو, 

ضػػػافة لمتعػػػرؼ عمػػػى أبعػػػاده باإل ,كتكضػػػيح مليكمػػػو ,كييػػػتـ ىػػػذا المبحػػػث بتعريػػػؼ التمكػػػيف
 .كخطكات تنليذه, كمزاياه كمعكقات تنليذه

بمفيومبالتمكين:

كيرتلػػو ال ػػكل التػػو يكتسػػب األفػػراد مػػف خالليػػا ال ػػدرة, كتزيػػد ث ػػتيـ,  إلػػىتمكػػيف يشػػير الإف 
كلية, كال ػػػدرة عمػػػى التصػػػرؼ لتحسػػػيف األنشػػػطة كالعمميػػػات ؤ تكل انتمػػػاةيـ ككنةيػػػـ لتحمػػػؿ المسػػػمسػػػ

المتطمبات األساسية لمعمالء فو مختمؼ المجػانت بيػدؼ تح يػؽ  إشباعالعمؿ مف أجؿ كيتلاعمكف ب
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قػػيـ كغايػػات التنظػػيـ, كبالتػػالو نبػػد مػػف تزكيػػد المرؤكسػػيف بػػيدكات ككسػػاةؿ ال ػػكة الالزمػػة لمتخطػػيط 
: 2010كلية كاممة عنو )السكارنة,ؤ كليف مسؤ مس فإتماـ عمميـ, كأداةو بحيث يصبحك  ك ,ألنشطتيـ

( التمكيف بينػو مشػاركة السػمطة مػو المرؤسػيف, أك تحريػؾ Ford & Fottler, 1995يرل )ك .(300
 السمطة ألسلؿ فو الييكؿ التنظيمو.

بأىميةبالتمكين:

لمػػا ي دمػػو  مػػف الكاضػػح أف تمكػػيف المػػكظليف يح ػػؽ فكاةػػد عديػػدة لممنظمػػة, كلممكظػػؼ أيضػػان 
ة, كيصػبح المكظػػؼ أكثػػر حماسػػة, مػف فرصػػة جيػػدة لممكظػؼ إلثبػػات نلسػػو كتطػكير قدراتػػو اإلبداعيػػ

كيمػػنحيـ الطاقػػة لمعمػػؿ  ,لتلعيػػؿ قػػدراتيـ انبتكاريػػة ؛فػػو إطػػالؽ عنػػاف األفػػراد كيسػػيـ التمكػػيف أيضػػان 
 .المستمر كلمنجاح

المزايػػػا كاللكاةػػد التػػو يمكػػػف تح ي يػػا مػػػف خػػالؿ تمكػػيف المػػػكظليف عمػػى النحػػػك  دكىكػػذا تتعػػد
 (:302: 2010التالو )السكارنة, 

 .باؿ عمى تدريب كتعميـ األفرادزيادة اإلق .1
 .مشاركة العامميف فو صياغة كتحديد األىداؼ .2
 .بتكاريةراد بما يؤدم نرتلاع ال درات انتزايد مساىمات كأفكار األف .3
 .عمؿ اللريؽ ؿتكثيؽ عالقات األفراد كتدعيميا مف خال .4
 .ضؿدعـ ال كة الممنكحة لألفراد مو ت ميص الرقابة كالتحكـ لتح يؽ إنتاجية أف .5
 .زيادة رضاء العامميف عف عمميـ ككظيلتيـ .6
تنميػػػػػة الكلػػػػػاءة مػػػػػف خػػػػػالؿ التػػػػػدريب المت ػػػػػػاطو كتبػػػػػادؿ المعرفػػػػػة فيمػػػػػا بػػػػػيف الرؤسػػػػػػاء  .7

 .كالمرؤكسيف
 .ت ميؿ الصراع كالنزاع فيما بيف اإلدارة كالعامميف .8

ب

ب

ب
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بأ عادبالتمكين:

 .كليات لألفػػرادمزيػػد مػػف المسػػؤ  إعطػػاءلنػػا أف فمسػػلة التمكػػيف تبػػرز فػػو  يتضػػحمػػف السػػابؽ 
يمكػػػف أف تػػػكفر كسػػػيمة لكصػػػؼ أك تحديػػػد ىيةػػػة التمكػػػيف المسػػػتخدـ فػػػو أم  ,كلمتمكػػػيف خمسػػػة أبعػػػاد

 بالتالو:الخمسة ( ىذه األبعاد 2010,السكارنو)منظمة كقد حدد 
بال عدباألول:بالميمة:

بحريػػة التصػػرؼ التػػو تسػػمح لملػػرد الػػذم تػػـ تمكينػػو مػػف أداء الميػػاـ التػػو  البعػػد  ييػػتـ ىػػذا
لىك  .كظؼ مف أجميا أم مدل يسػمح لملػرد الممكػف مػف تلسػير الجكانػب المممكسػة كغيػر المممكسػة  ا 

 . فو المنظمة

بال عدبالثاني:بت ديدبالميمة:

عنيػػػػا المكظػػػػؼ أك مجمكعػػػػة  كؿؤ المسػػػػبعػػػػيف انعتبػػػػار كميػػػة انسػػػػت اللية ييخػػػذ ىػػػػذا البعػػػػد 
لػىك  .المكظليف لم ياـ بمياـ عمميػـ نجػاز ك حػاجتيـ لمحصػكؿ عمػى إذف إلييـ, أأم مػدل يػتـ تػكجي ا 
لىالمياـ التو ي كمكف بيا؟ ك  جراءات المنظمة ما يجب ال ياـ بو, كمف  ا  أم درجة تكضح سياسات كا 

 نجاز المياـ؟إاللرصة لممكظليف لم ياـ ب إعطاءثـ 
بال عدبالثالث:بالقوة:

ـك ال ػػكة أكؿ الخطػػكات فػػو التبصػػر كالتعمػػؽ فػػو مليػػـك التمكػػيف يرتكػػز عمػػى دراسػػة مليػػ إف
 .ككيلية تيثيرىا عمى عممية التمكيف, سكاء مف ناحية كجية نظػر ال يػادة أك العػامميف عمػى حػد سػكاء

  .كييخذ بعد ال كة بعيف انعتبار الشعكر بال كة الشخصية التو يمتمكيا األفراد نتيجة تمكينيـ
لػىالممكنػيف؟ ك فػراد ما المياـ التو ي كـ بيا األ تمكيػا اللػرد محػددة أم مػدل السػمطة التػو يم ا 

لػػػػىفػػػػو الميػػػػاـ؟ ك  أم مػػػػدل ت ػػػػـك اإلدارة بجيػػػػكد لمشػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػو السػػػػمطة كتعزيػػػػز شػػػػعكرىـ  ا 
 بالتمكيف؟

بال عدبالرا ع:بااللتزام:
ييخػػذ ىػػذا البعػػد بعػػيف انعتبػػار اكتشػػاؼ انفتراضػػات عػػف مصػػادر التػػزاـ األفػػراد كاإلذعػػاف 

نلتزاـ بالمكاضيو المتصػمة بزيػادة تحليػز األفػراد مػف كيتصؿ بعد ا .التنظيمو ألسمكب محدد لمتمكيف
 .كزيادة الث ة بالنلس ,كانحتياجات انجتماعية ,خالؿ تكفير احتياجات اللرد لم كة
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بال عدبالخامس:بالثقافة:
لػىك  .يبحث ىذا البعد فو مدل قدرة ث افػة المنظمػة عمػى تعزيػز الشػعكر بػالتمكيف م مػدل أ ا 

 .طية, مكجية لمميمة, األدكار, أك التحكـيمكف كصؼ الث افة كبيركقرا
لنجػػػاح  مالةمػػػةتػػػكفر بيةػػػة  فبػػػال كة كالػػػتحكـ مػػػف غيػػػر المحتمػػػؿ أفالث افػػػة التنظيميػػػة التػػػو تكصػػػؼ 

 .بؿ عمى األرجح قد تشكؿ عاة ان لبيةة التمكيف, التمكيف

بمرا لبت قيقبالتمكين:

ؾ مراحػؿ تحضػيرية كأف قبؿ البدء بتح يؽ التمكيف فو المنظمة مف الضركرم أف تككف ىنػا
نمػا بشػكؿ تػدريجو, كتكضػيح مليػكـ التمكػيف لممػكظليف كأىميتػو  ن يتـ التمكيف عمى مرحمة كاحدة كا 
حتػػى ن تصػػطدـ المنظمػػة بمعكقػػات مػػف المػػكظليف أنلسػػيـ فكمػػا ىػػك معػػركؼ أف معظػػـ األشػػخاص 

 .يخافكف مف التغيير كالتجديد
خمػػس مراحػػؿ  إلػػىالتمكػػيف يحتػػاج  ( فػػإف تح يػػؽ209: 2011كبحسػػب المعػػانو كآخػػركف )

 ىو:
: تشخيص الظركؼ داخؿ المنظمة, التو تسػبب الشػعكر بل ػداف ال ػكة بػيف العػامميف, المر مةباألولى

ة, كالمنػػػاخ كػػػالتغيرات التنظيميػػػة الرةيسػػػكىػػػذه الظػػػركؼ يمكػػػف أف تشػػػخص عكامػػػؿ تنظيميػػػة مختملػػػة 
لػذلؾ فعمػى المنظمػة  .المركزية العاليةالبيركقراطو, كالضغكط التنافسية, كضعؼ نظاـ انتصانت ك 

كخصكصػػػان بعػػػد معرفػػػة األسػػػباب  ,إلزالػػػة ىػػػذه الظػػػركؼ سػػػتراتيجيةإالتػػػو تتبنػػػى التمكػػػيف أف تضػػػو 
 .المؤدية ليذا الشعكر
:اسػػػتخداـ أسػػػػاليب إداريػػػػة حديثػػػة, مثػػػػؿ اإلدارة بالمشػػػػاركة, كتحديػػػد أىػػػػداؼ دقي ػػػػة المر مففففةبالثانيففففة

 .بط نظاـ المكافتت باألداءلمعامميف, كاإلثراء الكظيلو, كر 
 .: ت ديـ المعمكمات لمعامميف عف أداةيـ كالتغييرات التو تح  ت فعالن المر مةبالثالثة
أف يتح ؽ فو ىذه المرحمة شعكر المرؤكسيف  كاجبجة است باليـ لممعمكمات, فال: نتيالمر مةبالرا عة

 .اليتيـ الذاتيةكمف ثـ زيادة الجيد المبذكؿ, كارتلاع انعت اد بلع ,بالتمكيف
إلنجاز أىداؼ الميمػة  ؛المرؤكسيف كمبادأة: التغيير فو السمكؾ مف خالؿ إصرار المر مةبالخامسة

 .المعطاة
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ب:معوقاتبالتمكين

 :التمكيف مف أبرز معكقات عممية 
تعثػر بعػػض الخطػػكات التػػو تتخػػذ, أك كقػػكع بعػض األخططػػاء أثنػػاء التطبيػػؽ ممػػا يػػؤدم فشػػؿ  -

دعػػػـ اإلدارة فػػػو حػػػانت اإلخلػػػاؽ لػػػبعض ال ػػػرارات كليػػػؿ بإفشػػػاؿ  بعػػػض ال ػػػرارات, أك ضػػػعؼ
 .(2004العممية بيكمميا, كالعكدة إلى مرحمة ما قبؿ التمكيف )الكبيسو, 

عد استعداد أغمب المرؤكسيف لممبادأة كانبتكار, فضالن عف عدـ الرغبة فو تحمؿ مسػؤكليات  -
 (2002كأعباء اضافية )يكنس,

 .د السيطرة كالنلكذخكؼ اإلدارة العميا مف ف  -
ف كجػػكد المنػػاخ البيركقراطػػو فػػو المنظمػػة مػػف شػػينو أف إ, حيػػث الييكػػؿ البيركقراطػػو الت ميػػدم -

 .مف الركتيف كالرتابة فو العمؿ مما يعيؽ عممية التمكيف ان يخمؽ نكع

ب

ب

ب

ب

ب

 ب
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ب  ثبالرا عالم
بديوانبالموظفينبالعام

 :(27/9/2013)موقعبديوانبالموظفينبالعام,ب تاريخببمقدمة

كالتػػػو نػػػتج عنيػػػا قيػػػاـ السػػػمطة الكطنيػػػة  ,ـ1993 سػػػنة بعػػػد تكقيػػػو كثي ػػػة إعػػػالف المبػػػادئ
اللمسػػطينية, حيػػث قػػاـ الػػرةيس ياسػػر عرفػػات بإعػػادة إقػػرار ال ػػكانيف التػػو كانػػت سػػارية الملعػػكؿ فػػو 

 .فمسطيف فو اللترة الساب ة

الخدمة المدنية بادةان كنن عف شؤكف مكظلو ؤ ؿ ديكاف المكظليف العاـ ليككف مسكل د تـ تشكي
 .بذلؾ مرحمة تنمية كتطكير طكيمة األمد تشمؿ األفراد كالمؤسسات

 إلىكل د كاف لديكاف المكظليف العاـ كمنذ البداية دكران ىامان كأساسيان فو تحكيؿ أجيزة مبعثرة 
 .مؤسسات ليا كياف, كذلؾ لمؿء اللراغ اإلدارم الذم خملو انحتالؿ اإلسراةيمو

 :يميبمابال ينبذلكبفيبالديوانبواجييابالتيبالت دياتبأ رزبنمبكانبولقد

تطػػػكير قػػػانكف الخدمػػػة المدنيػػػة بمػػػا يضػػػمف الشػػػلافية كالمسػػػاكاة فػػػو آليػػػات التكظيػػػؼ كتطػػػكير  .1
 .المسار الكظيلو لمكظلو الخدمة المدنية

فػػػكر تسػػػمـ السػػػمطة الكطنيػػػة اللمسػػػطينية لمياميػػػا عمػػػى  ,إعػػػداد كتنليػػػذ نظػػػاـ ركاتػػػب فمسػػػطينو .2
 .ض الكطفأر 

 .كضو كمتابعة المكاةح كاألنظمة اإلدارية الخاصة بتسييؿ دكر الكزارات لخدمة المكاطف .3

برسالةبالديوان:

تطػكير نظػاـ الخدمػة المدنيػة  إلػىتسػعى  ,ديكاف المػكظليف العػاـ مؤسسػة حككميػة فمسػطينية
ظػػاـ عمػػى مػػكظلو مػػف خػػالؿ رفػػو كلػػاءة المػػكارد البشػػرية كاألنظمػػة اإلداريػػة, كالتيكػػد مػػف تطبيػػؽ الن
 .الدكلة بتجانس كشلافية كمساكاة, لضماف ت ديـ خدمة نكعية لممكاطف اللمسطينو

ب
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ب:لمديوانبألىداعبالعامةا

لشػػػػغؿ كظػػػػاةؼ الخدمػػػػة  ؛اسػػػػت طاب كتعيػػػػيف الكلػػػػاءات البشػػػػرية المتػػػػكفرة فػػػػو سػػػػكؽ العمػػػػؿ .1
 .المدنية

لمعػػارؼ كالخبػػرات رفػػو مسػػتكل األداء الػػكظيلو لمػػكظلو الخدمػػة المدنيػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة ا .2
كالمػػؤىالت كتطػػكير بػػرامج التػػدريب كاإليلػػاد كانبتعػػاث لتح يػػؽ مسػػتكيات عاليػػة مػػف الجػػكدة 

 .كالتميز
تطػػػكير كتكحيػػػد منيجيػػػة لػػػربط نظػػػـ المعمكمػػػات الخاصػػػة بػػػإدارة ال ػػػكل البشػػػرية فػػػو أجيػػػزة  .3

 .الخدمة المدنية
مػف خػالؿ نظػـ الحػكافز  تمكيف المكظليف المتميزيف كالمبػدعيف مػف تسػريو ت ػدميـ الػكظيلو .4

ب.لغايات تح يؽ برامج التعاقب الكظيلو ؛كالترقيات

بالديوانبفيبالتشريعبالفمسطيني:

لمحاميػة تغريػد عبػد اهلل الػدغمو كالتو قامػت ا ,(2006)تحتكم مكسكعة التشريو اللمسطينو
حتػكل اللصػؿ كقػد ا ,لتحتكم عمى جميػو المػكاد كال ػكانيف الخاصػة بالتشػريعات اللمسػطينية ؛عدادىاإب

 بديكاف المكظليف العاـ كأىـ المكاد فيو:الثالث فو مكسكعة التشريو اللمسطينو عمى المكاد الخاصة 

ب(6مادةب)

سػػمى )ديػػكاف المػػكظليف العػػاـ( كيعنػػو بشػػؤكف الخدمػػة المدنيػػة كيتػػكلى يتنشػػي داةػػرة مسػػت مة  .1
 .إدارتو رةيس يرتبط بمجمس الكزراء

 .السمطة الكطنية بناءن عمى تنسيب مف مجمس الكزراء يعيف رةيس الديكاف ب رار مف رةيس .2
يمػػػػارس رةػػػػيس الػػػػديكاف صػػػػالحياتو قػػػػو إدارة الشػػػػؤكف المتعم ػػػػة بالػػػػديكاف كف ػػػػان ألحكػػػػاـ ىػػػػذا  .3

 .ال انكف
 .ىيكمو التنظيمو لمجمس الكزراء إلصدار ال رار بشينو  دـ ديكاف المكظليف مشركعي .4

ب

ب



35 
 

ب(7مادةب)

يتكلى الديكاف  ,ية اإلدارية فو تطكير الجياز اإلدارم فو فمسطيفمف التنمتح ي ا لمغايات الم صكدة 
بالمياـ كالمسؤكليات التالية:

كالتح ػػػؽ مػػػف تطبيػػػؽ الػػػدكاةر الحككميػػػة لسػػػاةر  ,اإلشػػػراؼ عمػػػى تطبيػػػؽ أحكػػػاـ ىػػػذا ال ػػػانكف .1
 .تشريعات الخدمة المدنية بصكرة سميمة

عمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة قػػػدراتيـ عػػػف كال ,كتنليػػػذ الخطػػػط المتعم ػػػة بػػػالمكظليف إعػػػدادالمشػػػاركة فػػػو  .2
 .كالبعثات داخؿ فمسطيف كخارجيا التدريبطريؽ تنسيؽ 

المشػػاركة فػػو كضػػو ال كاعػػد الخاصػػة بػػإجراء امتحانػػات تنافسػػية بػػيف المت ػػدميف لمتعيػػيف فػػو  .3
أك كممػػػا دعػػػت  ,كاتخػػػاذ اإلجػػػراءات الالزمػػػة لع ػػػد تمػػػؾ انمتحانػػػات سػػػنكيا ,الكظػػاةؼ العامػػػة

 .كالجيات األخرل المعنية الحككميةتنسيؽ مو الدكاةر الحاجة إلييا, كذلؾ بال
بػالتعييف كالترقيػة التػو تمتػـز بتبميغيػا مراجعة ال رارات اإلدارية الصادرة مػف الػداةرة الحككميػة  .4

لمديكاف خالؿ خمسة عشر يكمان مف صدكرىا, كلمديكاف أف يعترض عمى ما يراه مخاللان منيا 
الػداةرة  إلػىية بشيف الخدمة المدنية كيبمغ أسباب اعتراضو ألحكاـ ىذا ال انكف كالمكاةح السار 

الحككميػػة خػػالؿ ثالثػػيف يكمػػان مػػف تػػاريخ تبميغػػو بيػػا, كفػػو حالػػة عػػدـ انتلػػاؽ بػػيف الػػديكاف 
مجمس الكزراء نتخاذ ما يراه مناسػبان كف ػان  إلىيرفو الديكاف األمر  ,كالداةرة الحككمية المعنية

 ىذا ال انكف ألحكاـ 

بوظائعبال كوميةبوفئاتبالموظفين:تصنيعبال

ب(9مادةب)

 اللةات التالية: إلىفيما عدا الكزراء ت سـ الكظاةؼ فو الدكاةر الحككمية فو فمسطيف  .1
 .ساء الدكاةر الحككميةمف رؤ  اللةة الخاصة: كتشمؿ مف يعيف بدرجة كزير

 ات مػػكظلو عميػػا, كتكػػكف مسػػؤكلياللةػػة األكلػػى: كتشػػمؿ الكظػػاةؼ التخطيطيػػة ك اإلشػػرافية ال
ىذه اللةة اإلشراؼ عمى تنليذ أىداؼ الدكاةر الحككميػة فػو المجػانت التخصصػية المختملػة 

كيشػترط فػييـ تػكفر المػؤىالت  .ككضو الخطط كالبرامج كاتخاذ ال رارات كاإلجراءات لتنليػذىا
اميف العممية كالخبػرات العمميػة المطمكبػة, كيػتـ تعيػيف الػككالء كرؤسػاء الػدكاةر كالمػديريف العػ
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تحدد الركاتػب كسػاةر الح ػكؽ الماليػة لشػاغمو كظػاةؼ  .أك ما يعادليامف مكظلو ىذه اللةة 
 .ىذه اللةة كف ان لمدرجة الكظيلية الكاردة فو قرار التعييف كف ا ألحكاـ ال انكف

اللةة الثانية: كتشمؿ الكظاةؼ التخصصية فو مختمؼ المجانت كتككف مسؤكليات مكظلو 
باألعمػػػاؿ التخصصػػػية فػػػو الميػػػف الطبيػػػة كاليندسػػػية كاإلداريػػػة كال انكنيػػػة  ىػػػذه اللةػػػة ال يػػػاـ

كتضػػـ ىػػذه اللةػػة  .كالماليػػة كالمحاسػػبية كانقتصػػادية كانجتماعيػػة كالث افيػػة كالتربكيػػة كغيرىػػا
 كيتـ اختيار مػف يمتمكػكف .مكظلو الدكاةر الحككمية التو تتطمب ميارات تخصصية محددة

بػػيف مػػكظلو ىػػذه اللةػػة أك مػػا يعادليػػا لشػػغؿ الكظػػاةؼ اإلداريػػة ميػػارات إداريػػة كقياديػػة مػػف 
 .رؤساء الشعب كالكحداتكسطى كالمديريف كرؤساء األقساـ ك كاإلشرافية ال

اللةة الثالثػة: كتشػمؿ الكظػاةؼ اللنيػة كالكتابيػة كأعمػاؿ السػكرتارية مػف طباعػة كحلػظ كثػاةؽ 
 .كغيرىا

انت التشػػػغيؿ كالصػػػيانة كالحركػػػة كالن ػػػؿ اللةػػػة الرابعػػػة: كتشػػػمؿ الكظػػػاةؼ الحرفيػػػة فػػػو مجػػػ
 .كالكرش الميكانيكية كالكيرباةية كمحطات ال كل كغيرىا

 .اللةة الخامسة: كتشمؿ كظاةؼ الخدمات كالحراس كالسعاة كمف فو حكميـ
تعتبػر كػؿ فةػػة مػف ىػػذه اللةػات كحػػدة متميػزة فػػو مجػانت شػػؤكف الخدمػة المدنيػػة مػف تعيػػيف  .2

 .ةمة مست مة بيقدمية مكظلييا فو كؿ الدرجات التو تتضمنياكترقية كن ؿ كيككف ليا قا

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بباإلدارةبالعامةبلمتعيينات:

ب(ب1شكلبرقمب)
ب.اإلدارةبالعامةبلمتعييناتبفيبديوانبالموظفينبالعاميوضحب

 
ب(30/9/2013ب,بتاريخبدخولبالموقعالموقعبااللكترونيبلديوانبالموظفينبالعامبالمصدر:)ب

باالختصاص:

حية ىػػػذه اإلدارة العامػػػة باإلشػػػراؼ عمػػػى تعيػػػيف المػػػكظليف العمػػػكمييف سػػػكاء تػػػتمخص صػػػال
(  يكػػػػػكف تعيػػػػػيف المػػػػػكظليف 86مػػػػػادة ) -كاللةػػػػػات العاديػػػػػة كف ػػػػػا لم ػػػػػانكف األساسػػػػػو  اللةػػػػػات العميػػػػػا, 

    . الدكلة كشركط استخداميـ كف ان لم انكف  العمكمييف, كساةر العامميف فو 

   ببة:المسؤولياتبالرئيس

 تزاـ بإجراءات قانكف الخدمة المدنية فو التعييف كانختيار كالتكظيؼ كالترقيةانل 

  اإلشراؼ عمػى ميػاـ التعيػيف )التكظيػؼ( فػو مسػتكل اللةػة الثانيػة كمػا دكف ذلػؾ كالعمػؿ مػو
الخدمة المدنية كالدكاةر الحككمية لضػماف أف التكظيػؼ يػتـ دكف تحيػز أك محابػاة  مؤسسات 

 لجدارة كانستح اؽا كأنو قاةـ عمى أساس 

  ظليف فو إدارة تعييف مكظلو اللةة األكلى كاللةة الخاصة, كالعمؿ عمى أف يككف تعييف المك
مػػف قػػانكف الخدمػػة  22-16المػػكاد )عمػػى أسػػاس الجػػدارة كانسػػتح اؽ ان ف مبنيػػياللةتػػ ف يىػػات

 ك701)المػػػػكادمجمػػػػس الػػػػكزراء  إلػػػػىكت ػػػػديـ التكصػػػػيات الالزمػػػػة بيػػػػذا الخصػػػػكص (,المدنيػػػػة
  .( مف قانكف الخدمة المدنية 704ك703
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  اإلشراؼ عمى الكزارات كالمؤسسات العامة فػو الت ييػد التػاـ بػال كانيف كالمػكاد إلعػداد مشػركع
مػػف قػػانكف تنظػػيـ  22) المػػادة  جػػدكؿ تشػػكيالت الكظػػاةؼ العامػػة فػػو الخدمػػة المدنيػػة نظػػاـ 

 .( 1998لعاـ  07المكازنة رقـ 

  كانمتحانػػػػات التنافسػػػػية لممت ػػػػدميف  اتميػػػػة فػػػػو إعػػػػداد اإلعالنػػػػالتنسػػػػيؽ مػػػػو الػػػػدكاةر الحكك
  .غراض اختيار مكظلو الخدمة المدنيةأل ؛دئ النزاىة كالحيادية كالمينيةمبا لمشكاغر كفؽ 

ب:دائرةبتعييناتبالفئاتبالعميا

بببالميام:

 ؽ معػايير ت ديـ الدعـ كالمشكرة لمجمس الكزراء فيما يتعمؽ باختيػار مػكظلو اللةػات العميػا كفػ
مبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس الجػػػدارة كانسػػػتح اؽ كالكلػػػاءة فيمػػػا يخػػػص ىػػػذا المسػػػتكل مػػػف  تنافسػػػية 
  .التعيينات

 ير كالشركط الالزمة لشغؿ الكظاةؼ المدرجة ضمف كظاةؼ اللةات العميايكضو المعا. 
ال ياـ بعمؿ دارسة الطمبات, كمطاب ة المؤىالت المطمكبة, كعمػؿ قػكاةـ التصػلية كالتصػنيؼ  
  .لتسييؿ عمؿ المجنة اإلدارية فو مجمس الكزراء نختيار الشخص المناسب ممت دميف ل

 المسػتكيات,  يف مكظلو المراكز العميا عمػى بخصكص تعيكافة قرارات مجمس الكزراء  تنليذ
     .كافة اإلجراءات, التدريب, الت ييـ, كاللترة التجريبية ليذه اللةات 

ب

ب

 

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

  الثالث الثالث   الفصلالفصل
  اسات السابقةاسات السابقةالدرالدر

ب

 بالدراساتبالعر ية
 بالدراساتباألجن ية
 بالتعقيببدمىبالدراسات

ب

ب

ب

ب



41 
 

بالفصلبالثالث
بالدراساتبالسا قة

قامت الباحثة بالبحث فو الدراسات الساب ة التو تناكلت مكضكع معكقات كصكؿ المرأة لممناصب 
لممناصب العميا كدكر اإلدارة  لميارات التو يجب اف تتميز بيا المرأة لمكصكؿال يادية العميا كأىـ ان

فو تمكيف المرأة بالمناصب العميا سكاء كانت تمؾ الدراسات محمية أـ عربية أـ أجنبية, كذلؾ 
بالرجكع لممراجو كالدكريات كصلحات اننترنت, ىذا كلـ تجد الباحثة أم دراسة تتناكؿ دكر ديكاف 

 المكظليف فو تمكيف المرأة بالمناصب ال يادية العميا.

بواًل:بالدراساتبالعر يةأ

(ب عنوانب"بتجر ةبالمرأةبالفمسطينيةبفيبالعملبال رلمانيبوأثربذلكبفيب2012دراسةب)اشتية,ب -1
 .م("2009-1996تعزيزبالمشاركةبالسياسية)

لمكقػػػكؼ عمػػػى الػػػدكر الػػػذم أدتػػػو المػػػرأة فػػػو الح ػػػؿ السياسػػػو اللمسػػػطينو ه الدراسػػػة ىػػػدفت ىػػػذ
فػػو صػنو ال ػرارات كالتشػػريعات الصػادرة عػف ىػػذا  إسػياميال , كمػدكبالتحديػد فػو المجمػس التشػػريعو

 .المجمس
عدة نتاةج أىميا أف مشاركة المرأة البرلمانية فو المؤسسات الرسمية لـ  إلىكتكصمت الدراسة 

كأف األحػػػزاب قامػػػت بػػػدعـ المػػػرأة فػػػو  ,ترتػػػؽ لمػػػدكر الميػػػـ الػػػذم يجػػػب أف تؤديػػػو المػػػرأة اللمسػػػطينية
منطمػؽ حرصػيا عمػى مصػػمحتيا الحزبيػة كلػيس تضػامنان مػو المػرأة كدعمػػان اننتخابػات التشػريعية مػف 

 .لح كقيا
: ضػػركرة مراجعػػة السياسػػات الحككميػػة, أىميػػاكعميػػو ف ػػد قػػدمت الدراسػػة عػػدة تكصػػيات مػػف 
, كما يتكجب العمؿ عمى زيادة مشاركة المرأة كدراسة مدل تكاف يا مو مشاركة المرأة فو صنو ال رار

فو عممية  إشراكياة بشكؿ عاـ كالمؤسسات التشريعية بشكؿ خاص, كضركرة فو المؤسسات الرسمي
جراء التعديالت كال كانيف التو تخدـ مصالح المرأة كح كقيا  .التنمية كرسـ السياسات كا 
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ب -2 ب)القطب, بال كوميةب2012دراسة بالمؤسسات بفي بالقرار بصنع بفي بالمرأة ب"دور ب عنوان )
 ("2012-1995الفمسطينيةب)

ة مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه الدراسػػػة بتنػػػاكؿ دكر المػػػرأة فػػػو صػػػنو ال ػػػرار فػػػو المؤسسػػػات قامػػػت الباحثػػػ
عميا  ز( حيث بحثت أىـ معي ات تكلييا مراك2010-1995الحككمية اللمسطينية فو اللترة ما بيف )

كالدكر السياسػو  ,لصنو ال رار, كاستعرضت الباحثة مف خالؿ بحثيا التطكر التاريخو لممرأة العاممة
لذم لعبتو خالؿ ىػذه اللتػرة كالتعػرؼ عمػى أىػـ ال ػكانيف التػو تخػص المػرأة العاممػة فػو كانجتماعو ا

( مف العػامالت فػو الػكزارات المختملػة, كقػد 401)المؤسسات الحككمية, كقد بمغ حجـ عينة الدراسة 
أف بعض تكصمت الدراسة لعدة نتاةج أىميا: عدـ تح يؽ مبدأ المساكاة كاللرص بيف الذككر كاإلناث,

ألفكػار انجتماعيػػة المتعم ػػة بعمػػؿ المػػرأة قػد تغيػػرت, إن أنيػػا لػػـ تتغيػػر مػف منظػػكر عمػػؿ المػػرأة فػػو ا
مناصػػػب قياديػػػة, فمػػػا زاؿ المجتمػػػو اللمسػػػطينو يتسػػػـ بينػػػو ذكػػػكرم كيػػػرل المػػػرأة ىػػػو التػػػابو كالمنلػػػذ 

سبة كتنخلض ن األكثر انتشاران ىو ف نسبة النساء فو الكظاةؼ الخدماتية كالصحة كالتعميـ إل راراتو, 
 .ك ككيؿ مساعدأنو ال رار كرةيسة كزارة أك ككيؿ النساء فو مراكز ص

كمػػػف أىػػػـ التكصػػػيات التػػػو قػػػدمتيا الدراسػػػة: ضػػػركرة دعػػػكة المؤسسػػػات الحككميػػػة ك المجتمػػػو 
تعزيػػػز مشػػاركة المػػرأة فػػػو المراكػػز ال ياديػػة, كمػػػنح ح ػػكؽ متسػػاكية ح ي يػػػة بػػيف الرجػػػؿ  إلػػىالمػػدنو 

كالحكػـ عمػى أسػاس الكلػاءة ن الجػنس, كتطػكير مليػـك فمسػطينو جديػد  ,الحككمو كالمرأة فو العمؿ
غير الجندر, كالسػعو لخمػؽ تجربػة فمسػطينية خاصػة بكضػو المػرأة فػو العمػؿ, كالتكقػؼ عػف م ارنػة 

 .المرأة اللمسطينية بالغربية, كفتح المجاؿ ليا لمتعبير عف رأييا
ب -3 ب)ال سين, بوال2011دراسة بالسمات ب" ب عنوان بالقياديةب( بالمرأة ب يا بتتميز بالتي ميارات

 األردنيةبوالمعوقاتبالتيبتواجييا"
التعػػرؼ عمػػى السػػمات كالميػػارات التػػو تتميػػز بيػػا المػػرأة ال ياديػػة فػػو  إلػػىىػػذه الدراسػػة  ىػػدفت

امػػرأة  27فػػردان ) 55كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ األردنيػػة كالمعكقػػات التػػو تكاجييػػا, كقػػد تككنػػت العينػػة مػػف 
مرؤكسػػػيف( كقػػػد تكصػػػمت الباحثػػػة لعػػػدة نتػػػاةج أىميػػػا: أف الصػػػكرة النمطيػػػة  21رؤسػػػاء,  7 قياديػػػة,

السػػمبية لممػػرأة فػػو ذىػػف الرجػػؿ كالمػػرأة, كمحدكديػػة طمكحيػػا كعػػدـ ث تيػػا بنلسػػيا, كتحيػػز المحسػػكبية 
 كالعشاةرية ضدىا كانت مف أىـ معكقات كصكؿ المرأة لممناصب ال يادية 
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كذلػػؾ أىميػػا:تطكير الميػػارات اإلداريػػة لم يػػادات التربكيػػة,  كقػػد قػػدمت الباحثػػة عػػدة تكصػػيات
دارية ل يادات الصػؼ  بع د دكرات تدريبية مكثلة كدكرية فو الميارات اإلدارية, كدكرات متخصصة كا 
جػػػػراء أبحػػػػاث كدراسػػػػات حػػػػكؿ مكضػػػػكع ال يػػػػادة فػػػػو كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ تسػػػػتيدؼ كػػػػال  الثػػػػانو, كا 

 .الجنسيف
ب -4 ب)ال از, بغزةبب(2011دراسة بمكتب بلموظفات بالقيادي بالدور بممارسة بمعوقات ب"  عنوان

 اإلقميميبلوكالةبالغوثبالدوليةب)األونروا("
التعرؼ عمى أىـ المعكقات التو تمنو المكظلػات فػو مكتػب غػزة اإلقميمػو  إلىىدفت الدراسة 

تكزيعيػا عمػى ك  اسػتبانولككالة الغكث مف ممارسة الدكر ال يادم, كذلؾ مف خالؿ قياـ الباحثة بعمػؿ 
ف ػػػرات تشػػػمؿ عمػػػى  5مػػػف  نةانسػػػتبامكظػػػؼ كمكظلػػػة كتكػػػكف  260عينػػػة الدراسػػػة كالبػػػالغ عػػػددىا 

المجػػػػانت التاليػػػػة ) المعكقػػػػات انجتماعيػػػػة, المعكقػػػػات اإلداريػػػػة, المعكقػػػػات الشخصػػػػية, المعكقػػػػات 
 عدة نتاةج أىميا: إلىكقد تكصمت الدراسة  .المادية, المعكقات ال انكنية(

كليف كتلػكيض صػالحيات ليػا لكػو تسػتطيو ؤ أة تحتػاج لػدعـ إدارم مػف قبػؿ المسػمػر ما تػزاؿ ال
ىذا كقػد عرضػت الباحثػة بعػض التكصػيات أماـ نلسيا,أف المرأة ت ؼ حاجزا أف تمارس مياـ قيادية,

 التو قد تتغمب عمى معكقات ممارسة المرأة لمدكر ال يادم فو األكنركا منيا:
و األكنػػػركا كشخصػػػيات بػػػالمجتمو المحمػػػو لتكضػػػيح فػػػ كليفؤ سػػػمضػػػركرة ع ػػػد ل ػػػاءات بػػػيف  .1

 .أىمية عمؿ المرأة اإلدارم كح ي ة قدراتيا الكظيلية الداعمة لعمؿ األكنركا
 .تشجيو تكظيؼ النساء المؤىالت فو الكظاةؼ العميا فو مكتب غزة اإلقميمو .2
 .كضو قكانيف تساعد المرأة عمى المكازنة بيف التزاماتيا األسرية كالمينية .3
 .كيز عمى أىمية استمرارية الدكر الذم تمعبو ال يادات النساةية فو مكتب غزة اإلقميموالتر  .4

(ب عنوان:ب"بأثربالتمكينباإلداريبدمىباألداءبالوظيفي,بدراسةبميدانيةبب2011دراسةب)السممي, -5
 .دمىبموظفيبجوازاتبم افظةبجدة"

لػكظيلو فػو إدارة جػكازات التعػرؼ عمػى أثػر التمكػيف اإلدارم عمػى األداء ا إلػىالدراسة  ىدفت
محافظػػة جػػدة, كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػلو التحميمػػو كالمػػنيج الميػػدانو كقػػد تنػػاكؿ الباحػػث 
تعريػػػػػؼ التمكػػػػػيف اإلدارم كأىػػػػػـ م كماتػػػػػو )المعرفػػػػػة كالميػػػػػارة, انتصػػػػػاؿ كتػػػػػدفؽ المعمكمػػػػػات, الث ػػػػػة 

نة كػػيداة باانسػػتاسػػتخدـ الباحػػث  التنظيميػػة, الحػػكافز, الث افػػة التنظيميػػة, المشػػاركة كالتلػػكيض( كقػػد
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مػػف العسػػكرييف )ضػػباط كضػػباط صػػؼ(  312لجمػػو المعمكمػػات كقػػد بمغػػت العينػػة العشػػكاةية حػػكالو 
كمػف أىػـ النتػاةج التػو تكصػؿ إلييػا الباحػث أف التمكػيف  ,العامميف بإدارة الجػكازات فػو محافظػة جػدة

داء الػكظيلو لمػكظلو إدارة جػكازات اإلدارم كمف خالؿ م كماتو التو كضحيا الباحث يػؤثر عمػى األ
 .محافظة جدة

كما اقترح الباحػث عػدة تكصػيات مػف أىميػا ضػركرة انىتمػاـ بمكضػكع التمكػيف اإلدارم ألنػو 
يسيـ بشكؿ كبير فو حؿ المشكالت المتعم ة باألداء الكظيلو بالمنظمات العامة كانو يجب تكضيح 

ة كالميمة كالعمؿ عمى تنمية كتطكير م كمات التمكيف التمكيف اإلدارم كيحد الملاىيـ اإلدارية الحديث
اإلدارم فػػو المنظمػػات العامػػة كىػػو المعرفػػة كالميػػارة, اتصػػاؿ كتػػدفؽ المعمكمػػات, الث ػػة التنظيميػػة, 

 .الحكافز, الث افة التنظيمية, المشاركة كالتلكيض

ب -6 بتقييمبأنظمةبالترقيةبفيبالجامعاتباألردنية2011دراسةب)السمي ات, ب عنوان" منبوجيةبب(
 نظربأدضاءبىيئةبالتدريس"

ىػػدفت الدراسػػة لت يػػيـ أعضػػاء ىيةػػة التػػدريس فػػو الجامعػػات األردنيػػة ألنظمػػة الترقيػػة المتبعػػة, 
عضػك  720كقد استخدـ الباحث انسػتبانة لجمػو البيانػات كقػد تػـ تكزيعيػا عمػى العينػة المككنػة مػف 

لمتغيػرم الجػنس كنػكع  إحصػاةيةدنلػة  ىيةة تدريس, كقد جاءت النتاةج لتبيف عدـ كجػكد فػركؽ ذات
لصػالح رتبػة األسػتاذ المسػاعد  إحصػاةيةالكمية فو حيف كػاف لمتغيػر الرتبػة األكاديميػة أثػر ذك دنلػة 

كىػػػك ضػػػركرة اشػػػراؾ أعضػػػاء الييةػػػة  ,م تػػػرح ميػػػـ إلػػػىكفػػػو جميػػػو المجػػػانت, كقػػػد خمػػػص الباحػػػث 
عمؿ بو, كضركرة تكحيد إجراءات الترقية فو قراره كالإإعداد كصياغة نظاـ الترقية قبؿ  التدريسية فو

األردنيػة, كانكتلػاء ب ػرار قبػكؿ النشػر كعػدـ اشػتراط النشػر اللعمػو لألبحػاث كشػػرط جميػو الجامعػات 
 .مف شركط الترقية

ب -7 بالعمياب2011دراسة)اليعقو يبوآخرون, باإلدارية بفيبالقيادة بالمرأة بمعوقاتبدمل ب عنوان" )
 ءبأنموذجا"لمجامعاتبالعراقية:جامعةبكر ال

التعػػرؼ عمػػى أىػػـ الصػػعكبات التػػو تعيػػؽ ارت ػػاء المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة  إلػػىىػػدؼ البحػػث 
تدريسػػية بمختمػػؼ الػػدرجات العمميػػة كزعػػت  56, كقػػد بمػػغ حجػػـ العينػػة العميػػا فػػو الجامعػػات العراقيػػة

ىو)معكقػػات ـ اسػػتبانة تحتػػكم عمػػى عػػدة ف ػػرات تمثػػؿ المعكقػػات التػػو تمػػر بيػػا المػػرأة العراقيػػة ك يعمػػي
أسػػػػػرية, معكقػػػػػات اجتماعيػػػػػة, معكقػػػػػات متعم ػػػػػة بػػػػػالخبرة اإلداريػػػػػة كمعكقػػػػػات العالقػػػػػات انجتماعيػػػػػة 
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كاألكاديمية( قد تكصؿ الباحثكف لعدة نتاةج أىميا: أف المرأة العراقية التػو تعمػؿ فػو الجامعػة تعػانو 
الؼ درجػاتيف العمميػة, عمػى اخػت ,ال يادة العميا إلىمف العديد مف الع بات التو تحكؿ دكف كصكليا 

أف فرصػػػة المػػػرأة فػػػو انختصاصػػػات اإلنسػػػانية أكثػػػر حظػػػكة فػػػو التػػػدرج الػػػكظيلو لم يػػػادة العميػػػا مػػػف 
 .انختصاصات العممية

كقػػػد قػػػدـ البػػػاحثكف عػػػدة تكصػػػيات مػػػف أىميػػػا: انىتمػػػاـ بالمعكقػػػات التػػػو تعػػػانو منيػػػا المػػػرأة 
اإلداريػػة كمعكقػػات العالقػػات انجتماعيػػة  العراقيػػة فػػو الجامعػػة سػػكاء كانػػت معكقػػات تتعمػػؽ بػػالخبرة

شراؾ المرأة الجامعية فو دكرات مكثلة لددارة العميا الجامعية  .كاألكاديمية, كا 
(ب عنوانب"بالمشكالتباالجتماديةبالتيبتواجوبالمرأةبالعاممةبفيب يئةب2010دراسةب)الس يعي,ب -8

 العملبالمختمط"
ت انجتماعيػة التػو تكاجػو المػرأة العاممػة فػو التكصػؿ لتحديػد المشػكال إلىىذه الدراسة  ىدفت

% مػػف النسػػاء 15بيةػػة العمػػؿ المخػػتمط كلتح يػػؽ ذلػػؾ قامػػت الباحثػػة باختيػػار عينػػة عشػػكاةية بنسػػبة 
 .عاممة 126العامالت فو كؿ مؤسسة مف المؤسسات التو بيا بيةة عمؿ مختمطة كقد بمغ عددىف 

 :د تكصمت الباحثة لعدة نتاةج منياكق
لمشػػػكالت التػػػو تكاجػػػو المػػػرأة ىػػػو التمييػػػز بػػػيف النسػػػاء كالرجػػػاؿ فػػػو الترقيػػػات أف مػػػف أىػػػـ ا .1

الكظيلية فو بيةة العمؿ المختمطة, كارتلاع درجة الن د الذاتو بيف النساء العامالت فو بيةػة 
 .العمؿ المختمط

نجازات فػو ازدياد تح يؽ اإل إلىفو البيةة المختمطة يؤدم ترل بعض المبحكثات أف العمؿ  .2
 .العمؿ المختمطةبيةة 

بوالنادي, -9 ب)تيم بمنب2010بدراسة بالتنمية بفي بالفمسطينية بالمرأة بمساىمة بدرجة ب عنوان" )
 وجيةبنظربطم ةبالدراساتبالعميابفيبجامعةبالنجاحبالوطنيةب نا مس"

الدراسة لمعرفة درجػة مسػاىمة المػرأة اللمسػطينية فػو التنميػة مػف كجيػة نظػر طمبػة  ىذه ىدفت
جامعػػػػػػة النجػػػػػػاح الكطنيػػػػػػة بنػػػػػػابمس, كمػػػػػػدل تػػػػػػيثير المتغيػػػػػػرات الديمكغرافيػػػػػػة  الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا فػػػػػػو

كقػػد تكػػكف مجتمػػو الدراسػػة  )الجنس,الكميػػة, مكػػاف السػػكف, المسػػتكل الدراسػػو( عمػػى درجػػة المسػػاىمة
 العاـمف جميو طمبة الدراسات العميا فو جامعة النجاح الكطنية بنابمس المسجميف لملصؿ األكؿ مف 

أنػو مػف طالب كطالبة, ككانت نتاةج الدراسة  200كقد تككنت العينة مف , ـ2009/2010الدراسو 
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كجيػػػػػة نظػػػػػر طمبػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػا ن تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات دنلػػػػػة إحصػػػػػاةية عنػػػػػد مسػػػػػتكل دنلػػػػػة 
(α=0.05 مف حيث درجة مساىمة المرأة اللمسطينية فو التنمية تعزل ,)متغيرات مكاف السػكف  إلى

مجانت الدراسة حصمت عمػى مكاف ػة كبيػرة باسػتثناء المجػاؿ األسػرم  كالمستكل الدراسو, كأف جميو
 كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات منيا:, حيث حصؿ عمى درجة مكاف ة متكسطة

ضػػركرة تمكػػيف المػػرأة مػػف الحصػػكؿ عمػػى فرصػػتيا التعميميػػة بمػػا يكلػػؿ تح يػػؽ التكػػافؤ مػػو  .1
 .الرجؿ

 .د عف دكر المرأةضركرة ال ضاء عمى المليـك النمطو كالذىنو الساة .2
إشػػراؾ النسػػاء فػػو مناقشػػة ك إقػػرار ال ػػكانيف التػػو تخػػص النسػػاء عبػػر تشػػكيؿ لجػػاف مينيػػة  .3

 .متخصصة لضماف مراعاتيا ألكضاع النساء كطمكحاتيف لمست بؿ أفضؿ
(ب عنوانب"بمعوقاتبتوليبالمرأةبالعر يةبمراكزبقياديةبفيبالمجالب2009ب)األدرج,بدراسة -10

 يةباآلسيوية"بالرياضيبفيبالدولبالعر 
معكقػػات تػػكلو المػػرأة العربيػػة مراكػػز قياديػػة فػػو المجػػاؿ الرياضػػو  إلػػىىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 

  .مف كجية نظر ال ادة الرياضييف فو مجالس إدارة انتحادات الرياضية فو الدكؿ العربية ا سػيكية
انتحػاد كالجػنس كالحالػة  كىو الدكلة كنػكع ,لمتغيرات الدراسة ىذه المعكقات تبعان  إلىككذلؾ التعرؼ 

, ةة الرياضػػػػية كطبيعػػػػة المينػػػػة الرةيسػػػػانجتماعيػػػػة كالمؤىػػػػؿ العممػػػػو كالخبػػػػرة فػػػػو انتحػػػػاد كالممارسػػػػ
كبػػر شػػريحة ممكنػػة أيػػركا بالطري ػػة العشػػكاةية لتمثيػػؿ ختأن ( عضػػكان 251عينػػة الدراسػػة مػػف ) كتككنػػت

الػدكؿ العربيػة ا سػيكية )فمسػطيف, ال ادة الرياضػييف فػو مجػالس إدارة انتحػادات الرياضػية فػو   مف
( 3( ف ػػػرة مكزعػػػة عمػػػى )49مككنػػػة مػػػف ) اسػػػتبانوكمػػػا اسػػػتخدمت الباحثػػػة   ,األردف, لبنػػػاف, سػػػكريا(

أظيرت نتػاةج الدراسػة أف مػف أىػـ  .محاكر ىو )العممو كالميارات ال يادية كانجتماعو كالشخصو(
ياديػة فػو المجػاؿ الرياضػو ىػو  سػيادة النظػرة المعكقات التو تكاجو المرأة العربية فو تكلييا مراكز ق

المجتمعية الذككرية فو قيادة المؤسسات الرياضػية , أمػا فػو المحػكر العممػو كالميػارات ال ياديػة ىػو 
أمػا فػو المحػكر الشخصػو فكانػت أىػـ المعكقػات  . تكفر فرص النمك المينو لمرجؿ أكثر مػف المػرأة 

كمػػا كأظيػػرت النتػػاةج كجػػكد  .لمكصػػكؿ لمراكػػز قياديػػة رياضػػية  افت ػػار المػػرأة لم ػػدرة الماليػػة الالزمػػة 
كأكصت الباحثة بتطكير .فركؽ دالة إحصاةيان ف ط تعزل لمتغير الحالة انجتماعية كلصالح المطم يف
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كلمبيػػة كانتحػػادات الرياضػية لزيػػادة مشػػاركة ؿ ال ػكانيف فػػو المجػػاف الكطنيػة األالبيةػة التنظيميػػة كتلعيػػ
 .كال يادة الرياضية المرأة فو اإلدارة

ب -11 بالرقب, بلمسموكبالقياديبفيبمؤسساتب2009دراسة) بالمرأة بمعوقاتبممارسة ب عنوان" )
 التعميمبالعاليب م افظاتبغزةبوس لبالتغمببدمييا"

ىدفت الباحثة مف خالؿ ىػذه الدراسػة التعػرؼ عمػى أكثػر المعكقػات التػو تحػكؿ دكف ممارسػة 
كف مجتمػػو العينػػة مػػف مػػيـ العػػالو بمحافظػػات غػػزة, كقػػد تك ػػالمػػرأة لمسػػمكؾ ال يػػادم فػػو مؤسسػػات التع

جميو العامميف فو مؤسسات التعميـ العػالو بمحافظػات غػزة فػو ثػالث جامعػات )اإلسػالمية, األزىػر 
عامػػؿ كعاممػػة, كقػػد تكصػػمت  301كبمغػػت عينػػة الدراسػػة  1148كجامعػػة األقصػػى( كالبػػالغ عػػددىـ 

ات التػػػو تكاجػػػو المػػػرأة ىػػػو المعكقػػػات انجتماعيػػػة تمييػػػا الباحثػػػة لعػػػدة نتػػػاةج أىميػػػا: أف أىػػػـ المعكقػػػ
 .المعكقات السياسية كأخيران المعكقات الشخصية

كقد قدمت الباحثة عدة تكصيات أىميػا: ضػركرة ع ػد بػرامج تدريبيػة لتنميػة الميػارات اإلداريػة 
ف أجػػؿ كال ياديػة لممػػرأة, ضػػركرة تعػاكف كػػؿ مػػف المؤسسػات الحككميػػة كمؤسسػػات المجتمػو المػػدنو مػػ

 .النيكض بكاقو المرأة كمساعدتيا عمى التغمب عمى معي ات ت دميا فو المجتمو

ب عنوان2009دراسةبدماشةب) -12 "أثربالعواملبالتنظيميةبواالقتصاديةبالتيبتواجوبالمرأةبب:(
 األردنيةبفيبتوليبالمواقعبالقيادية"

ميػػة كانقتصػػادية التعػػرؼ عمػػى أىػػـ العكامػػؿ التنظي إلػػىىػػدفت الباحثػػة مػػف خػػالؿ ىػػذا البحػػث 
بيػاف إف كػاف ىنػاؾ اختالفػات  إلػىالتو ليا أثر فو تكلو المرأة األردنية لممكاقو ال يادية, كما ىػدفت 

 .لمخصاةص الديمكغرافية فو تكلييا لممكاقو ال يادية دالة معنكيان 
امرأة تشغؿ مناصب إدارية فو المسػتكيات العميػا كالمتكسػطة  180ىذا كقد تككنت العينة مف 

الجيػػات التػػو تعنػػى بػػالمرأة كح كقيػػا مثػػؿ لجػػاف المػػرأة  إلػػىجميػػو الػػكزارات األردنيػػة باإلضػػافة  مػػف
كاتحاد المرأة كغيرىا, كقد تكصمت الدراسة لعدة نتاةج أىميا عدـ كجكد تيثير ذم دنلػة معنكيػة لكػؿ 

ثير داؿ مػػف التيىيػػؿ كالتػػدريب, عػػدـ المسػػاكاة بالعمػػؿ, ظػػركؼ كصػػعكبات العمػػؿ, الراتػػب, ككجػػكد تػػي
 .معنكيا لكؿ مف ضعؼ اإلدارة العميا لممكافتت كالحكافز فو تكلو المرأة األردنية لممكاقو اإلدارية
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ف إ تػػرتبط بالمسػػتكل التعميمػػو, حيػػث كمػػف أىػػـ النتػػاةج أف العكامػػؿ التنظيميػػة كانقتصػػادية ن
امؿ أخرل كليس لممستكل تكلو المرأة األردنية لممكاقو ال يادية أساسو عكامؿ تنظيمية كاقتصادية كعك 

 .التعميمو أثر يذكر
 كقد قدمت الباحثة عدة تكصيات منيا:

ضػػػػركرة انىتمػػػػاـ بزيػػػػادة نسػػػػبة مسػػػػاىمة المػػػػرأة األردنيػػػػة فػػػػو البػػػػرامج التدريبيػػػػة ذات العالقػػػػة  -
 .بالميارات ال يادية

 . تحديد كتكضيح األسس المتبعة فو الترشيحات لممكاقو ال يادية -
عطاؤىػػػا اللرصػػػة الكافيػػػة التػػػو تعطػػػى لمرجػػػؿ لمكصػػػكؿ  التكضػػػيح الكبيػػػر لػػػدكر -  إلػػػىالمػػػرأة كا 

 .المكاقو ال يادية
(ب عنوانب"بالتغيربالقيميبودالقتوب ال راكبالمينيبلممرأةبالعاممةب2008دراسةب) ا شوان,ب -13

 اليمنية"
كشؼ عف مدل تغير ال يـ كالعادات كالت اليد التو كانت تحد كتعكؽ إلى الىذه الدراسة  ىدفت

كمػػػػا ىػػػػدفت الباحثػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى أنمػػػػاط الحػػػػراؾ ك أسػػػػاليبو ك  ,ؿركة المػػػػرأة كخركجيػػػػا لمعمػػػػمشػػػػا
, كاعتمػدت تماعية كالث افية كانقتصاديةره بال يـ انجى أكضاع المرأة العاممة كمدل تيثانعكاساتو عم

 الباحثػػػة عمػػػى المػػػنيج الكصػػػلو كالتػػػاريخو لدراسػػػتيا, كتتكػػػكف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف عػػػدد مػػػف النسػػػاء
كاختيػػػرت العينػػػة  . ك غيػػػر متزكجػػػاتفػػػو مجػػػانت مختملػػػة كمػػػنيف متزكجػػػات اليمنيػػػات العػػػامالت 

كزعػػػت عمػػػى  امػػػرأة( 547%( مػػػف تعػػػداد العػػػامالت فػػػو مجتمػػػو البحػػػث أم )8بم ػػػدار ) العشػػػكاةية
كذلػػؾ لتشػػمؿ العينػػة , اإلدارات الحككميػػة أك غيػػر الحككميػػة كبعػػض الشػػركات كالبنػػكؾ كالمستشػػليات

كمػػف , الدراسػػة فػػو مدينػػة المكػػال عاصػػمة حضػػرمكت أجريػػت, كقػػد كافػػة ات كالميػػفعمػػى التخصصػػ
أسػػػػباب كدكافػػػػو لعمػػػػؿ المػػػػرأة كػػػػاف أكليػػػػا األسػػػػباب  إف أبػػػػرز النتػػػػاةج التػػػػو تكصػػػػمت ليػػػػا الدراسػػػػة:

بػيف الرجػاؿ  يػزاؿ ىنػاؾ تمييػز فػو الترقيػات , نكثـ تح يؽ الذاتـ شغؿ أكقات اللراغ ث ,انقتصادية
معػػب المحسػػكبية كالعالقػػات الشخصػػية دكرا كبيػػرا فػػو الترقيػػات, مػػف معكقػػات عػػدـ تحيػػث , كالنسػػاء

ب ػػدرة المػػرأة عمػػى تػػكلو المناصػػب  المسػػؤكليفكصػػكؿ المػػرأة العاممػػة لممناصػػب ال ياديػػة عػػدـ اقتنػػاع 
 .ال يادية, عدـ المعرفة الكافية ب كانيف العمؿ
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إلغاء التمييز بيف الرجػؿ كالمػرأة  العمؿ عمى ركرةكمف أىـ التكصيات التو قدمتيا الباحثة: ض
يجاد التكافؤ بيني ح كقيا فػو الترقػو الػكظيلو كفػرص  المرأة انلتحاؽ بالكظيلة العامة كتمنحا فو مكا 

التيىيؿ كالتدريب, كضو سياسات كالتو مف شينيا أف تؤدم إلو زيػادة مشػاركة المػرأة فػو قػكة العمػؿ 
 .ةكجزء ن يتجزأ مف خطة تنمية المكارد البشري

ب -14 ب)الغنام, بالمجتمعب2007دراسة بفي بلممناصببالقيادية بالمرأة بمعوقاتبتولي ب" ب عنوان )
 القطري:بدراسةبميدانية"

تشخيص األسباب الكاقعية كالكامنة التو تسيـ فو ت ميؿ استلادة المرأة مف  إلىالدراسة  ىدفت
شػػػممت كػػػؿ امػػػرأة  1200كقػػػد بمػػػغ م ػػػدار العينػػػة العشػػػكاةية  ريػػػة فػػػو السػػػياؽ التنمػػػكمالتطػػػكرات الجا
 .مناطؽ الدكحة

كتكصمت الباحثة لعدة نتاةج أىميا : أنو غالبان ما يسكد عدـ التكازف بيف الرجؿ كالمرأة, كعمى 
احتالؿ الرجؿ مكانة فكقيػة بينمػا تيخػذ المػرأة حساب المرأة خصكصان فو تكزيو ال كة, كتككف النتيجة 

لمػػػرأة فػػػو مجػػػاؿ تػػػكلو المناصػػػب ال ياديػػػة حيػػػػث كضػػػعان ثانكيػػػان بػػػالمجتمو, كجػػػكد تحػػػديات تكاجػػػو ا
 .تتضاءؿ حصة المرأة فو المناصب ال يادية م ارنة بالرجؿ

كقػػػد قػػػدمت الباحثػػػة عػػػدة تكصػػػيات أىميػػػا: ضػػػركرة تغييػػػر الصػػػكرة النمطيػػػة المتكارثػػػة ألدكار 
تاحة اللرصة المتكافةة لمرجؿ كالمرأة نكتشػاؼ ال ػدرات الكامنػة فػييـ ممػا يعػكد  بػالنلو عمػى المرأة, كا 

 .المجتمو
القياديةبلعمداءبالكمياتب جامعةبالممكبفيصلبب(ب عنوانب"األساليب2007دراسةب)المنقاش, -15

بالقيادةبفوقبالجمادةبوالقيادةبمعبالجمادة:بدراسةبمقارنةب ينبنمطيبقيادةب  المنطقةبالشرقية:
 الذكوربواإلناثبفيبجامعةبالممكبسعودب الرياضب"ب

تعػػرؼ عمػػى تػػيثير عامػػؿ الجػػنس عمػػى نمػػط قيػػادة الػػذككر كاإلنػػاث ال إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
معرفػة مػػدل ممارسػة الػػذككر فػػو جامعػة الممػػؾ سػعكد لػػنمط  ال يػادة فػػكؽ الجماعػػة  ك  إلػػىباإلضػافة 

كػػذلؾ  معرفػػة مػػدل ممارسػػة اإلنػػاث فػػو جامعػػة الممػػؾ سػػعكد لػػنمط  ال يػػادة مػػو الجماعػػة , كتكمػػف 
و تزكيػػػد البػػػاحثيف كالميتمػػػيف بطبيعػػػة األنمػػػاط ال ياديػػػة التػػػو أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة فػػػو أنيػػػا تسػػػيـ فػػػ

كما أنيا تعرض مليكميف جديديف ألنماط ال يادة  .يمارسيا كؿ مف الذككر كاإلناث فو التعميـ العالو
فػػو األدبيػػات العربيػػة, كىمػػا: ال يػػادة مػػو الجماعػػة كال يػػادة فػػكؽ الجماعػػة, ىػػذا كتتػػيلؼ عينػػة الدراسػػة 
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قساـ األكاديمية الػذككر فػو جامعػة الممػؾ سػعكد ممػف لػدييـ ككػيالت أقسػاـ فػو مف جميو رؤساء األ
كمػػا شػػممت العينػػة جميػػو ككػػيالت األقسػػاـ  .رةيسػػان  34اللػػركع النسػػاةية مػػف الجامعػػة كالبػػالغ عػػددىـ 

كبػذلؾ تػـ  .ككيمػة قسػـ 34األكاديمية اإلناث فو اللػركع النسػاةية مػف الجامعػة نلسػيا كالبػالغ عػددىـ 
 إلػػىكفػػو ضػػكء ذلػػؾ, أنرسػػمت أداة الدراسػػة  .جميػػو رؤسػػاء األقسػػاـ الػػذيف لػػيس ليػػـ ككػػيالت اسػػتبعاد

 .عضك ىيةة تدريس 68

 ككانت أبرز نتاةج الدراسة ما ييتو:

 .أف نكع الجنس لو تيثير كبير عمى النمط ال يادم الممارس .1
ف الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف الذككر)رؤسػػػاء األقسػػػاـ األكاديميػػػة( يمارسػػػكف نمػػػط ال .2  يػػػادة مػػػو كا 

 .الجماعة
ف اإلنػاث )ككػػيالت األقسػاـ األكاديميػػة( يمارسػػف نمطػو ال يػػادة فػػكؽ الجماعػة كال يػػادة مػػو  .3 كا 

الجماعة, كلكف نسبة اإلناث الالتو يمارسف نمط ال يادة فكؽ الجماعة كانت أكبر مف نسبة 
 .الذككر الذيف يمارسكف ىذا النمط

ربالمرأةبفيبمستوياتباإلدارةبالعميابفيب(ب عنوانب"مدخلبلدراسةبدوب2005دراسةب)فارس,ب -16
بمؤسساتبالسمطةبالفمسطينيةب"

قيػػػاس حجػػػـ مشػػػاركة النسػػػاء فػػػو مؤسسػػػات ال طػػػاع العػػػاـ فػػػو فمسػػػطيف  إلػػػىالدراسػػػة  ىػػػدفت
كتصنيلاتيف داخؿ اللةات كالػدرجات الكظيليػة المختملػة, كمػا قػاـ البحػث بدراسػة النصػكص ال انكنيػة 

و شػػػركط الت يػػػيـ كالترقيػػػات كمعاييرىػػػا كانسػػػتلادة مػػػف انمتيػػػازات ذات العالقػػػة بػػػالتكظيؼ كالنظػػػر فػػػ
أك تمييز لصالح أحد الجنسيف  إجحاؼكاف ىناؾ  إذاكالحكافز كتطبي اتيا العممية بغية اكتشاؼ فيما 

 .عمى حساب ا خر

فمػػا فػػكؽ,  Aشػػخص يشػػغمكف منصػػب مػػدير  216عمػػى  اسػػتبياناتكقػػد قػػاـ الباحػػث بتكزيػػو 
 . % 1776مكف ما نسبتو امرأة يشك 38منيـ 

كتنبػػو أىميػػة الدراسػػة فػػو التعػػرؼ عمػػى الحجػػـ الح ي ػػو لمشػػاركة المػػرأة اللمسػػطينية فػػو رسػػـ 
كالكشػؼ عػف أم تمييػز تكاجيػو فػو لعػب مثػؿ ىػذا الػدكر  .ال طاع العػاـ, كاتخػاذ ال ػرار فػو فمسػطيف

مجمكعػة  إلىؿ الباحث كقد تكصال طاع العاـ,  تكاجو مشاركة المرأة فوالتو كالكشؼ عف المشاكؿ 
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ىناؾ مؤسسات , مف النتاةج أىميا :كجكد تمييز ضد المرأة فو تلسير قانكف الخدمة المدنية كتطبي و
ن تتبو اإلجراءات ال انكنية لمتكظيؼ بؿ يتـ التعييف ب رارات مف جيات عميا مػا يجحػؼ بحػؽ المػرأة 

 .كت ميؿ مف فرصيا فو تكلو المناصب العامة

 ت التو قدميا الباحث فيو:التكصيا أىـأما 
 . تلعيؿ تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية لضماف تكافؤ اللرص بيف الرجؿ ك المرأة .1
ضركرة تدخؿ السمطة الكطنية اللمسطينية لتغييػر شػعكر المكظلػات كالمػكظليف بعػدـ الث ػة فػو  .2

 . نظاـ الت ييـ كالترقيات
ك المشػػػاركة فػػػو فػػػو انسػػػتلادة  ضػػػركرة قيػػػاـ كزارة شػػػؤكف المػػػرأة بالبحػػػث عػػػف أسػػػباب التبػػػايف .3

 . الدكرات الخارجية
ب -17 ب)ج ر, بفيب2005دراسة بالعاممة بالفمسطينية بالمرأة بتواجو بالتي بالصعو ات ب" ب عنوان )

 القطاعبالعامبفيبم افظاتبشمالبالضفةبالغر ية"
التعرؼ عمى درجات الصعكبة التو تكاجييػا المػرأة اللمسػطينية العاممػة فػو  إلىالدراسة  ىدفت

ع العػػاـ فػػو محافظػػات شػػماؿ الضػػلة الغربيػػة فػػو مجػػانت )الصػػعكبات اإلداريػػة, انجتماعيػػة, ال طػػا
أثر متغيرات الدراسة )الحالة انجتماعية, مكاف بياف  إلىالسياسية كال انكنية(, كىدفت الدراسة أيضان 

التػػو العمػؿ, عػػدد األكند, التحصػػيؿ الدراسػػو, عػػدد سػػنكات العمػػؿ كالػػدخؿ الشػػيرم( فػػو الصػػعكبات 
 .تكاجييا المرأة العاممة مف كجية نظر النساء العامالت

 مكظلة, كتكصمت الباحثة لمنتاةج التالية: 746كقد طب ت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة مف 
 كما يمو: تنازليان  كانت مرتبة ترتيبان  اللمسطينيةإف الصعكبات التو تكاجييا المرأة  .1

سياسػية, الصػعكبات انجتماعيػة كاألسػرية, الصػعكبات ) الصعكبات ال انكنيػة, الصػعكبات ال
 .اإلدارية(

فيما كاف بند األطر المدنية  أكثر الصعكبات المحتممة تبيف أف بند المحسكبية كالكاسطة, ىك .2
 .النسكية أقؿ صعكبة محتممة فو عمؿ المرأة ك

 كما كقدمت الباحثة عدة تكصيات مف أىميا:
نصافيالعمؿ المرأة,  أىمية أكبر المسؤكليف إعطاءضركرة  .1  .كمساكاتيا بالرجؿ كا 
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فػػػو الػػػكزارات بالناحيػػػة النلسػػػية كالصػػػحية لمنسػػػاء العػػػامالت,  المسػػػؤكليفضػػػركرة اىتمػػػاـ  .2
فػو ال طػاع العػاـ باعتمػاد المؤىػؿ العممػو  المسػؤكليفقياـ مريحة كصػحية, كتكفير أماكف

كلػػػيس الكاسػػػطة  ,ةمكافػػػتت فػػػو الػػػكزارات كافػػػالترقيػػػات ك الك  لمتعيينػػػاتكالخبػػػرات كيسػػػاس 
 .كالمحسكبية

ب -18 بدودة, ب) بفيب2002دراسة بالعميا بلممناصبباإلدارية بالمرأة ب"معوقاتبوصول ب عنوان: )
 .بالمؤسساتبالفمسطينية"

المناصػب اإلداريػة العميػا فػو  إلػىتحديد درجػة معكقػات كصػكؿ المػرأة  إلىىدفت ىذه الدراسة 
المؤسسػػة, الجػػنس, )تحديػػد دكر كػػؿ مػػف  المؤسسػػات اللمسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فييػػا مػػو

كمعكقػػات لكصػػكؿ المػػرأة  (الحالػػة انجتماعيػػة, عػػدد األكند, المؤىػػؿ العممػػو, مكػػاف اإلقامػػة كالعمػػر
لممناصػػػب اإلداريػػػة العميػػػا فػػػو المؤسسػػػات اللمسػػػطينية حيػػػث قامػػػت الباحثػػػة بالت صػػػو عػػػف معكقػػػات 

مسػػطينية, كتنبػػو أىميػػة الدراسػػة مػػف كجيػػة كصػكؿ المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة العميػػا فػػو المؤسسػػات الل
نظػػر الباحثػػة مػػف أنيػػا الدراسػػة األكلػػى فػػو فمسػػطيف مػػف نكعيػػا التػػو تتنػػاكؿ معكقػػات كصػػكؿ المػػرأة 

ألىميػة  المسؤكليفلممناصب اإلدارية فو المؤسسات اللمسطينية ك أف ىذه الدراسة ستزيد مف اىتماـ 
اسػػتبانة عمػػى 450ف ػػد قامػػت الباحثػػة بتكزيػػو  ,لعميػػاكجػػكد المػػرأة اللمسػػطينية فػػو المناصػػب اإلداريػػة ا

عينػػػػة عشػػػػكاةية مػػػػف المػػػػديريف العػػػػامميف فػػػػو المؤسسػػػػات الحككميػػػػة ك رؤسػػػػاء المنظمػػػػات األىميػػػػة, 
% مف مجتمو العينة ىذا كقد خمصت 56كاألحزاب ك المنظمات السياسية ) غير الحككمية ( بكاقو 

مػػػف ككنيػػػا  ؿالمػػػرأة كربػػػة منػػػزؿ أفضػػػ إلػػػىمجتمػػػو أىميػػػا أف نظػػػرة الجممػػػة مػػػف النتػػػاةج  إلػػػىالباحثػػػة 
قناعػة الكثيػريف  إلػىضػافة باإل, المناصب اإلداريػة العميػا إلىمكظلة ساىمت فو قمة فرص كصكليا 

ال ػػرار بػػيف المػػرأة غيػػر قػػادرة عمػػى تػػكلو المناصػػب اإلداريػػة العميػػا, كاعت ػػاد الػػبعض بػػيف مػػف صػػناع 
 . األنظمة كالتعميماتؽ ال كانيف ك يأكثر مف تطب نجاح المرأة فو العمؿ يعتمد عمى المجامالت

بلمموقعبالقياديبمنبوجيةبنظرب2001دراسةب)الشيا ي, -19 بمشكالتبت ؤبالمرأة ب عنوانب" )
 القياداتبالنسائيةب)التجر ةبالعراقية(ب"ب

ىػػػذا البحػػػث دراسػػػة كتحديػػػد الػػػدكافو التػػػو تػػػدفو المػػػرأة لتبػػػؤ المكقػػػو ال يػػػادم كتشػػػخيص أىػػػـ  ىػػػدؼ
التعػرؼ عمػى كذلػؾ مػف خػالؿ تحميػؿ الجكانػب التاليػة : ,و تػؤثر فػو تبؤىػا ليػذه المكاقػوالمعكقات الت

. معرفػػػػة الػػػػدكافو التػػػػو تػػػػدعك المػػػػرأة لتبػػػػؤ المكاقػػػػو ال ياديػػػػة,  اتجاىػػػػات المػػػػرأة نحػػػػك المكقػػػػو ال يػػػػادم
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تشخيص أىـ المشكالت كالمعكقات التو تؤثر فو تبؤ المػرأة لممكقػو ال يػادم )المشػكالت التنظيميػة, 
كتبرز أىمية البحث مف كجية نظر الباحثة  .المشكالت الشخصية, المشكالت انجتماعية كالمادية(

أىػـ  ليػة تبؤىػا ليػذه المكاقػو كمػاالضكء عمػى طبيعػة مشػاركة المػرأة فػو المكاقػو ال ياديػة ككي إل اءفو 
سػػتمارات بحثيػػة ة بتكزيػػو االمعكقػػات التػػو تصػػادفيا كتبعػػدىا عػػف المكاقػػو ال ياديػػة, كقػػد قامػػت الباحثػػ

اسػػتمارة لكػػؿ  20كزارة مػػف الػػكزارات العراقيػػة, بكاقػػو  15فػػو المكاقػػو ال ياديػػة فػػو كافػػة النسػػاء  عمػػى
 .باإلضػػافة ل يػػاـ الباحثػػة بػػإجراء م ػػابالت شخصػػية مػػو العديػػد مػػف النسػػاء فػػو المكاقػػو ال ياديػػة ,كزارة

البيػػػة العظمػػػى مػػػف النسػػػاء أكػػػدت الغا: مجمكعػػػة مػػػف النتػػػاةج أىميػػػ إلػػػىىػػػذا كقػػػد تكصػػػمت الباحثػػػة 
ال ياديات عمى كجكد مستكل عالو لمطمكح لتػكلو مكقػو قيػادم مت ػدـ كأف لػدييف تطمعػات نحػك تبػكء 
مختمػػؼ المكاقػػو ال ياديػػة العميػػا كذلػػؾ فػػو محػػاكلتيف لتيكيػػد الػػذات كالشخصػػية مػػف خػػالؿ المنصػػب 

تبػػؤ المػػرأة لممكقػػو ال يػػادم,  أظيػػرت النتػػاةج أف )المشػػكالت التنظيميػػة( ليػػا تػػيثير كبيػػر فػػو,اإلدارم
تدنو نظرة ال اةد اإلدارم لعمؿ المرأة كاف فو  إلىحيث أكدت الغالبية العظمى مف النساء ال ياديات 

كمػػػا أف عػػػدـ تػػػكفر  لمػػػرأة, عػػػدـ ال ناعػػػة كالث ػػػة ب ػػػرارات ك آراء ا إلػػػىم دمػػػة المشػػػكالت, باإلضػػػافة 
يجعميػف يبتعػدف عػػف  كاإلبػػداعةمػة لمتطػكير كتػكفير ظػركؼ عمػػؿ مال ,الحػكافز ك المكافػتت المناسػػبة

 .تبؤ المكقو ال يادم

ك فو نياية بحثيا قدمت الباحثة مجمكعة مف التكصيات أىميا :ضػركرة العمػؿ عمػى تنميػة 
أىميػة تػكفر المؤىػؿ ,تالليف لممناصػب ال ياديػة مسػت بالن اح إمكانيةالكلاءات الشابة ممف يتكسـ فييف 

أىمية اعتماد المرأة ال يادية لألساليب كالطرؽ العممية فػو كيليػة  إلدارية,كاديمو العالو لم يادات ااأل
 .اتخاذ ال رارات

(ب عنوانب"بالنوعباالجتماديبوالتر ية:بالمناصببالقياديةبفيب2000دراسةب)أ وب مدان,ب -20
 دراسةبميدانية"ب-وزارةبالتر يةبوالتعميمبفيباألردن

المناصػب ال ياديػة فػو  إلىتعيؽ كصكؿ المرأة التعرؼ عمى األسباب التو  إلىىدفت الدراسة 
كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػو األردف, كلتح يػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة ف ػػد تمػػت مراجعػػة الدسػػتكر األردنػػو كنظػػاـ 

كقانكف العمؿ حيث أشارت جميعيػا عمػى المسػاكاة بػيف الجنسػيف فػو الح ػكؽ لتػكلو  ,الخدمة المدنية
عمػػػى جميػػػو العػػػامميف كالعػػػامالت فػػػو تػػػـ تكزيػػػو اسػػػتبانة  لعػػػاـ, كقػػػدالمناصػػػب ال ياديػػػة فػػػو ال طػػػاع ا
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فػػردان,  576المناصػػب ال ياديػػة فػػو مركػػز كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كجميػػو مػػديرياتيا كبمػػغ حجػػـ العينػػة 
 .النتاةج كجكد العدالة كالمساكاة كعدـ التمييز بيف الجنسيف كأظيرت

فػػو ت مػػد  اإلنػػاث ة بػػيف الػػذككر كفػػو التسمسػػؿ اإلدارم الػػكظيلو كلكػػف ىنػػاؾ تمييػػز فػػو الترقيػػ
عينػة الدراسػة مػف  أفػرادكعػدـ الكضػكح لشػركط الترقيػة لػدل  ,المناصب ال يادية العميا لصالح الػذككر

الجنسػػيف, كاتلػػؽ أفػػراد العينػػة عمػػى أف اننطبػػاع العػػاـ ب ػػدرة الرجػػؿ عمػػى اتخػػاذ ال ػػرار, كعػػدـ قناعػػة 
باب التػو تحػد مػف كصػكؿ المػرأة لممناصػب ال ياديػػة, تعػد مػف األسػػ ,المسػؤكليف ب ػدرة المػرأة  ال ياديػة

كقدمت الدراسة عدة تكصػيات مػف أىميػا تسػييؿ عمميػة كصػكؿ المػرأة ألمػاكف صػنو ال ػرار كخاصػة 
% مػػف مجمػػكع 62العػػامالت فػػو مينػػة التعمػػيـ  اإلنػػاثالتػػو تشػػكؿ نسػػبة  ,فػػو كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ

 .الكادر الكظيلو فييا

بجن ية:الدراساتباألثانيًا:ب

بالسقعبالزجاجي:بمنبوجيةبنظربالنساءبالعامالتبفيبديرب2013وسيانجب)بدراسةبكاي -1 )
 . ان"

اليدؼ مف البحث ىك تحديد إذا كاف ىناؾ كجكد لمس ؼ الزجاجو فو المؤسسات العاممة فػو 
كتحاكؿ الدراسة تحديد معكقات ت ػدـ المػرأة فػو المناصػب ال ياديػة مثػؿ الػدكر انجتمػاعو,  ,دير باف

الصلات الشخصية كالحكاجز المكضكعية, كت دـ الدراسة عدة م ترحات لممنظمات فو جنكب أفري يا 
لتسييؿ كصكؿ المرأة لممناصب اإلداريػة العميػا, كقػد تػـ إجػراء البحػث مػف خػالؿ اسػتبانو عػف طريػؽ 

كؿ ف كلمحصػػيكمػػا أف البػػاحثت ,اننترنػػت لمجمكعػػة مػػف النسػػاء المػػكاتو تنطبػػؽ عمػػييف معػػايير البحػػث
 .عمى عينة أكبر استخدمتا طري ة عينة كرة الثمج

كقػػػد خرجػػػت الباحثتػػػاف بعػػػدة نتػػػاةج أىميػػػا أف مػػػف العكامػػػؿ التػػػو مكنػػػت النسػػػاء مػػػف الكصػػػكؿ 
كانضطرار لمعمؿ  ,لممناصب العميا ىك الت ييـ العادؿ مف قبؿ مؤسساتيف ككجكد فرص عمؿ متاحة

ف خبػرات كاسػعة كمسػتكيات تعمػيـ عاليػة أمػا عػف مرتيف أكثر مف الرجاؿ إلثبات جدارتيف, كامػتالكي
معكقات كصكليف فيك عدـ احتراـ زمالةيـ الذككر ليف كعدـ كجكد الػدعـ الكػافو لمت ػدـ بكظػاةليف, 

أف عػػدـ ت ػػدميا ىػػك نػػابو منيػػا شخصػػيان لعػػدـ رغبتيػػا فػػو اننت ػػاؿ مػػف  إلػػىبعػػض النسػػاء أشػػارت  ك
 .كظيلتيا
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مػا كػاف لػػدييا  ضػػركرة أف ت ػـك المؤسسػات بتحديػد إذاكقػدمت الباحثتػاف عػدة تكصػيات أىميػا 
 .ف ت ـك بتشجيو المرأة كتسييؿ كصكليا لممناصب اإلدارية العمياأس ؼ زجاجو أـ ن ك 

 "نن وبقيادةبمجتمعاتيبن"بنساءبفيبمواقعبالتأثير:بور متي(ب2011دراسةب فمنزب) -2
ة, كالطػػػرؽ كاألسػػػاليب كؼ عمػػػى أىػػػـ صػػػلات المػػػرأة ال ياديػػػاليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػك الكقػػػ

ال ياديػػػة, كأىػػػـ المعكقػػػات التػػػو كاجيػػػتيف خػػػالؿ رحمػػػة صػػػعكدىف  فلممحافظػػػة عمػػػى مػػػكاقعي متبعػػػةال
 .مف خالؿ تجاربيف الناجحةلممناصب ال يادية كتعريليف لم يادة 

نسػػاء ممػػف يت مػػػدف المناصػػب ال ياديػػة العميػػا فػػػو  10كقػػد قامػػت الباحثػػة بعمػػؿ م ػػػابالت مػػو 
لكػػػؿ كاحػػػدة مػػػف المبحكثػػػات   , كقػػػد كػػػافياتسػػػكسيا رؤسػػػاءالعينػػػة عمػػػى مػػػدراء,  المجتمػػػو كاشػػػتممت

ع باتيا كتحدياتيا الخاصة التػو كاجيتيػا كلكػف ال اسػـ المشػترؾ بيػنيف كػاف مشػكمة الجنػدر كال كالػب 
 .النمطية التو كضعيا المجتمو لكؿ مف الرجؿ كالمرأة

ران ميمػان فػو نجػاح ال ياديػات ككصػكليف كقد لعبت الكلاءة الذاتية كث ػة المبحكثػات بينلسػيف دك 
لممراكػػز العميػػا, كمػػف الصػػعكبات التػػػو كاجيتيػػا الباحثػػة ىػػو أف العينػػػة كانػػت محػػدكدة كفػػو منط ػػػة 
جغرافية محدكدة, كلذلؾ لـ تكف ىناؾ فركقات كاضحة كجكىرية بيف اجابػات المبحكثػات, ككػذلؾ لػـ 

الدراسػة عمػى نطػاؽ  إجػراءالباحثػة بضػركرة تتضمف الدراسة المنظكر الػذككرم لم يػادة كلػذلؾ تكصػو 
 .أكسو كأف تشمؿ الرجاؿ كالنساء

ب) -3 بوود بو بجوغل ب2008دراسة بدراسة ب" بالثقافاتب( بد ر بالمرأة بقيادة بكفاءة بلتقييم مقارنة
 المختمفة"

قامػػت الباحثتػػاف مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة بالم ارنػػة بػػيف ال يػػادات النسػػاةية فػػو اإلدارة الكسػػطى 
ف, كاشتممت يف الدكلتيتـ ت ييـ النساء ال يادات فو ىاتيف ىما ماليزيا كأستراليا ككيؼ يلث افتيف مختملت

مف أستراليا كماليزيا, كقد  ية فو اإلدارة الكسطى فو كؿو مف ال يادات النساة 324عينة الدراسة عمى 
كال ػيـ كالت اليػد  أف ت ييـ النساء ال ياديات يختمؼ اختالفان كميان باختالؼ العػادات إلىتكصمت الدراسة 

عنػػد تلسػػير نتػػاةج الدراسػػات الغربيػػة  تػػكخو الحػػذركخاصػػة فػػو ماليزيػػا, كليػػذا فإنػػو مػػف الضػػركرم 
المػديرات بػيف أسػػاليبيف  إلػى, فػو ماليزيػا لػـ ينظػر كمحاكلػة تطبيػؽ تمػؾ الدراسػات فػو ث افػات أخػرل

تمػد ت يػيـ المػديرات فػو المجتمػو كقػد يع.التو اعتمدنيا فو ال يادة فعالة م ارنة بالمديرات فػو أسػتراليا
 .بحسب ث افة المجتمو نلسو كمعت داتو بالدكر المناسب لممرأة فو ىذا المجتمو
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 (ب"النساءبوالقيادةبفيبالمجالباألكاديمي"2007)بدراسةب اير -4
عات كخاصة مف تشير الباحثة أنو عمى الرغـ مف تزايد عدد اإلناث المكاتو يتخرجف مف الجام

كمناصب صنو ال رار فو التعمػيـ العػالو مػا  ,أف كصكليف لممناصب األكاديمية ىإل الكميات العممية
 (AAUP)زاؿ محػػدكدان, كفػػو أمريكػػا كمػػف خػػالؿ بحػػث أجرتػػو الرابطػػة األمريكيػػة ألسػػاتذة الجامعػػات 

التمييػز بػيف األفػراد كف ػان لمجػنس  فيػو أظيرت النتاةج أنو فو بمػد يحظػر 2005/2006عامو  ؿخال
فإف المرأة كانت تكاجو صعكبات بالغة فو الكصكؿ لممناصب األكاديميػة العميػا, كتشػير  ,فو التعميـ

الػػدكتكراه مػػف النسػػاء إن أف  الدراسػػات أنػػو بػػالرغـ مػػف أف أكثػػر مػػف نصػػؼ الحاصػػميف عمػػى شػػيادة
 .حصمف عمى كظاةؼ ثابتةف ط % 31

ء يشغمف كظاةؼ % مف النسا23كاف ىناؾ ما نسبتو  2006كتشير الدراسات أنو خالؿ عاـ 
عمػػػى األغمػػػب كميػػػات مجتمعيػػػة أمػػػا الكميػػػات التػػػو تمػػػنح  كانػػػت ىػػػذه الكميػػػات كلكػػػف ,رؤسػػػاء كميػػػات

%, كفػػػو بريطانيػػػا تػػػنخلض نسػػػبة النسػػػاء 1378ن تتعػػػدل الػػػدكتكراه فكانػػػت نسػػػبة النسػػػاء الرةيسػػػات 
تلكقػت كبػذلؾ  ,% ىػو تركيػا39البمػد الكحيػد الػذم تخطػت نسػبتو  %, ككػاف20األكاديميات لتصؿ 

كذلؾ ألنيا تحد بشكؿ كبير مف التمييز العنصرم ضػد النسػاء  ؛عمى عدد كبير مف الدكؿ األكركبية
 .كتسيؿ كصكليف لممناصب األكاديمية إن أف تكاجدىا كاف قميؿ كرؤساء كعمداء

 .كتكصو الباحثة بضركرة تحديد العكامؿ التو تحد مف تغمب النساء عمى الس ؼ الزجاجو

  عنوانب"بالنساءبفيباإلدارةب:االنعكاساتبوالتوقعات"(ب2007)بدراسةبشين -5
ينػاقش البحػث كيػؼ أف الم كلػػة السػاةدة  فكػر بمػػدير, أذا فكػر برجػؿ  قػػد تغيػرت خػالؿ الع ػػكد 

ف كاف بشكؿ بط   .الثالثة الماضية, مما سمح لممرأة بالت دـ فو تكلو المناصب اإلدارية العميا كا 
لع ػػكد الثالثػػة الماضػػية كػػاف الرجػػؿ ينظػػر لممػػرأة عمػػى أنيػػا أقػػؿ كأظيػػرت نتػػاةج الدراسػػة أنػػو خػػالؿ ا

كلاءة فو تكلو المناصب ال يادية العميا كأف الت دـ المستمر لممرأة ككصكليا لممناصب ال يادية يعتمد 
 .عمى تغير المكاقؼ السمبية تجاىيا كالتو تعرقؿ نجاحيا

ات ال انكنيػة التػو تػدعـ جيػكد كمف أىـ التكصيات التو قدميا البحث: ضػركرة زيػادة الخطػك 
المرأة فو حصكليا عمى المساكاة فو تكلو المناصب ال ياديػة, كضػركرة إعػادة ىيكمػة العمػؿ اإلدارم 

 .كن تؤثر بشكؿ سمبو عمى حياتيا األسرية ,لتصبح بيةة العمؿ أكثر راحة لممرأة
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بنو لبوموور) -6 بفيبالمناصببال2006دراسة بوقيادتيا بالمرأة ب عنوانب"تقدم ب عدب( بفيما نسوية
 دصربتكافؤبفرصبالعمل"

ينػػػاقش الباحػػػث مكضػػػكع ميػػػـ كىػػػك أنػػػو فػػػو بدايػػػة ال ػػػرف الكاحػػػد كالعشػػػريف كػػػاف ينػػػدر كجػػػكد 
ال يادات النسػاةية فػو مجػالس إدارة الشػركات كفػو أركقػة الجامعػات كأنػو بعػد ثالثػة ع ػكد مػف الػدعـ 

ؿ ىنػاؾ مكضػكع السػ ؼ الزجػاجو الػذم التشريعو كالتنظيمو لمزيد مف المساكاة بيف الجنسيف ما يػزا
أف الحركػػة النسػػكية التػػو كانػػت  إلػػىمػػا زاؿ يننػػاقش مػػف خػػالؿ السياسػػات اإلداريػػة كتكصػػؿ الباحػػث 

تدعك لممساكاة فو الحياة العامة قػد ف ػدت أىميتيػا فػو ظػؿ التغيػرات الكاسػعة التػو حػدثت فػو مجػاؿ 
عادة ىيكمة  . األنظمة اإلدارية فو الشركات  اإلدارة كا 

كخرجػػت الدراسػػة بعػػدة تكصػػيات أىميػػا: ضػػركرة انسػػتماع  راء النسػػاء فيمػػا يتعمػػؽ بالمسػػاكاة 
فػػػو أمػػػاكف العمػػػؿ ككضػػػو إطػػػار عممػػػو لتطبيػػػؽ مبػػػدأ المسػػػاكاة بػػػيف الجنسػػػيف فػػػو تػػػكلو المناصػػػب 

 . اإلدارية, كالكقكؼ عمى أىـ التحديات التو تكاجو المرأة لمكصكؿ لممناصب ال يادية
ب(ب عنوانب"بتعاقببالخالفةب:بمدىبتأثيربالجندرة؟"2004رون)دراسةبداوليبوآخ -7

تختبػػر كفػػو ىػػذه الدراسػػة  مؤسسػػة ىػػو عمميػػة صػػعبة يػػرل البػػاحثكف أف تعاقػػب ال يػػادة فػػو أم 
تيثير جنس ال اةد الجديػد عمػى األداء, كل ػد تػـ اختيػار العينػة مػف كاحػد مػف أكثػر أشػكاؿ الخمػط بػيف 

كىػػف نسػػاء قاةػػدات للػػرؽ كػػرة السػػمة فػػو  US NCAAيسػػمى النسػػاء كالرجػػاؿ تميػػزا مػػف خػػالؿ مػػا 
كيرل الباحثكف أنو عمى الرغـ مف أف عدد النسػاء ال اةػدات فػو اإلدارة الكسػطى ينمػك بشػكؿ  .أمريكا
عػدـ ا منيػ إن أف كجكدىا فػو اإلدارة العميػا قميػؿ بشػكؿ ممحػكظ كقػد يعػكد ذلػؾ لعػدة أسػباب ,متسارع

رات أخػػرل منيػػا اخػػتالؼ اإلنػػاث عػػف يةة انجتماعيػػة كىنػػاؾ تلسػػكجػػكد فػػرص مناسػػبة لمترقيػػة كالتنشػػ
مجػػاؿ األعمػػاؿ , كأف النسػػاء األكثػػر مكىبػػة فػػو الػػذككر فػػو أسػػاليب ال يػػادة المتكقعػػة مػػف كػػؿ منيمػػا

 .مشاريعيف الخاصة إلنشاء يتجيفعمؿ الشركات ك  يتجنبفالتجارية عادة 

ناث ل ياس مػدل تػيثير اإل مف 93 كذككر مف ال 49شخص منيـ  142كقد تككنت العينة مف 
كمػدل تػيثير جػنس  ,عمػى األمػد ال صػير كعمػى األمػد الطكيػؿالتعاقب فو اإلدارة عمى أداء المنظمة 

ال اةػػػد سػػػكاء ذكػػػر أك أنثػػػى, كل ػػػد تمػػػت الدراسػػػة عمػػػى مػػػرحمتيف األكلػػػى قصػػػيرة األجػػػؿ )سػػػنة كاحػػػدة( 
 .كالمرحمة الثانية طكيمة األجؿ )خالؿ حياة المدرب الكظيلية(
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ن يكجد فػرؽ بػيف أداء المنظمػات التػو تعتمػد عمػى  كقد أظيرت النتاةج أنو عمى المدل الطكيؿ
كالمنظمػػات التػػو تعتمػػد عمػػى سياسػػة تعاقػػب الػػذككر بال يػػادة, كلكػػف  ,سياسػػة تعاقػػب اإلنػػاث بال يػػادة

فمػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة تبػػػيف أف تكظيػػػؼ  ,عمػػػى المػػػدل ال صػػػير قػػػد يػػػؤثر الجػػػنس عمػػػى أداء المؤسسػػػة
كيكػػكف أفضػػؿ  ,يجػػابو أكثػػر عمػػى أداء المؤسسػػةإ يػػؤثر بشػػكؿنسػػاء ال ياديػػات مػػف داخػػؿ المؤسسػػة ال

مػػػف تكظيػػػؼ رجػػػاؿ مػػػف داخػػػؿ المؤسسػػػة أك رجػػػاؿ مػػػف خػػػارج المؤسسػػػة أك حتػػػى نسػػػاء مػػػف خػػػارج 
المؤسسػػة, كمػػف خػػالؿ الدراسػػة تبػػيف لمبػػاحثيف أف تعاقػػب ال يػػادة لمنسػػاء عمػػى المػػدل ال صػػير أفضػػؿ 

ىنػاؾ فػرؽ, كأكضػح البػاحثكف أنػو عمػى المػديريف أف  كجػدعمػى المػدل الطكيػؿ ن ي اؿ كلكفمف الرج
مػف  ان نكعػ كاجيػفعمػى نظػراةيـ مػف الرجػاؿ قػد  فتلكقػك  التػوأف النساء ال ياديػات ال ان يككف لدييـ كعي

 .ءبسبب التحيز ضد النسا ؛انحتكاؾ

ب) -8 بتريماين بتتطم و2000دراسة بوما ب مديات بكرئيسات بالنساء ب عنوان" بالنظرياتبب( القيادة:
 الموضودةبمقا لبال ياةبالعممية"

عػف ال يػادة التحكيميػة  Burns' (1978)بػيف نظريػة  بالم ارنػةمف خػالؿ ىػذه الدراسػة قامػت الباحثػة 
البمػديات فػو  رؤسػاءكما ىك عمى أرض الكاقو كذلؾ مف خالؿ سػؤاؿ النسػاء الالتػو يشػغمف منصػب 

داد النساء المكاتو يشغمف منصب عمدة فو نيكزيمندا دليؿ كاضػح كترل الباحثة أف تزايد أع .نيكزيمندا
و النػاس نختيػارىف  درتيف عمى تػكلو الناصػب ال ياديػة, كمػا دفػعمى تنامو ث ة الجميكر بالنساء كب

 .ح  يف مف خالؿ منصبيف تونجازات العظيمة كانيجابية البسبب ان كافليذا المنصب 
امرأة يشغمف منصب عمدة فػو نيكزيمنػدا كقػد تػـ  19مف أصؿ نساء  10ىذا كقد شممت العينة عمى 

, لخمسػػيف دقي ػػةمػػف الم ػػابالت مػػف خػػالؿ اليػػاتؼ كقػػد اسػػتمرت المكالمػػة الكاحػػدة مػػا ي ػػرب ا 8عمػؿ 
عادتياكما تـ عمؿ م ابمتيف كجيا لكجو كما أف الم ابالت تـ طباعتيا  لرةيسات البمديات لالطالع  كا 

ضافةمف أخطاء  عمييا كتصحيح ما قد يككف بيا  .بعض الن اط التو لـ يلكركا بيا فو حينيا كا 

األسػػةمة تبػػيف لمباحثػػة أف الشػػعكر بػػالتزاـ المبحكثػػات تجػػاه مجتمعػػاتيف  إجابػػاتكمػػف خػػالؿ 
أف  ف ػػط أقػػر كضػػركرة النيػػكض كانرت ػػاء بػػو ىػػك مػػا دفعيػػـ لمترشػػح لمنصػػب العمػػدة, إن أف ثالثػػة ف

ف ػػد جػػاء ترشػػحيـ إمػػا مػػف  األخريػػاتـ المسػػت بمية, أمػػا كػػاف جػػزء مػػف خططيػػالترشػػح ليػػذا المنصػػب 
  فى إحػداث التغييػر فػو المجتمػو كأنيػخالؿ أشخاص دفعكىـ لمترشػح لممنصػب إليمػانيـ ب ػدرتيـ عمػ

مػػف خػػالؿ المبحكثػػات أنلسػػيف المػػكاتو يلضػػمف المشػػاركة بػػالتغيير عمػػى أك  ,ليػػذا المنصػػب اتمناسػػب
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 اةليف؛رجعػف السػبب فػو نجػاحيف فػو كظػأالمبحكثػات ؤاؿ كعند سػ .الكقكؼ جانبا لمتلرج أك الشككل
كرؤيػػتيف  ,كلػػيس عمػؿ مػػا ىػػك متكقػػو مػػنيف ,أفضػػؿ لممجتمػػوجػكد الرغبػػة لػػدييف فػػو عمػػؿ مػا ىػػك لك 

 .ألنلسيف مو المجتمو كليس فكؽ المجتمو ككيداة مساعدة لتحكؿ المجتمو نحك األفضؿ

بكظيلػة رةػيس البمديػة كاتل ػت  فػو مناقشػتيف لمكضػكع الجنػدر كعالقتػو كقد كػف حػذرات جػدان 
جميو النساء عمى أنو ن يكجد فرؽ بيف الرجؿ كالمرأة فو مجاؿ ال يادة فمف كال الجنسػيف يكجػد مػف 

 .ىك الجيد كمف ىك السي 
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بالتعقيببدمىبالدراساتبالسا قة:

قش مكضػػكع المػػرأة مػف المالحػػظ أنػػو بالسػػنكات األخيػػرة تزايػػدت الدراسػات كاألبحػػاث التػػو تنػػا
كتحاكؿ البحث عف مدل مشاركة المرأة فو الحياة العامة كالصعكبات التو قد تكاجييا عند كصكليا 

ف الكقػكؼ عمػى مػا قػد ي دمػو المجتمػو لممػرأة مػف تسػييالت ك كز صنو ال رار ككذلؾ حاكؿ البػاحثلمرا
المجتمو كتطكره, كي دـ  دـتساعدىا فو الكصكؿ لمناصب صنو ال رار كاألثر انيجابو لذلؾ عمى ت 

ف بمجمميـ تكصيات كم ترحات قد تليد المرأة لمتغمب عمى الصعكبات التو قد تكاجييا خالؿ ك الباحث
مسيرتيا الكظيلية, كقد اتل ت ىذه الدراسة مو الدراسػات السػاب ة فػو عػدة محػاكر كاختملػت معيػا فػو 

 محاكر أخرل كلمكقكؼ عمى أىـ المحاكر نذكر منيا التالو:

باًل:بأوجوبالتقارببواالختالعب ينبالدراسةبال اليةبوالدراساتبالسا قة:بأوب

بمنب يثبالمنيجبالمستخدمبفيبالدراسة:

( التػػػو 2012كبػػػذلؾ اتل ػػػت مػػػو دراسػػػة )ال طػػػب,  ,اتبعػػػت ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػلو
 (, )األعػػػػرج,2011اسػػػػتخدمت المػػػػنيج الكصػػػػلو باإلضػػػػافة لممػػػػنيج الم ػػػػارف, كمػػػػو دراسػػػػة )البػػػػاز, 

(, كلكنيػػػػا اختملػػػػت مػػػػو دراسػػػػات أخػػػػرل مثػػػػؿ دراسػػػػة 2005(, )فػػػػارس, 2009)عماشػػػػة,, (2009
( كالتو استخدمت استبانة كزعت عف طريؽ اننترنت كقد استخدمت طري ة كػرة 2013)كايكسيانج, 

 .( كالتو استخدمت المنيج التاريخو2007الثمج لتصؿ انستبانة لعينة أكبر, كدراسة)باير, 

بلدراسةبوالعينة:منب يثبمجتمعبا

العميػػا فػػو جميػػو كزارات  اإلدارةل ػػد تكػػكف مجتمػػو الدراسػػة لػػدل الباحثػػة مػػف جميػػو مػػكظلو 
شػخاص ( كالتػو شػممت عينتيػا األ2005قطاع غزة كقد اتل ت فػو جػزء مػف ذلػؾ مػو دراسػة )فػارس,

يف ( كالتػو شػممت عينتيػا المػديريف العػامم2002كدراسػة)عكدة, فمػا فػكؽ,  Aالذيف يشغمكف منصػب 
كاختملػػت معيػػا فػػو أف عينتيػػا تضػػمنت المػػديريف فػػو المنظمػػات األىميػػة  ,فػػو المؤسسػػات الحككميػػة

( ف ػد كانػت عينػة الدراسػة تشػمؿ عمػى 2001كاألحزاب كالمنظمات السياسية, كمػو دراسػة )الشػيابو,
األشػػخاص فػػو المكاقػػو ال ياديػػة فػػو الػػكزارات العراقيػػة كلكنيػػا اختملػػت معيػػا أنيػػا شػػممت النسػػاء ف ػػط, 
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ت فػػو كزارات الضػػلة ( التػػو شػػممت المكظلػػات ف ػػط العػػامال2012)قطػػب,  كمػػا اختملػػت مػػو دراسػػة
 .رةيس شعبة( -مدير قسـ -مدير -مدير عاـكيشغمف منصب )

ب:بتميزتبالدراسةبال اليةبدنبالدراساتبالسا قةبفي:ثانياًب

مف الدراسات الحديثة التو تتناكؿ مكضكع ال يادة كالمػرأة فػو محافظػات غػزة خاصػة,  تعتبر
كمػػا أنيػػا الدراسػػة األكلػػى  حيػػث أف ىنػػاؾ دراسػػات تناكلػػت ىػػذا المكضػػكع كلكػػف فػػو الضػػلة الغربيػػة,

كاف المػػػكظليف العػػػاـ فػػػو تمكػػػيف المػػػرأة فػػػو المناصػػػب حسػػػب عمػػػـ الباحثػػػة التػػػو تبحػػػث فػػػو دكر ديػػػ
الحككميػػة كذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر اإلدارة العميػػا كلػػيس مػػف كجيػػة نظػػر الػػديكاف لضػػماف عػػدـ التحيػػز, 
كحسػػب عمػػـ الباحثػػة كاطالعيػػا عمػػى الدراسػػات السػػاب ة لػػـ تتنػػاكؿ أم منيػػا دكر الػػديكاف فػػو تكظيػػؼ 

خلػاض كصػكؿ المػرأة لمناصػب صػنو ال ػرار فػو كزارات المرأة, كقد حاكلػت الدراسػة معرفػة أسػباب ان
كما أنيا الدراسة األكلى حسب عمػـ  ال طاع رغـ أف نسبة المكظلات فو الكزارات تعتبر عالية نسبيان,

الباحثػػة التػػو تشػػمؿ جميػػو الػػكزارات فػػو قطػػاع غػػزة, كمػػا أنيػػا تناكلػػت محػػاكر جديػػدة لػػـ تتطػػرؽ ليػػا 
النسػػبة لمجنػػدر, كقػػد حاكلػػت افػػة لجػػاف التكظيػػؼ بالمدنيػػة كث الدراسػػات األخػػرل مثػػؿ قػػانكف الخدمػػة 

 ت ديـ م ترحات كتكصيات قد تساىـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية باحثةال

كفو النياية يمكف ال كؿ أف جميو الدراسات الساب ة قد أفادت الباحثة بشكؿ كبير كميػـ فػو 
ف كصػكؿ المػرأة لممناصػب ال ياديػة العميػا ممػا سػاعدىا عمػى مػ التعرؼ عمى أىـ المعي ات التو تحػد  
 .كتحديد ا لية المناسبة لمتابعة البحث كالت دـ بوكضو أىداؼ محددة كمكضكعية 

ب

ب

ب
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بلفصلبالرا عبا
بالطريقةبواإلجراءات

ككػػػذلؾ أداة , كاألفػػػراد مجتمػػػو الدراسػػػة كعينتيػػػا, يتنػػػاكؿ ىػػػذا اللصػػػؿ كصػػػلان لمػػػنيج الدراسػػػة
كمػػا يتضػػمف ىػػذا اللصػػؿ كصػػلا لدجػػراءات , كصػػدقيا كثباتيػػا, الدراسػػة المسػػتخدمة كطػػرؽ إعػػدادىا

را المعالجػػػات اإلحصػػػاةية التػػػو كأخيػػػ, التػػػو قامػػػت بيػػػا  الباحثػػػة فػػػو ت نػػػيف أدكات الدراسػػػة كتطبي يػػػا
 . اعتمدت الباحثة عمييا فو تحميؿ الدراسة

بمنيجيةبالدراسة

 إلىيمكف اعتبار منيج البحث بينو الطري ة التو يتتبو الباحث خطاىا, ليصؿ فو النياية 
نتاةج تتعمؽ بالمكضكع محؿ الدراسة, كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث, إضافة 

كحيث أف الباحثة تعرؼ مسب ان جكانب و بكيلية إجراء البحكث العممية, العمـ الذم يعن أنو إلى
كأبعاد الظاىرة مكضو الدراسة مف خالؿ إطالعيا عمى الدراسات الساب ة المتعم ة بمكضكع البحث  
ة دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدار 

تكفير البيانات كالح اةؽ عف  إلىالعميا , كالذم يتكافؽ مو المنيج الكصلو التحميمو الذم ييدؼ 
المشكمة مكضكع البحث لتلسيرىا كالكقكؼ عمى دننتيا, كحيث أف المنيج الكصلو التحميمو يتـ 

بت مف خالؿ الرجكع لمكثاةؽ المختملة كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التو يث
ستعتمد عمى ىذا المنيج لمكصكؿ  فإف الباحثة, أىداؼ البحث إلىصدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ 

المعرفة الدقي ة كالتلصيمية حكؿ مشكمة البحث, كلتح يؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضو  إلى
 الدراسة, كما أنيا ستستخدـ أسمكب  العينة العشكاةية فو اختيارىا لعينة الدراسة, كستستخدـ

 .انستبانة فو جمو البيانات األكلية
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 طرقبجمعبال يانات:

باعتمدت الباحثة عمى نكعيف مف البيانات

 .البيانات األكلية-1

كذلػػؾ بالبحػػث فػػو الجانػػب الميػػدانو بتكزيػػو اسػػتبيانات لدراسػػة ملػػردات البحػػث كحصػػر كتجميػػو 
 SPSSتخداـ برنػامج المعمكمػات الالزمػػة فػػو مكضػكع البحػػث, كمػػف ثػـ تلريغيػػا كتحميميػػا باسػػ

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصػػاةو كاسػػتخداـ انختبػػارات
 . اإلحصاةية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدننت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة

 .ال ياناتبالثانوية -2

بالمكضكع  سكؼ ت كـ الباحثة بمراجعة الكتب ك الدكريات ك المنشكرات الخاصة أك المتعم ة
قيػػػد الدراسػػػة, كالتػػػو  تتعمػػػؽ بػػػدكر ديػػػكاف المػػػكظليف العػػػاـ فػػػو تمكػػػيف المػػػرأة فػػػو المناصػػػب ال ياديػػػة 
الحككميػػة مػػف كجيػػة نظػػر اإلدارة العميػػا, كأيػػة مراجػػو قػػد تػػرل الباحثػػة أنيػػا تسػػيـ فػػو إثػػراء الدراسػػة 

التعػرؼ عمػى األسػس بشكؿ عممو, كينكم الباحث مف خالؿ المجكء لممصػادر الثانكيػة فػو الدراسػة, 
ك الطػػرؽ العمميػػة السػػميمة فػػو كتابػػة الدراسػػات, ككػػذلؾ أخػػذ تصػػكر عػػاـ عػػف آخػػر المسػػتجدات التػػو 

 . حدثت ك تحدث فو مجاؿ الدراسة

بمجتمعبودينةبالدراسة

فػػو المؤسسػػات الحككميػػة فػػو قطػػاع  و اللةػػة العميػػايتكػػكف مجتمػػو الدراسػػة مػػف جميػػو مػػكظل
قطاع غزة كما ىك مكضح بػالممحؽ  مؤسساتمكظلة مف جميو ؼ ك مكظ 899غزة كالبالغ عددىـ 

مكظػػؼ  314% مػػف مجتمػػو الدراسػػة أم مػػا ي ػػارب 35أمػػا عينػػة الدراسػػة فتتكػػكف بنسػػبة  (3رقػػـ )
, كقد تـ تكزيو انستبانة  عمى جميو أفػراد عينػة  الدراسػة  .كمكظلة بطري ة العينة العشكاةية الطب ية

اسػػػتبانات نظػػػرا لعػػػدـ تح ػػػؽ  3لحػػػص انسػػػتبانات تػػػـ اسػػػتبعاد كبعػػػد ت, اسػػػتبانة 295كتػػػـ اسػػػترداد 
 292الشػػركط المطمكبػػة لدجابػػة عمػػى انسػػتبياف, كبػػذلؾ يكػػكف عػػدد انسػػتبانات الخاضػػعة لمدراسػػة 

 .استبانة

ب
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بالعينةباالستطالدية:

مكظػػؼ  30تػـ تطبيػؽ أداة الدراسػة عمػى عينػة اسػػتطالعية مػف مجتمػو الدراسػة تككنػت مػف 
 .لة كمكظ

بةبالفعمية:العين

 العميا اإلدارية المراكز فو اإلناث نسبة أف كبما كمكظلة مكظؼ 292 مف اللعمية العينة تككنت
, قسـ رةيس) منصب يشغمف ممف المكظلات نسبة تبمغ حيث (4) رقـ بالممحؽ مكضح ىك كما قميؿ
 كافدي) الحككمية المؤسسات فو ف ط% 21.2( كزارة ككيؿ, مساعد كزارة ككيؿ, داةرة مدير

 تكزيو تـ ف د التحيز لعدـ كتجنبان  الدراسة فو الرجاؿ رأم ألىمية كنظران (, 2014, العاـ المكظليف
 المكظليف ديكاف دكر عف تبحث الدراسة أف حيث كاإلناث الذككر مف الجنسيف كال عمى انستبانة

 كال رأم أخذ ةضركر  الباحثة رأت كلذلؾ  الحككمية ال يادية المناصب فو المرأة تمكيف فو العاـ
 .الجنسيف

 كالجداكؿ التالية تبيف خصاةص كسمات عينة الدراسة  كما يمو:

ب:بال ياناتبالشخصيةبوبالوظيفية:أكنن 

بالجنس:ب

% مف  23.6ك, % مف عينة الدراسة مف   الذككر 76.4( أف 4.1)جدكؿ رقـ يبيف  
اكز اإلدارية العميا ىو نسبة , كمف المالحظ أف نسبة النساء فو المر عينة الدراسة مف   اإلناث 

كيعتبر ىذا نتيجة لتدنو مشاركة المرأة فو ال كل العاممة, حيث إف مشاركة الرجؿ فو منخلضة 
-2001أضعاؼ مشاركة النساء كما زالت ثابتة خالؿ اللترة  4ال كل العاممة تزيد بيكثر مف 

 النسبة مو دراسة )فارس,كبيذا ت اربت (, 2010ـ )الجياز المركزم لدحصاء اللمسطينو, 2010
فما فكؽ منيـ  Aشخص يشغمكف منصب مدير  216( التو كانت عينة الدراسة تتككف مف 2005
 .% ف ط 17.6امرأة يشكمكف نسبة  38
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ب(4.1)بجدولبرقم
بالجنسبتوزيعبدينةبالدراسةب سببمتغير

بالنس ةبالمئويةبالتكراربالجنس
 76.4 223 ذكر
 23.6 69 أنثى

 100.0 292 المجمكع
 

ب:مسمىبالوظيفيال

,  ككيؿ كزارة% مف عينة الدراسة المسمى الكظيلو ليـ    0.7(  أف 4.2) جدكؿ رقـيبيف 
% مف عينة 21.2ك,  ككيؿ كزارة مساعد  % مف عينة الدراسة المسمى الكظيلو ليـ   2.1ك 

لكظيلو ليـ   % مف عينة الدراسة المسمى ا76.0ك,  مدير عاـ  الدراسة المسمى الكظيلو ليـ  
أف العديد مف الكزارات ن  إلىكيعزك انخلاض نسبة ككيؿ كزارة كككيؿ كزارة مساعد ,  مدير داةرة

يكجد مف يشغؿ ىذا المنصب, كفو حاؿ كجكد مف يشغمو لـ تستطو الباحثة تكزيو انستبانات 
, كما أنو رةعمييـ بسبب انشغاليـ الشديد فالعديد منيـ يشغؿ منصب ككيؿ كزارة ألكثر مف كزا

ديكاف المكظليف العاـ كالييكؿ التنظيمو لمكزارات فإف عدد شاغمو مسمى كظيلو  إحصاةيةبحسب 
( 2001 ككيؿ كزارة  ك ككيؿ كزارة مساعد  تككف متدينة نكعان ما, كاتل ت بذلؾ مو دراسة )الباز, 

( 2000ك حمداف,% , كمو دراسة )أب1172مف ىـ فو الدرجة الكظيلية العميا كالتو كانت نسبة 
 عينة الدراسة يشغمكف المناصب العميا. % مف10حيث كانت النسبة 

ب(4.2)بجدولبرقم
بمسمى الوظيفيالبتوزيعبدينةبالدراسةب سببمتغير

بالنس ةبالمئويةبالتكراربالمسمىبالوظيفي
 0.7 2 ككيؿ كزارة

 2.1 6 ككيؿ كزارة مساعد 
 21.2 62 مدير عاـ        

 76.0 222 مدير داةرة
 100.0 292 المجمكع
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بالمؤىلبالعممي:ب

% 63.4 , ك دبمكـ% مف عينة الدراسة مؤىميـ العممو   2.4( أف 4.3) جدكؿ رقـيبيف 
% مف عينة الدراسة مؤىميـ العممو 30.5 , كبكالكريكسمف عينة الدراسة مؤىميـ العممو  

أف غالبية  إلىتعزك الباحثة ك ,  دكتكراه% مف عينة الدراسة مؤىميـ العممو   3.8 , كماجستير 
المكظليف فو المناصب العميا يحممكف شيادة بكالكريكس نىتماـ ديكاف المكظليف تعييف مف 
يحممكف مؤىالت عميا فو المراكز ال يادية, كما أنو مف المالحظ أف ىناؾ نسبة عالية ممف يحممكف 

العممية, كقد ت اربت النسبة مو شيادة ماجستير كىك دليؿ عمى اىتماـ المكظليف بتنمية قدراتيـ 
% مف 14.9% مف حممة البكالكريكس ك 60.2( حيث اشتممت عينتيا عمى 2011دراسة )الباز,

( كالتو بمغ نسبة مف يحممكف درجة 2009, كمو دراسة )الرقب, حممة شيادة الماجستير
( 2012%, ككانت قريبو مف نسبة دراسة )ال طب, 26.05% كالماجستير 50.35لكريكس البكا

 .%59.4حيث بمغت نسبة حممة البكالكريكس 

ب(4.3)بجدولبرقم
بالمؤىلبالعمميتوزيعبدينةبالدراسةب سببمتغيرب

بالنس ةبالمئويةبالتكراربالمؤىلبالعممي
 2.4 7 دبمـك

 63.4 185 بكالكريكس
 30.5 89 ماجستير
 3.8 11 دكتكراه

 100.0 292 المجمكع
بال الية: رةبفيبالدرجةبالوظيفيةبسنواتبالخ

برة فو الدرجة سنكات الخ% مف عينة الدراسة بمغت  18.8( أف 4.4)جدكؿ رقـ يبيف 
 5مف برة  سنكات الخ% مف عينة الدراسة بمغت 36.0ك ,  سنكات 5أقؿ مف الكظيلية الحالية   

سنكات  10مف برة  سنكات الخ% مف عينة الدراسة بمغت 17.1ك ,   سنكات 10أقؿ مف  -سنكات
كتعزك ,  سنة فيكثر 15برة   سنكات الخ% مف عينة الدراسة بمغت  28.1ك,   سنة 15 أقؿ مف –
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أف الخبرة تعتبر أحد الشركط  إلىالباحثة ارتلاع عدد المكظليف الذيف خبرتيـ خمس سنكات فيكثر 
( كالتو كانت 2012)ال طب,  الميمة لمترقية لممناصب العميا فو الكزارات, كبيذا اتل ت مو دراسة

 .%60سنكات اكبر مف  5ة مف تزيد خبرتيـ عف نسب

ب(4.4)بجدولبرقم
ب رةبفيبالدرجةبالوظيفيةبال اليةسنواتبالختوزيعبدينةبالدراسةب سببمتغيرب

بالنس ةبالمئويةبالتكراربسنواتبالخ رةبفيبالدرجةبالوظيفيةبال الية
 18.8 55 سنكات 5أقؿ مف 

 36.0 105 سنكات 10أقؿ مف  -سنكات 5مف 
 17.1 50 سنة 15أقؿ مف  –سنكات  10مف 
 28.1 82 سنة فيكثر 15

 100.0 292 المجمكع

بأداةبالدراسة:
 كقد تـ إعداد انستبانة عمى النحك التالو:

 .جؿ استخداميا فو جمو البيانات كالمعمكماتأف إعداد استبانة أكلية م -1

 .تجؿ اختبار مدل مالةمتيا لجمو البياناأعرض انستبانة عمى المشرؼ مف  -2

 .تعديؿ انستبانة بشكؿ أكلو حسب ما يراه المشرؼ -3

كالػػػذيف قػػػامكا بػػػدكرىـ بت ػػػديـ النصػػػح  ,تػػػـ عػػػرض انسػػػتبانة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف -4
 .كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 .إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لالستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب -5

كل ػػػد تػػػـ ت سػػػيـ , لجمػػػو البيانػػػات الالزمػػػة لمدراسػػػة تكزيػػػو انسػػػتبانة عمػػػى جميػػػو إفػػػراد العينػػػة -6
 كما يمو: قسميف  إلى انستبانة

 ف رات 4لعينة الدراسة كيتككف مف  : يتككف مف البيانات الشخصية كالكظيليةالقسمباألول. 
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 بالثاني تتناكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية  :القسم
 خمسة محاكر كما يمو: إلىنظر اإلدارة العميا كتـ ت سيمو  الحككمية مف كجية

 ف رات 10: يناقش قانكف الخدمة المدنية,  كيتككف مف الم ورباألول. 

 ف رات 10: يناقش دكر لجاف التكظيؼ العاـ,  كيتككف مف الم وربالثاني. 

 ف مف : يناقش ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع انجتماعو(,كيتكك الم وربالثالث
 .ف رات 8

 ف رات 9: يناقش معايير الترقية فو السمـ الكظيلو, كيتككف مف  الم وربالرا ع. 

 ف رات 10: يناقش المعي ات الشخصية,  كيتككف مف  الم وربالخامس. 

 (4.5)جدكؿ رقـكقد كانت اإلجابات عمى كؿ ف رة  حسب  م ياس ليكارت كما ىك مكضح فو  

ب(4.5)جدولبرقمب
بالخماسيمقياسبليكارتب

بقميمةبجدابقميمةبمتوسطةبك يرةبك يرةبجدابالتصنيع
ب1ب2ب3ب4ب5بالدرجة

 صدقبوث اتباالست يان:

كما , (429: 1995صدؽ انستبانة يعنو التيكد مف أنيا سكؼ ت يس ما أعدت ل ياسو )العساؼ, 
 ي صد بالصدؽ   شمكؿ انستبانة لكؿ العناصر التو يجب أف تدخؿ فو التحميؿ مف ناحية,
ككضكح ف راتيا كملرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تككف مليكمة لكؿ مف يستخدميا )عبيدات 

 (, كقد قامت الباحثة بالتيكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمو:179, 2001كآخركف 

ب.صدقبفقراتباالست يان:بتمبالتأكدبمنبصدقبفقراتباالست يانب طريقتين

 الصدقبالظاىريبلألداةب)بصدقبالم كمين(

قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة فو صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تيللت 
متخصصيف  الجامعة اإلسالمية, كجامعة األزىرمف أعضاء الييةة التدريسية فو  عضك( 11مف )
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( أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة 1كيكضح الممحؽ رقـ ) .فو اندارة كاإلحصاء
كقد طمبت الباحثة مف المحكميف مف إبداء آراةيـ فو مدل مالةمة العبارات ل ياس ما  .الدراسة

كضعت ألجمو, كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمو 
كمدل كلاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة .إليو
يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا, أك إضافة عبارات جديدة ألداة اقتراح ما  إلى

الدراسة, ككذلؾ إبداء آراةيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية ) الخصاةص الشخصية كالكظيلية 
كتركزت تكجييات  .جانب م ياس ليكارت المستخدـ فو انستبانة إلىالمطمكبة مف المبحكثيف, 

انت اد طكؿ انستبانة حيث كانت تحتكم عمى بعض العبارات المتكررة, كما أف المحكميف عمى 
ضافة بعض  بعض المحكميف نصحكا بضركرة ت ميص بعض العبارات مف بعض المحاكر كا 

 .محاكر أخرل إلىالعبارات 

المالحظات كالتكجييات التو أبداىا المحكمكف قامت الباحثة بإجراء التعديالت  إلىكاستنادا 
يف, حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض ماتلؽ عمييا معظـ المحكالتو 

 .ا خر منيا

بصدقباالتساقبالداخميبلفقراتباالست انة

ملردة,  30تـ حساب انتساؽ الداخمو لل رات انستبياف عمى عينة الدراسة البالغ حجميا  
 .مية لممحكر التابعة لو كما يموكذلؾ بحساب معامالت انرتباط بيف كؿ ف رة كالدرجة الك

ب)بقانونبالخدمةبالمدنية(:المجالباألولالصدقبالداخميبلفقراتب

قانكف الخدمة )المجاؿ األكؿ(  يبيف معامالت انرتباط بيف كؿ ف رة مف ف رات 4.6) جدكؿ رقـ
تكل دنلة كالذم يبيف أف معامالت انرتباط المبينة دالة عند مس, ( كالمعدؿ الكمو لل راتوالمدنية

 rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05لكؿ ف رة اقؿ مف  (,حيث إف ال يمة انحتمالية 0.05)
 .صادقة لما كضعت ل ياسو المجاؿ األكؿ,  كبذلؾ تعتبر ف رات 0.361الجدكلية كالتو تساكم
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ب(4.6)جدولبرقمبب
ب(قانونبالخدمةبالمدنية)ب:المجالباألولالصدقبالداخميبلفقراتب

بالقيمةباال تمالية معاملباالرت اط الفقرة مسلمس

1 
ظركؼ سكؽ العمؿ فو قطاع  ن يراعوقانكف الخدمة المدنية 

 .غزة
0.653 0.000 

2 
إحجاـ  إلىح كؽ المرأة فو قانكف الخدمة المدنية اللمسطينو أدت 

 .ديكاف المكظليف عمى تكظيؼ المرأة
0.636 0.000 

ة يؤثر سمبان عمى حصكؿ المرأة عدـ كضكح قانكف الخدمة المدني 3
 .عمى فرصة عمؿ

0.628 0.000 

4 
نظاـ اإلجازات)الكضو كاألمكمة(الذم يمنح لممكظلة حسب قانكف 

 .تلضيؿ الرجاؿ مف المكظليف إلىالخدمة المدنية يؤدم 
0.494 0.006 

 0.000 0.866 .يكجد تناقض بيف ال انكف كالكاقو العممو بالنسبة لتكظيؼ المرأة  5

6 
قانكف الخدمة المدنية ن يكفر حماية لح كؽ المرأة ضد التمييز 

 .ال اةـ عمى النكع انجتماعو
0.812 0.000 

7 
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ىو مساكاة شكمية,مما يشكؿ عاة ان 

 .لمتطبيؽ اللعمو لح كؽ المرأة
0.788 0.000 

 0.003 0.527  كانيفعدـ كصكؿ المرأة لممناصب ال يادية نتاج ضعؼ تطبيؽ ال 8

9 
ن ينصؼ المرأة مف حيث  قانكف الخدمة المدنية ىناؾ اعت اد أف

 .الترقيات كالح كؽ المالية
0.431 0.017 

10 
خمك قانكف الخدمة المدنية مف نصكص لمحصة النساةية فو 
 .الكظاةؼ العميا يساىـ فو قمة كصكؿ المرأة ليذه المناصب

0.660 0.000 

 1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15عند مستكل دنلة الجدكلية  rقيمة 

ب(دوربلجانبالتوظيعبالعام)مجالببالثانيب:الصدقبالداخميبلفقراتبال

المجاؿ  الثانو :)دكر (  يبيف معامالت انرتباط بيف كؿ ف رة مف ف رات 4.7)جدكؿ رقـ  
ت انرتباط المبينة دالة عند كالذم يبيف أف معامال , كالمعدؿ الكمو لل راتو لجاف التكظيؼ العاـ(

المحسكبة  rكقيمة  0.05(, حيث إف ال يمة انحتمالية لكؿ ف رة اقؿ مف  0.05مستكل دنلة )
صادقة لما الثانو ,   كبذلؾ تعتبر ف رات المحكر 0.361الجدكلية كالتو تساكم  rاكبر مف قيمة 
 .كضعت ل ياسو
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ب(4.7)بجدولبرقم
ب(دوربلجانبالتوظيعبالعامالثاني:)بالمجالبالصدقبالداخميبلفقراتب

بالقيمةباال تمالية معاملباالرت اط الفقرة مسمسل

1 
تشترط إعالنات التكظيؼ التو ت ـك بكضعيا لجاف التكظيؼ 

 .قبكؿ الرجاؿ دكف النساء
0.814 0.000 

2 
تست طب لجاف التكظيؼ المرأة فو كظاةؼ مثؿ الطب 

 .يارات عاليةكالتمريض كالتعميـ أك فو ميف نتحتاج لم
0.722 0.000 

ىناؾ اعت اد لدل صناع ال رار بصعكبة تكلو المرأة لممناصب  3
 . ال يادية مما يؤدم إلحجاـ لجاف التكظيؼ عف تكظيؼ النساء

0.517 0.003 

4 
ىناؾ اعت اد أف كصكؿ المرأة لممناصب العميا يعتمد عمى 

 .المجامالت
0.909 0.000 

5 
كف المرأة ضمف لجنة التكظيؼ عدمكجكد ممثؿ عف كزارة شؤ 

 .لضماف عدـ التحيز
0.686 0.000 

6 
ضعؼ الخبرة اإلدارية لممرأة يؤدم إلحجاـ لجاف التكظيؼ عف 

 .تكظيؼ النساء
0.632 0.000 

7 
قمة عدد النساء فو الكظاةؼ الحككمية يحد مف كصكليف 

 .لممناصب ال يادية العميا
0.653 0.000 

8 
تحددىا لجاف التكظيؼ لمكصكؿ المعايير المطمكبة التو 

لممناصب العميا غير الكاضحة يحكؿ دكف كصكؿ المرأة 
 .لممناصب اإلدارية العميا

0.861 0.000 

ضعؼ آليات الرقابة عمى عمؿ لجاف التكظيؼ يساىـ فو  9
 .التمييز ضد المرأة كعدـ كصكليا لمناصب قيادية عميا

0.663 0.000 

10 
المرأة اإلدارية يحكؿ دكف  ضعؼ ث ة لجاف التكظيؼ ب درات
 .كصكليا لممناصب اإلدارية العميا

0.582 0.001 

 1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة  rقيمة 

ب

ب

ب

ب
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ب(ثقافةبالديوانب النس ةبلمنوعب)النوعباالجتمادي():الثالثمجالببالصدقبالداخميبلفقراتبال

المجاؿ  الثالث:)ث افة رتباط بيف كؿ ف رة مف ف رات (  يبيف معامالت ان4.8) جدكؿ رقـ
كالذم يبيف أف معامالت انرتباط  , ( كالمعدؿ الكمو لل راتوالديكاف بالنسبة لمنكع )النكع انجتماعو(

كقيمة  0.05(, حيث إف ال يمة انحتمالية لكؿ ف رة اقؿ مف  0.05المبينة دالة عند مستكل دنلة )
r يمة المحسكبة اكبر مف قr  كبذلؾ تعتبر ف رات المحكر الثالث0.361الجدكلية كالتو تساكم   , 

 .صادقة لما كضعت ل ياسو

ب(4.8)بجدولبرقم
ب()النوعباالجتمادي(بلمنوعثقافةبالديوانب النس ةب:)الثالثالمجالببالصدقبالداخميبلفقراتب

 ال يمة انحتمالية معامؿ انرتباط الل رة مسمسؿ

1 
يف فرص متكافةة لكال الجنسيف لمحصكؿ يمنح ديكاف المكظل

 .عمى الكظيلة
0.842 0.000 

2 
ىناؾ اعت اد أف الجندر )النكع انجتماعو(ىك حاجة اقتصادية 

 .كاجتماعية كليس نتاج ترؼ فكرم
0.463 0.010 

3 
تغيير الدكر الت ميدم لممرأة  إلىتح يؽ المساكاة الكاممة قد يؤدم 

 .فو األسرة كالمجتمو
0.603 0.000 

4 
يجب عمى الديكاف تشجيو المرأة عمى الت دـ لمكظاةؼ اإلدارية 

 .العميا بيدؼ تح يؽ ال ضاء عمى التحيزات
0.643 0.000 

 0.000 0.925 .يت بؿ الديكاف فكرة كصكؿ المرأة لمناصب قيادية عميا 5

 0.000 0.969 .يعتمد الديكاف ث افة تشجيو المرأة عمى انبتكار كاإلبداعاإلدارم 6

7 
الث افة الساةدة لدل الديكاف بكجكد الخبرة اإلدارية الالزمة  لدل 

 .المرأة مما يمكنيا مف الكصكؿ لممناصب اإلدارية العميا
0.956 0.000 

 0.000 0.887 .ث ة الديكاف أف المرأة لدييا ال درة عمى تنمية قدراتيا اإلدارية 8

 1.361   تساكم 28رية  كدرجة ح 1.15الجدكلية عند مستكل دنلة  rقيمة 

ب

ب
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ب(معاييربالترقيةبفيبالسممبالوظيفي):الرا عمجالببالصدقبالداخميبلفقراتبال

المجاؿ  الرابو:)معايير (  يبيف معامالت انرتباط بيف كؿ ف رة مف ف رات 4.9) جدكؿ رقـ
المبينة دالة  كالذم يبيف أف معامالت انرتباط , كالمعدؿ الكمو لل راتو الترقية فو السمـ الكظيلو(

المحسكبة  rكقيمة  0.05(, حيث إف ال يمة انحتمالية لكؿ ف رة اقؿ مف 0.05عند مستكل دنلة )
صادقة لما الرابو ,   كبذلؾ تعتبر ف رات المحكر 0.361الجدكلية كالتو تساكم  rاكبر مف قيمة 
 .كضعت ل ياسو

ب(4.9)بجدولبرقم
ب(يربالترقيةبفيبالسممبالوظيفيمعاي:)الرا عالمجالبالصدقبالداخميبلفقراتب

 ال يمة انحتمالية معامؿ انرتباط الل رة مسمسؿ

1 
يراعى ال انكف عند ترقية المكظليف فو الدكاةر الحككمية مبدأ 

 .تكافؤ اللرص
0.751 0.000 

2 
عند التساكم فو ت ييـ األداء بيف المكظليف يتـ انختيار حسب 

 .جتماعو(األقدمية كليس حسب الجندر )النكع ان
0.797 0.000 

 0.000 0.871 .تتميز معايير الترقية بالكضكح  كالشلافية بالنسبة لكال الجنسيف 3

4 
تشجو المعايير الكاضحة لممناصب اإلدارية العميا كال الجنسيف 

 . عمى الت دـ ليذه المناصب
0.873 0.000 

5 
 نيكجد تمييز فو مشاركة المكظليف كالمكظلات فو برامج بناء

 . ال درات كاللعاليات المحمية كالدكلية
0.822 0.000 

6 
تشجيو  تيىيؿ كبناء قدرات المكظلات اإلدارية لتمكينيف مف 

 .الت دـ كالترقو فو الكظاةؼ
0.773 0.000 

7 
تدرؾ المكظلات ح كقيف الكظيلية مما يساعدىف عمى الت دـ فو 

 .كظاةليف لمكصكؿ لممراكز العميا
0.817 0.000 

8 
ؿ عدالة معايير الترقية فو كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية تسي
 .العميا

0.910 0.000 

9 
تساعد المنافسة العادلة بيف الرجؿ كالمرأة عمى ترقية المرأة 

 .لممناصب العميا
0.439 0.015 

 1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة  rقيمة 
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ب(المعيقاتبالشخصية):الخامسالببمجالصدقبالداخميبلفقراتبال

المجاؿ  يبيف معامالت انرتباط بيف كؿ ف رة مف ف رات  (4.10)جدكؿ رقـ
كالذم يبيف أف معامالت انرتباط المبينة  , كالمعدؿ الكمو لل راتو الخامس:)المعي ات الشخصية(

 rكقيمة  0.05(, حيث إف ال يمة انحتمالية لكؿ ف رة اقؿ مف  0.05دالة عند مستكل دنلة )
الخامس ,   كبذلؾ تعتبر ف رات المحكر 0.361الجدكلية كالتو تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة 
 صادقة لما كضعت ل ياسو

ب(4.11)بجدولبرقم
ب(المعيقاتبالشخصية:)الخامسالمجالببالصدقبالداخميبلفقراتب

 ال يمة انحتمالية معامؿ انرتباط الل رة مسمسؿ

ة بالح كؽ كالكاجبات التو كلميا ليا ال انكف ضعؼ ث افة المرأ 1
 .كالتشريعات مما يعيؽ كصكليا لممناصب اإلدارية العميا

0.565 0.001 

2 
ضعؼ قدرة المرأة عمى المكاجية كالتحدم يساىـ فو قمة 

 .كصكليا لممناصب ال يادية العميا
0.422 0.020 

 0.000 0.838 .سرمكصكؿ المرأة لمناصب قيادية سيؤدم إلىماليا دكرىا األ 3

 0.000 0.822 .طمكح المرأة محدكد بالنسبة لمكصكؿ لممناصب ال يادية 4

5 
تركز المرأة عمى الجزةيات مما يصعب كصكليا لمراكز صنو 

 .ال رار
0.913 0.000 

 0.000 0.927 .عدـ ث ة المرأة ب دراتيا يعيؽ كصكليا لممناصب ال يادية العميا 6

7 
األسرية لدل المرأة كزيادة األعباء عمييا  ياتيعتبر تعدد المسؤكل
 .معي ان لت دـ المرأة

0.847 0.000 

8 
خكؼ المرأة مف كقكع مشكالت أسرية بسبب طكؿ غيابيا يحكؿ 

 .دكف ت دميا لمكظاةؼ اإلدارية العميا
0.857 0.000 

9 
قمة متابعة المرأة لمتعميـ العالو يحكؿ دكف كصكليا لممناصب 

 .اإلدارية العميا
0.907 0.000 

10 
كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا لو تيثير سمبو عمى 

 . حياتيا انجتماعية كاألسرية
0.968 0.000 

 1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة  rقيمة 
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بصدقباالتساقبال نائيبلم اوربالدراسة

ف معدؿ كؿ محكر  مف محاكر الدراسة مو ( يبيف معامالت انرتباط بي4.11)جدكؿ رقـ  
المعدؿ الكمو لل رات انستبانة كالذم يبيف أف معامالت انرتباط المبينة دالة عند مستكل دنلة 

 rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05لكؿ ف رة اقؿ مف  حيث إف ال يمة انحتمالية, 0.05
 .0.361الجدكلية كالتو تساكم 

ب(4.11)بجدولبرقم
بالدراسةبمعبالمعدلبالكميبلفقراتباالست انةبمجاالتمنببمجالاملباالرت اطب ينبمعدلبكلبمع

بالقيمةباال تمالية معاملباالرت اط دنوانبالمجال المجال

 0.000 0.607 قانكف الخدمة المدنية األكؿ

 0.003 0.519 دكر لجاف التكظيؼ العاـ  الثانو

 0.003 0.529 لنكع انجتماعو(,  ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )ا الثالث

 0.000 0.646- معايير الترقية فو السمـ الكظيلو  الرابو

 0.000 0.729 المعي ات الشخصية  الخامس

ب1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة  rقيمة 

ب:Reliabilityث اتبفقراتباالست انةب

كد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة ت ريبا لك تكرر تطبي يا عمى أما ثبات أداة الدراسة فيعنو التي
كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات  .(430: 1995األشخاص ذاتيـ فو أكقات متلاكتة  )العساؼ, 

 .عمى العينة انستطالعية نلسيا بطري تيف ىما طري ة التجزةة النصلية كمعامؿ أللا كركنباخ

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف  :Split-Half Coefficientطريقةبالتجزئةبالنصفيةبب-1
معدؿ األسةمة اللردية الرتبة كمعدؿ األسةمة الزكجية  الرتبة لكؿ بعد كقد  تـ تصحيح معامالت 
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( Spearman-Brown Coefficientباستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح ) انرتباط
 حسب المعادلة  التالية: 

1=    معامؿ الثبات

2

ر

ر

أف ىناؾ معامؿ  ( 4.12) جدكؿ رقـحيث ر معامؿ انرتباط كقد بيف 
كىك  0.8503ثبات كبير نسبيا لل رات انستبياف حيث بمغ معامؿ الثبات لجميو ف رات انستبانة 

 مما يطمةف الباحثة عمى استخداـ انستبانة بكؿ طمينينة  0.70اكبر مف 

ب(4.12)جدولبرقمب
بمعاملبالث اتب)طريقةبالتجزئةبالنصفية(

 دنوانبالمجال المجال

 التجزئةبالنصفية

دددب
 الفقرات

معاملب
 االرت اط

معاملباالرت اطب
 المص ح

القيمةب
باال تمالية

 0.0000 0.8314 0.7115 10 قانكف الخدمة المدنية األكؿ

 0.0000 0.8475 0.7354 10 دكر لجاف التكظيؼ العاـ  الثانو

 لثالثا
ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع 

 )النكع انجتماعو(,  
8 0.7056 0.8274 0.0000 

 الرابو
معايير الترقية فو السمـ 

 الكظيلو 
9 0.8275 0.9056 0.0000 

 0.0000 0.8898 0.8015 10 المعي ات الشخصية  الخامس

 0.0000 0.8503 0.7396 47 جميو المجانت 

 1.361   تساكم 28كدرجة حرية   1.15دكلية عند مستكل دنلة الج rقيمة 
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ب:Cronbach's Alphaطريقةبألفابكرون اخب-2

استخدمت الباحثة طري ة أللا كركنباخ ل ياس ثبات انستبانة  كطري ة ثانية ل ياس الثبات 
ف رات ( أف معامالت الثبات مرتلعةحيث بمغ معامؿ الثبات لجميو 4.13)جدكؿ رقـ كقد يبيف  
 مما يطمةف الباحثة عمى استخداـ انستبانة بكؿ طمينينة  0.70كىك اكبر مف  0.8892انستبانة 

ب(4.13)بجدولبرقم
بمعاملبالث اتب)طريقةبوالفابكرون اخ(

 

 معاملبألفابكرون اخ دددبالفقرات دنوانبالمجال المجال
 0.8475 10 قانكف الخدمة المدنية األكؿ
 0.8607 10 يؼ العاـ دكر لجاف التكظ الثانو
 0.8472 8 ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع انجتماعو(,   الثالث
 0.9235 9 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو  الرابو
 0.9014 10 المعي ات الشخصية  الخامس
 0.8892 47 جميو المجانت 

بالمعالجاتباإل صائية:

كتحميؿ البيانات التو تـ تجميعيا, ف د تـ استخداـ العديد مف األساليب  لتح يؽ أىداؼ الدراسة
 Statistical Package forاإلحصاةية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصاةية لمعمـك انجتماعية

Social Science ( SPSS)   كفيما يمو مجمكعة مف األساليب اإلحصاةية المستخدمة فو
 تحميؿ البيانات:

الحاسب ا لو, حسب م ياس ليكرت الخماسو لدرجة  إلىدخاؿ البيانات تـ ترميز كا   .1
(, كلتحديد طكؿ فترة كبيرة جدا 5, كبيرة 4, متكسطة 3, قميمة 2, قميمة جدا 1انستخداـ  )

م ياس ليكرت الخماسو ) الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ فو محاكر الدراسة, تـ حساب 
دد فترات الم ياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ الل رة (, ثـ ت سيمو عمى ع4=1-5المدل) 
اقؿ قيمة فو الم ياس  )كىو الكاحد  إلىبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه ال يمة , (0.8=4/5أم )
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( يكضح 4.14) جدكؿ رقـ الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى لملترة األكلى كىكذا  ك
 أطكاؿ اللترات كما يمو:

ب(4.14)جدولبرقمب
بمقياسباإلجا ات

 5.1-4.21 4.21-3.41 3.41-2.61 2.61-1.81 1.81-1 للترةا

 كبيرة جدا كبيرة متكسطة قميمة قميمة جدا درجة المكاف ة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 
ـ حساب التكرارات كالنسب المةكية لمتعرؼ عمى الصلات الشخصية لملردات الدراسة كتحديػد  .2

 .و تتضمنيا أداة الدراسةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرةيسية الت

كذلؾ لمعرفة مدل ارتلاع أك انخلاض استجابات أفراد الدراسة عف   Meanالمتكسط الحسابو .3
كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية, مػػو العمػػـ بينػػو يليػػد فػػو ترتيػػب العبػػارات 

( عممػػػا بػػػاف تلسػػػير مػػػدل انسػػػتخداـ أك 89, 1996, حسػػػب أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابو ) كشػػػؾ
 . مدل المكاف ة عمى العبارة

لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل انحػػراؼ   (Standard Deviation)تػػـ اسػػتخداـ اننحػػراؼ المعيػػارم  .4
اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة كلكػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر 
الرةيسػػػػية عػػػػف متكسػػػػطيا الحسػػػػابو, كيالحػػػػظ أف اننحػػػػراؼ المعيػػػػارم يكضػػػػح التشػػػػتت فػػػػو 

جانب المحػاكر الرةيسػية,  إلىابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة استج
فكمما اقتربت قيمتو مف الصػلر كممػا تركػزت انسػتجابات كانخلػض تشػتتيا بػيف الم يػاس ) إذا 

 .كاف اننحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فيعمى فيعنو عدـ تركز انستجابات كتشتتيا(

 .اخ لمعرفة ثبات ف رات انستبانةاختبار أللا كركنب .5

 .معامؿ ارتباط بيرسكف ل ياس صدؽ الل رات .6

 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات .7
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 سػػػػػمرنكؼ لمعرفػػػػػة نػػػػػكع البيانػػػػػات ىػػػػػؿ تتبػػػػػو التكزيػػػػػو الطبيعػػػػػو أـ ن -اختبػػػػػار ككلػػػػػكمجركؼ .8
(1- Sample K-S ). 

متكسػط الل ػرة لمعرفػة اللػرؽ بػيف  One sample T testلمتكسػط عينػة كاحػدة   tاختبػار  .9
 . 3كالمتكسط الحيادم  

 .لملركؽ بيف متكسطو عينتيف مست متيف tاختبار  .10

 .تحميؿ التبايف األحادم لملركؽ بيف ثالث متكسطات فيكثر .11

 .اختبار شليو لملركؽ المتعددة بيف المتكسطات .12

ب

 ب
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ب

ب

ب

ب

  اخلامس اخلامس   الفصلالفصل
  حتليل البيانات واختبار الفرضياتحتليل البيانات واختبار الفرضيات

ب
 اخت اربالتوزيعبالط يعي. 

  ميلبفقراتبوفرضياتبالدراسةت. 

ب

ب

ب

ب
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بالفصلبالخامسب
بت ميلبال ياناتبواخت اربالفرضيات

ب((Sample K-S -1)بسمرنوعب-)اخت اربكولمجروعباخت اربالتوزيعبالط يعي

سػػمرنكؼ  لمعرفػػة ىػػؿ البيانػػات تتبػػو التكزيػػو الطبيعػػو أـ ن  -اختبػػار كػػكلمجركؼسػػنعرض 
ضػيات نف معظػـ انختبػارات المعمميػة تشػترط أف يكػكف كىك اختبار  ضركرم فو حالة اختبػار اللر 

لكػؿ  ( نتاةج انختبار حيث أف ال يمػة انحتماليػة5.1) جدكؿ رقـ كيكضح ال .تكزيو البيانات طبيعيا
( كىذا يدؿ عمى أف البيانػات تتبػو التكزيػو الطبيعػو كيجػب sig.05.0)0.05محكر اكبر مف 

 .ميواستخداـ انختبارات المعم

ب(5.1)بجدولبرقم
ب(Sample Kolmogorov-Smirnov-1)باخت اربالتوزيعبالط يعي

دددببدنوانبالمجال المجال
القيمةب قيمة Z الفقرات

 اال تمالية
 0.438 0.868 10 قانكف الخدمة المدنية األكؿ
 0.053 1.348 10 دكر لجاف التكظيؼ العاـ  الثانو

 الثالث
)النكع ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع 

 انجتماعو(,  
8 1.160 0.136 

 0.136 1.160 9 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو  الرابو
 0.086 1.255 10 المعي ات الشخصية  الخامس

 0.531 0.808 47 جميو المجانت 
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بت ميلبفقراتببم اوربالدراسة

, ( لتحميؿ ف رات انستبانةOne Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 
المحسكبة اكبر  tكتككف الل رة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكاف كف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  

كالكزف النسبو اكبر  0.05اقؿ مف  )أك ال يمة انحتمالية1.97الجدكلية  كالتو تساكم  tمف قيمة 
 tف أفراد العينة ن يكاف كف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  % (, كتككف الل رة سمبية بمعنى أ 60مف 

 0.05اقؿ مف  )أك ال يمة انحتمالية1.97-الجدكلية كالتو تساكم    tالمحسكبة أصغر مف قيمة 
% (, كتككف آراء العينة فو الل رة محايدة إذا كاف مستكل الدنلة ليا  60كالكزف النسبو اقؿ مف 

 0.05اكبر مف 

ال اليبتأثيرًابذوبداللةبإ صائيةبدندبمستوىبداللةببيؤثربقانونبالخدمةبالمدنيةلىب:بالفرضيةباالوب
05.0ب.صعو ةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميادمىب

( كالػذم يبػيف آراء أفػراد 5.2) جػدكؿ رقػـلمعينػة الكاحػدة كالنتػاةج مبينػة فػو  tتـ استخداـ اختبػار 
(, مرتبػػة تنازليػػا حسػػب الػػكزف النسػػبو قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة ػػرات المجػػاؿ األكؿ)عينػػة الدراسػػة فػػو  ف

 كما يمو

   0.001%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  65.27    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    4فػػو الل ػػرة رقػػـ    .1
مما يػدؿ عمػى أف    نظػاـ اإلجازات)الكضػو كاألمكمة(الػذم يمػنح لممكظلػة  0.05كىو أقؿ مف 
, كىػػو بػػذلؾ تتلػػؽ مػػو تلضػػيؿ الرجػػاؿ مػػف المػػكظليف   إلػػىلخدمػػة المدنيػػة يػػؤدم حسػػب قػػانكف ا
( التو رأت أف قمة مراعاة ال كانيف لدكر المرأة فيمػا يتعمػؽ بإجػازات الكضػو 2005دراسة )جبر, 

كاألمكمػػة يعيػػؽ كصػػكؿ المػػرأة لممناصػػب ال ياديػػة العميػػا حيػػث أف ىػػذه اإلجػػازات التػػو تلرضػػيا 
 ى تلضيؿ الرجاؿ عف النساء فو التكظيؼ.ال كانيف قد تؤدم إل

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  63.90    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    1فػػو الل ػػرة رقػػـ    .2
ممػا يػدؿ عمػى أف    قػانكف الخدمػة المدنيػة ن يراعػو ظػركؼ سػكؽ العمػؿ  0.05كىو أقؿ مف 
 .فو قطاع غزة  
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   0.959%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  60.07    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    5فػػو الل ػػرة رقػػـ    .3
ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو    يكجػػد تنػػاقض بػػيف ال ػػانكف كالكاقػػو العممػػو بالنسػػبة  0.05كىػػو أكبػػر مػػف 

 .لتكظيؼ المرأة بدرجة متكسطة 

   0.038%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  57.05    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    7فػػو الل ػػرة رقػػـ    .4
ا يدؿ عمى أف    المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ىو مساكاة ح ي ية ,ممػا ن مم 0.05كىو أقؿ مف 

 .يشكؿ عاة ان لمتطبيؽ اللعمو لح كؽ المرأة  

   0.014%   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم  56.64    بمػغ الػكزف النسػبو    10فو الل ػرة رقػـ    .5
ف نصػػػكص لمحصػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف    خمػػػك قػػػانكف الخدمػػػة المدنيػػػة مػػػ 0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 .النساةية فو الكظاةؼ العميا يساىـ فو قمة كصكؿ المرأة ليذه المناصب  

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  55.41    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    3فػػو الل ػػرة رقػػـ    .6
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف    كضػػػكح قػػػانكف الخدمػػػة المدنيػػػة يػػػؤثر ايجابػػػا عمػػػى  0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 .فرصة عمؿ   حصكؿ المرأة عمى

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  53.90    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     8فػػو الل ػػرة رقػػـ   .7
مما يدؿ عمى   كصكؿ المرأة لممناصب ال ياديػة لػيس نتػاج ضػعؼ تطبيػؽ  0.05كىو أقؿ مف 

 .ال كانيف  

   0.000تسػػاكم  %   كال يمػػة انحتماليػػة 52.19    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     6فػػو الل ػػرة رقػػـ   .8
 قانون العمل ٌوفر حماٌة لحقوق المرأة ضد التمٌٌز القائم على النوع    أف مما يدؿ عمى 1015مف  كىو أقؿ

 .  االجتماعً

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  49.25    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     9فػػو الل ػػرة رقػػـ   .9
ينصػؼ المػرأة  قػانكف الخدمػة المدنيػة أفمما يػدؿ عمػى أف    ىنػاؾ اعت ػاد  0.05كىو أقؿ مف 

 .مف حيث الترقيات كالح كؽ المالية  
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 0.000%   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم  47.47    بمغ الػكزف النسػبو     2فو الل رة رقـ   .10
مما يدؿ عمى أف    ح كؽ المرأة فو قانكف الخدمة المدنية اللمسطينو لػـ  0.05  كىو أقؿ مف 

 . كاف عف تكظيؼ المرأةإحجاـ الدي إلىتؤد 

المتوسففطبال سففا يبلجميففعبفقففراتبالمجففالباألول)قففانونبالخدمففةبو صفففةبدامففةبيت ففينبأنب
%بوىففيبأقففلبمففنببالففوزنبالنسفف يب56.12,بوبالففوزنبالنسفف يببيسففاويبب2.81المدنيففة(بتسففاويب

الجدوليففةبوالتففيببtوىففيبأك ففربمففنبقيمففةب4.319 الم سففو ةبتسففاويببt%ب"بوقيمففةب60الم ايففدب"ب
بنأممفابيفدلبدمفىبب0.05وىيبأقفلبمفنبببب,0.000,بوبالقيمةباال تماليةبتساويب1.97ببتساوي

دنففدبمسففتوىبداللففةتػػكلو المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة العميػػاالحػػالو يعمػػؿ عمػػى  قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة
05.0ب

ميػز بػيف أف قانكف الخدمة المدنية لـ يتضمف أم نصػكص ت إلىكتعزك الباحثة ىذه النتيجة 
عمػػى تسػػاكم األجػػكر لكػػال الجنسػػيف كنػػص  -عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ –الرجػػؿ كالمػػرأة, ف ػػد نػػص ال ػػانكف 

عمػػػى ضػػػركرة المسػػػاكاة فػػػو الت يػػػيـ كالترقيػػػات كالحػػػكافز, كمػػػا تكجػػػد نصػػػكص قانكنيػػػة تضػػػمف مبػػػدأ 
المسػػػاكاة كتكػػػافؤ اللػػػرص بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة كفػػػو حػػػاؿ ضػػػمانة التلسػػػير كالتطبيػػػؽ الصػػػحيح ليػػػذه 
النصكص ال انكنية فيذا يعتبر ضمانة لعدـ حصكؿ تمييز ألحد الجنسيف عمى حساب ا خر, كرغـ 

انحػراؼ ال ػانكف قمػيال عػف مسػاره  إلػىذلؾ إن أف ىناؾ بعض الثغرات فػو تطبيػؽ ال ػانكف ممػا أدل 
مػػف انسػػتلادة مػػف الترقيػػات كانمتيػػازات كعمػػى حصػػكليا عمػػى مناصػػب  المػػرأة رصممػػا أثػػر عمػػى فػػ

أف  إلػػى( كالتػػو تكصػػمت 2005ا داخػػؿ الػػكزارات, كقػػد اتل ػػت ىػػذه الدراسػػة مػػو دراسػػة )فػػارس, عميػػ
ف نتاةج ىذه الدراسة أكػدت إكتطبي و حيث  ,ىناؾ تمييز ضد المرأة فو تلسير قانكف الخدمة المدنية

 تلضػيؿ الرجػاؿ مػف المػكظليف كمػو إلػىأف نظاـ اإلجازات الممنكح لممرأة )الكضػو كاألمكمػة( يػؤدم 
( التػػو رأت أف المعكقػػات ال انكنيػػة تحتػػؿ المركػػز األكؿ فػػو الصػػعكبات التػػو 2005دراسػػة )جبػػر, 

تكاجييػػا المػػرأة اللمسػػطينية العاممػػة فػػو ال طػػاع العػػاـ فػػو محافظػػات شػػماؿ الضػػلة الغربيػػة, كاتل ػػت 
مػرأة ( كالتو رأت ضركرة زيادة الخطكات ال انكنية التو تدعـ جيػكد ال2007كذلؾ مو دراسة )شيف, 

فػػػػو حصػػػػكليا عمػػػػى المسػػػػاكاة فػػػػو تػػػػكلو المناصػػػػب ال انكنيػػػػة, كممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح أنػػػػو سػػػػكاء فػػػػو 
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كسػػكء تطبيػػؽ ال ػكانيف المتعم ػػة بػػالتكظيؼ  ,المجتمعػات العربيػػة أك الغربيػة كانػػت المعكقػػات ال انكنيػة
 .ىو العامؿ الرةيس فو ضعؼ كصكؿ المرأة لمناصب قيادية عميا

5 2

 قانونبالخدمةبالمدنيةالمجالباألول:ب
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ظركؼ سكؽ العمؿ فو قطاع ن يراعيقانكف الخدمة المدنية ب1
 0.000 3.737 63.90 0.893 3.20 .غزة

 إلى لدنكف الخدمة المدنية اللمسطينو أح كؽ المرأة فو قاب2
 .إحجاـ ديكاف المكظليف عمى تكظيؼ المرأة

2.37 1.122 47.47 -9.545 0.000 

عدـ كضكح قانكف الخدمة المدنية يؤثر سمبان عمى حصكؿ ب3
 .المرأة عمى فرصة عمؿ

2.77 1.061 55.41 -3.695 0.000 

نظاـ اإلجازات)الكضو كاألمكمة(الذم يمنح لممكظلة حسب ب4
تلضيؿ الرجاؿ مف  إلىؤدم قانكف الخدمة المدنية ي

 .المكظليف
3.26 1.322 65.27 3.408 0.001 

يكجد تناقض بيف ال انكف كالكاقو العممو بالنسبة لتكظيؼ  ب5
 .المرأة

3.00 1.135 60.07 0.052 0.959 

قانكف الخدمة المدنية ن يكفر حماية لح كؽ المرأة ضد ب6
 .التمييز ال اةـ عمى النكع انجتماعو

2.61 1.157 52.19 -5.766 0.000 

المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ىو مساكاة شكمية,مما يشكؿ ب7
 0.038 2.088- 57.05 1.205 2.85 .عاة ان لمتطبيؽ اللعمو لح كؽ المرأة

عدـ كصكؿ المرأة لممناصب ال يادية نتاج ضعؼ تطبيؽ ب8
 ال كانيف

2.70 1.157 53.90 -4.500 0.000 

ن ينصؼ المرأة مف  الخدمة المدنيةقانكف  ىناؾ اعت اد أفب9
 .حيث الترقيات كالح كؽ المالية

2.46 1.199 49.25 -7.661 0.000 

خمك قانكف الخدمة المدنية مف نصكص لمحصة النساةية فو ب10
 .الكظاةؼ العميا يساىـ فو قمة كصكؿ المرأة ليذه المناصب

2.83 1.162 56.64 -2.468 0.014 

 0.000 4.319- 56.12 0.768 2.81بجميعبالع ارات 
  1.97  تساكم 291  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
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دنفففدبمسفففتوىبداللفففةببإ صفففائيةتفففأثيرًابذوبداللفففةببلجفففانبالتوظيفففعبالعفففامبتفففؤثربالفرضفففيةبالثانيفففة:
05.0ب.صعو ةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميابدمى

( كالػػذم يبػػيف آراء 5.3) جػػدكؿ رقػػـلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاةج مبينػػة فػػو  tاختبػػار  تػػـ اسػػتخداـ
(, مرتبة تنازليا حسب الكزف دكر لجاف التكظيؼ العاـأفراد عينة الدراسة فو  ف رات المجاؿ الثانو )

 النسبو كما يمو

  0.221  %   كال يمػػػة انحتماليػػػة تسػػػاكم61.64    بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبو     3فػػػو الل ػػػرة رقػػػـ   .1
ىناؾ اعت اد لدل صناع ال ػرار بصػعكبة تػكلو المػرأة مما يدؿ عمى أف     0.05كىو أكبر مف 

 .بدرجة متكسطة  لممناصب ال يادية مما يؤدم إلحجاـ لجاف التكظيؼ عف تكظيؼ النساء 

  0.359%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  61.23    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     10فػػو الل ػػرة رقػػـ   .2
ضػػعؼ ث ػػة لجػػاف التكظيػػؼ ب ػػدرات المػػرأة اإلداريػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف     0.05أكبػػر مػػف  كىػػو

 .بدرجة متكسطة   يحكؿ دكف كصكليا لممناصب اإلدارية العميا

   0.591%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  59.25    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     4فػػو الل ػػرة رقػػـ   .3
اعت اد أف كصكؿ المرأة لممناصب العميا يعتمػد ىناؾ مما يدؿ عمى أف     0.05كىو أكبر مف 
 . عمى المجامالت بدرجة متكسطة

  0.063  تسػػػاكم%   كال يمػػػة انحتماليػػػة 57.47    بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبو     2فػػػو الل ػػػرة رقػػػـ   .4
فػػو كظػػاةؼ مثػػؿ تسػػت طب  المػػرأةلجػػاف التكظيػػؼ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف     0.05كىػػو أكبػػر مػػف 

 .بدرجة متكسطة   تحتاج لميارات عالية فو ميف نالطب كالتمريض كالتعميـ أك 

   0.007%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  56.37    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     5فػػو الل ػػرة رقػػـ   .5
كجػػػكد ممثػػػؿ عػػػف كزارة شػػػؤكف المػػػرأة ضػػػمف لجنػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف     0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 .  التكظيؼ لضماف عدـ التحيز

   0.002%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  55.48الػػكزف النسػػبو         بمػػغ 9فػػو الل ػػرة رقػػـ   .6
آليػػات الرقابػػة عمػػى عمػػؿ لجػػاف التكظيػػؼ يسػػاىـ فػػو  ممػػا يػػدؿ عمػػى أف     0.05كىػو أقػػؿ مػػف 

 . .عدـ التمييز ضد المرأة كصكليا لمناصب قيادية عميا
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   0.000يػػة تسػػاكم  %   كال يمػػة انحتمال55.07    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    8فػػو الل ػػرة رقػػـ    .7
المعػػػايير المطمكبػػػة التػػػو تحػػػددىا لجػػػاف التكظيػػػؼ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف     0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 .  لمكصكؿ لممناصب العميا ن  يحكؿ دكف كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  54.18    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    6فػػو الل ػػرة رقػػـ    .8
ضعؼ الخبػرة اإلداريػة لممػرأة ن  يػؤدم إلحجػاـ لجػاف مما يدؿ عمى أف     0.05أقؿ مف  كىو

 .  التكظيؼ عف تكظيؼ النساء

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  54.18    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    7فػػو الل ػػرة رقػػـ    .9
يػػة ن يحػػد مػػف قمػػة عػػدد النسػػاء فػػو الكظػػاةؼ الحككمممػػا يػػدؿ عمػػى أف     0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .  كصكليف لممناصب ال يادية العميا

 0.000%   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم  38.77    بمغ الػكزف النسػبو     1فو الل رة رقـ   .10
إعالنػػػػات التكظيػػػػؼ التػػػػو ت ػػػػـك بكضػػػػعيا لجػػػػاف ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف     0.05  كىػػػػو أقػػػػؿ مػػػػف 

 .  التكظيؼ ن تشترط قبكؿ الرجاؿ دكف النساء

دوربلجففانبيت ففينبأنبالمتوسففطبال سففا يبلجميففعبفقففراتبالمجففالبالثففانيب)بو صفففةبدامففة
%بوىففيبأقففلبمففنببالففوزنب55.36,بوبالففوزنبالنسفف يببيسففاويب2.77(بتسففاويبالتوظيففعبالعففام

الجدوليفةببtوىفيبأك فربمفنبقيمفةبب5.195الم سو ةبتساويبببt%ب"بوقيمةب60النس يبالم ايدب"ب
ممفابيفدلبدمفىبب0.05وىيبأقلبمنبب,0.000تساويب,بوبالقيمةباال تماليةب1.97والتيبتساويبب

لجففانبالتوظيففعبالعففامببالبتسففاددبدمففىبصففعو ةبتففوليبالمففرأةبلممناصففبباإلداريففةبالعميففابدنففدبنبأ
 .05.0دنلة مستوى

كمما سبؽ يتضح لمباحثة أف مػف كجيػة نظػر اإلدارة العميػا فػإف لجػاف التكظيػؼ ن تحػد مػف 
أف عػادة مػا تكػكف  إلػىاإلدارية العميا بصكرة متكسطة ك تعزك الباحثػة ذلػؾ  كصكؿ المرأة لممناصب

لجاف التكظيؼ مككنة مف أطراؼ مختملة كيتـ اختيارىا عمى أساس النزاىػة كالخبػرة ممػا يعمػؿ عمػى 
المػػرأة, كمػػا أف مراحػػؿ التكظيػػؼ متعػػددة حتػػى يػػتـ اختيػػار األكثػػر كلػػاءة صػػعكبة كجػػكد تميػػز ضػػد 

و بعض األحيػاف تكػكف إجػراءات التكظيػؼ المتبعػة فػو بعػض المؤسسػات ن تمتػـز ن أنو فلمكظيلة إ
بال انكف بشكؿ تاـ, كأنو فو بعض األحياف تحدث تجاكزات فػو تطبيػؽ اجػراءات التكظيػؼ مػف قبػؿ 
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حيث بينت اجابات المبحكثيف أف ضعؼ ث ة لجاف التكظيػؼ ب ػدرات المػرأة انداريػة  التكظيؼلجاف 
( 2000مناصػػب اإلداريػػة العميػػا كقػػد اتل ػػت ىػػذه النتيجػػة مػػو دراسػػة )حمػػداف,يحػػكؿ دكف كصػػكليا لم

التػػو أكػػدت عمػػى أف الػػذككر يػػركف أف المػػرأة أنسػػب مكانػػا لمعمػػؿ فػػو المناصػػب التنليذيػػة عنيػػا فػػو 
المناصػػػب ال ياديػػػة, عمػػػى خػػػالؼ اإلنػػػاث المػػػكاتو رأيػػػف أف المػػػرأة قػػػادرة عمػػػى العمػػػؿ فػػػو المنصػػػب 

( التػػو أكػػدت أف مػػف أىػػـ المعكقػػات 2009حػػد سػػكاء,كمو دراسػػة )األعػػرج, عمػػى  كاإلدارمالتنليػػذم 
التػػو تكاجػػو المػػرأة العربيػػة فػػو تكلييػػا مراكػػز قياديػػة ىػػو سػػيادة النظػػرة المجتمعيػػة الذككريػػة فػػو قيػػادة 

أف ىناؾ اعت اد لدل صناع ال رار بصعكبة تكلو المرأة  إلىالمؤسسات الرياضية, كتكصمت الدراسة 
لجػاف التكظيػػؼ عػف تكظيػؼ النسػػاء بدرجػة متكسػػطة كىػك مػػا  إلحجػػاـديػة ممػػا يػؤدم لممناصػب ال يا

جحػاؼ( التو أكدت نتاةج دراسػتو أف ىنػاؾ تمييػز 2005يتلؽ مو دراسة )فارس,  ضػد المػرأة فػو  كا 
التعييف عف طريؽ صدكر قػرارات مػف الجيػات العميػا فػو الكظػاةؼ العمكميػة لصػالح الرجػؿ, أمػا مػا 

  كىو أف اعالنات التكظيؼ التو ت ـك بكضعيا لجاف التكظيػؼ ن تشػترط 1رقـ تكصمت إليو الل رة 
قبػػكؿ الرجػػاؿ دكف النسػػاء كبيػػذا تتلػػؽ مػػو معظػػـ ال ػػكانيف المعمػػكؿ بيػػا فػػو العػػالـ كالتػػو تػػنص عمػػى 

ي ػػػر  -عمػػػى سػػبيؿ المثػػػاؿ-المسػػاكاة فػػػو التكظيػػؼ كعػػػدـ اشػػػتراط قبػػكؿ أحػػػد الجنسػػػيف عمػػى انخػػػر 
أنػػػو يجػػػب عمػػػى أصػػػحاب العمػػػؿ كالكسػػػطاء كمكاتػػػب العمػػػؿ اإلعػػػالف عػػػف  ال ػػػانكف النمسػػػاكم مػػػف

الكظاةؼ الشاغرة بصكرة ن تمييز فييا )عمى سبيؿ المثاؿ بػدكف تحديػد لمسػف أك الخمليػة العرقيػة أك 
الجنس(, كفو حاؿ عدـ التزاـ ىػؤنء بالمعػايير يػتـ انػذارىـ, كفػو حػاؿ تكػرار ىػذا العمػؿ ت ػو عمػييـ 

 .يكرك 360رىا غرامة إدارية م دا
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ب(5.3)جدولبرقمبب
 دوربلجانبالتوظيعبالعام:الثانيالمجالبت ميلبفقراتب
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تشترط إعالنات التكظيؼ التو ت ـك بكضعيا لجاف ب1
 .التكظيؼ قبكؿ الرجاؿ دكف النساء

1.94 1.123 38.77 -16.157 0.000 

المرأة فو كظاةؼ مثؿ تست طب لجاف التكظيؼ ب2
الطب كالتمريض كالتعميـ أك فو ميف نتحتاج 

 .لميارات عالية
2.87 1.158 57.47 -1.870 0.063 

ىناؾ اعت اد لدل صناع ال رار بصعكبة تكلو ب3
المرأة لممناصب ال يادية مما يؤدم إلحجاـ لجاف 

 . ءالتكظيؼ عف تكظيؼ النسا
3.08 1.146 61.64 1.226 0.221 

ىناؾ اعت اد أف كصكؿ المرأة لممناصب العميا ب4
 .يعتمد عمى المجامالت

2.96 1.196 59.25 -0.538 0.591 

عدمكجكد ممثؿ عف كزارة شؤكف المرأة ضمف لجنة ب5
 .التكظيؼ لضماف عدـ التحيز

2.82 1.139 56.37 -2.724 0.007 

مرأة يؤدم إلحجاـ لجاف ضعؼ الخبرة اإلدارية لمب6
 .التكظيؼ عف تكظيؼ النساء

2.71 1.100 54.18 -4.521 0.000 

قمة عدد النساء فو الكظاةؼ الحككمية يحد مف ب7
 .كصكليف لممناصب ال يادية العميا

2.71 1.170 54.18 -4.252 0.000 

المعايير المطمكبة التو تحددىا لجاف التكظيؼ ب8
الكاضحة يحكؿ دكف لمكصكؿ لممناصب العميا غير 

 .كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا
2.75 1.069 55.07 -3.943 0.000 

ضعؼ آليات الرقابة عمى عمؿ لجاف التكظيؼ ب9
يساىـ فو التمييز ضد المرأة كعدـ كصكليا 

 .لمناصب قيادية عميا
2.77 1.223 55.48 -3.159 0.002 

دارية ضعؼ ث ة لجاف التكظيؼ ب درات المرأة اإلب10
 .يحكؿ دكف كصكليا لممناصب اإلدارية العميا

3.06 1.147 61.23 0.918 0.359 

 0.000 5.195- 55.36 0.763 2.77بجميعبالع ارات 

 1.97  تساكم 291  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
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بإ صفائيةداللفةبباتفأثيرًابذبجتمفادي(ثقافةبالديوانب النسف ةبلمنفوعب)النفوعباالالفرضيةبالثالثةب:بتؤثرب
ب.صعو ةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميادمىبب05.0دندبمستوىبداللةب

( كالػػذم يبػػيف آراء 5.4) جػػدكؿ رقػػـلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاةج مبينػػة فػػو  tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
(, )النػػكع انجتمػػاعو( لمجنػػدركاف بالنسػػبة ث افػػة الػػديأفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػو  ف ػػرات المجػػاؿ الثالث)

 :مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبو كما يمو

   0.000%  كال يمػػػة انحتماليػػػة تسػػػاكم  76.64    بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبو     1فػػػو الل ػػػرة رقػػػـ   .1
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف    ديػػكاف المػػكظليف يمػػنح فػػرص متكافةػػة لكػػال الجنسػػيف  0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .يلة لمحصكؿ عمى الكظ

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  74.11    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     3فػػو الل ػػرة رقػػـ   .2
تغييػػر الػػدكر  إلػػىممػػا يػػدؿ عمػػى أف    تح يػػؽ المسػػاكاة الكاممػػة قػػد يػػؤدم  0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .الت ميدم لممرأة فو األسرة كالمجتمو  

   0.000   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  %70.68    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     5فػػو الل ػػرة رقػػـ   .3
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف    الػػديكاف يت بػػؿ فكػػرة كصػػكؿ المػػرأة لمناصػػب قياديػػة  0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .عميا 

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  70.07    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     4فػػو الل ػػرة رقػػـ   .4
ف تشجيو المرأة عمى الت دـ لمكظػاةؼ مما يدؿ عمى أنو    يجب عمى الديكا 0.05كىو أقؿ مف 

 .اإلدارية العميا بيدؼ تح يؽ ال ضاء عمى التحيزات  

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  69.45    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     2فػػو الل ػػرة رقػػـ   .5
مما يدؿ عمى أف    ىنػاؾ اعت ػاد أف الجنػدر )النػكع انجتمػاعو(ىك حاجػة  0.05كىو أقؿ مف 

 .ة كاجتماعية كليس نتاج ترؼ فكرم  اقتصادي

  كىػو  0.000%   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم  68.97فو الل رة رقـ      بمغ الكزف النسبو     .6
   ث ػػػة الػػػديكاف أف المػػػرأة لػػػدييا ال ػػػدرة عمػػػى تنميػػػة قػػػدراتيا  أفممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  0.05أقػػػؿ مػػػف 
 .اإلدارية 

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  68.15    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     7فػػو الل ػػرة رقػػـ   .7
   الث افػػة السػػاةدة لػػدل الػػديكاف بكجػػكد الخبػػرة اإلداريػػة أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .الالزمة  لدل المرأة مما يمكنيا مف الكصكؿ لممناصب اإلدارية العميا  
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   0.000تماليػػة تسػػاكم  %   كال يمػػة انح67.47    بمػػغ الػػكزف النسػػبو     6فػػو الل ػػرة رقػػـ   .8
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف    الػػػديكاف يعتمػػػد ث افػػػة تشػػػجيو المػػػرأة عمػػػى انبتكػػػار  0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 . .اإلدارم كاإلبداع
)ثقاففةبالففديوانببو صففةبدامفةبيت ففينبأنبالمتوسفطبال سففا يبلجميفعبفقففراتبالمجفالبالثالففث

%بوىفيب70.69سف يببيسفاويبب,بوبالفوزنبالن3.53 النس ةبلمنوعب)النفوعباالجتمفادي((بتسفاويبب
وىفيبأك فربمفنب15.422الم سفو ةبتسفاويببt%ب"بوقيمفةب60اك ربمنببالوزنبالنس يبالم ايدب"ب

وىففيبأقففلبمففنبببب0.000,بوبالقيمففةباال تماليففةبتسففاويب1.97الجدوليففةبوالتففيبتسففاويبببtقيمففةب
ملبدمىبصعو ةب)النوعباالجتمادي(ببالبيعلمجندربانبثقافةبالديوانب النس ةبممابيدلبدمىب.ب0.05

 .05.0دندبمستوىبداللةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميا

سػػػعو ديػػػكاف المػػػكظليف الػػػداةـ عمػػػى تمبيػػػة حاجػػػات العمػػػؿ  إلػػػىتعػػػزك الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة 
كمكاكبة التطكرات كانحتياجات فو سكؽ العمؿ, ككاقػو أف المػرأة اللمسػطينية كمػو ت ػدـ الػزمف يػزداد 
اصرارىا عمى اثبات نلسيا عمى الرغـ مف كؿ العراقيؿ كالمعكقات التو ت ؼ فو سػبيؿ ت ػدميا كأنيػا 

المناصب العميا, كمػف ىػذا المنطمػؽ  إلىب دراتيا اإلدارية كخبرتيا العممية كالعممية تستطيو الكصكؿ 
قػدرات المػرأة  ي كـ ديكاف المكظليف بشكؿ داةـ عمى احتضاف برامج كدكرات معينة تعمػؿ عمػى زيػادة

برنػامج ال يػادة الحككميػة النسػاةية كالػذم جػاء بحسػب  -عمى سبيؿ المثػاؿ–كص ؿ مياراتيا اإلدارية 
رةػػيس ديػػكاف المػػكظليف العػػاـ بنػػاء عمػػى رغبػػة الكػػادر النسػػاةو فػػو المؤسسػػات الحككميػػة مػػف أجػػؿ 

عطاء أفضؿ ما لدييف فو المجانت المخت  .ملةانرت اء بالعمؿ اإلدارم النساةو كا 

تغييػر الػدكر الت ميػدم  إلػىكقد أكدت النتاةج عمى ضركرة تح يؽ المساكاة الكاممة مما يؤدم 
( فو دراستيا حيث أكدت عمى ضركرة الدعـ اإلدارم لممرأة 2011لممرأة كىذا ما أشارت لو )الباز, 

( 2006مػككر, كمساكاتيا بزمالةيا المكظليف حتى تستطيو ال ياـ بمياميا ال ياديػة, كدراسػة )نكبػؿ ك 
التو أكدت أف التغيرات انجتماعية كانقتصادية التو حدثت مؤخران قد قدمت فرص كتحديات جديدة 
مما دفو المؤسسات إلعادة النظر فو سياساتيا كتعزيز مبدأ المساكاة بيف الجنسيف باعتبارىػا أكلكيػة 

( التػػػو 2001لشػػيابو, فػػو تطػػكير اسػػػتراتيجيات المؤسسػػة, كقػػػد اختملػػت ىػػذه النتػػػاةج مػػو دراسػػػة )ا
أكػػدت أف عػػدـ ال ناعػػة كالث ػػػة ب ػػرارات كآراء المػػرأة كاللكػػػرة السػػاةدة لػػدل ال ػػػادة اإلداريػػيف بعػػدـ قػػػدرة 
المػػػرأة عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػؤكلية ال ياديػػػة كعػػػدـ قػػػدرتيا عمػػػى مكاجيػػػة مشػػػكالت العمػػػؿ كأف مؤىالتيػػػا 

المػػرأة لممناصػػب ال ياديػػة فػػو  كخبرتيػػا الكظيليػػة المحػػدكدة مػػف أىػػـ المعي ػػات التػػو تحػػد مػػف كصػػكؿ
العراؽ كترل الباحثػة أف ىػذا نتيجػة أف البحػث المنشػكر ىػك قػديـ نكعػان مػا حيػث أنػو مػو ت ػدـ الػزمف 
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أصبحت النظرة لممػرأة تتغيػر لألحسػف كأصػبح ال ػادة أكثػر ث ػة ب ػدرات المػرأة اإلداريػة كتكلػدت لػدييـ 
 .ال ناعة بيىمية مشاركتيا فو مراكز صنو ال رار

5 4

 ثقافةبالديوانب النس ةبلمنوعب)النوعباالجتمادي(:الثالثالمجالب
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يمنح ديكاف المكظليف فرص متكافةة لكال ب1
 .الجنسيف لمحصكؿ عمى الكظيلة

3.83 1.000 76.64 14.226 0.000 

ىناؾ اعت اد أف الجندر )النكع انجتماعو(ىك ب2
حاجة اقتصادية كاجتماعية كليس نتاج ترؼ 

 .فكرم

3.47 0.851 69.45 9.489 0.000 

تغيير  إلىتح يؽ المساكاة الكاممة قد يؤدم ب3
 .الدكر الت ميدم لممرأة فو األسرة كالمجتمو

3.71 0.954 74.11 12.641 0.000 

يكاف تشجيو المرأة عمى الت دـ يجب عمى الدب4
لمكظاةؼ اإلدارية العميا بيدؼ تح يؽ ال ضاء 

 .عمى التحيزات

3.50 1.138 70.07 7.558 0.000 

يت بؿ الديكاف فكرة كصكؿ المرأة لمناصب قيادية ب5
 .عميا

3.53 1.030 70.68 8.864 0.000 

يعتمد الديكاف ث افة تشجيو المرأة عمى انبتكار ب6
 .دارمكاإلبداعاإل

3.37 1.023 67.47 6.238 0.000 

الث افة الساةدة لدل الديكاف بكجكد الخبرة ب7
اإلدارية الالزمة  لدل المرأة مما يمكنيا مف 

 .الكصكؿ لممناصب اإلدارية العميا

3.41 0.905 68.15 7.692 0.000 

ث ة الديكاف أف المرأة لدييا ال درة عمى تنمية ب8
 .قدراتيا اإلدارية

3.45 0.916 68.97 8.368 0.000 

 0.000 15.422 70.69 0.592 3.53بجميعبالع ارات 

 1.97  تساكم 291  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
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دنفدبمسفتوىببإ صفائيةداللفةبباتفأثيرًابذبمعاييربالترقيةبففيبالسفممبالفوظيفيالفرضيةبالرا عةب:بتؤثرب
ب.صعو ةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميادمىب05.0داللةب

( كالػػذم يبػػيف آراء 5.5) جػػدكؿ رقػػـلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاةج مبينػػة فػػو  tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
(, مرتبة تنازليػا حسػب معايير الترقية فو السمـ الكظيلو) أفراد عينة الدراسة فو ف رات المجاؿ الرابو

 الكزف النسبو كما يمو

   0.000%   كال يمػػػة انحتماليػػػة تسػػػاكم  69.32      بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبو 9رة رقػػػـ    ػػػفػػػو الل .1
تشػجيو  تيىيػؿ كبنػاء قػدرات المكظلػات اإلداريػة لتمكيػنيف مما يػدؿ عمػى    0.05كىو أقؿ مف 

 .  مف الت دـ كالترقو فو الكظاةؼ

   0.000ليػػة تسػػاكم  %   كال يمػػة انحتما69.32    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    6فػػو الل ػػرة رقػػـ    .2
المنافسة العادلة بػيف الرجػؿ كالمػرأة تسػاعد عمػى ترقيػة مما يدؿ عمى أف     0.05كىو أقؿ مف 

 .  المرأة لممناصب العميا

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  68.63    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    1فػػو الل ػػرة رقػػـ    .3
راعػػػى عنػػػد ترقيػػػة المػػػكظليف فػػػو الػػػدكاةر ال ػػػانكف يممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف     0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 .  الحككمية مبدأ تكافؤ اللرص

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  67.95    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    2فػػو الل ػػرة رقػػـ    .4
عنػػد التسػػػاكم فػػػو ت يػػػيـ األداء بػػػيف المػػػكظليف يػػػتـ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو     0.05كىػػو أقػػػؿ مػػػف 

 . سب الجندر )النكع انجتماعو(انختيار حسب األقدمية كليس ح

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  67.19    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    7فػػو الل ػػرة رقػػـ    .5
ح ػػكقيف الكظيليػػة ممػػا يسػػاعدىف  فالمكظلػػات تػػدركممػػا يػػدؿ عمػػى أف     0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 . عمى الت دـ فو كظاةليف لمكصكؿ لممراكز العميا

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  66.85بمػػغ الػػكزف النسػػبو        4فػػو الل ػػرة رقػػـ    .6
المعػػػايير الكاضػػػحة لممناصػػػب اإلداريػػػة العميػػػا كػػػال ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف     0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 

 . الجنسيف تشجو عمى الت دـ ليذه المناصب
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   0.000م  %   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاك 66.16    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    5فػػو الل ػػرة رقػػـ    .7
نيكجػد تمييػز فػو مشػاركة المػكظليف كالمكظلػات فػو مما يػدؿ عمػى أنػو     0.05كىو أقؿ مف 

 . . برامج بناء ال درات كاللعاليات المحمية كالدكلية

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  64.66    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    8فػػو الل ػػرة رقػػـ    .8
عدالػػػة معػػػػايير الترقيػػػػة تسػػػػيؿ فػػػػو كصػػػػكؿ المػػػػرأة     ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف 0.05كىػػػو أقػػػػؿ مػػػػف 

 .  لممناصب اإلدارية العميا

   0.011%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  63.63    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    3فػػو الل ػػرة رقػػـ    .9
معايير الترقية تتميز بالكضكح  كالشلافية بالنسبة لكال مما يدؿ عمى أف     0.05كىو أقؿ مف 

 .  الجنسيف

صفةبدامفةبيت فينبأنبالمتوسفطبال سفا يبلجميفعبفقفراتبالمجفالبالرا فعب)معفاييربالترقيفةبففيبو 
%بوىيباك ربمفنببالفوزنب67.08,بوبالوزنبالنس يببيساويببب3.35السممبالوظيفي(بتساويببب

الجدوليفةببtوىفيبأك فربمفنبقيمفةبب8.031الم سو ةبتساويبببt%ب"بوقيمةب60النس يبالم ايدب"ب
ممففابيففدلبب.0.05وىففيبأقففلبمففنبببب0.000,بوبالقيمففةباال تماليففةبتسففاويب1.97والتففيبتسففاويبب

صفعو ةبتفوليبالمفرأةبلممناصفبباإلداريفةبالبيعمفلبدمفىببمعاييربالترقيةبفيبالسممبالوظيفيأنبدمىب
 .05.0دندبمستوىبداللةببالعميا

ايير الترقيػة المػذككرة فػو أف المػكظليف كالمكظلػات يػركف أف معػ إلػىكتعزك الباحثة ىػذه النتيجػة 
قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة ىػػو كاضػػحة كذات معػػايير كاضػػحة كأف طري ػػة ت يػػيـ  المػػكظليف كالمكظلػػات 
تتبػػو اإلجػػراءات ال انكنيػػة كن يكجػػد بيػػا تمييػػز لطػػرؼ عمػػى حسػػاب الطػػرؼ ا خػػر عمػػى الػػرغـ مػػف 

تباع طرؽ غير رسمية لترقية بعض المك  ظليف, بيػذا اتل ػت مػو كجكد تجاكزات فو بعض األحياف كا 
أف مػػف أسػػباب ت ػػدـ النسػػاء فػػو الكظػػاةؼ كت مػػدىا  إلػػى( التػػو أشػػارت 2013دراسػػة )كػػام كسػػيانج,

لممناصػػب العميػػا فػػو ديػػر بػػاف نتيجػػة الت يػػيـ العػػادؿ لمؤسسػػاتيف كدعميػػف المتكاصػػؿ ليػػف لمكصػػكؿ 
اصػؿ مػف السػمطة أف ىناؾ دعـ متك  إلى( التو أشارت 2009لممناصب العميا, كمو دراسة )الرقب, 

الكطنية اللمسطينية لممػرأة اللمسػطينية ممػا يػؤثر ايجابيػان عمػى صػانعو ال ػرار كتغييػر اتجاىػاتيـ نحػك 
( التػػػو أكػػػدت كجػػػكد تمييػػػز فػػػو 2008تػػػكلو المػػػرأة مكاقػػػو قياديػػػة, كاختملػػػت مػػػو دراسػػػة )باحشػػػكاف, 
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ات الشخصػػية دكران الترقيػػات حيػػث أف الرجػػؿ يحصػػؿ عمػػى الترقيػػات كمػػا تمعػػب المحسػػكبية كالعالقػػ
 ـ( حيث أكدت عمى شػعكر المػكظليف كالمكظلػات بعػد2005كبيران فو الترقيات كمو دراسة )فارس, 

ب.الث ة فو نظاـ الت ييـ كالترقيات

5 5

 معاييربالترقيةبفيبالسممبالوظيفي:الرا عالمجالب

 الفقرات م
 ي
سا
ال 

طب
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
عب

 را
االن

ب

زن
الو

ب
 ي
نس
ال

ب

مةب
قي

t 

الية
حتم

 ان
يمة
ال 

 

يراعى ال انكف عند ترقية المكظليف فو الدكاةر ب1
 .الحككمية مبدأ تكافؤ اللرص

3.43 1.080 68.63 6.825 0.000 

عند التساكم فو ت ييـ األداء بيف المكظليف يتـ ب2
انختيار حسب األقدمية كليس حسب الجندر )النكع 

 .انجتماعو(
3.40 1.121 67.95 6.054 0.000 

تتميز معايير الترقية بالكضكح  كالشلافية بالنسبة لكال ب3
 .الجنسيف

3.18 1.212 63.63 2.559 0.011 

تشجو المعايير الكاضحة لممناصب اإلدارية العميا كال ب4
 . الجنسيف عمى الت دـ ليذه المناصب

3.34 1.087 66.85 5.384 0.000 

يف كالمكظلات فو نيكجد تمييز فو مشاركة المكظلب5
 . برامج بناء ال درات كاللعاليات المحمية كالدكلية

3.31 1.088 66.16 4.842 0.000 

تشجيو  تيىيؿ كبناء قدرات المكظلات اإلدارية ب6
 .لتمكينيف مف الت دـ كالترقو فو الكظاةؼ

3.47 0.902 69.32 8.825 0.000 

 المكظلات ح كقيف الكظيلية مما يساعدىف عمى تدرؾب7
 .الت دـ فو كظاةليف لمكصكؿ لممراكز العميا

3.36 0.983 67.19 6.250 0.000 

تسيؿ عدالة معايير الترقية فو كصكؿ المرأة ب8
 .لممناصب اإلدارية العميا

3.23 1.055 64.66 3.770 0.000 

تساعد المنافسة العادلة بيف الرجؿ كالمرأة عمى ترقية ب9
 .المرأة لممناصب العميا

3.47 0.993 69.32 8.019 0.000 

 0.000 8.031 67.08 0.753 3.35بجميعبالع ارات 

 1.97  تساكم 291  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
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مثلب)ضععبثقافةبالمرأةب ال قوقبوالواج اتبالتيبببالمعيقاتبالشخصيةبالفرضيةبالخامسةب:بتؤثر
دنفدببإ صفائيةداللفةبباتفأثيرًابذبوغيرىفا(ببثقفةبالمفرأةب قفدراتيادفدمبكفميابليابالقانونبوالتشفريعاتبوب

ب.صعو ةبتوليبالمرأةبلممناصبباإلداريةبالعميادمىببب05.0مستوىبداللةب

( كالػػذم يبػػيف آراء 5.6) جػػدكؿ رقػػـ لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاةج مبينػػة فػػو tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
حسػب الػكزف  مرتبػة تنازليػان المعي ػات الشخصػية (,  مجػاؿ الخامس)أفراد عينػة الدراسػة فػو  ف ػرات ال

 النسبو كما يمو

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  70.27    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    7فػػو الل ػػرة رقػػـ    .1
األسػرية لػدل المػرأة كزيػادة األعبػاء  ممػا يػدؿ عمػى أف    تعػدد المسػؤكليات 0.05كىو أقؿ مػف 

 . ان لت دـ المرأة  عمييا يعتبر معي

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  69.73    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    2فػػو الل ػػرة رقػػـ    .2
مما يدؿ عمى أف    ضعؼ قدرة المرأة عمػى المكاجيػة كالتحػدم يسػاىـ فػو  0.05كىو أقؿ مف 

 .قمة كصكليا لممناصب ال يادية العميا  

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  68.15سػػبو        بمػػغ الػػكزف الن3فػػو الل ػػرة رقػػـ    .3
مما يدؿ عمى أف    كصكؿ المرأة لمناصب قياديػة سػيؤدم إلىماليػا دكرىػا  0.05كىو أقؿ مف 

 .األسرم  

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  67.40    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    8فػػو الل ػػرة رقػػـ    .4
   خػػكؼ المػػرأة مػػف كقػػكع مشػػكالت أسػػرية بسػػبب طػػكؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف  0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .غيابيا يحكؿ دكف ت دميا لمكظاةؼ اإلدارية العميا  

   0.000%   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم  65.68    بمػغ الػكزف النسػبو    10فو الل ػرة رقػـ    .5
ر سػمبو مما يدؿ عمى أف    كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميػا لػو تػيثي 0.05كىو أقؿ مف 

 .عمى حياتيا انجتماعية كاألسرية  
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   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  65.00    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    9فػػو الل ػػرة رقػػـ    .6
قمػػة متابعػػة المػػرأة لمتعمػػيـ العػػالو يحػػكؿ دكف كصػػكليا ممػػا يػػدؿ عمػػى أف    0.05كىػػو أقػػؿ مػػف 

 . .لممناصب اإلدارية العميا

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  64.79مػػغ الػػكزف النسػػبو        ب5فػػو الل ػػرة رقػػـ    .7
يصػعب كصػكليا لمراكػز  ز المػرأة عمػى الجزةيػاتيػمما يػدؿ عمػى أف    ترك 0.05كىو أقؿ مف 
 . .صنو ال رار

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  64.73    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    6فػػو الل ػػرة رقػػـ    .8
مػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف    عػػػدـ ث ػػػة المػػػرأة ب ػػػدراتيا يعيػػػؽ كصػػػكليا لممناصػػػب م 0.05كىػػػو أقػػػؿ مػػػف 
 .ال يادية العميا  

   0.000%   كال يمػػة انحتماليػػة تسػػاكم  64.38    بمػػغ الػػكزف النسػػبو    1فػػو الل ػػرة رقػػـ    .9
مما يدؿ عمى أف    ضعؼ ث افة المرأة بالح كؽ كالكاجبات التػو كلميػا ليػا  0.05كىو أقؿ مف 

 .كالتشريعات يعيؽ كصكليا لممناصب اإلدارية العميا  ال انكف 

 0070. %   كال يمػة انحتماليػة تسػاكم 63.70    بمغ الػكزف النسػبو     4فو الل رة رقـ   .10
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف    طمػػكح المػػرأة محػػدكد بالنسػػبة لمكصػػكؿ لممناصػػب  0.05  كىػػو أقػػؿ مػػف 

 .ال يادية  

لجميفففعبفقفففراتبالمجفففالبالخفففامسب)المعيقفففاتببو صففففةبدامفففةبيت فففينبأنبالمتوسفففطبال سفففا ي
%بوىفففيباك فففربمفففنببالفففوزنب66.38,بوبالفففوزنبالنسففف يببيسفففاويببب3.32الشخصفففية(بتسفففاويب
الجدوليفةببtوىفيبأك فربمفنبقيمفةبب6.644الم سو ةبتساويبببt%ب"بوقيمةب60النس يبالم ايدب"ب

ممابيدلبدمىبب0.05وىيبأقلبمنبببب0.000,بوبالقيمةباال تماليةبتساويب1.97والتيبتساويبب
المعيقفاتبالشخصففيةبمثفلب)ضففععبثقاففةبالمففرأةب فال قوقبوالواج ففاتبالتفيبكفميففابليفابالقففانونبانبب

والتشففريعاتبودففدمبثقففةبالمففرأةب قففدراتياببوغيرىففا(,ببيعمففلبدمففىبصففعو ةبتففوليبالمففرأةبلممناصففبب
 .05.0دندبمستوىبداللةباإلداريةبالعمياب
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كد أف أىـ عاةؽ ي ؼ أماـ ت ػدـ المػرأة لممراكػز العميػا ىػك المجتمػو ف ػد ل د جاءت النتاةج لتؤ 
( كالتػػو أكػػدت أف مشػػاركة المػػرأة فػػو أمػػاكف صػػنو 2012اتل ػػت نتػػاةج الدراسػػة مػػو دراسػػة )اشػػتيو, 

( 2012ال ػػرار لػػـ ترتػػؽ لمػػدكر الميػػـ الػػذم يجػػب أف تؤديػػو المػػرأة اللمسػػطينية, كمػػو دراسػػة )ال طػػب, 
ة انجتماعيػػػة لعمػػػؿ المػػػرأة قػػػد تغيػػػرت لألفضػػػؿ كلكنيػػػا لػػػـ تتغيػػػر كثيػػػران بالنسػػػبة كالتػػو رأت أف النظػػػر 

( التػػو رأت أف محدكديػػة طمػػكح المػػرأة 2011لكصػػكؿ المػػرأة لممناصػػب ال ياديػػة, كدراسػػة) الحسػػيف, 
كعػػػدـ ث تيػػػا بنلسػػػيا كاألعبػػػاء المنزليػػػة التػػػو تث ػػػؿ كاىميػػػا مػػػف أىػػػـ معكقػػػات كصػػػكؿ المػػػرأة األردنيػػػة 

( التػو أكػدت أف عػدـ ث افػة المػرأة ب ػانكف الخدمػة 2008يادية, كمو دراسة )باحشػكاف, لممناصب ال 
( 2013, كمػو دراسػة )كػام كسػينج, يعيؽ ت دميا المدنية كالح كؽ كالكاجبات التو كلميا ليا ال انكف

ت ػدـ المػرأة ىػك نػابو منيػا شخصػيان لعػدـ رغبتيػا مػف اننت ػاؿ عػدـ أف مػف أسػباب  إلىالتو تكصمت 
أف مف أسباب عدـ ت دـ المرأة لممناصب  إلى( التو أشارت 2007كظيلتيا, كمو دراسة) شيف,  مف

ب.العميا ىك زيادة األعباء األسرية عمييا

كليات ؤ ازنػػة بػػيف المسػػالضػػغكطات التػػو تكاجػػو المػػرأة لممك  إلػػىكتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة 
لمشػاركة فػو أعمػاؿ المنػزؿ بػيف الػزكج كليات عمميا, حيػث ن تكجػد حتػى ا ف ث افػة اؤ األسرية كمس

كالزكجػػة, ممػػا يػػؤدم بػػالمرأة لالضػػطرار لمضػػاعلة جيكدىػػا لتسػػتطيو تمبيػػة متطمبػػات أسػػرتيا كعمميػػا 
كىذا يؤدم لعدـ كجكد الكقت الكافو ليا لتنمية مياراتيا اإلداريػة مػف خػالؿ الػدكرات أك كرش العمػؿ 

ة تعميميػػػا العػػػالو, كمػػػا أف كجػػػكد المػػػرأة فػػػػو التػػػو قػػػد تكفرىػػػا الػػػكزارات ك عػػػدـ كجػػػكد كقػػػت لمتابعػػػ
المناصػػب العميػػا قػػد يجعميػػا تعػػانو مػػف ضػػيؽ الكقػػت فيػػؤثر ذلػػؾ عمػػى حياتيػػا انجتماعيػػة كاألسػػرية 
كلػػذلؾ تلضػػؿ العديػػد مػػف المكظلػػات الب ػػاء فػػو كظػػاةليف الحاليػػة ألف الت ػػدـ لمكظػػاةؼ العميػػا يحتػػاج 

 .المسؤكليفة منيف لمجيكد مضاعؼ إلثبات جدارتيف كاكتساب ث 
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5 6

 المعيقاتبالشخصية:بالخامسالمجالب
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ضعؼ ث افة المرأة بالح كؽ كالكاجبات التو كلميا ب1
ليا ال انكف كالتشريعات مما يعيؽ كصكليا 

 .اإلدارية العميالممناصب 
3.22 1.052 64.38 3.561 0.000 

ضعؼ قدرة المرأة عمى المكاجية كالتحدم يساىـ ب2
 .فو قمة كصكليا لممناصب ال يادية العميا

3.49 1.020 69.73 8.144 0.000 

كصكؿ المرأة لمناصب قيادية سيؤدم إلىماليا ب3
 .دكرىا األسرم

3.41 1.236 68.15 5.635 0.000 

لمرأة محدكد بالنسبة لمكصكؿ لممناصب طمكح اب4
 .ال يادية

3.18 1.170 63.70 2.702 0.007 

تركز المرأة عمى الجزةيات مما يصعب كصكليا ب5
 .لمراكز صنو ال رار

3.24 1.092 64.79 3.750 0.000 

عدـ ث ة المرأة ب دراتيا يعيؽ كصكليا لممناصب ب6
 .ال يادية العميا

3.24 1.144 64.73 3.530 0.000 

األسرية لدل المرأة كزيادة  يعتبر تعدد المسؤكلياتب7
 .األعباء عمييا معي ان لت دـ المرأة

3.51 1.123 70.27 7.817 0.000 

خكؼ المرأة مف كقكع مشكالت أسرية بسبب طكؿ ب8
 .غيابيا يحكؿ دكف ت دميا لمكظاةؼ اإلدارية العميا

3.37 1.170 67.40 5.404 0.000 

رأة لمتعميـ العالو يحكؿ دكف كصكليا قمة متابعة المب9
 .لممناصب اإلدارية العميا

3.25 1.126 65.00 3.795 0.000 

كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا لو تيثير ب10
 . سمبو عمى حياتيا انجتماعية كاألسرية

3.28 1.245 65.68 3.900 0.000 

 0.000 6.644 66.38 0.821 3.32بجميعبالع ارات 

 1.97  تساكم 291  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
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بالدراسة:بمجاالتت ميلبجميعب

( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 5.7لمعينة الكاحدة كالنتاةج مبينة فو  ) tتـ استخداـ اختبار 
, ك 3.18م الدراسة فو مجانت الدراسة كالذم يبيف أف المتكسط الحسابو لجميو المجانت تساك 

 t%   كقيمة 60% كىو اكبر مف  الكزف النسبو المحايد   63.63الكزف النسبو  يساكم 
, ك ال يمة 1.96الجدكلية كالتو تساكم   tكىو اكبر مف قيمة 6.623 المحسكبة تساكم  
دكر ديكاف المكظليف العاـ فو مما يدؿ عمى  0.05كىو اقؿ  مف  0.000انحتمالية تساكم 

عند مستكل دنلة  ة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العمياتمكيف المرأ
05.0. تلسر الباحثة النتاةج الساب ة عمى أف المكظليف العامميف فو كزارات قطاع غزة يركف أف

ؼ الحككمية ديكاف المكظليف العاـ يحاكؿ عمى قدر المستطاع أف يمكف المرأة مف الت دـ فو الكظاة
أف  إلىكأنو ن يعي يا فو الكصكؿ ليذه المناصب كأف  محدكدية كصكليا لممناصب العميا يعكد 

الكصكؿ لممناصب العميا قد ن يتـ عبر طرؽ رسمية, كأف النظرة المجتمعية لممرأة بالمناصب العميا 
 .ءلـ تتغير تماما فو ظؿ مجتمو ذككرم يلضؿ الذككر بالمناصب العميا عف النسا

ب(5.7)بجدولبرقم
دوربديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبمجاالتبالدراسة:ت ميلب

 ال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةبالعميا

 دنوانبالمجال المجال

 ي
سا
ال 

طب
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
عب

 را
االن

ب

 ي
نس
نبال

وز
ال

ب

مةب
قي

t 

لية
تما
ال 

ةبا
قيم

ال
 

 0.000 4.319 63.88 0.768 3.19 قانكف الخدمة المدنية* األكؿ
 0.000 5.195 64.64 0.763 3.23 دكر لجاف التكظيؼ العاـ* الثانو
ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع  الثالث

 انجتماعو(
3.53 0.592 70.69 15.422 0.000 

 0.000 8.031 67.08 0.753 3.35 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو الرابو
 0.000 6.644- 53.62 0.821 2.68 عي ات الشخصيةالم* الخامس

 0.000 6.623 63.63 0.468 3.18بجميعبالمجاالتب 
 2.99" تساوي 192" و درجة حرية " 0.00الجذولية عنذ مستوى داللة "   tقيمة 

 *تم عكس فقرات المجاالت االول والثاني والخامس لكي يكون اتجاه جميع فقرات االستبيان موجب
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ب(بمابيمي:5.7)بجدولبرقمنتائجبالبويتضحبمن

أف المعي ات الشخصية مثؿ ) ضعؼ ث افة المرأة بالح كؽ كالكاجبات التو كلميا ليا ال انكف,  -1
ىو مف أىـ المعي ات أماـ ت دـ المرأة كتعزم  53.62كعدـ ث ة المرأة بنلسيا( بكزف نسبو 

أف ىذه النظرة  إلىو لممرأة كلعمميا أنو عمى الرغـ مف تغير نظرة المجتم إلىالباحثة ىذه النتيجة 
( ك 2011لـ تتغير كميان بالنسبة لت مدىا المناصب العميا, كقد اتل ت ىذه النتاةج مو دراسة)الباز,

عمى أف المعكقات انجتماعية كنظرة المجتمو لممرأة فو منصب  ل تا(المتاف  ات2009)األعرج,
 .أة لممناصب العمياقيادم ىو أكثر العكامؿ التو تؤثر عمى تكلو المر 

أنو نظريان  إلىكتعزك الباحثة ذلؾ  63.88كفو المرتبة الثانية قانكف الخدمة المدنية بكزف نسبو  -2
نو ن يؤثر سمبان عمى ترقو المرأة أيكجد تمييز بيف الرجؿ كالمرأة ك  بحسب قانكف الخدمة المدنية ن

( المتاف 2005( ك دراسة)جبر, 2011ككصكليا لممراكز العميا كبيذا اتل ت مو دراسة )الباز, 
 .بينتا أف المرأة بحاجة لمزيد مف ال كانيف التو تدعـ كصكليا لممناصب العميا

جاء دكر لجاف التكظيؼ العاـ حيث أكدت النتاةج أف  64.64كفو المرتبة الثالثة كبكزف نسبو  -3
تكظيؼ فو ديكاف لجاف التكظيؼ تدعـ كصكؿ المرأة لممناصب العميا كىذا دليؿ عمى أف لجاف ال

دان كن ت كـ بالتمييز بيف المت دميف لمكظاةؼ كبيذا اتل ت مو دراسة المكظليف تمعب دكران محاي
أف مف أسباب كصكؿ النساء لممناصب العميا فو ديرباف  إلى( التو أشارت 2013)كام كسينج, 

 .ىك كجكد فرص عمؿ متساكية كالت ييـ العادؿ مف قبؿ مؤسساتيـ

كىذا يدؿ  67.08ة الرابعة ف د جاءت معايير الترقية فو السمـ الكظيلو بكزف نسبو أما فو المرتب -4
عمى أف معايير الترقية كبحسب ال كانيف تككف كاضحة كتراعو أح ية المكظؼ بالترقية كن تيخذ 

أف تلضيؿ  إلى( التو أشارت 2007بعيف انعتبار الجنس كىو بيذا تتلؽ مو دراسة )شيف, 
ف كاف بشكؿ بط  إن أف ىناؾ  ةح مف الماضو كقد تغيرت ىذه النظر ة أصبالرجؿ عمى المرأ كا 

ت دـ ممحكظ لممرأة فو المناصب العميا كيرجو ذلؾ لث ة اإلدارة بالمرأة كب دراتيا فيصبحت تحصؿ 
 .عمى الترقيات بشكؿ مساكو لمرجؿ

 70.69بكزف نسبو أما بالمرتبة الخامسة ف د كانت مف نصيب ث افة الديكاف بالنسبة لمجندر    -5
مف الملاىيـ الساةدة كالشاةعة مؤخران كىذا يدؿ عمى أنو أصبح مليكـ الجندر )النكع انجتماعو( 
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كالتو تؤكد عمى أىمية ت ييـ المكظليف عمى أساس الكلاءة كالمؤىالت العممية كالعممية بغض 
أف  إلىلتو أشارت ( ا2013كىك ما اتل ت فيو مو نتاةج دراسة )كام كسينج,  ,النظر عف الجنس

مف أسباب ت دـ المرأة لممناصب العميا ىك الت ييـ العادؿ مف قبؿ مؤسساتيف كامتالؾ النساء 
 .لمخبرات الكاسعة كمستكيات التعميـ العالية

 ينبإجا اتبالم  وثينب ولبدوربب(05.0البتوجدبفروقبذاتبداللةبإ صائيةبدندبمستوىب)
عامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةبديوانبالموظفينبال

ب)الجنس بالتالية بالشخصية بلممتغيرات بتعزى بالعميا بالوظيفي, بالمسمى بالعممي, بالمؤىل سنواتب,
ب.الخ رةبفيبالدرجةبالوظيفيةبال الية(

بويندرجبت تبىذهبالفرضيةبدددبمنبالفرضياتبالفرديةبالتالية:

 ينبإجا اتبالم  وثينب ولبدوربب(05.0ذاتبداللةبإ صائيةبدندبمستوىب)بالبتوجدبفروق
ديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةب

ب.الجنسبإلىالعميابتعزىب

المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف  لملرؽ بيف متكسطات إجابات tنختبار ىذه اللرضية تـ استخداـ اختبار 
المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العميا تعزل 

المحسكبة لجميو  t( كالذم يبيف أف ال يمة المطم ة 5.8) جدكؿ رقـكالنتاةج مبينة فو  الجنس إلى
, كما أف 1.97جدكلية كالتو تساكم  ال  tكىو أكبر مف قيمة 4.495 المحاكر مجتمعة تساكم  

مما يدؿ  عمى كجكد فركؽ بيف  0.05كىو أقؿ مف 0.000ال يمة انحتمالية لجميو المحاكر تساكم
متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب 

عند مستكل دنلة إحصاةيةنس الج إلىال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العميا تعزل 
05.0أف المكظليف لدييـ فكرة أف  إلىكترل الباحثة أف سبب ذلؾ يعكد .كاللركؽ لصالح الذككر

ديكاف المكظليف قد أنصؼ المرأة كأعطاىا ح كقيا بدكف تمييز فيما ترل المكظلات أف الديكاف ما 
رة مف الرجؿ عمى تحمؿ مسؤكلية المناصب العميا كأف عمى زالت لديو تمؾ النظرة لممرأة بينيا أقؿ قد

جنب مو  إلىالديكاف تييةة الظركؼ العادلة لكال الجنسيف حتى تستطيو المرأة أف تسير جنبان 
الرجؿ, كيختؿ الميزاف فيما إذا حدث نكع مف التمييز بينيما كىو بيذا قد اتل ت مو دراسة 
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أشارت لكجكد فركؽ بيف متكسطات إجابات المبحكثيف  ( التو2009)الرقب, كدراسة (2002)عكدة,
( كالتو رأت عدـ كجكد 2011تعزل لمجنس كاللركؽ لصالح الذككر, كاختملت مو دراسة )الباز,

 .فركؽ ذات دنلة إحصاةية تعكد لمتغير الجنس

5 8

tيوانبالموظفينبإجا اتبالم  وثينب ولبدوربد ينبمتوسطاتبتقديرب
بإلىالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةبالعميابتعزىب

الجنس

المتوسطببالعددبالجنسبالمجال
بال سا ي

االن راعب
القيمةب tقيمةببالمعياري

باال تمالية

 قانكف الخدمة المدنية*
 0.733 3.342 223 ذكر

6.297 0.000 
 0.685 2.716 69 أنثى

دكر لجاف التكظيؼ *
 العاـ

 0.741 3.384 223 ذكر
6.571 0.000 

 0.612 2.739 69 أنثى

ث افة الديكاف بالنسبة 
لمنكع )النكع 
 انجتماعو(

 0.580 3.595 223 ذكر
3.162 0.002 

 0.594 3.341 69 أنثى

معايير الترقية فو 
 السمـ الكظيلو

 0.724 3.476 223 ذكر
5.216 0.000 

 0.714 2.958 69 أنثى

 0.745 2.534 223 ذكر *المعي ات الشخصية
-5.790 0.000 

 0.880 3.155 69 أنثى

 0.463 3.248 223 ذكر جميو المجانت
4.495 0.000 

 0.421 2.967 69 أنثى

 1.97  تساكم411  ك درجة حرية   1.15الجدكلية عند مستكل دنلة     tقيمة 
 المجاالت االول والثاني والخامس لكي يكون اتجاه جميع فقرات االستبيان موجب *تم عكس فقرات
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إجا اتبالم  وثينببمتوسطاتبب ينب(05.0البتوجدبفروقبذاتبداللةبإ صائيةبدندبمستوىب)
 ولبدوربديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرب

ب.المسمىبالوظيفيبإلىاإلدارةبالعميابتعزىب

متكسطات  إجابات بيف تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم نختبار اللركؽ 
المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف 

( كالذم 5.9)جدكؿ رقـ ةج مبينة فو  كالنتا المسمى الكظيلو إلىكجية نظر اإلدارة العميا تعزل 
الجدكلية  Fكىو أكبر مف قيمة  3.649المحسكبة لجميو المحاكر مجتمعة تساكم  Fيبيف أف قيمة 
كىو أقؿ مف   0.013لجميو المحاكر تساكم  , كما أف ال يمة انحتمالية2.64كالتو تساكم 

حكؿ دكر ديكاف المكظليف  إجابات المبحكثيفمتكسطات بيف مما يدؿ  عمى كجكد فركؽ  0.05
 إلىالعاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العميا تعزل 

( اف 5.10, كيبيف اختبار شليو  )(05.0عند مستكل دنلة إحصاةية )المسمى الكظيلو 
كتعزك . ككيؿ كزارةكاللركؽ لصالح اللةة      ككيؿ كزارة  ك اللةة   مدير داةرةاللركؽ بيف اللةة  
أف معظـ المكظلات المكاتو شمميف البحث يعممف تحت المسمى الكظيلو  إلىالباحثة ىذه اللركؽ 

 مدير داةرة  كىف يشعرف أف الديكاف لـ ينصليف فو الترقيات كيعمؿ عمى إعاقة ت دميف لممناصب 
كقد اتل ت بذلؾ مو دراسة )الباز,  . صكرة بالذككرالعميا كأف فةة   ككيؿ كزارة   تكاد تككف مح

 .( التو أكدت أنو يكجد فركؽ ذات دنلة إحصاةية تعزل لمتغير الدرجة الكظيلية2011
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ب(5.9)بجدولبرقم
 ينبمتوسطاتببإجا اتبالم  وثينب ولبب(One Way ANOVA )نتائجبت ميلبالت اينباأل اديب

بمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةدوربديوانبالموظفينبالعامبفيبت
ب.المسمىبالوظيفيبإلىنظرباإلدارةبالعميابتعزىبب

 مصدربالت اينبال يان
مجموعب
 المر عات

درجةب
 ال رية

متوسطب
 المر عات

بقيمة
" Fب" 

مستوىب
 الداللة

 قانكف الخدمة المدنية*
 0.954 0.563 3 1.690 بيف المجمكعات

 

0.415 

 0.591 288 170.090 جمكعاتداخؿ الم 
  291 171.780 المجمكع

 دكر لجاف التكظيؼ العاـ*
 2.054 1.182 3 3.546 بيف المجمكعات

 

0.106 

 0.575 288 165.708 داخؿ المجمكعات 
  291 169.254 المجمكع

ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع 
 انجتماعو(

 1.226 0.429 3 1.288 بيف المجمكعات

 

0.300 

 0.350 288 100.845 داخؿ المجمكعات 
  291 102.133 المجمكع

 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو
 3.451 1.909 3 5.726 بيف المجمكعات

 

0.017 

 0.553 288 159.262 داخؿ المجمكعات 
  291 164.988 المجمكع

 المعي ات الشخصية*
 1.658 1.110 3 3.329 بيف المجمكعات

 

0.176 

 0.669 288 192.763 داخؿ المجمكعات 
  291 196.093 المجمكع

 جميو المجانت
 3.649 0.779 3 2.337 بيف المجمكعات

 

0.013 

 0.213 288 61.483 داخؿ المجمكعات 
  291 63.820 المجمكع

F32881 152 64 
 *تم عكس فقرات المجاالت االول والثاني والخامس لكي يكون اتجاه جميع فقرات االستبيان موجب
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ب(5.11)بجدولبرقم
بالمسمىبالوظيفياخت اربشفيوبلمفروقبالمتعددةب ينبالمتوسطاتب سببمتغيرب

الفرقب ينببالمجال
بالمتوسطات

وكيلب
بوزارة

وكيلبوزارةب
بمسادد

مديرب
بدام

مديرب
بدائرة

معايير الترقية فو السمـ 
 الكظيلو

 *0.993 0.746 0.519  ككيؿ كزارة

 0.474 0.227  0.519- ككيؿ كزارة مساعد
 0.247  0.227- 0.746- مدير عاـ

- مدير داةرة
0.993* -0.474 -

0.247  

 جميو المجانت

 *0.948 0.899 0.645  ككيؿ كزارة

 0.302 0.254  0.645- ككيؿ كزارة مساعد
 0.048  0.254- 0.899- مدير عاـ

- مدير داةرة
0.948* -0.302 -

0.048  

 ينبإجا اتبالم  وثينب ولبدوربب(05.0البتوجدبفروقبذاتبداللةبإ صائيةبدندبمستوىب)
ديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةب

ب.المؤىلبالعمميبإلىتعزىبالعمياب

متكسطات  إجابات بيف تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم نختبار اللركؽ 
المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف 

( كالذم يبيف 5.11)رقـ كالنتاةج مبينة فو جدكؿ  المؤىؿ العممو إلىكجية نظر اإلدارة العميا تعزل 
الجدكلية  Fكىو أكبر مف قيمة  2.923المحسكبة لجميو المحاكر مجتمعة تساكم   Fأف قيمة 

 0.05كىو أقؿ مف  0.034لجميو المحاكر تساكم  كما أف ال يمة انحتمالية, 2.64كالتو تساكم
مكظليف العاـ فو متكسطات  إجابات المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف البيف مما يدؿ  عمى كجكد فركؽ 

المؤىؿ العممو  إلىتمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العميا تعزل 
( اف اللركؽ بيف 5.12) جدكؿ رقـكيبيف اختبار شليو  ,(05.0عند مستكل دنلة إحصاةية )

أف  إلىتعزك الباحثة ىذه النتيجة . دكتكراهلةة      كاللركؽ لصالح الدبمكـ  ك اللةة   دكتكراهاللةة  
حاممو شيادة الدبمكـ ىـ مف مكظلو اللةات األقؿ كأكلةؾ تمثؿ المكظلات نسبة عالية منيف كىف 

ف أف ديكاف المكظليف لـ يعطيف ح يف كامالن لمكصكؿ لممناصب العميا, كبذلؾ اختملت مو يير 
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المتاف أكدت دراستيما عدـ كجكد فركؽ ذات دنلة ( 2002( كدراسة )عكدة, 2011دراسة )الباز, 
 .إحصاةية تحكؿ دكف ممارسة المرأة لمدكر ال يادم تعزل لممؤىؿ العممو

ب(5.11)جدولبرقمبب
 ينبمتوسطاتببإجا اتبالم  وثينب ولب(One Way ANOVA )نتائجبت ميلبالت اينباأل اديب

القياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةببدوربديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصب
ب.المؤىلبالعمميبإلىالعميابتعزىب

مجموعب مصدربالت اينبال يان
 المر عات

درجةب
 ال رية

متوسطب
 المر عات

بقيمة
" Fب" 

مستوىب
 الداللة

 قانكف الخدمة المدنية*
 2.060 1.203 3 3.609 بيف المجمكعات

 

0.106 

 0.584 288 168.171 داخؿ المجمكعات 
  291 171.780 المجمكع

 دكر لجاف التكظيؼ العاـ*
 3.033 1.728 3 5.183 بيف المجمكعات

 

0.030 

 0.570 288 164.070 داخؿ المجمكعات 
  291 169.254 المجمكع

ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع 
 انجتماعو(

 0.259 0.092 3 0.275 بيف المجمكعات

 

0.855 

 0.354 288 101.858 جمكعاتداخؿ الم 
  291 102.133 المجمكع

 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو
 1.217 0.688 3 2.065 بيف المجمكعات

 

0.304 

 0.566 288 162.923 داخؿ المجمكعات 
  291 164.988 المجمكع

 المعي ات الشخصية*
 1.161 0.781 3 2.342 بيف المجمكعات

 

0.325 

 0.673 288 193.750 المجمكعات داخؿ 
  291 196.093 المجمكع

 جميو المجانت
 2.923 0.629 3 1.886 بيف المجمكعات

 

0.034 

 0.215 288 61.935 داخؿ المجمكعات 
  291 63.820 المجمكع

F32881 152 64 
 المجاالت االول والثاني والخامس لكي يكون اتجاه جميع فقرات االستبيان موجب*تم عكس فقرات 
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ب(5.12)جدولبرقمبب
بالمؤىلبالعممياخت اربشفيوبلمفروقبالمتعددةب ينبالمتوسطاتب سببمتغيرب

الفرقب ينببالمجال
بدكتوراهبماجستيرب كالوريوسبد مومبالمتوسطات

دكر لجاف 
 التكظيؼ العاـ

 *0.800- 0.110- 0.108-  دبمـك

 0.692- 0.003-  0.108 بكالكريكس
 0.690-  0.003 0.110 ماجستير
  0.690 0.692 *0.800 دكتكراه

 *0.564- 0.221- 0.175-  دبمـك جميو المجانت

 0.388- 0.046-  0.175 بكالكريكس
 0.343-  0.046 0.221 ماجستير
  0.343 0.388 *0.564 دكتكراه

 ينبإجا اتبالم  وثينب ولبدوربب(05.0اتبداللةبإ صائيةبدندبمستوىب)البتوجدبفروقبذ
ديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةب

ب.سنواتبالخ رةبفيبالدرجةبالوظيفيةبال اليةبإلىالعميابتعزىب

متكسطات إجابات بيف األحادم نختبار اللركؽ تحميؿ التبايف تـ استخداـ اختبار 
المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف 

كالنتاةج مبينة فو  سنكات الخبرة فو الدرجة الكظيلية الحالية إلىكجية نظر اإلدارة العميا تعزل 
 0.550المحسكبة لجميو المحاكر مجتمعة تساكم   F( كالذم يبيف أف قيمة 5.13) جدكؿ رقـ

لجميو المحاكر  , كما أف ال يمة انحتمالية2.64الجدكلية كالتو تساكم  Fكىو اقؿ مف قيمة 
متكسطات  إجابات بيف مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ  0.05كىو اكبر مف  0.648تساكم 

ة فو المناصب ال يادية الحككمية مف المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأ
عند مستكل دنلة سنكات الخبرة فو الدرجة الكظيلية الحالية  إلىكجية نظر اإلدارة العميا تعزل 

 .05.0إحصاةية

تكحد الظركؼ المحيطة كالتصكرات كالمعت دات لدل جميو  إلىالباحثة ىذه النتيجة  كتعزك
 .نسبة لدكر الديكاف فو تمكيف المرأة بالمناصب ال يادية الحككميةالمكظليف كالمكظلات بال
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( التو أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات دنلة 2009كقد اتل ت ىذه الدراسة مو دراسة )الرقب,
احصاةية فو متكسط ت ديرات العامميف فو مؤسسات التعميـ العالو بمحافظات غزة لممعكقات التو 

 ال يادم تبعان لمتغير سنكات الخبرة, تحكؿ دكف ممارسة المرأة لمسمكؾ 

ب(5.13)بجدولبرقم
 ينبمتوسطاتببإجا اتبالم  وثينب ولب(One Way ANOVA )نتائجبت ميلبالت اينباأل اديب

دوربديوانبالموظفينبالعامبفيبتمكينبالمرأةبفيبالمناصببالقياديةبال كوميةبمنبوجيةبنظرباإلدارةب
ب.جةبالوظيفيةبال اليةسنواتبالخ رةبفيبالدرببإلىالعميابتعزىب

مجموعب مصدربالت اينبال يان
 المر عات

درجةب
 ال رية

متوسطب
 المر عات

بقيمة
" Fب" 

مستوىب
 الداللة

 قانكف الخدمة المدنية*
 0.432 3 1.295 بيف المجمكعات

0.729 
 

0.535 
 

 0.592 288 170.485 داخؿ المجمكعات
  291 171.780 المجمكع

 عاـدكر لجاف التكظيؼ ال*
 1.447 3 4.341 بيف المجمكعات

2.527 
 

0.058 
 0.573 288 164.913 داخؿ المجمكعات 

  291 169.254 المجمكع

ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع 
 انجتماعو(

 0.361 3 1.082 بيف المجمكعات
1.028 

 
0.381 

 
 0.351 288 101.051 داخؿ المجمكعات

  291 102.133 المجمكع

 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو
 0.318 3 0.954 بيف المجمكعات

0.558 
 

0.643 
 

 0.570 288 164.034 داخؿ المجمكعات
  291 164.988 المجمكع

 المعي ات الشخصية*
 0.292 3 0.876 بيف المجمكعات

0.431 
 

0.731 
 

 0.678 288 195.216 داخؿ المجمكعات
  291 196.093 المجمكع

 جميو المجانت
 0.121 3 0.364 بيف المجمكعات

0.550 
 

0.648 
 0.220 288 63.456 داخؿ المجمكعات 

  291 63.820 المجمكع
F32881 152 64 

 ع فقرات االستبيان موجب*تم عكس فقرات المجاالت االول والثاني والخامس لكي يكون اتجاه جمي

 



111 
 

ب

ب

ب

  السادس السادس   الفصلالفصل
  نتائج الدراسة والتوصياتنتائج الدراسة والتوصيات

ب

 مقدمة. 
 نتائجبالدراسة. 
 التوصيات. 
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بمقدمة:

ىـ النتاةج التو تكصمت إلييا الباحثة مف خالؿ ىذه يتضمف ىذا اللصؿ ممخصان أل
يادة تمكيف المرأة بالمناصب العميا فو الدراسة, ككذلؾ أىـ التكصيات الم ترحة كالتو قد تسيـ فو ز 

 . المؤسسات الحككمية

بنتائجبالدراسة:

ل د كاف اليدؼ مف ىذا البحث ىك معرفة دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة فو 
النتاةج  إلىالمناصب ال يادية الحككمية كذلؾ مف كجية نظر اإلدارة العميا كقد تكصمت الدراسة 

 التالية:

عنػػد مسػػتكل دنلػػة تػػكلو المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة العميػػاالحػػالو يعمػػؿ عمػػى  لعمػػؿقػػانكف ا .1
05.0 , أف قػػانكف العمػػؿ كمػػا يكجػػد بػػو مػػف نصػػكص  إلػػىكتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة

المػػكظليف, كأنػػو مػػف  فزمالةيػػقانكنيػػة قػػد أعطػػى المكظلػػات ح ػػكقيف كاممػػة دكف تمييػػز عػػف 
فإف الػديكاف أثنػاء عمميػة التكظيػؼ يراعػو الكلػاءة كالخبػرة لعميا بالكزارات كجية نظر اإلدارة ا

 .كليس الجنس
لجػػاف التكظيػػؼ العػػاـ  ن تسػػاعد عمػػى صػػعكبة تػػكلو المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة العميػػا عنػػد  .2

عػادة مػا تكػكف لجػاف التكظيػؼ مككنػة  وأنػ إلى, كتعزك الباحثة ذلؾ 05.0دنلة مستكل
صػعكبة كجػكد  ؤدم إلػىسػاس النزاىػة كالخبػرة ممػا يػأطراؼ مختملة كيتـ اختيارىا عمػى أ مف

 .تميز ضد المرأة, كما أف مراحؿ التكظيؼ متعددة حتى يتـ اختيار األكثر كلاءة لمكظيلة
ث افة الديكاف بالنسبة لمنكع )النكع انجتماعو(  ن يعمؿ عمى صعكبة تكلو المرأة لممناصب  .3

سػػعو ديػػكاف  إلػػى, تعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة 05.0عنػػد مسػػتكل دنلػػة يػػااإلداريػػة العم
كمكاكبػػػة التطػػػكرات كانحتياجػػػات فػػػو سػػػكؽ  ,جػػػات العمػػػؿالمػػػكظليف الػػػداةـ عمػػػى تمبيػػػة حا

نلسػيا عمػى  إثبػاتصػرارىا عمػى إللمسػطينية كمػو ت ػدـ الػزمف يػزداد العمؿ, ككاقو أف المػرأة ا
فػو سػبيؿ ت ػدميا اسػتطاعت تغييػر الث افػة لػدل قيؿ كالمعكقات التو ت ؼ الرغـ مف كؿ العرا

 .المجتمو كأثبتت أنيا تستطيو تكلو المناصب العميا  كتككف مبدعة فو منصبيا
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معػػايير الترقيػػة فػػو السػػمـ الػػكظيلو ن يعمػػؿ عمػػى صػػعكبة تػػكلو المػػرأة لممناصػػب اإلداريػػة  .4
ير المتبعة فو الترقية أف المعاي إلى, كتعزك الباحثة ذلؾ 05.0العميا عند مستكل دنلة 

ف كانت تكجد تجػاكزات  ,لجميو األطراؼ كاضحةتـ بناء عمى خطكات محددة ك يكالت ييـ  كا 
 .سباب سياسيةكتككف غالبان األ الديكاف إرادةفاألسباب خارجو عف 

لتػػو كلميػػا ليػػا ال ػػانكف المعي ػػات الشخصػػية مثػػؿ )ضػػعؼ ث افػػة المػػرأة بػػالح كؽ كالكاجبػػات ا .5
كعدـ ث ة المرأة ب دراتيا  كغيرىا(,  يعمؿ عمى صػعكبة تػكلو المػرأة لممناصػب  ,كالتشريعات

النظػػرة الت ميديػػػة لممػػرأة فػػػو  إلػػػى, كيعػػكد ذلػػؾ 05.0اإلداريػػة العميػػا عنػػػد مسػػتكل دنلػػػة 
كميػػان مػػو مػػركر الػػزمف إن أف  ىػػذه النظػػرة اختملػػتالمجتمعػػات العربيػػة كربػػة منػػزؿ, كرغػػـ أف 

 ػػؼ حػػاةالن أمػػاـ نلسػػيا كقػػد النظػػرة لممػػرأة فػػو مركػػز قيػػادم لػػـ تتغيػػر بعػػد, كمػػا زالػػت المػػرأة ت
 .ان فو عدـ ت دمياتككف  سببان رةيس

كجكد فركؽ بيف متكسطات إجابات المبحػكثيف حػكؿ دكر ديػكاف المػكظليف العػاـ فػو تمكػيف  .6
عنػد الجػنس  إلػىيػة مػف كجيػة نظػر اإلدارة العميػا تعػزل المرأة فو المناصب ال ياديػة الحككم

كتػرل الباحثػة أف سػبب ذلػؾ ( كاللػركؽ لصػالح الػذككر, 05.0مستكل دنلة إحصاةية )
أف المػػكظليف لػػدييـ فكػػرة أف ديػػكاف المػػكظليف قػػد انصػػؼ المػػرأة كأعطاىػػا ح كقيػػا  إلػػىيعػػكد 

لديو تمؾ النظرة لممرأة بينيا أقؿ قدرة مػف  كاف ما زاؿترل المكظلات أف الدي بدكف تمييز فيما
 .الرجؿ عمى تحمؿ مسؤكلية المناصب العميا

كجكد فركؽ بيف متكسطات  إجابات المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العاـ فو تمكيف   .7
المسػػػمى  إلػػػىالمػػػرأة فػػػو المناصػػػب ال ياديػػػة الحككميػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر اإلدارة العميػػػا تعػػػزل 

(,  ك اللػػركؽ بػػيف اللةػػة  مػػدير داةػػرة   ك 05.0عنػػد مسػػتكل دنلػػة إحصػػاةية ) الػػكظيلو
 إلػىكتعػزك الباحثػة ىػذه اللػركؽ اللةة   ككيؿ كزارة    كاللركؽ لصػالح اللةػة   ككيػؿ كزارة  , 

أف معظـ المكظلات المكاتو شمميف البحث يعممف تحت المسمى الكظيلو  مدير داةرة  كىػف 
رف أف الديكاف لـ ينصليف فو الترقيات كيعمؿ عمى إعاقة ت دميف لممناصب العميػا كأف يشع

 .فةة   ككيؿ كزارة   تكاد تككف محصكرة بالذككر
كجكد فركؽ بيف متكسطات  إجابات المبحكثيف حكؿ دكر ديكاف المكظليف العػاـ فػو تمكػيف  .8

المؤىػػػؿ  إلػػػىالعميػػػا تعػػػزل  المػػػرأة فػػػو المناصػػػب ال ياديػػػة الحككميػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر اإلدارة
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( كاللػػركؽ بػػيف اللةػػة  دكتػػكراه   ك اللةػػة   05.0عنػػد مسػػتكل دنلػػة إحصػػاةية )العممػػو 
أف حػاممو شػيادة  إلػىتعزك الباحثػة ىػذه النتيجػة  , دبمكـ    كاللركؽ لصالح اللةة   دكتكراه 

ف يلػات نسػبة عاليػة مػنيف كىػف يػر كأكلةػؾ تمثػؿ المكظ ,الدبمكـ ىـ مف مكظلو اللةات األقػؿ
 .أف ديكاف المكظليف لـ يعطيف ح يف كامالن لمكصكؿ لممناصب العميا

عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطات  إجابػػات المبحػكثيف حػكؿ دكر ديػكاف المػكظليف العػاـ فػػو  .9
سنكات  إلىتمكيف المرأة فو المناصب ال يادية الحككمية مف كجية نظر اإلدارة العميا تعزل 

كتعزم الباحثة (,05.0عند مستكل دنلة إحصاةية )ة فو الدرجة الكظيلية الحالية الخبر 
تكحػػػد الظػػػركؼ المحيطػػػة كالتصػػػكرات كالمعت ػػػدات لػػػدل جميػػػو المػػػكظليف  إلػػػىىػػػذه النتيجػػػة 

 .كالمكظلات بالنسبة لدكر الديكاف فو تمكيف المرأة بالمناصب ال يادية الحككمية

بالتوصيات:

زيادة دكر ديكاف  ب ة تعرض الباحثة عدة تكصيات تؤدم إلىكء النتاةج السافو ض
المكظليف العاـ فو تمكيف المرأة بالمناصب ال يادية الحككمية كتساعد المكظلات عمى التغمب عمى 

 معي ات ت دميف لممناصب العميا:

ة مف أجؿ أف يتبنى الديكاف خطة شاممة بمشاركة جميو الكزارات ت كـ عمى برامج مدركس .1
 .النيكض بكاقو المرأة, كالعمؿ عمى تذليؿ الع بات التو قد تكاجييا المرأة

كلجاف التكظيؼ التابعة لو بيىمية دكر المرأة فو الحياة تعزيز الث افة لدل مكظلو الديكاف  .2
 .انجتماعية كالعممية

اتخاذ  بح كقيـ ككاجباتيـ, كأىمية مشاركتيـ فو تعريؼ المكظليف كالمكظلات بشكؿ عاـ .3
تاحة اللرص المتساكية فو تبكء المكاقو ال يادية  .ال رارات كا 

يف أكبر فو الكصكؿ بعة دراستيف العميا حتى تككف فرصتشجيو المكظلات عمى متا .4
 .لممناصب العميا

 .تشجيو المكظلات عمى تنمية مياراتيف اإلدارية لمت دـ فو كظاةليف .5
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ادة فو مختمؼ المجانت كالتخصصات, إنشاء مركز تدريبو لتييةة المكظلات عمى ال ي .6
كسابيف الميارات  كندكات تطمعيف عمى أحدث  ك ال درات ال يادية مف خالؿ كرش عمؿكا 

 .ما تكصؿ  إليو عمـ اإلدارة
ة لم يادات الشابة فو الجامعات كالمدارس الثانكية لتدريب كتيىيؿ يقامة برامج تدريبإ .7

 .ال يادات الشابة المست بمية
ف قبؿ اإلدارة لتستطيو أف تكازف بيف حياتيا األسرية كالعممية, مما يساعدىا دعـ المرأة م .8

 .عمى تنمية مياراتيا كانبداع بعمميا

بدراساتبمستق مية:

 مف الدراسات المست بمية الم ترحة:

 .دكر المنظمات السياسية فو تمكيف المرأة بالمناصب ال يادية الحككمية .1
 كالخاصة.المؤسسات العامة معكقات كصكؿ لممناصب ال يادية فو  .2
 .مف كجية نظر اإلدارة العميادكر المرأة اللمسطينية فو التنمية  .3
 أثر العكامؿ السياسية كانقتصادية فو تكلو المرأة اللمسطينية لممناصب ال يادية. .4

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب



115 
 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

  صادر واملراجعصادر واملراجعاملامل
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بالمصادربوالمراجع

بأواًل:بالقرآنبالكريم.
بالعر ية:المراجعببثانيًا:
"بالنفوعباالجتمفاديبوالتر يفة:بالمناصفببالقياديفةبففيبوزارةبالتر يفةب(2000أبك حمداف, تغريد ) .1

 .جامعة البتراء, األردف دراسةبميدانية"ب-والتعميمبفيباألردن
"تجر ففةبالمففرأةبالفمسففطينيةبفففيبالعمففلبال رلمففانيبوأثففربذلففكبفففيبتعزيففزبب(2012اشػػتية, عمػػر) .2

 م("برسالةبماجستير,بجامعةبالنجاحبالوطنية,بفمسطين.2009-1996المشاركةبالسياسية)
ففيبب"بمعوقاتبتوليبالمرأةبالعر يةبمراكفزبقياديفةبففيبالمجفالبالرياضفي(2009األعرج, سمر ) .3

برسالة ماجستير, جامعة بيت لحـ, فمسطيف. الدولبالعر يةباآلسيوية"
ب-ممفرأةبالعاممفةباليمنيفة"بالتغيربالقيميبودالقتفوب فال راكبالمينفيبل( 2008باحشكاف, فتحيػة ) .4

 رسالة دكتكراة, جامعة أسيكط, مصر   ثبميدانيباجتمادي"
 . مكتبػة جريػر, الريػاض, المممكػة يوماًبب30ماجستيربإدارةباألدمالبفيب(  2010بارك, ككليف) .5

 العربية السعكدية. 
 , ترجمػػة  التوظيففعب وجففوبإنسففاني,بموازنففةبالكفففاءةبوالعدالففةبوالصففوت(   2005بػػد, جػػكف ) .6

 ميس فؤاد اليحيى, عماف, األردف, الطبعة األكلى. ل
 . نػػػدكة, المعيػػػد اإلسػػػالمو  اإلدارةبففففيباإلسفففالم(  1990البرعػػػو, محمػػػد ك مرسػػػو, محمػػػكد ) .7

 لمبحكث كالتدريب, البنؾ اإلسالمو لمتنمية, جدة, المممكة العربية السعكدية.
قرطبػة نظريفاتبالقيفادة"بقيفادةبالت ويفلبففيبالمنظمفاتبمخفلبإلفىب(  2011الجاركدم, ماجدة ) .8

 لمنشر كالتكزيو, الرياض.
. المعيػد العربػو لمتخطػيط بالككيػت, "تمكفينبالمفرأةبمفنبأجفلبالتنميفة"( 2011جميمو, رياض ) .9

 العدد التاسو كالتسعكف.
, ابػػف منظػػكر األنصػػارم اإلفري ػػو المصػػرم: .10 لسففانببجمػػاؿ الػػديف أبػػو اللضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر

عبػػد المػػنعـ خميػػؿ إبػػراىيـ, طبعػػة جديػػدة مح  ػػة, منشػػكرات تح يػػؽ: تػػامر أحمػػد حيػػدر,  العففرب,
 محمد عمو بيضكف, دار الكتب العممية, دار صادر, بيركت لبناف, بدكف طبعة, بدكف تاريخ. 
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المففففرأةبوالرجففففلبفففففيبفمسففففطين:بقضففففايابب("2010)الجيػػػػاز المركػػػػزم لدحصػػػػاء اللمسػػػػطينو .11
 فمسطيف. –راـ اهلل  ",وا  صاءات

المففففرأةبوالرجففففلبفففففيبفمسففففطين:بقضففففايابب("2013)اللمسػػػػطينو الجيػػػػاز المركػػػػزم لدحصػػػػاء .12
 فمسطيف. –راـ اهلل  ",وا  صاءات

–اآلثاربالمترت ةبدمىبدملبالمفرأةبالكويتيفةبوالتخطفيطبلمواجيتيفاب(  1999الجكير, سعكد ) .13
 .28المجمد  107 . مجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربية, العدد دراسةبميدانية

 , عمػاف, األردف, دار البدايػة ةبالمواردبال شريةبفيبالقطاعبالعفامإدارب(  2011حسف, حساـ ) .14
 ناشركف كمكزعكف.

السفففماتبوالميفففاراتبالتفففيبتتميفففزب يفففابالمفففرأةبالقياديفففةباألردنيفففةب(   2006الحسػػيف, إيمػػػاف ) .15
 . 27 . بحث عممو, مجمة جامعة دمشؽ, المجمدوالمعوقاتبالتيبتواجييا

يففففةبفففففيبالفكففففرباإلسففففالميوأثرىابدمففففىبالتنميففففةبالمدرسففففةبالتجديد(  2012حمبػػػػكنو, أسػػػػعد) .16
  رسػػػالة ماجسػػػتير, جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة, السياسية:المشفففاركةبالسياسفففيةبلممفففرأةبنموذجفففا

 نابمس, فمسطيف.
مجمػػػػة انكاديميػػػػة الرياضػػػػية العراقيػػػػة, العػػػػدد  ("بمفيففففومبالقيففففادة",2007الخطيػػػػب, منػػػػذر ) .17

 الخامس.
.مجمػة اصببالعميابفيبالدولفةبففيبالفقفوباإلسفالمي"توليبالمراةبالمن(   2011الخكلو, ىنػد ) .18

 , العدد األكؿ.27جامعة دمشؽ لمعمـك انقتصادية كال انكنية, المجمد 
 . الجػػػزء الرابػػػو, الطبعػػػة األكلػػػى, موسفففودةبالتشفففريعبالفمسفففطيني(  2006الػػػدغمو, تغريػػػد ) .19

 اإلصدار األكؿ, دار الث افة, عماف, األردف.
 , مصػر: دار اللكػر العربػو  إدارةبالمؤسساتباإلدالميفة  (2000رضا, عدلو, ك آخركف  ) .20

 لمنشر كالتكزيو.
"معوقففاتبممارسففةبالمففرأةبلمسففموكبالقيففاديبفففيبمؤسسففاتبالتعمففيمب( 2009الرقػػب, مؤمنػػة ) .21

 رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية, فمسطيف. العاليب م افظاتبغزةبوس لبالتغمببدمييا"
, دار الػكراؽ لمنشػر 4, رقػـ الطبعػة "نبالفقوبوالقانون"المرأةب ي( 1999السباعو, مصػطلى ) .22

 كالتكزيو, بيركت.
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المشفكالتباالجتماديفةبالتفيبتواجفوبالمفرأةبالعاممفةبففيب يئفةبالعمفلب(  2010السبيعو, ىدل) .23
   رسالة ماجستير,جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية, المممكة العربية السعكدية.المختمط

 . دار المسػػػيرة لمنشػػػر كالتكزيػػػو, عمػػػاف, القيفففادةباإلداريفففةبالفعالفففة"ب( 2010السػػػكارنة, بػػػالؿ) .24
 األردف.

 . دار غريػب لمطباعػة المياراتباإلداريفةبوالقياديفةبلممفديربالمتففوق(  1999السممو, عمو ) .25
 كالنشر كالتكزيو, ال اىرة, مصر.

رب"تقيففيمبأنظمففةبالترقيففةبفففيبالجامعففاتباألردنيففةبمففنبوجيففةبنظفف( 2011السػػميحات, ممػػكح ) .26
 مجمة الجامعة انسالمية, جامعة البم اء التطبي ية, عماف, األردف. أدضاءبىيئةبالتدريس"

الطفرقبالشفرديةبل فلبالمشفكالتبالعصفريةبلممرأة:ففيبتوليفةب(  2010شياب الػديف, سػماح ) .27
 , المفففرأةبلمنصفففببالقضفففاءبوالمناصفففببالسياسفففيةبوفيمفففابيتعمفففقب قضفففاياباأل فففوالبالشخصفففية

 اللكر الجامعو. اإلسكندرية, مصر, دار
"بمشففكالتبت ففؤبالمففرأةبلمموقففعبالقيففاديبمففنبوجيففةبنظففربالقيففاداتب( 2001الشػػيابو, أنعػػاـ ) .28

 جامعة العمـك التطبي ية, عماف:األردف.النسائيةب)التجر ةبالعراقية(ب"ب
ال  ففففثبالعممففففي,ب"( 2001الػػػػرحمف, كعبػػػػد الخػػػػالؽ, كايػػػػد) عبيػػػػدات, ذكقػػػػاف, كعػػػػدس, عبػػػػد .29

 . عماف: دار اللكر."ومفيومو,بأدواتو,بوأسالي 
النشػر العممػو كالمطػابو, الطبعػة  "مياراتبالقيادةبوصففاتبالقائفد",( 2005العساؼ, أحمد )  .30

 .األكلى,الرياض
الريػاض: مكتبػة  ."ففيبالعمفومبالسفموكيةبال  فثبإلفىالمفدخلب  (.1995) العساؼ صالح حمد .31

 العبيكاف
ثيربذلفففففكبدمفففففىبإ فففففداعبمفففففدىبممارسفففففةبالتمكفففففينباإلداريبوتفففففأ(   2012العطػػػػػار, ىيػػػػػثـ ) .32

 , رسػالة العاممين:دراسةبمقارنفةبلوجيفاتبنظفربالعفاممينبففيبجفامعتيباألزىفربواإلسفالميةب غفزة
 ماجستير, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.

 دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيو, عماف, األردف.القيادةباإلدارية".( 2010العالؽ, بشير) .33
لعواملبالتنظيميةبواالقتصاديةبالتيبتواجوبالمفرأةباألردنيفةبففيبأثربا(  2009عماشة, ىنيدة ) .34

  , رسالة ماجستير, جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا, األردف.توليبالمواقعبالقيادية
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معوقففاتبوصففولبالمففرأةبلممناصففبباإلداريففةبالعميففابفففيبالمؤسسففاتب(   2002عػػكدة, سػػمر )  .35
 ح الكطنية, نابمس :فمسطيف.  , رسالة ماجستير, جامعة النجاالفمسطينية

معوقاتبتوليبالمرأةبالمناصببالقياديةبففيبالمجتمفعبالقطفري:بدراسفةب(  2007الغانـ, كمثـ ) .36
  . المجمس األعمى لشؤكف المرأة, قطر.ميدانية

"مدخلبلدراسةبدوربالمرأةبفيبمسفتوياتباإلدارةبالعميفابففيبمؤسسفاتب( 2005فارس, سامر ) .37
أبحػػػػاث السياسػػػػات انقتصػػػػادية اللمسػػػػطينو )مػػػػاس(, ال ػػػػدس: معيػػػػد السففففمطةبالفمسففففطينيةب",ب

 فمسطيف. 
, دار الزىػػراء لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػو, "المففرأةبفففيبظففلباإلسففالم"( 1979فضػػؿ اهلل, مػػريـ ) .38

 بيركت, لبناف.
مطػػابو  لقيففادةباإلداريفة:بالت ففولبن فوبنمففوذجبالقيففاديبالعفالمي",ا"(2002سػالـ )ال حطػانو,  .39

 .مرامر,الرياض
"بدوربالمرأةبففيبصفنعبالقفراربففيبالمؤسسفاتبال كوميفةبالفمسفطينيةب( 2012, ركن )ال طب .40

 رسالة ماجستير, جامعة النجاح الكطنية, فمسطيف. ("1995-2010)
المكتػػػػب الجػػػػامعو  "إدارةبالمعرفففففةبوتطففففويربالمنظمففففات"( 2004الكبيسػػػػو, عػػػػامر خضػػػػير ) .41

 الحديث, انسكندرية.
اإل صفففاءبواسفففتخداماتيابففففيبمجفففاالتبالخدمفففةبم فففادئبب" ـ(1996كشػػػؾ, محمػػػد بيجػػػت. ) .42

 . دار الطباعة الحرة, اإلسكندرية.مصر. االجتمادية
  , عماف, األردف, دار الث افة لمنشر كالتكزيو.القيادةباإلدارية(  2009كنعاف, نكاؼ ) .43
قضففايابإداريففةب( 2011المعػػانو, أحمػػد, عري ػػات, أحمػػد, الصػػالح, أسػػماء ك جػػرادات, ناصػػر) .44

 دار كاةؿ لمنشر كالتكزيو, عماف, األردف.عةباألولى,بمعاصرة".الط 
 , كرقػػة عمػػؿ, المففرأةبوصففنعبالقففرارب-التخطففيطبلمنففوعباالجتمففادي(   2002المنػػاعو, آمػػاؿ ) .45

النػػػكع انجتمػػػاعو كالتنميػػػة : عالقػػػات شػػػراكة كتشػػػبيؾ, تػػػكنس, أكتػػػكبر النػػػدكة اإلقميميػػػة حػػػكؿ 
2002. 

ةبلعمداءبالكمياتب جامعةبالممكبفيصفلب المنطقفةبالقياديب"األساليبب( 2007المن اش, سارة ) .46
الشرقية:بالقيادةبفوقبالجمادةبوالقيادةبمعبالجمادة:بدراسةبمقارنةب ينبنمطيبقيادةبالفذكورب



121 
 

مجمػػػة رسػػػالة التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنلس, الجمعيػػػة واإلنفففاثبففففيبجامعفففةبالممفففكبسفففعودب الريفففاضب",ب
, ص 28عػدد  العربيػة السػعكدية: الريػاض.السعكدية لمعمكـ التربكية كالنلسية )جسػتف( المممكػة 

35-54. 
"معوقففاتبدمففلبالمففرأةبفففيبالقيففادةب( 2011اليع ػػكبو, حسػػف, كنػػاس, عزيػػز كطػػاىر, حبيػػب) .47

بحث منشػكر, مجمػة جامعػة كػربالء,  اإلداريةبالعميابلمجامعاتبالعراقية:جامعةبكر الءبأنموذجاً"
 .2012, 2, العدد20العمـك اإلنسانية, المجمد

المنظمػة العربيػة لمتنميػة اإلداريػة,  "الفكرباالسفتراتيجيبلمقفادة"( 2002شريؼ ) يكنس, طارؽ .48
 ال اىرة

ب:بالمراجعباألجن ية:اًبثالث
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 كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية نافذ بركات.د .4
 كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية سمير صافو .د .5
 كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية كسيـ اليابيؿ .د .6
 كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية أكـر سمكر.د .8
 كمية التجارة بجامعة األزىر رامز بدير.د .9
 كمية التجارة بجامعة األزىر محمد فارس .10
 كمية التجارة بجامعة األزىر كفيؽ ا غا .11
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ب(2)بمم قبرقم
باالست انةب شكميابالنيائي

 
 األخ الكريـ/ األخت الكريمة:

ب
"بدوربديفففوانبالمفففوظفينبالعفففامبففففيبتمكفففينبالمفففرأةبففففيبت ػػػـك الباحثػػػة بػػػإجراء دراسػػػة حػػػكؿ 

كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير  يةبمنبوجيةبنظرباإلدارةبالعميا"المناصببالقياديةبال كوم
 .فو إدارة األعماؿ_ كمية التجارة مف الجامعة اإلسالمية

يرجػػى التكػػـر بتعبةػػة انسػػتبانة المرف ػػة متمنيػػة تػػكخو الدقػػة كالمكضػػكعية, كمػػا أتمنػػى عمػػيكـ 
عممػان بػيف,  .ييػا نتػاةج ىػذه الدراسػةإعطاةيا بعض اىتمامكـ كذلؾ لما إلجابتكـ مػف أىميػة تعتمػد عم

 .المعمكمات التو ستدكف ستعامؿ بسرية تامة, كلف تستخدـ إن ألغراض البحث العممو
 كشكران لحسف تعاكنكـ معو,,,

 
 كت بمكا فاةؽ الت دير كانحتراـ

 
بال ا ثة

بنوربدميبالديراوي
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 الجزء األكؿ : البيانات الشخصية كالكظيلية:

 أنثى □ذكر               □  الجنس          .1

 ككيؿ كزارة مساعد □ككيؿ كزارة       □:      مسمى الكظيلوال .2

 مدير داةرة□مدير عاـ        □

 هدكتكرا□ر     ماجستي□بكالكريكس □دبمكـ □المؤىؿ العممو:  .3
 برة فو الدرجة الكظيلية الحالية:سنكات الخ .4

 نكات         س 10أقؿ مف  -سنكات 5مف □سنكات       5أقؿ مف □

 سنة فيكثر 15 □سنة         15أقؿ مف  –سنكات  10مف □
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ب:بفقراتباالست يانثانياًب

بدرجةبالموافقةبالفقرة
ك يرةب
قميمةببقميمةبمتوسطةبك يرةبجدا

بجدا
 الخدمة المدنية:قانكف  المجاؿ األكؿ:

ظػػركؼ سػػكؽ العمػػؿ فػػو قطػػاع ن يراعػػو قػػانكف العمػػؿ   .1
      .غزة

 إلػػػػىح ػػػػكؽ المػػػػرأة فػػػػو قػػػػانكف العمػػػػؿ اللمسػػػػطينو أدت   .2
      .مرأةتكظيؼ ال إحجاـ ديكاف المكظليف عمى

 المرأةعدـ كضكح قانكف العمؿ يؤثر سمبان عمى حصكؿ   .3
      .عمى فرصة عمؿ

نظػػػاـ اإلجازات)الكضػػػو كاألمكمة(الػػػذم يمػػػنح لممكظلػػػة   .4
تلضػػػػيؿ الرجػػػػاؿ مػػػػف  إلػػػػىحسػػػػب قػػػػانكف العمػػػػؿ يػػػػؤدم 

 .المكظليف
     

يكجػػػػػد تنػػػػػاقض بػػػػػيف ال ػػػػػانكف كالكاقػػػػػو العممػػػػػو    .5
 .المرأةبالنسبة لتكظيؼ 

     

قػانكف العمػؿ ن يػكفر حمايػة لح ػكؽ المػرأة ضػد   .6
 .انجتماعو التمييز ال اةـ عمى النكع

     

المسػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػيف الرجػػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػرأة ىػػػػػػػػو مسػػػػػػػػاكاة   .7
يشػكؿ عاة ػان لمتطبيػؽ اللعمػو لح ػكؽ  شػكمية,مما

 .المرأة
     

مػػػػػرأة لممناصػػػػػب ال ياديػػػػػة نتػػػػػاج عػػػػػدـ كصػػػػػكؿ ال  .8
 تطبيؽ ال كانيف ضعؼ

     

المػػرأة  ن ينصػػؼقػػانكف العمػػؿ  ىنػػاؾ اعت ػػاد أف  .9
 .مف حيث الترقيات كالح كؽ المالية

     

خمك قانكف العمؿ مف نصكص لمحصة النساةية   .10
يساىـ فو قمة كصكؿ المػرأة  العميا فو الكظاةؼ

 .ليذه المناصب
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بةالفقرب
بدرجةبالموافقة

ك يرةب
قميمةببقميمةبمتوسطةبك يرةبجدا

بجدا
 المجاؿ الثانو:دكر لجاف التكظيؼ العاـ

تشػػترط إعالنػػات التكظيػػؼ التػػو ت ػػـك بكضػػعيا لجػػاف   .1
      .التكظيؼ قبكؿ الرجاؿ دكف النساء

فػػػػو كظػػػػاةؼ مثػػػػؿ  المػػػػرأةتسػػػػت طب لجػػػػاف التكظيػػػػؼ   .2
حتػػػػػػاج الطػػػػػػب كالتمػػػػػػريض كالتعمػػػػػػيـ أك فػػػػػػو ميػػػػػػف نت

 .لميارات عالية
     

صػػناع ال ػرار بصػػعكبة تػػكلو المػػرأة لػػدل اعت ػػاد ىنػاؾ   .3
ممػا يػؤدم إلحجػاـ لجػاف التكظيػػؼ  لممناصػب ال ياديػة
 .  عف تكظيؼ النساء

     

اعت اد أف كصػكؿ المػرأة لممناصػب العميػا يعتمػد ىناؾ   .4
      .عمى المجامالت

نػػة كجػػكد ممثػؿ عػػف كزارة شػؤكف المػػرأة ضػمف لج عػدـ  .5
      .التكظيؼ لضماف عدـ التحيز

جػػػػاـ لجػػػػاف ضػػػعؼ الخبػػػػرة اإلداريػػػػة لممػػػرأة يػػػػؤدم إلح  .6
      .نساءالتكظيؼ عف تكظيؼ ال

فػػػػو الكظػػػػاةؼ الحككميػػػػة يحػػػػد مػػػػف  نسػػػػاءالقمػػػػة عػػػػدد   .7
      .كصكليف لممناصب ال يادية العميا

 التػػػػػو تحػػػػػددىا لجػػػػػاف التكظيػػػػػؼ المعػػػػػايير المطمكبػػػػػة  .8
ا غيػػر الكاضػػحة يحػػكؿ دكف لمكصػػكؿ لممناصػػب العميػػ

 .كصكؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا
     

ضػػػػعؼ آليػػػػات الرقابػػػػة عمػػػػى عمػػػػؿ لجػػػػاف التكظيػػػػؼ   .9
يساىـ فو التمييز ضد المرأة كعدـ كصكليا لمناصػب 

 .قيادية عميا
     

ضػػػعؼ ث ػػػة لجػػػاف التكظيػػػؼ ب ػػػدرات المػػػرأة اإلداريػػػة   .10
 .يحكؿ دكف كصكليا لممناصب اإلدارية العميا
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بالفقرة
بدرجةبالموافقة

ك يرةب
قميمةببقميمةبمتوسطةبك يرةبجدا

بجدا
 نكع انجتماعو(للمجندر)ا ث افة الديكاف بالنسبة المجاؿ الثالث:

يمػػػػػػنح ديػػػػػػػكاف المػػػػػػػكظليف فػػػػػػرص متكافةػػػػػػػة لكػػػػػػػال   .1
 .الجنسيف لمحصكؿ عمى الكظيلة

     

ىك نػػػػكع انجتمػػػػاعو(الىنػػػاؾ اعت ػػػػاد أف الجنػػػدر )  .2
قتصػػػػادية كاجتماعيػػػػة كلػػػػيس نتػػػػاج تػػػػرؼ حاجػػػػة ا
 .فكرم

     

تغيير الػدكر  إلىتح يؽ المساكاة الكاممة قد يؤدم   .3
 .الت ميدم لممرأة فو األسرة كالمجتمو

     

عمػػػػى الت ػػػػدـ  المػػػػرأةتشػػػػجيو يجػػػػب عمػػػػى الػػػػديكاف   .4
ء لمكظػػػاةؼ اإلداريػػػة العميػػػا بيػػػدؼ تح يػػػؽ ال ضػػػا

 .زاتعمى التحي

     

كصػكؿ المػرأة لمناصػب قياديػة  ت بؿ الديكاف فكػرةي  .5
 .عميا

     

تشػػجيو المػػرأة عمػػى انبتكػػار  يعتمػػد الػػديكاف ث افػػة  .6
 .اإلدارم كاإلبداع

     

7.  
بكجػكد الخبػرة اإلداريػة الساةدة لدل الديكاف  الث افة

الالزمػػػػة  لػػػػدل المػػػػرأة ممػػػػا يمكنيػػػػا مػػػػف الكصػػػػكؿ 
 .لممناصب اإلدارية العميا

     

لػػػػدييا ال ػػػػدرة عمػػػػى تنميػػػػة ث ػػػػة الػػػػديكاف أف المػػػػرأة   .8
 .قدراتيا اإلدارية
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بالفقرة
بدرجةبالموافقة

ك يرةب
قميمةببقميمةبمتوسطةبك يرةبجدا

بجدا
 معايير الترقية فو السمـ الكظيلو الرابو: المجاؿ

يراعػػى ال ػػانكف عنػػػد ترقيػػة المػػػكظليف فػػو الػػػدكاةر   .1
      .الحككمية مبدأ تكافؤ اللرص

ت يػػيـ األداء بػػيف المػػكظليف يػػتـ عنػػد التسػػاكم فػػو   .2
 انختيػػػػار حسػػػػب األقدميػػػػة كلػػػػيس حسػػػػب الجنػػػػدر

 .)النكع انجتماعو(
     

بالنسػبة كالشػلافية  تتميز معايير الترقية بالكضكح   .3
 .لكال الجنسيف

     

المعايير الكاضحة لممناصب اإلدارية العميا تشجو   .4
 . ليذه المناصب كال الجنسيف عمى الت دـ

     

تمييز فػو مشػاركة المػكظليف كالمكظلػات  يكجد ن  .5
فػػػػػػو بػػػػػػرامج بنػػػػػػاء ال ػػػػػػدرات كاللعاليػػػػػػات المحميػػػػػػة 

 . كالدكلية
     

تشػػػجيو  تيىيػػػؿ كبنػػػاء قػػػدرات المكظلػػػات اإلداريػػػة   .6
 .لتمكينيف مف الت دـ كالترقو فو الكظاةؼ

     

يسػاعدىف ممػا ح كقيف الكظيلية المكظلات  تدرؾ  .7
 .صكؿ لممراكز العمياكظاةليف لمك  فوعمى الت دـ 

     

تسػػػيؿ عدالػػػة معػػػايير الترقيػػػة فػػػو كصػػػكؿ المػػػرأة   .8
 .لممناصب اإلدارية العميا

     

عمػػى  كالمػػرأة جػػؿالعادلػػة بػػيف الر المنافسػػة تسػػاعد   .9
      .لممناصب العمياالمرأة ترقية 
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بالفقرة
بدرجةبالموافقة

ك يرةب
قميمةببقميمةبمتوسطةبك يرةبجدا

بجدا
 :ات الشخصيةعي الم مس:المجاؿ الخا

ضعؼ ث افة المرأة بالح كؽ كالكاجبات التو كلميا   .1
ليػػػػػػا ال ػػػػػػانكف كالتشػػػػػػريعات ممػػػػػػا يعيػػػػػػؽ كصػػػػػػكليا 

 .لممناصب اإلدارية العميا
     

ضعؼ قدرة المرأة عمى المكاجية كالتحػدم يسػاىـ   .2
 .فو قمة كصكليا لممناصب ال يادية العميا

     

سػػيؤدم إلىماليػػػا كصػػكؿ المػػرأة لمناصػػب قياديػػة   .3
 .دكرىا األسرم

     

طمػػكح المػػرأة محػػدكد بالنسػػبة لمكصػػكؿ لممناصػػب   .4
 .ال يادية

     

ةيػات ممػا يصػعب كصػكليا تركز المػرأة عمػى الجز   .5
 .لمراكز صنو ال رار

     

عػدـ ث ػػة المػػرأة ب ػػدراتيا يعيػػؽ كصػػكليا لممناصػػب   .6
 .ال يادية العميا

     

ية لدل المرأة كزيادة األسر  تعدد المسؤكلياتيعتبر   .7
 .معي ان لت دـ المرأة األعباء عمييا

     

خػػػكؼ المػػػػرأة مػػػػف كقػػػكع مشػػػػكالت أسػػػػرية بسػػػػبب   .8
طكؿ غيابيا يحكؿ دكف ت دميا لمكظاةؼ اإلداريػة 

 .العميا
     

قمػػػػػػة متابعػػػػػػة المػػػػػػرأة لمتعمػػػػػػيـ العػػػػػػالو يحػػػػػػكؿ دكف   .9
 .كصكليا لممناصب اإلدارية العميا

     

لػػو تػػيثير اصػػب اإلداريػػة العميػػا المػػرأة لممنكصػػكؿ   .10
 . سمبو عمى حياتيا انجتماعية كاألسرية
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بب(3مم قبرقمب)
با صائيةب أددادبموظفيباإلدارةبالعميابفيبالوزارات

 اإلجمالً الكلً مدٌر دائرة مدٌر عام وكٌل وزارة مساعد وكٌل وزارة الوزارة

 االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
 

1 3 19 24 

 رة العامة للمحرراتاالدا
   

1 1 

 االشغال العامة واإلسكان
 

2 3 21 26 

 االعالم
 

1 2 6 9 

 االقتصاد الوطنً
  

5 26 32 

 16 10 4 1 1 االمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 االوقاف والشئون الدٌنٌه
 

7 29 37 

 2 التخطٌط
 

3 5 10 

 التربٌة والتعلٌم العالً
 

2 9 45 56 

 الثقافة
 

1 2 5 8 

 1 الحكم المحلً
 

9 19 30 

 80 68 10 1 1 الداخلٌه

 الزراعه
  

4 25 29 

 السٌاحه واالثار
  

1 1 2 

 الشؤون االجتماعٌه
 

1 3 18 22 

 1 الشئون الخارجٌة
 

1 2 4 

 الشباب والرٌاضه
  

7 15 23 

 الصحة
  

15 191 225 

 1 العدل
 

6 5 12 

 المجلس األعلى للقضاء   -العدل 
   

5 5 

 النٌابة العامة -عدل ال
   

1 1 

 دٌوان الفتوى والتشرٌع -العدل 
  

1 0 1 

 العمل
 

1 4 20 25 

 المالٌة
 

1 8 76 85 

 1 المجلس التشرٌعً
 

3 12 16 

 دٌوان القضاء الشرعً -المحاكم الشرعٌه 
  

1 18 19 

 النقل والمواصالت
  

6 12 18 

 الهٌئة العامة لتشجٌع االستثمار
   

1 1 

 العامة للمدن الصناعٌة والمناطق الصناعٌة الهٌئة
   

1 1 

 الهٌئة العامة للمعابر والحدود
  

1 0 1 

 1 دٌوان الرقابة المالٌة واالدارٌة
 

1 14 16 

 1 دٌوان الموظفٌن العــام
  

13 14 

 1 سلطة االراضً
 

1 11 13 

 1 سلطة الطاقة والموارد الطبٌعٌة
 

1 5 7 

 1 سلطة جودة البٌئة
 

1 4 6 

 سلطه المٌاه الفلسطٌنٌه
  

1 2 3 

 شؤون المرأة
 

1 
 

3 4 

 10 7 1 1 1 شئون االسرى والمحررٌن

 هٌئة التوجٌه واإلرشاد
   

7 7 

 899 723 123 14 15 اإلجمالً الكلً

 (2013المصدر )ديكاف المكظليف العاـ,
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ب(ب4)برقمبمم ق
بالوزاراتبفيباالداريةب المناصببوالموظفاتبالموظفينب أددادبا صائية

 
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 
 مدٌر مدٌر A1 A1 A2 A2 A4 A4 الوزارة

نائب 
 مدٌر

نائب 
 مدٌر

رئٌس 
 قسم

رئٌس 
 قسم

رئٌس 
 شعبة

رئٌس 
 شعبة

اجمالً 
الذكور فً 

 الوزارة

اجمالً 
االناث فً 

 الوزارة

اجمالً الوزارة 
 كل عامبش

 15651 6864 8787 2 14 229 313 48 73 6 46 0 11 0 3 0 1 وزارة انتربيت وانتعهيى انعبني
 9261 2747 6514 156 374 158 628 6 9 21 215 0 16 0 0 0 1 وزارة انصحت

 1347 206 1141 2 16 6 62 0 3 1 29 1 6 0 0 0 1 وزارة االوقبف وانشؤوٌ انذينيت
 563 85 478 1 4 6 16 0 4 12 55 1 5 0 1 0 1 وزارة انًبنيت

 433 147 286 2 3 5 17 0 2 3 13 1 3 0 1 0 0 وزارة انشؤوٌ االجتًبعيت
 387 56 331 2 5 11 55 4 15 7 62 0 10 0 1 0 1 وزارة انذاخهيت
 335 22 313 2 17 3 21 0 2 0 25 0 3 0 1 0 0 وزارة انسراعت

 250 19 231 0 6 4 21 0 0 0 19 0 1 0 1 0 0 ثوزارة االتصبالث وتكنونوجيب انًعهويب
 246 26 220 1 3 3 19 0 2 1 25 0 5 0 0 0 1 وزارة االقتصبد انوطني

 201 23 178 0 3 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 انًجهس األعهي نهقضبء   -انعذل 
 195 29 166 0 11 2 8 0 1 4 15 0 3 0 1 0 0 وزارة انعًم

 170 16 154 0 2 3 12 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 وزارة اننقم وانًواصالث
 166 9 157 0 12 2 23 0 0 1 14 0 8 0 0 0 0 وزارة انشببة وانريبضت

 157 19 138 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 اننيببت انعبيت -انعذل 
 143 12 131 0 8 2 24 0 0 3 18 0 4 0 1 0 0 وزارة االشغبل انعبيت واإلسكبٌ

 137 14 123 0 2 4 19 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 ديواٌ انقضبء انشرعي - انًحبكى انشرعيو
 113 10 103 0 5 0 7 3 10 0 21 0 9 0 0 0 1 وزاره انحكى انًحهي

 90 9 81 0 1 1 7 0 0 0 6 0 7 0 0 0 1 وزارة انعذل
 44 5 39 0 0 0 6 0 0 0 8 0 1 0 1 0 1 وزارة شئوٌ االسرى وانًحرريٍ

 40 5 35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 الثبروزارة انسيبحو وا
 36 11 25 0 0 4 4 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 وزارة انثقبفت

 33 10 23 0 0 3 5 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 وزارة انتخطيظ
 31 9 22 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 وزارة االعالو

 29 5 24 0 1 1 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 1 وزارة انشؤوٌ انخبرجيت
 22 15 7 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 وزارة شؤوٌ انًرأة

 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ديواٌ انفتوى وانتشريع -انعذل 

 30093 10378 19715 168 487 452 1277 61 121 63 624 4 110 1 14 0 11 االجمالً
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ب(:بكتاببتسييلبميمةب ا ثة5مم قبرقمب)
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