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 الملخص : 

في   الفلسطينية  المرأة  قضايا  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

وكذلك   المحكمة  العملية  بقضايا  المجالت  االهتمام  مدى  توضح  مؤشرات  تقديم  إلى 

المرأة ودراسة مشكالتها والعمل على وضع الحلول المناسبة لها من خالل دراسة وتحليل  

 . لجامعة األقصى اإلنتاج الفكري لمجلة العلوم اإلنسانية التابعة

البيانات   وتحليل  البحثية  للورقة  كأداة  المعلومات  لجمع  استمارة  الباحثان  واستخدم 

منذ  وتمثل مجتمع وعينة الدراسة من جميع البحوث التي صدرت عن مجلة العلوم اإلنسانية  

 بحث علمي محكم. 399م، والتي بلغ مجموعها اإلجمالي 2019م وحتى 1997العام 

 -ائج :ومن أهم النت

 أن هناك إنتاج فكري ثري وكبير للمجلة . •

 أن هناك إهمال لقضايا المرأة . •

 . 5,6 % أن مشاركة المرأة في إعداد البحوث ضعيفة جدا وبلغت  •

 



 

 

 

Abstract : 

This study aims to provide indicators that show the extent of interest in women's issues, 
study their problems in a timely manner, and work to develop appropriate solutions for 
them, through studying and analyzing the intellectual production of the Human Sciences 
Journal of the Al-Aqsa University Journal, Fahd's prestigious magazine issued by a large 
university. The year 1997 AD, and to the present day it issued dozens of volumes that 
contained hundreds of original and refereed research papers, prepared by a group of 
distinguished researchers . 

The most important results are: 

• There is a rich and large intellectual production for the magazine, dealing with 
many important areas and topics; 

• but there is clear neglect of women's issues; 
• The rate of women's participation in preparing research was also very weak, 

amounting to 5.6%. 

 

 

 

 :مقدمة

االجتماعي   البشري  الموردعتبر  ي والتغير  التنمية  عوامل  أهم  من 

أي مجتمع  واالقتصادي والمرأة  و  . في  المجتمع  تَعكس    ته،مرآنصف  التي  فهي 

وُمسانَدتها  ها 
ِ
لُحقوق الُمجتمع  مراعاة  وبقدر  وُرقّيه،  وتَطّوره  تقّدمه  مدى 

ه؛  
ِ
بأجيال ارتقاؤه  يَكوُن  بتعليمها  ورعايتهواالهتمام  بالمرأة  ليست   افاالهتمام 

ترتَبط   وطنّيٌة  قضّيٌة  بل   
ٍ
إنسانّية  

ٍ
قضّية الفكريّة،  بُمجّرد  المجاالت  مختلف 

 . والسياسّية، واالقتصادية



تهميش أ  إن  يعمل يعتبر  إقصائها    والمرأة  الذي  المجتمع  لنصف  إلغاء 
الثاني النصف  وإعداد  تربية  الطاقةعلى  نصف  فهي  وبالتالي  ، البشرية  ، 

التنمية والتغير االجتماعي واالقتصادي، مؤشرًا هاما في ومساهمتها في عملية  
المجتمعات. تلك  في  المرأة  دور  إلى    تغّير  مضطرة  نفسها  تجد  جعلها  ما  هذا 

في   تنشأ  التي  التغيرات  مواجهة  تستطيع  حتى  باستمرار  شخصيتها  تطوير 
يكتنفها،   الذي  تتميز  "المجتمع  الفلسطينية  المرأة  جعل  ما  بخصوصية وهذا 

ة من خصوصية قضيتها الوطنية التي شكلت حياتها وشخصيتها وأثرت مستمد
 جامعة االقصى  ) 255 :2004 على مسيرة كفاحها".  (جودة وحجو،

تع" التي  الظروف  ذات  الفلسطينية  المرأة  في  وتعيش  نظيراتها  يشها 
القديمة من عادات   الموروثات  التي سيطرت عليها  العربية واإلسالمية  البيئات 
وتقاليد، إال أن المرأة الفلسطينية منذ مطلع القرن العشرين تؤدي دورًا متميزًا  
عن شقيقاتها العربيات بسبب خصوصية المجتمع الفلسطيني، وما تعرض له 
تقف   المرأة  جعلت  وممتلكاته،  أرضه  واغتصاب  هويته  لطمس  محاوالت  من 

 ) 901: 1988بجانب الرجل لمواجهة هذه الهجمة". (سامح، عالية، 

الت األهمية  وتلك  الفلسطينية  المرأة  تلعبه  الذي  الدور  تكتسيها هذا  ي 
المجتمع   ومؤسسات  الحكومية  الدوائر  كل  على  يحتم  بها؛  تقوم  التي  األدوار 
بروية  مشكالتها  وتفحص  بها،  المتعلقة  وبالقضايا  بها  االهتمام  المدني 

أظهرت    )2017يما:  (سلمان، ر   وفي دراسةوالعمل على وضع الحلول الناجعة لها،  
ضدها،  الممارسة  واالنتهاكات  القانون  في  وحقوقها  المرأة  قضايا  أن  نتائجها 
كانت هي أكثر ما يتم قراءته في الصحافة النسائية، وهو يدلل على االهتمام بها  

ومشاكلها، خالل   وبقضاياها  النساء  تفضلها  التي  الموضوعات  أكثر  عن  أما 
فقد   لألنترنت،  دراسةمتابعتها  فداء:    بينت  المطبخ  2019(فرج،  موضوعات  أن   (

أما  االنترنت،  على  النساء  متابعتها  تفضل  التي  الموضوعات  كأفضل    ُصنفت 
(اللبابيدي:   المرأة دراسة هي العنف األسري،    بينت   )2016دراسة  أكثر قضايا  أن 

(أبو دراسة  مع 2015طه:    أما  الصراع  في  ملحوظ  دور  الفلسطينية  للمرأة  أن   (
ضعيفا،  ا كان  األخرى  المجتمعية  المجاالت  في  دورها  لكن  بينت  الحتالل،  وقد 

وكذلك    ) انخفاض نسبة وجود المرأة في مراكز صنع القرار،2012دراسة ( القطب:  
نادية:   (الدلو،  تواجه 2011دراسة  الفلسطينية  المرأة  أن  نتائجها  اسفرت  التي   (

المختل الحياة  مجاالت  كافة  في  كبيرًا  نصيب  تمييزًا  وانخفاض  الرجل،  أمام  فة 
القيادية،   المناصب  في  (شمعون:  المرأة  دراسة  أن  2010وفي  نتائجها  بينت   (



صورة المرأة في قطاع غزة هي الصورة النمطية للمرأة المقهورة والمضطهدة،  
التغيير،   على  وقادرات  مستقالت  أو  ناجحات  لنساء  نماذج  دراسة  وتغيب  أما 

الصحافة )  2008(عواد:   تناولتها  التي  القضايا  أكثر  أن  نتائجها  فأظهرت 
ال  هي  االجتماعي،  الفلسطينية  والنوع  السياسية  (جودة:  قضايا  فقد  6200أما   (

تدريس نحو  إيجابية  اتجاهات  وجود  عن  نتائجها  مجال   أظهرت  في  المرأة 
الفلسطينية   المرأة  لجان  اتحاد  أجراها  دراسة  وفي  الجامعي،  )  2017(التدريس 

تأثرها   ومدى  الفلسطينية  اليسارية  السياسية  األحزاب  في  النساء  واقع  حول 
ونساًء   رجاًال  المبحوثين  جميع  أن  نتائجها  أظهرت  السياسي،  اإلسالم  بصعود 

 غير راضين عن واقع النساء داخل األحزاب السياسية.

أو    لنا من خاللها معرفة مشكالت مجتمع ما،  أكثر الطرق التي يمكن  من 
 .أو المخرجات البحثية ظاهرة ما، هي الدراسات العلميةتفشي أسباب 

عمران،   وبن  (مرجين  الجامعات 1:  2018ويقول  في  البحثية  المخرجات  أن   (
 الليبية، تقسم إلى ثالثة أنواع هي: 

 ة الجامعية األولى. مشاريع التخرج البحثية في المرحل  -

 مخرجات برامج الدراسات العليا من الرسائل واألطاريح. -

 البحوث والمقاالت العلمية التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس.  -

الجامعات  في  الموجود  ذاته  هو  الذكر  آنف  البحثية  المخرجات  وتصنيف 
المحافظات   في  تنتشر  التي  ومنها  الفلسطينية،  والجنوبية،  جامعة  الشمالية 

هي    األقصى عليها  التي  يشرف  وأكاديميًا،  علميًا  مستقلة  حكومية  مؤسسة 
لقانون   ووفقًا  مسؤولياتها.  ويتحمل  سياساتها  يقرر  مستقل  أمناء  مجلس 

) رقم  العالي  لعام  6التعليم  وزارة  2018)  عن  بمقتضاه  الصادرة  واألنظمة  م 
العالي والتعليم  المعرفو  ،التربية  نشر  إلى  الجامعة  جذورها، تهدف  وتعميق  ة، 

المفاهيم   إلى  تستند  فلسفة  إطار  في  وتطويره  الفلسطيني  المجتمع  وخدمة 
  الوطنية وتراث الحضارة العربية واإلسالمية.

العلمي في جامعة األقصى  و البحث  مجلة، تسمى: مجلة تصدر عن عمادة 
شهر األول في    دورية علمية محكمة تصدر في عددين، وهي مجلة  جامعة األقصى

سنوياً  يونيو  شهر  في  والثاني  منها    .يناير  األولى  األربعة  المجلدات  وقد صدرت 
تحت اسم مجلة كلية التربية ثم تغير االسم إلى مجلة جامعة األقصى في المجلد 

م، وكانت تضم بحوث في العلوم اإلنسانية 2001صدر في يناير عام    الذي الخامس  



والتطبيقية الطبيعية   .والعلوم 
م عام  بدءًا  الثامن  المجلد  المجلة    2004ن  فصل  اإلنسانية   إلى مجلةتم  العلوم 

والتطبيقية الطبيعية  العلوم  على    .ومجلة  األقصى  لجامعة  الرسمي  (الموقع 
 صباحًا)  1:00، 2020/ 4/ 25األنترنت، 

المجلدات واألعداد التي صدرت عن مجلة العلوم   اطالع الباحثان على  وبعد
موقع الجامعة، تبين أن المجلد األول للمجلة صدر في العام  الل  خ  اإلنسانية من

العدد األول1997 الثالث والعشرين، صدر منه  وآخر مجلد وهو  أن  فقط  م،  ، حيث 
ن : خمس وأربعيهي  كل مجلد يضم عددين، بمعنى أن إجمالي األعداد التي صدرت

ايا ومحاور  ، تناولت تلك األعداد مجموعة كبيرة من البحوث التي تناولت قضاعدد
واالجتماعية   التربوية  منها  والطبيعية،  اإلنسانية،  العلوم  في  متنوعة 

 والسياسية واالقتصادية، ,,,,,,,,,,,,,الخ.

وقد سعى الباحثان من خالل هذه الدراسة التعرف على واقع تناول قضايا 
سانية التي تصدر عن الجامعة، فهذا اإلنتاج الفكري  المرأة في مجلة العلوم اإلن

وصل   الذي  أربعمائة  تقريبًا  الكبير  ومنهج  بحثإلى  معمقة  دراسة  إلى  يحتاج   ،
كمية،   إلى  النوعية  البيانات  تحويل  خاللهما  من  إلى  نستطيع  الباحثان  لجأ  لذا 

) بأنه 156:  2018منهج الدراسات الببليومترية الذي عرفه (الشافعي وكمال الدين،  
دراس  إلى  ينصرف  الذي  البحث  أو  العلم  أو  "ذلك  العام  الفكري  اإلنتاج  ة 

فيه   وتطبق  ونوعية،  كمية  دراسة  بعينه؛  موضوعًا  يتناول  الذي  أي  المتخصص، 
واإلحصائية" الرياضية  المناهج  مدى   غالبًا  على  الوقوف  من  يمكننا  النوع  فهذا 

البحوث   تلك  أغوار  سبر  وكذلك  المختلفة،  المرأة  بقضايا  الباحثين  اهتمام 
أكثر  أي  ومعرفة  وكذلك    وتصنيفها  والدراسة،  بالبحث  تناولها  تم  المرأة  قضايا 

الحكم على   لنا من خاللها  يمكن  المؤشرات  تلك  كل  اإلناث،  الباحثين من  تعداد 
 واقع االهتمام بقضايا ومشكالت المرأة الفلسطينية.

 مشكلة الدراسة:

المجتمع   في  أساسية  ودعامة  أساسية  لبنة  الفلسطينية  المرأة  تعتبر 
التي تهم   القضايا  العديد من  المجتمعات هناك  الفلسطيني، وكأي مجتمع من 

وقد حاولت العديد من المؤسسات   وتنفرد فيها عن الرجل،  المرأة الفلسطينية،
التي   القضايا  تلك  إلى  التطرق  المرأة  شؤون  ومراكز  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 

 .اهتماماتهاوتعالج مشاكل المرأة 



المر  وهموم  قضايا  ومتنوعةإن  كثيرة  الفلسطينية  يزيد  وشائكة  أة  ربما   ،
نتغنى   واألوقات  المناسبات  كل  وفي  المشاكل،  تلك  وكمية  حجم  من  االحتالل 

الدوام المجتمع،    على  نصف  وأنها  بها بالمرأة  نحتفي  العالمي  المرأة  يوم  وفي 
بقضايا حقيقي  اهتمام  هناك  هل  لكن  أجمع،  بالعالم  وهمومها    أسوة  المرأة 

االهتمام الحقيقي، في أبسط صوره يتمثل في تشخيص المشكلة ، فهامشاكلو
وتحديدها ثم وضع الحلول لها، أما أن نبقى نتحدث عن قضايا المرأة عبر وسائل 
اإلعالم وفي المناسبات العامة والخاصة، فهذا لن يضع أي حل ألي مشكلة من 

ول لها، هو  مشاكل المرأة، ولعل أفضل الطرق لدراسة المشاكالت ووضع الحل 
العلمي.  عام    الكثيرقام    وقد  البحث  المرأة بشكل  لقضايا  التطرق  الباحثين  من 

خاص،   بشكل  الفلسطينية  مراكز  ووالمرأة  من  العديد  في  دراساتهم  نشر  على 
إيجاد   والعمل على  الضوء عليها،  المحكمة من أجل تسليط  والمجالت  األبحاث 

منها   تعاني  التي  للمشاكل  ركن الحلول  بصفتها  حقوقها  نيل  أجل  من  المرأة 
 . أساسي في بناء المجتمع

الباحثان   حاول  فقد  االهتمام    فيلذا  واقع  على  التعرف  البحثية  الورقة  هذه 
ببليومتري   تحليل  عمل  خالل  من  الفلسطينية،  المرأة  جامعة بقضايا  لمجلة 

 م 2019 -1997األقصى، مجلة العلوم اإلنسانية، خالل األعوام من  

 كن صياغة مشكلة الورقة البحثية بالسؤال اآلتي:ويم

في   الفلسطينية  المرأة  قضايا  تناول  واقع  اإلنسانيةما  العلوم   -مجلة 

 م 2019 -1997جامعة األقصى، خالل الفترة من 

 وتتم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل تحليل العناصر والمؤشرات اآلتية:

 سنة النشر والعدد. -1

 اإلجمالي للبحوث المنشورة، وعدد البحوث في كل مجلد وعدد.العدد  -2

 عدد المشاركين في كل بحث، والعدد اإلجمالي للباحثين.  -3

 (ذكر، أنثى)  نوع الباحثين  -4

 لغة البحث (عربي، إنجليزي)  -5

 الموضوعات التي بحثت.  -6

 أهداف الورقة البحثية:



ا -1 مجلة  في  الفلسطينية  المرأة  قضايا  تناول  واقع  على  لعلوم التعرف 
 اإلنسانية في جامعة األقصى الحكومية.

الكشف عن حقيقة االهتمام بالمرأة الفلسطينية وقضاياها ومشكالتها،  -2
اإلنسانية العلوم  لمجلة  الفكري  لإلنتاج  الببليومتري  التحليل  خالل   -من 

 جامعة األقصى.

 أهمية الورقة البحثية: 

تتناول   -1 أنها  البحثية  الورقة  أهمية  أال  تعود  المجتمع،  نصف  بالدراسة 
لها   وكان  العزيز،  كتابه  في  القدير  العلي  هللا  أعزها  التي  المرأة،  وهي 
شرف أن يُقرن اسمها باسم سورة في القرآن الكريم (سورة النساء)، 
على   وهو  وسلم"  عليه  هللا  "صلى  محمد  الرسول  كالم  أخر  من  وكان 

المست وعلى  خيرا،  بالنساء  استوصوا  الموت،  الوطني  فراش  وى 
بالنضال  ومشهود  حافل  تاريخ  الفلسطينية  فللمرأة  والقومي، 
يعني   المرأة  فصالح  االجتماعية،  النواحي  في  أما  والصمود،  والتضحية 
صفاء المجتمع ككل ونقاءه من الخبث والشوائب، وبعده عن االنحراف 
والسير على جادة الطريق، فهي المؤسسة التربوية األولى المنوط بها 

 النشء كي يصيروا مواطنين صالحين. إعداد
التي   -2 األقصى،  جامعة  عن  تصدر  التي  اإلنسانية  العلوم  مجلة  اختيار 

بدأت   التي  الجنوبية  المحافظات  في  الجامعات  وأعرق  أقدم  من  تعتبر 
ثم تحولت إلى كلية للتربية،  م كمعهد للمعلمين  1955بالعمل في العام  

المؤهال كافة  تمنح  كبيرة  جامعة  صارت  واألكاديمية،  ثم  العلمية  ت 
المحافظات  جامعات  مستوى  على  الطالب  من  األكبر  العدد  وتضم 

 الجنوبية. 
الفكري   -3 النتاج  تحليل  في  الببليومترية  الدراسات  منهج  استخدام 

 الصادر عن مجلة العلوم اإلنسانية.
يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الورقة البحثية أعضاء اللجنة العلمية  -4

العلوم اإلنسانية، أو أي مجلة علمية محكمة تصدر عن الخاصة بمجلة  
جامعات أخرى أو مراكز بحثية، في التعرف على توجهات الباحثين، وأكثر 
الموضوعات التي تحظى باهتماماتهم، وكذلك توجيههم إلى موضوعات 

 تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة.

 مصطلحات الورقة البحثية:



(  الفلسطينية:المرأة   -1 عمرها  تجاوز  التي  الراشدة  األنثى  عامًا، 18هي   (
الفلسطينية،  الجنسية  وتحمل  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  القوانين  حسب 

 وتسكن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الشتات.
الفلسطينية:  -2 المرأة  المواضيع   قضايا  إجرائيًا:  الباحثان  يعرفها 

الع مجلة  في  أعدادها،  المنشورة  آخر  وحتى  صدورها  منذ  اإلنسانية  لوم 
والتربوية،  النفسية، واالجتماعية،  المجاالت:  كافة  المرأة في  والتي تخص 
بالدراسة   الباحثون  تناولها  والتي  والثقافية.  والسياسية،  واالقتصادية، 

 والتحليل. 
المحكمة: -3 العلمية  الورقة    المجالت  هذه  في  هنا  بها  البحثية،  ويقصد 

عن   تصدر  التي  اإلنسانية  العلوم  مجلة  بأنه  إجرائيًا:  الباحثان  ويعرفها 
م  1997عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األقصى، منذ العام  

الباحثون  يقوم  عددين،  على  مجلد  كل  يحتوي  عام،  كل  في  مجلد  بواقع 
التق سالمة  من  التحقق  بعد  فيها  أبحاثهم  بنشر  بشروط والمهتمون  يد 

 .النشر بالمجلة
الببليومترية: -4 دراسة    الدراسة  إلى  ينصرف  الذي  البحث  أو  العلم  ذلك 

بعينه  موضوعَا  يتناول  الذي  أي  المتخصص،  أو  العام  الفكري  اإلنتاج 

(بن   واإلحصائية.  الرياضية  المناهج  غالبًا  فيه  ونوعية، تطبق  كمية  دراسة 

 )18: 2005شعيرة، 

استخدام األساليب اإلحصائية والكمية في    ًا بأنها:ويعرفها الباحثان إجرائي
للبحوث   والعددية  والموضوعية،  والتأليفية،  الشكلية،  الخصائص:  تحديد 
ما  األقصى  جامعة  لمجلة  التابعة  اإلنسانية  العلوم  مجلة  في  المنشورة 

 م.2019 -1997بين العامين: 

 حدود الورقة البحثية: 
الورقة البحثية على دراسة وتحليل البحوث  تقتصر هذه    الحد الموضوعي: -1

جامعة   لمجلة  التابعة  اإلنسانية  العلوم  مجلة  في  المنشورة  العلمية 
الباحثين،   إعداد  من  تحليل  استمارة  باستخدام  كميًا  تحليًال  األقصى، 
وتتضمن المحاور اآلتية: السنة، المجلد، العدد، أعداد الباحثين المشاركين  

البحث، لتحديد البحوث التي تناولت قضايا المرأة،    في كل بحث، النوع، لغة
 ثم تصنيف تلك القضايا. 

 مجلة العلوم اإلنسانية التابعة لجامعة األقصى. الحد المكاني: -2



جميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم اإلنسانية التابعة   الحد الزماني: -3
د الثالث  وحتى العدد األول في المجل  1997لجامعة األقصى خالل الفترة من  

 م 2019والعشرون للعام 

 اإلطار النظري: 

 قضايا المرأة الفلسطينية: المحور األول:  
ينجب   الذي  المجتمع  نصف  وهي  المجتمع،  عناصر  أبرز  أحد  المرأة  تعتبر 
 وجعل 

ٍ
 عظيمة

ٍ
ويربي النصف اآلخر، وقد خّص هللا سبحانه وتعالى المرأة بمكانة

لها الكثير من الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم، وقد أوصى بها أمًا وأختًا  
الح من  وأعطاها  الرجل،  مثل  مثلها  وكرمها  الحياة  وزوجًة،  لها  يضمن  ما  قوق 

 أدوارًا مهمًة في جميع مجاالت الحياة.المرأة شغلت وقد بكرامة، 
نوعية لقد   حالة  والدولي  العربي  العالم  في  الفلسطينية  المرأة  شكلت 

والفداء،   التضحية  في  واقعًا وفريدة  عليها  فرضت  وظروف  بمراحل  ومرت 
في   غاية  واجتماعيًا  واقتصاديًا  االنتداب  سياسيًا  منذ  والشدة،  الصعوبة 

عام   الفلسطينية  األراضي  واحتالل  النكبة  أحداث  ثم  فالهجرة  1948البريطاني،   ،
كل تلك    ،والنزوح، وصوًال إلى االنقسام الفلسطيني  1967األولى، ثم النكسة عام  

 كل أن  إال األحداث جعلت من المرأة الفلسطينية أكثر شرائح المجتمع تضررًا،
 النسوية الحركة إن  ع.الواق هذا تغيير في ورغبة وصموداً  إصراراً  إال هايزد لم ذلك

 المستوى  على وحيوية اً نشاط النسوية الحركات أكثر من هي فلسطين في
 الوطني، النضال مستوى على حافل تاريخ لها الفلسطينية فالمرأة العربي،
في    األهلي،  والعمل الشعبي،  الحراك  السبق  الفلسطينية  للمرأة  كان  لقد 

بداية   مع  الماضي،  القرن  عشرينيات  منذ  السياسي  العمل   ظهور   ممارسة 
  النضالي  دورها فتميز  بالغة، أهمية  لمشاركتها وكانت الشعبية، النضال حركات

 المرأة  استطاعت فقد ةالحيا نواحي كافة  على  انعكس حيث بالشمولية،
 تفرضها كانت التي الحصار سياسة عن الناجم الضرر من  تحد أن الفلسطينية

 وتوفر والمطاردين، المجاهدين تؤوي فكانت  المطلوبين، على االحتالل قوات
 المادي الدعم وتوفير واألسرى، الشهداء أسر  وتساند لهم، والملبس  المأكل

 ) بتصرف52: 2015م. (كريم، همسة، له والمعنوي
فقد ُعرف دورها على مدى قرن من الزمان في صنع جيل قادر على أن يؤدي  
رسالة عظيمة في فلسطين رغم ظروف القهر واالحتالل الذي ال يزال يربض على 
فلم  الشرعية،  غير  الوسائل  بكل  األرض  هذه  على  االستيالء  في  ويمعن  أرضنا 



حاال وفي  كانت  بل  األبناء،  تربية  عند  بالوقوف  دورها  المربية  يقتصر  كثيرة  ت 
مشوار   رفيقة  واالبنة،  والزوجة  واألخت  األم  فهي  لألسرة،  والموجهة  والمعيلة 
طويل من التضحية والبذل والعطاء، وقفت إلى جانب أخيها الرجل في كل مراحل  
النضال وحلم تحقيق االستقالل، عندما يسقط شهيدًا، فإن أكثر من يحمل همه 

ا  أو  فزوجته،  تكن،  لم  وإن  والدولة  أمه،  البناء  عن  الحديث  وعند  ابنته،  أو  خته 
العمل   مجاالت  كافة  في  نفسها  أقحمت  قد  نجدها  والمشاركة،  المدنية 
والجماهيري،   االجتماعي  والعمل  واالقتصاد  والتعليم  الصحة  في  الميداني، 
وكانت  المجالت،  كافة  في  قوية  نفسها  وأثبتت  السياسي،  العمل  في  وكذلك 

اوزه، وهو حقها فبعد أن أثبتت نفسها في مقارعة العدو  رقمًا صعبًا يصعب تج
 يحق لها أن تكون شريكة في البناء وفي صنع القرار الفلسطيني.

الحياة،           مجاالت  كافة  المرأة  ولوج  عن  نتحدث  أننا  هذا وطالما  أن  بالتأكيد 
األمر سيفتح المجال أمام بروز بعض المشكالت التي ستواجه المرأة، خاصة أن  

عن   عالوة  بالذكوري،  يوصف  الفلسطيني   االجتماعي الواقع  تأثرالمجتمع 
 النحو، هذا على تشكيله في ساهما  أساسين بعاملين الفلسطيني للشعب

 السائدة االجتماعية الثقافة بلور الذي الثقافي الموروث فياألول:   العامل  تمثل
 العربية باألمة التاريخي  االرتباط من  والمستمد الفلسطيني المجتمع  في 

 ارتبط  فقد ر:اآلخ  العامل أما ، الديني الموروثوالتقاليد وكذلك  العاداتو
 ظل  في خصوصا نيیالفلسط المجتمع  شهیعی الذي السياسي بالواقع
اإلسرائيلي  إبان بها مریو مر التي  األزمات الواقع  االحتالل  عن  عالوة  ذلك  كل   ،

 بشكل عام والفلسطينية على وجه الخصوص.أة النفسي والسيكولوجي للمر 
خصوصيتها  من  ويزيد  ومتنوعة،  متعددة  الفلسطينية  المرأة  قضايا  إن 
االحتالل، ففي البعد الديني، هناك فقه كامل يتعلق بالنساء، واألحكام المتعلقة  

االجتماعي:   المستوى  وعلى  وغيره،  والميراث  والطالق  القضايا بالنكاح 
داخل األسرة الواحدة وخارجها، واالتباطات االجتماعية بصورة عامة،   والعالقات

للمرأة  السياسية  المشاركة  وواقع  السياسي،  المستوى  على  وكذلك 
والتنظيمات  األحزاب  في  دورها  وكذلك  القرار،  صناعة  في  ودورها  الفلسطينية 

والم والقضايا  الفلسطينية،  العاملوالتجمعات  المرأة  تواجه  التي  ة، شكالت 
 وأدوارها في االقتصاد والتكنولوجيا وغيرها. 

توضح  التي  واألبحاث  الدراسات  من  المزيد  إلى  تحتاج  القضايا  تلك  كل 
منا   إيمانًا  لها،  المناسبة  الحلول  ووضع  انتشارها  ومدى  الظواهر  تلك  حقيقة 



وبالقضايا  بها  حولها  من  باهتمام  استشعارها  وأهمية  المحوري  المرأة  بدور 
 ها.المتعلقة ب

 الدوريات العلمية: المحور الثاني: 
 أشكال يتضمن، جديد فجر ببزوغ م 1609سنة دورية مادة أول ظهور يرجع

 الجديد الشكل وانتشر ألمانيا في أوجزبرج في مدينة ذلك وكان الفكرية الرسالة
 من خطراً  مصدراً  اآلن  أصبح  حتى أوروبا من مختلفة في أنحاء استحياء على

 من أكثر مدى على كونها التي  الكتاب مكانة وبات يهدد المعلومات مصادر
 بها تفضل عديدة بميزات الدورية حيث تميز الزمان من قرنا وعشرون خمسية

 بينها:  من الكتاب عن

 إلي الكتاب عكس على الدورية تحملها التي واآلراء  النظر وجهات تعدد -
 .واحدة ويةاز  من الموضوع يعالج

 العلمية المادة حداثة يعني مما المعلومة صدور سرعة -
 ) 47: 2006عموما. (شعبان، عبد العزيز،  الدوريات أسعار  انخفاض  -

 تعريف الدورية العلمية:  
 فترات عن يصدر ما بأنه دوري مصطلحر: المختص أكسفورد معجم يعرف

 عرف فقد المسلسل أما الفصليات،و كالشهريات الواحد اليوم تتجاوز منتظمة
 حلقات على تنشر التي  القصة أو منتظم تتابع في يحدث ما بأنه المعجم  هذا في

 في ح (مسلسل)مصطل استعمال على يدل ما التعريف هذا  في نجد وال متتابعة
 تراتبالف فالمقصود )دوري( المصطلح فيه يستعمل الذي السياق نفس

 ) 39: 2012إسماعيل، المنتظم. (مختار،  بالتتابع نقصده عما يختلف المنتظمة
 :العلمية الدوريات خصائص

 رفع في تساعد والتي العلمية المجالت رصانة خصائص يلي فما ندرج
 لنشر الباحثين وجذب عليها، الحفاظ عن فضال والعلمي  األكاديمي مستواها

 :فيها

 .انقطاع دون النشر في طويل تاريخ لها مجلة -

 من سواء الدقيق االختصاص ضمن المشتركين من واسعة قاعدة  -
 . العلمية المؤسسات او الباحثين

 .الدقيق العلمي التخصص من ضيقة حدود في المجلة تخصص يقع ال -



 المعروفين من مستشاريها او تحريرها وهيأة المجلة تحرير رئيس -
 علمية مؤسسات الى وينتمون واألكاديمية، العلمية األروقة في عالميا

 .معروفة وجامعات

. (وزارة التعليم العالي  بجديتها معروفة جهة ناشرها أو المجلة ملك -
 ) 23: 2015والبحث العلمي،  
 مزايا الدوريات العلمية:  

 عن كبديل الجديدة البحوث نتائج نشر للدوريات الرئيسي الهدف
 . بينهم فيما يتبادلونها الباحثون كان التي  الشخصيةواالتصاالت  المراسالت

 الدوريات من اآلن ينشر ما مجموع أن  إلى موضوعية لتقديراتا أكثر وتشير
 هذا في السبب ويرجع دورية ألف 36 إلى   26 بين ما يتراوح العالم  في العلمية

 من عليها وما يطرأ نشرها  وأنماط الدوريات حصر يثيره ما إلى الضخم العدد 
  .تغيير

 ال التي المهام من بعدد تنهض إن طبيعتها بحكم للدوريات الممكن ومن
 خاصة أبواب على الدوريات تشتمل ما فعادة  بها النهوض للكتاب يمكن

 حول النظر وجهات بتبادل تسمح والتي القصوى  األهمية ذات مراسالتبال
 ) 51: 2012(مختار، إسماعيل، .  المنشورة والبحوث المقاالت 

 :يةعيوب الدوريات العلم
 االتصال وسائل بين بارزة مكانة من الدوريات  به حظيت مما الرغم ىعل
 النتقادات الماضية العقود في  تعرضت قد فإنها  قرون، ثالثة من ألكثر  العلمي

 : يلي فيما االنتقادات هذه وتتركز كثيرة
 له تتعرض ما الدوريات من المؤلفين شكوى أسباب أهم النشر: من تأخر -1

 عام. إلى  يصل النشر قد في من تأخر مقاالتهم
 التي يضعها محررو الدوريات. المفروضة القيود  -2
 التي يتم نشرها في الدوريات العلمية.  المقاالت  تشتت -3
 بمحكمين المتخصصة الدوريات تستعين ما عادة م:التحكي قضايا -4

 هذه أن شك وال وتقييمها للنشر المقدمة المقاالت على للحكم محايدين
 المقاالت باستبعاد المجلة مستوى على  المحافظة يكفل ما السياسة

 أو الهابطة المقاالت أو للنشر المؤهلة المواصفات لها تتوفر ال التي
 أن  ذلك  إلى  أضف جسيمة علمية أخطاء على تشتمل التي المقاالت 

 نفس  في الهابطة األعمال بعض نشر دون  تحل لم التحكيم سياسة



 تأكدت التي العلمية األعمال بعض سبيل في فيه وقفت الذي  الوقت 
 .بعد  فيما قيمتها

 ظاهرة تتصلو اإلسراف الدوريات على يؤخذ ما أهم من سراف:اإل  -5
 إليها اإلشارة سبقت التي  التشتت بظاهرة وثيقا اتصاال هذه اإلسراف

 في المنشورة للمقالة الممكن من أنه اليونيسكو أعدتها دراسة تبين وقد
 بالمئة 10 من أكثر اهتمام  تجذب أال التخصص في المعرفة الدوريات إحدى

 .الدورية اهتمام مجال في المتخصصين  من
 العلمي النشاط أن الثابتة الحقائق من م:التقاد معدالت ارتفاع  -6

 من كبيراً  جانبا فإن لذلك  ونتيجة بطبيعته تراكميو تطوري والتكنلوجي
 فقدان بموضوع نتنبأ أن يمكن ال أننا إال محالة ال  متهافت الفكري إنتاجه
 من بينا  اختالفا تختلف التعطل معدالت أن كما لقيمتها، المقاالت  إحدى

 بتصرف )53: 2012(مختار، إسماعيل، ر.  أخ  إلى موضوع
 جامعة األقصى: -مجل العلوم اإلنسانية

تؤمن جامعة األقصى باألهمية القصوى للبحث العلمي ودوره في التنمية 
ومتطلبات الحياة، ومن هذا المنطلق وبالتنسيق مع العمادات واألقسام  

األكاديمية كافة تقوم العمادة باإلشراف على البحث العلمي وعقد المؤتمرات 
جلة علمية العلمية والورش واأليام الدراسية، وتشرف العمادة على إصدار م

محكمة تضم عددين، أحدهما للعلوم الطبيعية والتطبيقية، والثاني للدراسات 
)،  ISSNاإلنسانية والعلوم التربوية، وقد حصل كل عدد على ترقيم دولي خاص (

وتصدر المجلة مرتين كل عام، كما تقوم  مما سهل انتشار المجلة دوليًا.
كانيات والدعم للباحثين، من أجل العمادة من خالل إدارة الجامعة بتوفير اإلم

المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية، وتسهم في توفير الدعم المالي  
للباحثين، وتتحمل مسئولية القيام بترقية أعضاء الهيئة التدريسية من خالل 

 لجان علمية على مستوى الوطن العربي.

السنة، كما تسعى وتطمح العمادة إلى إصدار أعداد المجلة أربع مرات في  
 .إلصدار مجلة للعلوم التربوية والنفسية

  -تصدر مجلة جامعة االقصى عن عمادة البحث العلمي في جامعة األقصىو
فلسطين، وهي مجلة دورية علمية محكمة تصدر في عددين األول في شهر يناير 

 .والثاني في شهر يونيو سنوياً 
اسم مجلة كلية التربية ثم تغير وقد صدرت المجلدات األربعة األولى منها تحت  



االسم إلى مجلة جامعة األقصى في المجلد الخامس الذى صدر في يناير عام 
 .م، وكانت تضم بحوث في العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية والتطبيقية 2001

العلوم اإلنسانية   تم فصل المجلة إلى مجلة 2004بدءًا من المجلد الثامن عام 
 .طبيعية والتطبيقيةومجلة العلوم ال 
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 المحور الثالث: الدراسات الببليومترية: 

 الوصول إلى  يسعى منها كل وتنوعت العلمي البحث مناهج تعددت لقد
 بدراسة وهذا المتاح الفكري  اإلنتاج معظمها في تتداول وهي  معينة  أهداف إلى

 بغرض اإلنتاج لهذا العامة الخصائص تحدد نتائج إلى جوانبه للوصول مختلف
  اإلنتاج. هذا نجاعة معرفة

 ذلك أنها على الببليومترية لدراساتا تعرف الببليومترية: الدراسات تعريف
 أي المتخصص أو العام الفكري اإلنتاج دراسة إلى ينصرف الذي والبحث العلم
 المناهج غالبا فيه تطبق ونوعية،دراسة كمية  بعينه موضوعا يتناول الذي

 ) 54: 1981ة. (شعبان، عبد العزيز، الرياضي
 قائم علم هي الببليومترية الدراسة أن نستنتج التعريف هذا خالل ومن

 وأساليب طرق على الفكري لإلنتاج والنوعية الكميةدراسته  في يعتمد بذاته
  .إحصائيةو رياضية

 :الببليومترية الدراسات استخدامات
 :يلي كما ابرزها أن ونجد النقاط من العديد في  البليومتريةراسات الد تستخدم

 مظاهر وتبيين المتخصص الفكري  لإلنتاج البنيانية الخصائص  تحديد •
 العلمية  الموضوعاتانشطار  أو اندماج

 نماذج لهم ومن معين موضوعي حقل في إنتاجية المؤلفين أكثر تحديد •
 . العلمي البحث في  واضحة

 التخصصات مختلف في والمشترك المنفرد  التأليف خصائص تحديد •
 .الموضوعية

https://www.alaqsa.edu.ps/ar/more/4233/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%25A


 الموضوعي مجالها في اً ر تأثي واألكثر إنتاجية األكثر العلمية الدوريات تحديد •
 .المجاالت مختلف وفي

 واالنتاج االنترنت مواقع تحليل مضمار الببليومترية الدراسات دخلت كما •
 الد لهذه  الجديد المفهوم إطار في وذلك فيها المنشور الرقمي الفكري 
 الشبكةراسات د أوراسات الوابيومترية، بالد عليه والمصطلحراسات 

 )2: 2010. (صباح، محمد، العنكبوتية

 الطريقة واإلجراءات: 
استخدمت الورقة البحثية المنهج الببليومتري، وهو منهج يكثر استخدامه  

أخرى  األيام في عدة علوم  المكتبات والمعلومات، وزاد استخدامه هذه  في على 
عن  بالكشف  المنهج  هذا  ويهتم  النفس،  وعلم  والتربية  اإلنسانية  العلوم  في 

ودراس  معينة،  زمنية  فترة  في  معين  حقل  في  البحث  الفكري  اتجاهات  اإلنتاج  ة 
والتوزيع   التأليف،  وطبيعة  العلمية،  ورتبهم  وانتماءاتهم  الباحثين،  نوع  حسب 

التي تساعد في فهم  الجغرافي للباحثين، ولغة البحث، وغير ذلك من المؤشرات  
 طبيعة النشاط العلمي باعتباره ظاهرة إنسانية اجتماعية. 

الدين،   وكمال  (الشافعي  عرفة  بأن 156:  2018وقد  األساليب )  "مجموعة  ه: 
اإلحصائية التي تستخدم لدراسة الخصائص البنائية لإلنتاج الفكري، أو القنوات  

 الوثائقية لبث المعلومات بكل ما يتعلق بها من عناصر وممارسات. 

 : الورقة البحثيةمجتمع 
البحوث   جميع  في  البحثية  الورقة  هذه  في  الدراسة  مجتمع  يتمثل 

العلوم مجلة  في  الحكومية،    المنشورة  األقصى  جامعة  عن  الصادرة  اإلنسانية 
بحث، والتي صدرت في ثالثة وعشرون مجلدًا ضم كل مجلد    399غ عددها:  والتي بل

الوصول  العدد األول منه فقط، استطعنا  المجلد األخير صدر  عددين، باستثناء 
العنكبوتية،  الشبكة  عبر  األقصى  جامعة  موقع  طريق  عن  األعداد  تلك  إلى 

 ها تم الوصول إليها عدا عدد واحد لم يكن متاحًا عبر الموقع. وجميع

 أداة الورقة البحثية:
البحثية،   للورقة  كأداة  المعلومات  لجمع  استمارة  بإعداد  الباحثان  قام 

 تضمنت العناصر اآلتية:
الخصائص الببليوغرافية، وتشمل: رقم المجلد، العدد، عدد البحوث في   -1

 كل عدد.



المؤلفين الخصائص   -2 عدد  أنثى)،  (ذكر،  الباحث  نوع  وتشمل:  التأليفية، 
 لكل بحث. 

 الخصائص الموضوعية من حيث: تناول قضايا المرأة، أخرى.  -3
 الخصائص اللغوية، لغة البحث: (عربي، إنجليزي)  -4

من  مجموعة  على  بعرضها  الباحثان  قام  األداة  صدق  من  وللتحقق 
الجا في  المجال  هذا  في  والمختصين  الفلسطينية المحكمين  معات 

حتى  والعربية،   عليها  التعديالت  إجراء  تم  المحكمين  توجيهات  ضوء  وفي 
 وصلت إلى الصورة التي تم اعتمادها في عملية التحليل.

 نتائج الورقة البحثية ومناقشتها: 
 نتائج التحليل الببليومتري:

 سيتم مناقشة النتائج في ضوء الجدول اآلتي: 
) رقم  تحليل  1جدول  العام  )  من  اإلنسانية  العلوم  مجلة  في  المنشورة  البحوث 

 م 2019 -1997

 العدد  السنة  م
عدد  

 البحوث
 لغة البحث النوع عدد الباحثين 

 إنجليزي  عربي  أنثى ذكر 4 3 2 1
1 1997 1 9 9 - - - 9 - 9 - 
2 1997 2 8 8 - - - 8 - 6 2 
3 1998 1 8 6 1 1 - 10 1 7 1 
4 1998 2 8 6 1 1 - 10 1 7 1 
5 1999 1 8 4 3 1 - 8 - 7 1 
6 1999 2 8 6 - 2 - 11 1 6 2 
7 2000 1 8 5 2 1 - 10 - 6 2 
8 2000 2 7 5 2 - - 9 - 6 1 
9 2001 1 8 6 1 1 - 9 2 5 3 

10 2001 2 8 8 - - - 7 1 5 3 
11 2002 1 8 5 1 2 - 12 - 4 4 
12 2002 2 6 4 1 1 - 7 2 3 3 
13 2003 1 14 8 2 3 1 23 2 6 8 
14 2003 2 14 8 5 1 - 21 - 8 6 
15 2004 1 9 7 2 - - 10 1 7 2 
16 2004 2 9 8 1 - - 10 - 8 1 
17 2005 1 14 11 3 - - 15 2 13 1 
18 2005 2 15 12 2 1 - 19 - 14 1 
19 2006 1 13 11 2 - - 13 2 13 - 
20 2006 2 13 9 4 - - 16 1 12 1 



21 2007 1 7 6 1 - - 8 - 7 - 
22 2007 2 7 6 1 - - 8 - 7 1 
23 2008 1 6 4 1 1 - 6 - 5 1 
24 2008 2 6 5 1 - - 6 - 5 1 
25 2009 1 6 4 2 - - 8 - 5 1 
26 2009 2 5 5 - - - 5 - 5 - 
27 2010 2 9 7 2 - - 10 1 9 - 
28 2011 1 7 5 2 - - 8 1 7 - 
29 2011 2 6 4 2 - - 8 - 6 - 
30 2012 1 6 3 3 - - 9 - 6 - 
31 2012 2 7 6 1 - - 8 - 6 1 
32 2013 1 7 7 - - - 6 1 7 - 
33 2013 2 8 5 2 1 - 12 - 8 - 
34 2014 1 10 7 1 2 - 14 1 10 - 
35 2014 2 10 5 5 - - 15 - 10 - 
36 2015 1 13 10 3 - - 15 1 13 - 
37 2015 2 12 9 3 - - 13 2 12 - 
38 2016 1 10 7 3 - - 11 2 8 2 
39 2016 2 10 8 2 - - 11 1 10 - 
40 2017 1 14 11 3 - - 14 3 13 1 
41 2017 2 16 9 6 1 - 23 1 16 - 
42 2018 1 7 3 3 1 - 12 - 7 - 
43 2018 2 7 4 3 - - 7 - 7 - 
44 2019 1 8 6 2 - - 10 - 8 - 

 51 348 30 484 1 21 85 294 399 المجموع

 
 سنة  22السنوات التي صدرت فيها المجلة: عدد 

 بحث.  399عدد البحوث المنشورة: 
 باحث. 531شاركوا في إعداد البحوث: إجمالي عدد الباحثين الذين 

 %  55.4النسبة المئوية:      بحث قام بإعدادها باحث واحد فقط. 294
 %16النسبة المئوية:     بحث قام بإعدادها باحثان.  85
 %4النسبة المئوية:     باحثون.بحث قام بإعدادها ثالثة  21

 0.2النسبة المئوية:     بحث واحد فقط قام بإعداده أربعة باحثون. 
 % 87.3النسبة المئوية:      بحث باللغة العربية. 348

 %12.7النسبة المئوية:     بحث باللغة اإلنجليزية.  51
 % 94.4النسبة المئوية:     من الباحثين كانوا من الذكور. 501



 % 5.6النسبة المئوية:     من الباحثين كانوا من النساء.  30
 % 2النسبة المئوية:      8قضايا المرأة = البحوث التي تناولت عدد 

 ) البحوث التي تناولت قضايا المرأة2جدول رقم (

 عنوان البحث  العدد المجلد السنة م
أسماء 

 الباحثين 
نوع 

 البحث 

1 2004 8 1 
المرأة   لدى  األنا  قوة 
في   الفلسطينية 

 محافظات غزة

 آمال جودة  -1
مسعود   -2

 حجو
 نفسي

2 2005 9 1 
ضوء   في  الهازل  طالق 

 القرآن والسنة
 حسين النقيب

فقه  
 إسالمي

3 2006 10 1 

ودورها   النفسية  األبعاد 
الذات   تكوين  في 
فدوى   عند  الشاعرية 
طوقان: "وحدي مع األيام  

 نموذجًا" 

محمد    -1
 دوابشة 

أبو   -2 وائل 
 الحسن

  -نفسي  
 شعر 

 قانوني  حسن موسى اإلجهاض في القانون 1 10 2006 4

5 2006 10 1 
عمل  نحو  االتجاهات 
مجال  في  المرأة 

 التدريس الجامعي 
 اتجاهات أمال جودة

6 2006 10 2 
عبد  شعر  في  المرأة 

القدرة   دراسة  العال 
 تحليلية أسلوبية.

 شعر  محمد حسونة 

7 2014 18 1 
الطالق:  في  التعسف 
حاالته،   معاييره،  حقيقته، 

 الجزاء، المترتب عليه. 
 أيمن الدباغ 

فقه  
 إسالمي

8 2016 20 2 
المرأة   اغتصاب  عقوبة 
وحكم إسقاط الحمل منه  

 في الفقه اإلسالمي
 جمال الكيالني

فقه  
 إسالمي

هي    بالبحث  تناولها  تم  التي  القضايا  أكثر  أن  يتبين  السابق  الجدول  خالل  ومن 
 المتعلقة بالفقه اإلسالمي،  



واستخدام   التحليل  عملية  إجراء  بعد  إليه  التوصل  تم  ما  أن  الباحثان  ويرى 
فقد   المألوف،  عن  تخرج  لم  النتائج  أغلب  أن  اإلحصائية،  واألساليب  الوسائل 

ري وعلمي ثرّي يستحق كل إعجاب وتقدير، وكذلك شارك قدمت المجلة انتاج فك
 باحثون من داخل األراضي الفلسطينية، ومن خارجها في إعداد تلك البحوث. 

وأن هناك بحوث كثيرة قام  أما عن تنوع أعداد المشاركين في إعداد تلك البحوث،  
أكثر من باحث،   أمر متعارف عليه، ويفسر  بإعدادها  أغلب فهو  بأن  الباحثان ذلك 

ن يعملون في الجامعات، ومن المؤكد أن عليهم أعباء وظيفية كثيرة،  المشاركو
المبذول  وبالتالي فإن مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث يخفف من الجهد  

 للبحث. في اإلعداد والتجهيز 
الباحثان   عددويفسر  للعلوم   ضعف  هي  المجلة  بأن  اإلنجليزية،  باللغة  البحوث 

يستلزم  اإلنسانية  القضايا  إلى  فالتطرق  الطبيعية،  للعلوم  وليست  اإلنسانية، 
ميسرة   تكون  حتى  العربية،  هي  البحث  لغة  تكون  من أن  وكذلك  القراءة،  في 

اإلنسا العلوم  البحث في  لغة  تكون  أن  لمجتمع  الطبيعي  القومية  اللغة  نية هي 
 البحث. 

الباحثان   ويفسر  جدًا،  جاءت ضعيفة  البحوث، فقد  إعداد  اإلناث في  أما مشاركة 
ناث أكثر من الرجال، فالمرأة العاملة ذلك أن االرتباطات األسرية واالجتماعية لإل

تلك   أن  ربما  وزوجها،  وأوالدها  أسرتها  تجاه  واجبات  عليها  لبيتها  تعود  أن  بعد 
 الواجبات واألعباء تقلل من حجم مشاركتها في إعداد البحوث. 

بنسبة  جاءت  فقد  المرأة،  قضايا  تناولت  التي  البحوث  بأعداد  يتعلق  وفيما 
الـــــ   الفلسطيني  2ضعيفة جدًا، لم تتعدى  المجتمع  بأن  الباحثان ذلك  %، ويفسر 

ذكوري،   مجتمع  أنه  الدوام  على  ايتصف  بقضايا  التفكير  يجعل  لمرأة  وهذا 
الدراسة   مجتمع  تحديد  صعوبة  وكذلك  أولوياته،  سلم  على  ليس  واهتماماتها 
وعينتها إن كانت الدراسة تختص بالمرأة، وسأتحدث هنا عن تجربة شخصية مر 
للمرأة،  السياسية  المشاركة  عن  دراسة  يُعد  أن  أراد  عندما  الباحثين،  أحد  بها 

وفي نهاية ة الدراسة عليها،  حيث وجد صعوبة في الجهة التي سيقوم بتوزيع أدا
 المطاف أضطر الباحث أن تكون من وجهة نظر الطالبات الجامعيات.

كالموظفين   فئة معينة  تواجه  التي  المشكالت  إلى  ينظر  الباحثين  وكذلك بعض 
في   الفروق  عن  يبحث  أن  ويحاول  وإناث،  ذكور  الجنسين،  لدى  واحدة  أنها  مثًال، 

 الجنس. نتائج دراسته بدالله متغير 



تهم   التي  المرأة  قضايا  أكثر  أن  اآلتية  البحثية  الورقة  نتائج  أظهرت  وكذلك 
وهذا يختلف عن نتائج دراسة كل من:  الباحثين، هي التي تتعلق بالفقه اإلسالمي،  

 ) 2008)، (عواد: 2016)، (اللبابيدي: 2017(سلمان، ريما: 
 يمكن تلخيص نتائج الورقة البحثية في اآلتي:مما سبق، 

العلوم اإلنسانية خالل السنوات من  أ -1 الفكري لمجلة  وحتى    1997ن اإلنتاج 
شملت مجاالت  بحث تناولت تلك البحوث مواضيع متفرقة    399م بلغ  2019

 متعددة: اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، وغيرها.
 باحث في إعداد تلك البحوث.   531شارك حوالي  -2
 %.55.2واحد، بنسبة مئوية أغلب البحوث كانت من إعداد باحث  -3
 %. 87.3أغلب البحوث كانت باللغة العربية، بنسبة مئوية  -4
 .%94.4بنسبة مئوية  غالية الباحثين كانوا من الذكور -5
 % فقط. 2نسبة البحوث التي تناولت قضايا المرأة كانت ضعيفة جدًا  -6
 %. 5.6اد البحوث كانت ضعيفة أيضًا مشاركة اإلناث في إعد -7

 التوصيات:
العلوم اإلنسانية تشمل وحيث أن  إليه من نتائج،  ء ما تم التوصل  في ضو

المجلة   على  القائمة  العلمية  اللجنة  على  فيجب  ومتفرقة،  متعددة  أن  مجاالت 
 ويع في الموضوعات التي يتم نشرها، وذلك باتباع اإلجراءات اآلتية:تراعي التن

 تحديد عدد البحوث التي يتم نشرها في كل عدد. -1
 نسبة البحوث باللغة العربية إلى البحوث باللغة اإلنجليزية.تحديد  -2
باحثوالعمل على ق -3 التي يشارك فيها  البحوث  أن  بول  اإلناث بشرط  ن من 

المجلة،   تضعها  التي  والشروط  العلمي  البحث  لمعايير  مطابقة  تكون 
 بصورة تجعل هناك نوع من التوازن والتنوع في جنس الباحثين.

الباح ت -4 اهتمامات  من  وجيه  هي  مواضيع  في  والبحث  الكتابة  إلى  ثين 
 اهتمامات المجلة، لكن ال يوجد اهتمام بها بصورة كافية من قبل الباحثين. 

يتم  -5 المجلة،  عن  يصدر  عدد  كل  في  ثابتة  نسبة  العلمية  اللجنة  تحدد  أن 
   تخصيصها لتناول قضية أو مشكلة تخص المرأة. 

 

 المراجع:



1- ) الفلسطينية  المرأة  لجان  األحزاب  ):  2017اتحاد  في  النساء  واقع 

اإلسالم   بصعود  تأثرها  ومدى  الفلسطينية  اليسارية  السياسية 

 بتمويل من مؤسسة روزا لوكسمبورج.  السياسي،

2- ) سعاد  شعيرة،  المكتبات 2005بن  مجال  في  العلمي  االنتاج   :(

ببليومترية تحليلية  دراسة  بالجزائر،  والمقاالت    والمعلومات  للكتب 

ماجستير،   مذكرة  األول،  الجزء  والماجستير  الدكتوراه  رسالة  ورسائل 

منشورة غير  قسنطينة،  ماجستير  جامعة  المكتبات،  علم  قسم  من   ،

 قسنطينة.

3- ) مسعود  وحجو  آمال  الفلسطينية 2004جودة،  المرأة  لدى  األنا  قوة   :(

)، ع 8جامعة األقصى، مج (  مجلة العلوم اإلنسانية،في محافظات غزة،  

 ). 288 -254) ، ص ص (1(

4- ) نادية  السياسي  2011الدلو،  القرار  صنع  في  الفلسطينية  المرأة  دور   :(

كلية رسالة ماجستير غير منشورة،  في السلطة الوطنية الفلسطينية،  

 االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة.

أة الفلسطينية في التاريخ خالل ): الدور النضالي لمر 1988سامح، عالية ( -5

 ، مركز دراسات المرأة الجديدة، القاهرة. 1948 -1929الفترة من 

): استخدامات المرأة الفلسطينية للصحافة  2017سلمان كيالني، ريما ( -6

المتحققة،   واالشباعات  فلسطين  في  غير النسائية  ماجستير  رسالة 

 كلية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، غزة.  منشورة،

7- ) أميمة  الدين،  وكمال  إسالم  البحثية 2018الشافعي،  االتجاهات   :(

للرسائل الجامعية وفق األولويات البحثية بكلية اآلداب بجامعة اإلمام 

(   مجلة آداب النيلين،عبد الرحمن بن فضيل، دراسة ببليومترية،   )،  3مج 

 ). 175 -147)، ص ص (3ع(

دار   الفذلكات في أساسيات النشر الحديث،):  2006شعبان، عبد العزيز ( -8

 الثقافة العلمية، القاهرة. 

9- ) في  ):  1981ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الموسوعي  البيضاوي  قاموس 

   ، القاهرة. العربي للنشر والتوزيع مصطلحات المكتبات والمعلومات،



10- ) الفلسطيني،  ):  2010شمعون، هداية  المرأة في وسائل اإلعالم  صورة 

حالة، دراسة  غزة  األبحاث   قطاع  برنامج  المرأة،  شؤون  مركز  إصدارات 

 والمعلومات، غزة.

11- ) كلو  محمد  الدراسات 2010صباح،  مجال  في  اآللية  النظم  تطبيقات   :(

مجلة مكتبة الملك الببليومترية وأثرها على اإلدارة اإلبداعية للمكتبات،  

 ) 2)، ع (16مج ( فهد الوطنية، 

): قضايا المرأة في الصحافة النسائية األهلية 2008عواد، صالح الدين ( -12
من   دراسة مسحية  فلسطين،  غير   م،2006  -2004في  ماجستير  رسالة 

 معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.منشورة، 
13- ) الفلسطينية نحو متابعة الصفحات 2019فرج، فداء  المرأة  اتجاهات   :(

االجتماعي،   التواصل  شبكات  على  غير النسائية  ماجستير  رسالة 

 كلية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، غزة.  منشورة،

14- ) روال  المؤسسات  2012القطب،  في  القرار  صنع  في  المرأة  دور   :(
) الفلسطينية  منشورة، )،  2010  -1995الحكومية  غير  ماجستير    رسالة 

 كلية الدراسات العليا، الجامعة النجاح الوطنية، نابلس. 
): دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور 2016اللبابيدي، ديما ( -15

نحو قضايا المرأة دراسة ميدانية في محافظات  الفلسطيني واتجاهاته  

 .اإلسالمية، غزة ، الجامعةغير منشورةرسالة ماجستير غزة، 

16- ) (  مصادر المعلومات،):  2012مختار، إسماعيل وائل  دار المسيرة )،  2ط 

  للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

17- ) سالمة  عمران،  وبن  حسين  العلوم 2018مرجين،  في  العلمي  البحث   :(

المستقبلية،   واآلفاق  والراهن  الواقع  الجودة  ومعايير  االجتماعية 

طرابلس،   جامعة  اآلداب،  بكلية  االجتماع  علم  قسم  حالة  ورقة دراسة 

التعليم  جودة  لضمان  الثامن  الدولي  العربي  للمؤتمر  مقدمة  بحثية 

 م، بيروت.2018/  4  /14-11 العالي، 

18- ) العلمي  والبحث  العالي  التعليم  والنشر 2015وزارة  المجالت  رصانة   :(

 العلمي،  



httpwww.uomosul.edu.iqpublicfiles01_20_17_18_25_58.pdf 


