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  شكر وعرفان
   

ته بمتابعتي ال يشكر اهللا من ال يشكر ألناس ولذا فإنّني أتقدم بالشكر والعرفان لإلنسان الذي أتعب
وإرشادي وساندني بطول صبره وفيض لطفه، وسمو أخالقه فصرت عاجزةً عن شكر، فكل الشكر 

  .طارق ألحاج الذي علّمني أدب البحث وسبل المعرفة"والتقدير إلى الدكتور الفاضل 
  

أبو ديس وخاصة /وأيضاً الشكر موصول إلى طاقم برنامج التنمية الريفية في جامعة القدس
  .، والذين يعود لهم الفضل في تعليمي أصول البحث العلمييسونررين الذين دالمحاض

  
وأخيرا خالص الشكر والتقدير الى كل من قدموا لي عوناً  في مسيرة اتمام هذه الرسالة ولم اتمكن 

 ،فحات ، فكل التقدير والعرفان لهم، وإن شكرهم وأجرهم على اهللامن ذكر اسمائهم في هذه الص
  اجب االشارة واإلشادة بجهودهم المباركة ولكن علي و

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ج 
 

   التعريفات

  

ة ــــــالهيئ

     ةــــــالمحلي
: هي وحدة الحكم المحليفي نطاق جغرافي تكون حدوده  ن وإداري معي

 وفي حالة عدم توفر ذلك ،وفقا للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب األصول
فلسطين، وزارة الحكم . (نة االنتخابات المركزيةده لجوفقا لما تحد

  .)1997المحلي، 
  

مساهمة أو مشاركة المواطنين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في  :  السياسية  المشاركة 
 وزارة المرأة،( عملية اتخاذ القرار في إطار النظام السياسي المحيط

2011(.  
  

  وية ــالحركة النس

  
ة مباشرة بقضايا المرأة جتمع المدني المعنيهي مجموعة منظمات الم :

ينية واألطر والقيادات النسوية العاملة في مختلف المؤسسات الفلسط
  .)2012، طاقم شؤون المرأة (الداعمة لها

  
ه مجموعة من الصفات والتوقعات المحددة اجتماعياً الدور بأنّيعرف  :  دور ـــال

 ة اجتماعية ألنه يوضح أنوالدور له أهمي. والمرتبطة بمكانة معينة
أنشطة األفراد محكومة اجتماعياً، وتتبع نماذج سلوكية محددة، فالمرأة في 
أسرتها تشغل مكانة اجتماعية معينة، ويتوقع منها القيام بمجموعة من 

وبالنسبة للمرأة فالدور . األنماط السلوكية تمثل الدور المطلوب منها
 الدور الذي يتوقعه منها المجتمع  وزوجة وأم، أيكامرأةالمعياري لها 

وينتظر منها القيام به، يتفق اتفاقاً كبيراً مع دورها الفعلي إن لم يتطابق 
، ويقاس دور المرأة إجرائياً في هذه الدراسة )2009 جمال الدين،( معه

بمدى استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي ُأعدت 
  .لتحقيق أهداف الدراسة

 
اذ ـــاتخ

  رار ـــالق

 مشكلة معينة  البدائل المتاحة لحّلأحسن أسس يتم بمقتضاها اختيار عملية :
 مواجهة موقف يتطلب ذلك بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل أو

 عبد الهادي، ( ضمن معطيات بيئة التنظيماألهداف في تحقيق وأثرها
2009(. 



 د 
 

المشاركة في صنع 

  القرار السياسي 

  
: 

السياسات أو التي تؤثر فيها من  تمثل في صنع القرارات التي تضعهات
واالجتماعية واالقتصادية التي  خالل المؤسسات الدستورية والقانونية

القرار السياسي، إضافة  وتشمل المشاركة في صنع .تصدر هذه القرارات
من أحزاب  سائر منظمات المجتمع ومكوناتهوإلى المجالس النيابية، 

 نقابات وجماعات ودور صحافة ووسائل إعالم ومراكز ثقافية ورياضيةو

  ).2011 الدلو،(ة وجمعيات أهلي
 

      يــالدور اإلنتاج

  

 نشاط اقتصادي تؤديه المرأة داخل أو خارج المنزل بهدف إشباع هو كّل :
احتياجات األسرة أو المجتمع من خالل تحقيق فائدة اقتصادية، بمعنى أن 

طاقم شؤون (اط له قيمة اقتصادية يمكن قياسها أو تقديرها هذا النش
  .)2011المرأة، 

  
    الدور االجتماعي 

  

هو األنشطة التي تقوم بها المرأة في نطاق أسرتها وخاصة ما يتعلق  :
بتربية أبنائها وعالقة أسرتها بغيرها من األسر األخرى خالل عملية 

  .)2011مفتاح ،( نشاطها اليومي واالجتماعي
  

 ي ـــالدور الثقاف

  

هو قدرة المرأة على تقييم ما تتلقاه من معارف ومعلومات من وسائل  :
اإلعالم المختلفة بما يدعم دورها في معايشة قضايا العصر واالنفتاح على 

ه كلما ويلعب التعليم دوراً هاماً في هذا المجال حيث أنّ. العالم الخارجي
ليم كلما كانت أكثر فهماً وإدراكاً ومقاومة نالت المرأة قسطاً أكبر من التع

 لإليحاءات والتأثيرات السلبية التي قد ينقلها االتصال بالعالم الخارجي
  .)2011طاقم شؤون المرأة، (
  

األنشطة التي تقوم بها المرأة وتتمثل في ممارستها لحقوقها السياسية  :   الدور السياسي
 والترشح للمجالس الشعبية تأالنتخاباوالمدنية مثل حق التصويت في 

 وحرية التعبير عن ألنسائيةوالنيابية، والمشاركة في النقابات والتنظيمات 
  .)2012، مفتاح  ( والمساواة أمام القانونلرأيا

  
تقرير (جملة العمليات والعالقات التي تهدف لتفعيل دور اإلنسان وتنميته  :  نــالتمكي

  .)2004التنمية البشرية، 



 ه 
 

  الملخّص
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار 
من وجهة نظر أعضاء المجالس البلدية في تلك البلديات، ومعرفة درجة اختالف آرائهم باختالف 

لوظيفي والمؤهل العلمي، والمسمى ا، الحالة الزواجية ، العمر ،النوع االجتماعي: كلٍّ من متغير
لباحثة المنهج الوصفي التحليلي، استخدمت االدراسة،  هذه فاهدألعضو المجلس البلدي، ولتحقيق 

بيانات الاستبانة بهدف جمع حيث قامت بتصميم االستبانة،  دراسة مؤلفة من كما اعتمدت على أداة
  .الدراسةالمتعلقة بهذه 

  
على لجنة محكمين من ذوي الخبرة قامت الباحثة بعرضها , وللتأكد من صدق هذه االستبانة

وقد , فقرة) 38(واالختصاص في مجال هذه الدراسة، وقد تألفت أداة االستبانة بصورتها النهائية من 
بواسطة معامل  االستبانة،  كما تم التأكد من ثبات أداة،بدرجة صدق عالية هذه االستبانة تمتعت
، وقد وزعت بعد ذلك )0.90(ية بلغت قيمتها ، حيث تمتعت بدرجة ثبات عال)كرونباخ ألفا(الثبات 

الذي تالف من جميع أعضاء المجالس البلدية المنتخبة في ، على كامل أعضاء مجتمع الدراسة
 ،وأما عينتها فقد تألفت من االستبانات المعادة للباحثة, )161(بلديات محافظة جنين، والبالغ عددهم 

  .من كامل أعضاء مجتمع الدراسة%) 75.8(نسبته  أي ما، استبانة) 141(والتي بلغ عددها 
  
فراد األبتفريغ استجابات ثة الباحت  قام، الدراسةعناصر مجتمع من تاالستباناجمع أن تم عد وب

 حِسبتحيث  ،)spss( باستخدام برمجية الـ وقد عولجت  وإدخالها إلى الحاسب اآللي،المبحوثين
التكرارات (، كما حسبت ة مجاالت االستبانة على حدلكل فقرة من فقرات) المتوسطات الحسابية(

للعينات ) T( اختبار : من كلأجريالدراسة، كما أسئلة  عن اإلجابةبهدف  وذلك ،)والنسب المئوية
  . للمقارنة البعدية) شيفيه(، واختبار )تحليل التباين األحادي (واختبار المستقلة،

  
 حيث  بلغـت     ،رأة العضو في اتخاذ القرار مرتفعة     أن درجة دور الم   : لقد توصلت هذه الدراسة إلى    

، كما أظهرت الدراسـة أن  الدرجـة         %)71(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين في هذا المجال        
الكلية للعوامل التي تعزز من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار مرتفعة، حيث بلغت النسبة المئوية                

، وأما الدرجة الكلية للمعوقات التي تحد مـن دور          %)76.6(الستجابات المبحوثين في هذا المجال      
حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين في هذا        , فقد كانت متوسطة  , المرأة في اتخاذ القرار   

               كما بينت هذه الدراسة أنّه يوجد فروق إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية             ،%)68.8(المجال  
)α =0.05 (             بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير العمر، بينما ال يوجد فروق إحصائية عند مستوى



 و 
 

العمر، النوع االجتمـاعي،    : بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغيرات    ) α =0.05(الداللة اإلحصائية   
  . والمسمى الوظيفي للعضو في المجلس البلدي،والمؤهل العلمي، والحالة الزواجية

  
ضرورة تدريب النـساء العـضوات فـي        :  أبرزها ،متْ هذه الدراسة بعدد من التوصيات     وقد ُأخْتُتِ 

 كما أوصت الدراسة    ،المجالس البلدية على المنهجية العلمية في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت          
ووضـع  ،  كذلك، بضرورة زيادة مشاركة النساء العضوات في المجالس البلدية، في إعداد الخطـط            

لمستقبلية للمجالس البلدية التي تتواجد فيها تلك النساء العضوات، كما أوصـت أيـضا،            التصورات ا 
على عقد جلسات المجالس البلدية فـي أوقـات          توافق بين أعضاء المجالس البلدي،       بضرورة إيجاد 

 الجلسات، ليتمكَّن مـن ممارسـة دورهـن    هتتالءم مع قدرة العضوات من النساء، على حضور هذ       
       . القرارات الصادرة عن المجالس البلديةقرارلمشاركة التامة في إجراءات إاالكامل في 
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The Role of Women in the Municipalities of Jenin District in  Decision-
Making Between Obstacles and Ways of Reinforcing.  
 
Student name: Eman Fawzi Abdalla Nazzal. 
 
Supervisor : Prof. Tareq Al-Haj. 

  
Abstract: 
 
This study aimed to identify the role of woman who is a member in the municipalities of 
the province of Jenin in the decision-making from the perspective of the members of the 
municipal councils in those municipalities. It also aimed to determine the degree of 
difference in their opinions according to the difference of each of the following variable: 
age, gender, marital status, qualification, and job title of the municipality member. To 
achieve the objectives of this study, the researcher has used the descriptive analytical 
methodology, and she relied on a questionnaire as her study tool; she has designed a 
questionnaire to collect data related to this study. 
 
To assure the veracity of the questionnaire, the researcher has presented it to a panel of 
experts in this field. In its final form, the questionnaire consisted of (38) paragraphs, and it 
enjoyed a high degree of sincerity, as the stability of tool resolution has been ascertained 
via the coefficient of internal consistency (Cronbach’s Alpha), where the study tool 
enjoyed a high degree of stability worth (0.90). After that the questionnaire was distributed 
to the entire members of the study population , which consisted of all members of the 
elected municipal councils in the municipalities of Jenin , totaling (161) , and the number 
of questionnaires which were returned to the researcher were (141) questionnaires, 
representing (75.8 %) of the full members of the study population . 
 
      After the questionnaires have been collected, the researcher has written down the 
responses of the individuals surveyed and has entered them into the computer. The data of 
the questionnaire has been processed by using the software program (SPSS), where the 
(average balance) of each paragraph of the questionnaire has been calculated separately, 
also the (frequencies and percentages) have been calculated in order to answer the 
questions of the study. Furthermore the following tests were conducted: (T Test) for the 
independent samples, (ANOVA Test), and (Scheffe Test) for multiple comparisons.          
 
      This study has concluded that: the degree of the role of a woman who is a member of 
the municipalities in the decision-making is high, where the percentage of the responses of 
the respondents in this area was (71%). Also, the study has shown that the total score of the 
factors that enhance the role of a woman, a member of the decision-making, is high, where 
the percentage of responses of respondents in this area was (76.6 %), while the total score 
of the obstacles that restrict the role of a woman in decision-making is medium, where the 
percentage of responses of the respondents in this area was (68.8 %).  This study has also 
shown that there are differences at the level of statistical significance (α = 0.05) between 
the responses of the respondents attributed to age, while there was no statistical differences 
at the level of statistical significance (α = 0.05) between the responses of the respondents 
attributed to the variables: age, gender, marital status, qualification, and job title for a 
member of the municipal council. 



 ح 
 

The study has had a number of recommendations, most notably: the need to train women 
members of the municipal councils on scientific methodology in the process of decision-
making and problem-solving, and the need to increase the participation of women 
members in the municipal councils in the preparation of plans, and the development of 
future scenarios for municipal councils where there are those women members. The study 
has also recommended the need to find consensus among the members of municipal 
councils, to hold meetings of municipal councils in times compatible with the ability of 
women members  to attend these sessions , so they would be able to fulfill their role and 
participate fully in the procedure of approving decisions issued by the municipal councils.                               
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  الفصل األول

  
  مقدمة ومشكلة الدراسة 

  
  المقدمة 1.1  

  
 ،في عمليات النضال الكفاحية وعملية التنمية بمضامين الصمودتاريخياً  الفلسطينية المرأةساهمت 

ال  وة، وقد شهدت الحركة النسويعة تنسجم مع حركة القوى السياسيةنوت مشكاالأو آلياتواستخدمت 
 األساسالتي تستند في  عملها وخاصة في مجاالت التنمية في مفاهيم تغيرات بنيوية وتطورا تزال 
 الديمقراطية للعالقات االجتماعية وطيد األسس وتطوير القدرات البشرية وت،مشاركة الفاعلةال إلى

 ، والجمعياتألطرا عالوة على ذلك فقد تركت المرأة الفلسطينية بصماتها في و،واالقتصادية
 ، الوطنية الفلسطينيةللسلطة الرسمية والدوائر ةالسياسي األحزاب على يرالتأثمن خالل والمراكز 

 ، التشريعاتقشةمن خالل منا وذلك أألبعاد متعددة  قضية مجتمعيةالمرأة قضية مما أدى إلى اعتبار
 الهيئات والمجالس المحلية في إطار تنتخابا اوكذلك إجراء ،وعملية االنتخابات للمجلس التشريعي

سعيد، (  وبلورة مفهوم اجتماعيالمرأة العام لمناصرة حقوق الرأيوفي تجنيد  ،محليالحكم ال
1999(.  

 
ن سلطة الحكم أركا من اأساس ركنا ، وخاصة المجالس البلدية منهاهيئات الحكم المحليتعد 

فلسطين منذ الشروع شهدته الذي  القائمة على التعددية والحكم الرشيد الدولة وقواعد ،يالديمقراط
 سلطة  وجودإلى اإلسرائيلي انتقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة االحتالل إذ ،بعملية السالم
 ،وأدوارها تأسيس عمل مؤسساتي بحيث تحاكي في وظائفها إلى مؤسسات تسعى فلسطينية ذات

  .)2009 ، العاملةالمرأةجمعية  ( الدولة المستقلةا، مؤسساتوبنيته
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 تأسيس وزارة الحكم المحلي )1994( م الوطنية الفلسطينية عابعد قيام السلطة، فقد تم ولذلك 
 مسؤولية رعاية المجالس البلدية والمحلية المختلفة في الضفة الغربية إليها وكلُأحيث  ،الفلسطيني

 وفقا ،ظم الحكم المحلي الفلسطينيتطوير نُفي دت هذه الوزارة رسالتها  وقد حد،وقطاع غزة
جل تعزيز التنمية والديمقراطية من خالل تطوير نظم  من أ،الفلسطينيللتطلعات السيادية للشعب 

  .)2006 ردايدة، (مالئمة ألوضاع الشعب الفلسطيني
  

 فقد عملت هذه الوزارة منذ تأسيسها على توسيع دائرة المجالس البلدية في األهداف لهذه وتحقيقاً
 ة تاريخ قيام السلطة الفلسطينيةالضفة وغزة، فقد كان يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة لغاي

مجلس ) 87 ( فقد عملت هذه الوزارة على تحويلبلديات في غزة، ولذا) 4( و،بلدية في الضفة) 26(
 وقد هدفت من وراء ذلك إلى ،في غزة) 13(في الضفة، و) 74 ( منها،قروي إلى مجالس بلدية

 وكذلك ،القروية إلى مجالس بلدية من خالل تحويل المجالس ،توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان
   .)2003 ،نبهان (  والتنمويلخدماتيإشراك المواطنين في تخطيط واقعهم ا

 
 أصبحت تقوم بتوفير وتطوير الخدمات العامة ،ن المجالس البلدية وعلى اختالف درجاتهاوعليه فا

التحتية، وإنشاء المشاريع  للبنىكتأسيس  ،للمواطنين القاطنين في إطار حدودها الجغرافية واإلدارية
بهدف تحقيق توازن ؛ االستثمارية، ورعاية أعمال التنظيم المحلي المختلفة، وغير ذلك من الخدمات

 آخذة بعين ،األعباء المالية المفروضة على المواطنين مع الخدمات التي تقدمها هذه المجالس
 من المواطنين الذين تقع ،لمختلفةاالعتبار العدل والمساواة بين كل أفراد الشرائح المجتمعية ا

 مسؤولية رعايتهم وتقديم الخدمات لهم، على المجالس البلدية المنوط بها هذه المهام واألعباء
  .)2004 ،العقيلي(
 
عانت الهيئات المحلية الفلسطينية خالل الحقب الماضية، من إهمال لدورها من قبل السلطات قد ل

 جهات غير فلسطينية، مما تأثير تحت ةالهيئات واقعتلك نت التي حكمتها في تلك الحقب، فقد كا
 لمصالح تلك الجهات، ولم يكن لها دور في تقديم الخدمات المالئمة للسكان  ومنفذاًجعل منها تابعاً

فلسطين في العهد العثماني مع بداية تاريخ صدور  في وذلك منذ تشكيل المجالس المحلية، المحليين
 ب، ثم مرحلة االنتدا)1877 (رية العثماني ومن ضمنه قانون البلديات عامقانون التقسيمات اإلدا

 وإنشاء الكيان ،)م1948(، والذي رحل بعد تقسيم فلسطين قسرا عام )1948-1917(البريطاني 
من األرض الفلسطينية، وخضوع ما تبقى من فلسطين بعد ذلك إلى اإلدارة %) 77(على الصهيوني 

ها قطاع غزة، واإلدارة األردنية التي تولّت حكم الضفة الغربية بما فيها المصرية التي خضع إلدارت



3 
 

الشرقية وقطاع غزة للكيان  من الضفة الغربية والقدس القدس الشرقية، وفيما بعد خضوع كّل
  .)1996 الجرباوي، (1967  بعد احتالله لهما عامالصهيوني

 
مجال الهيئات اهتماماً في الفلسطينية المرأة توِل إن هذه السلطات التي تتابعت على حكم فلسطين لم 

 وكذلك قانون البلديات البريطاني أعاله الدستور العثماني المذكور أن إذ ،والمجالس المحلية المختلفة
حرمت من هذا إذ  ، والترشحب الفلسطينية الحق في مزاولة االنتخاالمرأة يا لم يعط)1921(الصادر 

 عضوية إطار في اإلداري حرمانها من المشاركة في ممارسة العمل ىإل ىأدالحق الديمقراطي مما 
  .)1986 ،جريس (المجالس  البلدية والقروية

 
  بقي  ،)1948( والمصرية في قطاع غزة بعد عام ، في الضفة الغربيةاألردنية اإلدارتينوفي عهد 

بعد االحتالل ، دية والقرويةلمجالس البل في مجال الترشح واالنتخاب لاً الفلسطينية محدودالمرأةدور 
 اإلسرائيلية العسكرية األوامرلم تسمح  ،)1967 (عام للضفة الغربية وقطاع غزة اإلسرائيلي

 للهيئات المحلية في )1972(  عام الصادرة في مجال تنظيم انتخاب المجالس المحلية التي جرت
تخاب فقط منذ االنتخابات التي  الفلسطينية بالحصول على حقها في االنالمرأة بدأت ولكن ،فلسطين

، حيث سمحت السلطات اإلسرائيلية للمرأة الفلسطينية بمزاولة حقها في )1976( جرت عام 
 ،سعيد() 627/1975(مر العسكري اإلسرائيلي رقم االنتخاب للهيئات المحلية وذلك وفق األ

1996(.  
 

طينية في ممارسة حقها الكامل في  الفلسللمرأة فقد سمح السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن في ظّل
نظام الكوتا النسائية في اعتمدت   أنهاكما  ،خاب في المجالس والهيئات المحليةالترشح واالنت

 قانون نية بموجب هذا الفرض الذي نص عليه أي أصبحت المرأة الفلسطي،المجالس البلدية المنتخبة
 حقيقي داخل الهيئات والمجالس المحلية ذات وجود، )2003( انتخاب الهيئات المحلية المعدل عام

   .)2008 عودة،( الفلسطينية
  

 في ها قد ألقى على عاتق،المرأة الفلسطينية في الهيئات والمجالس المحلية المختلفة تمثيل فإنولذا 
ئات  المشاركة في صياغة القرارات المتنوعة التي تصدر عن المجالس والهيةالهيئات مسؤولي

ة والخطط المتعددة  عن التأثير في السياسات العامتها بحكم عضويولةأصبحت مسؤ كما ،الفلسطينية
، نزال (التي تنطلق هذه الهيئات المحلية في نشاطها من خالل االستناد إلى تلك السياسات والخطط

2006(.  
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   مبررات الدراسة2.1

  

  :تنطلق هذه الدراسة من المبررات التالية
  

  لموضوع من قبللم تجر دراسة معمقة لهذا ا -
 .تعزيز حق المرأة في الترشيح واالنتخاب في الهيئات المحلية   -

متطلب جامعي لدرجة الحصول على درجة الماجستير في إدارة المؤسسات والتنمية الريفية    -
 .المستدامة

 . واتخاذهالقضايا النسوية، ومشاركة المرأة في صنع القرار عمل الباحثة في  -

  
   أهمية الدراسة3.1

  

تزويد المكتبة العربية بأدب جديد يتعلق بدور المرأة باإلدارة المحلية تكمن أهمية هذه الدراسة في 
 كما أنها قد تُعد مدخالً إلجراء المزيد من الدراسات ،بشكل عام واتخاذ القرار بشكل خاص

  .واألبحاث حول مشاركة المرأة ودورها في صنع القرار واتخاذه
  

راسة المسؤولين في وزارة الحكم المحلي، إلعادة النظر في السياسات العامة ويتوقع أن تفيد هذه الد
لتمثيل المرأة في البلديات، ومعالجة المشكالت التي تحد من تفعيل دورها، كما يؤمل لهذه الدراسة 
أن تفيد المؤسسات النسوية في تأهيل النساء العضوات في الهيئات المحلية؛ ألجل تحسين قدراتهن 

البلديات إلعطاء المرأة العضو الفرصة للتغلب على   كما تفيد هذه الدراسة. اتخاذ القراراتفي مجال
كما ترتبط اهمية الدراسة بقطاعات ،الصعوبات التي قد تواجها أثناء تأديتها بالمهام التي تقع عليها

  :مختلفة 
  

   .لديات تعتبر هذه الدراسة مؤشر لدور المرأة العضو في البإذطار الحكم المحلي إ -
  

قامت هذه الدراسة بتحليل دور المرأة العضو في البلديات في محافظة : المؤسسات النسوية -
جنين ومعرفة المعوقات وسبل التعزيز تساهم في اعداد البرامج والخطط التدريبية لتمكين 

  . والتغلب على الصعوباتأفضلالعضوات من اداء الدور بشكل 
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ذه في معرفة حقيقة الدور التي تلعبه المرأة العضو في تكمن اهمية الدراسة ه: البلديات -
 تأديتها البلديات إلعطاء المرأة العضو الفرصة للتغلب على الصعوبات التي قد تواجها اثناء

  .بالمهام التي تقع عليها
  

  مشكلة الدراسة4.1  
  

 لفلسطينيةا لوطنيةا السلطة في ظّل للهيئات والمجالس البلدية ل انتخاباتإجراء أو )2005( شهد عام
 تراكم :لهما أورئيسيينن  مستفيدات من عامليالنتخاباتاوقد شاركت النساء الفلسطينيات في هذه 

خبرات المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات عبر عقود من انخراطهنفي حركة التحر ر الوطني 
ظمات المجتمع المدني التي  وثانيهما الجهود النوعية للحركة النسائية ومن،ألشعبيوالنضال 

وذلك عبر نظام ةأالمرلصالح إيجابي  وضمان تمييز قانوني استطاعت تعديل القانون االنتخابي 
، ونظراً لزيادة لمحليةاة على مشاركة النساء في الهيئات  سنوات عدضي وبعد ِمالنتخابيةاالكوتا 

 النساء عضوية دور تأثيردراسة لتبحث ال هذه جاءت فقد االهتمام بدور المرأة في اتخاذ القرار،
قرارات  واتخاذ ال هذه المجالسسياساتعلى  جنين بلديات محافظة  المجالس البلدية فيفيالفائزات 

صياغتها وفق  الدراسة يمكن لهذهبحثية مشكلة ال النفإ ، ولذلك وصناعة القرار فيها المجالسهذهفي 
  :السؤال الرئيس التالي

  
  وسبل التعزيز؟ المعوقات  اتخاذ القرار بين ضو في بلديات محافظة جنين فيلعما دور المرأة ا

   

  أهداف الدراسة  5.1
  
  :هدف هذه الدراسة إلى ت
  
 اتخاذ القرار وذلك في تشخيص العضو في بلديات محافظة جنين في المرأةالتعرف على دور  .1

ودورها في ، بدائل المتاحةوتحديد الحلول وال، دورها في جمع المعلومات والبياناتت والمشكال
 . ومتابعة تنفيذ القرار وتقويمهة المناسبولاختيار الحل

 .التزود بحقائق حول دور المرأة في اتخاذ القرارات في بلديات محافظة جنين .2

 . في اتخاذ القرار بشكل فاعلالمرأةالتي تحول دون مشاركة المعوقات  أهمالتعرف على  .3

  .ز دور المرأة العضو في البلديات في محافظة جنينالتوصل إلى آليات لتفعيل وتعزي .4
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 وعوامل تعزيزه، دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرارالتعرف على  .5
 هومؤهل  ،وحالته االجتماعية،  العمر لعضو المجلس البلدي، وجنسه: من باختالف كّلومعوقاته
 .المسمى الوظيفيو العلمي،

  
  أسئلة الدراسة6.1 

  

  : إلى اإلجابة عن األسئلة التاليةتسعى هذه الدراسة 
 ؟ العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرارالمرأةما دور  .1

 ما عوامل تعزيز دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين؟ .2

  التي تحد من دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين ؟المعوقات ما أهم  .3
 دور المرأة العضو في اتخاذ استجابات المبحوثين نحو ات متوسطهل توجد فروق في .4

 هنوع البلدي، والعمر لعضو المجلس اتفي ضوء متغيروعوامل تعزيزه، ومعوقاته القرار 
  ؟ ومؤهله العلمي، المسمى الوظيفي،، وحالته االجتماعيةاالجتماعي

  
  فرضيات الدراسة 7.1  

  

  : اآلتيةالفرضياتالدراسة تختبر هذه 
  

العضو في دور المرأة في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةد فروق ذات داللة ال توج -1
نوع  متغير الإلى اتخاذ القرار بين المعوقات وسبل التعزيز تعزى بلديات محافظة جنين في

   .االجتماعي

لعضو في دور المرأة افي ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -2
 يمتغيرتفاعل إلى اتخاذ القرار بين المعوقات وسبل التعزيز تعزى ت محافظة جنين في بلديا
 .نوع االجتماعي والالعمر

العضو في دور المرأة في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -3
 ي متغيرعل تفاتعزىإلى  اتخاذ القرار بين المعوقات وسبل التعزيز بلديات محافظة جنين في

   .نوع االجتماعي والجتماعيةالحالة اال
العضو في دور المرأة في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -4

 يمتغيرتفاعل  إلى اتخاذ القرار بين المعوقات وسبل التعزيز تعزى بلديات محافظة جنين في
   .نوع االجتماعي والالمؤهل العلمي
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دور المرأة العضو في في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائية ذات داللة ال توجد فروق -5
 يمتغيرتفاعل  إلى اتخاذ القرار بين المعوقات وسبل التعزيز تعزى افظة جنين فيبلديات مح

  .نوع االجتماعي والعضو المجلس البلديل المسمى الوظيفي
 

  الدراسة حدود8.1 
  

  :يةالمحددات االتبحدد هذه الدراسة تُ
  
 )2012(شهر شباط  الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين هذه ُأجريت: ةينمزلاالحدود  -والًأ

  ).2013( الدراسي عامالمن  ونيسان 
 نيجن في محافظةبلدية الالمجالس  أعضاء هذه الدراسة على اقتصرت :لبشريةا الحدود -ثانياً

 .وإناثا اذكور

والبالغ ه الدراسة على المجالس البلدية في محافظة جنين  هذاقتصرت: لجغرافيةاالحدود  -ثالثاً
 ، بلدية قباطية-4 ، بلدية عرابة- 3 ،  بلدية يعبد-2 ، بلدية جنين-1 (دية بل)13( عددها

 بلدية -9،  بلدية الزبابدة-8 ، بلدية السلية الحارثية-7 ، بلدية برقين-6 ،بلدية اليامون-5
- 13 بلدية السيلة الحارثية -12 ،)دمج(المتحدة  دية البل -11 ،ي بلدية كفر راع-10 ،جبع

  ).)بلدية دمج(بلدية مرج بن عامر 
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  الثانيالفصل 

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  تقديم  1.2
 

تطور هذا  ل على مستوىيعد وضع المرأة ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدلّ
 حقيقيألخذ دورها ال مة هي التي تفسح المجال أمام المرأةرة والمتقدت المتحضالمجتمع، فالمجتمعا

على طريق التطور عندما  ه متقدم أو يسيرعي أنّفي بناء المجتمع، وال يمكن ألي مجتمع أن يد
شاً ومعطّيكون نصفه مهمالتطور، وتعتبر مشاركة المرأة   النظر عن أسباب وعوامل هذاالً، بغض

والسياسية والثقافية والفكرية، حيوية لنمو   جوانب الحياة، االجتماعية واالقتصاديةفي مختلف
لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية،  المجتمع وحدوث التوازن فيه إذا ما أريد

  .الحادي والعشرين واستحقاقات التطور البشري في القرن
 

النظام  في االنتخابات أهمية خاصة، في ظلوفي هذا السياق، يحتل موضوع مشاركة المرأة 
العالم الثالث،  ة، وبالذات في البلدانيطامقريالعالمي الجديد وتزايد الدعوات لإلصالح والد

تبوء مكانتها في مؤسسات  فاالنتخابات هنا ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتمكين المرأة من
من حقوق اإلنسان يجب أن  ع، وهي حق أساسيصنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتم
الديمقراطية في أي مجتمع، بما يضمن إطالق  تتمتع المرأة به، كما إن االنتخابات الوسيلة لتحقيق

  .)2012، العجرمي( التنمية والمساواة العدالة طاقات أبنائه رجاالً ونساء وتحقيق
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 واالعتراف بها المرأةالتي نادت بحقوق ت ليا من خالل المنابر والمؤتمرا جالمرأةقد برز دور ل
لى تمكينها في إ، باإلضافة ل االقتصادي  في مجاالت العمالمرأة وتمكين صر مهم في الحياة، كعن

 في تطوير  تغييراحدثأحدث ذلك تغييرا في القوانين كما أ وقد ،الجوانب السياسية واالجتماعية
 االنقالب إحداثيعني  ال المرأة فيها، فتمكين  المرأةتة بعد ما ساهميو والتربيةالنظريات التعليم

 المرأة، ولكن من خالل تشجيع دور  أو التمرد على العادات والتقاليد االجتماعيةعلى الرجل
منفردا سواء على بها  فالنهضة الوطنية ال يستطيع الرجل القيام ، في التنميةأساسيشريك باعتبارها 

 لقيام أساس اجتماعيا وسياسيا هو شرط المرأة تمكين نولذلك فإالصعيد السياسي أو االجتماعي 
  .)2006 ،عبد المعطي(نهضة وطنية وتنمية شاملة 

  
 دور مهم في مجال دفع عجلة التنمية  البشرية في مناحيها للمرأةوانطالقا من هذا القول فان 

ان تاريخ نشاطها في ، ف بشكل خاص  الفلسطينيةبالمرأة وبما يتعلق  ،المتعددة هذا بشكل عام
 المراحل النضالية الوطنية  كافةيشهد ان لها باع طويل في مختلف المجاالت في الحياة الفلسطينية 

وغير ذلك من   واالقتصاديةلسياسيةا ، جتماعية االتالتي خاضها الشعب الفلسطيني في كافة المجاال
 المرأة فقد كانت )1918(عام طاني لها النشاط الوطني العام الذي شهدتة فلسطين منذ االحتالل البري

 النساء العربيات وعلى  مستوى الوطن العربي اللواتي قد عملن على بلورة أوائلالفلسطينية من 
 الفلسطينية المرأةيني حيث تجلى دور سطوتنظيم العمل النسوي المنظم لحركة العمل النسائي الفل

وفكرها العام  تطورت بفاعليتها أنهالة فيها كما  في تنظيم المظاهرات والمشاركة الفاع)1921( عام
 لقراراته، وقد كان في مدينة القدس) 1929( مؤتمر نسائي فلسطيني عقد أولحيث تجلى ذلك في 

 الحركة بدأت قد هافإنّذلك  إلىباإلضافة الوطنية المتنوعة اثر كبير في الحركة الوطنية بشكل عام 
 ذاتها في مسار العمل الوطني إثبات والدولي وذلك من خالل ليمياإلقالنسائية الفلسطينية باالنتشار 

 مقاطعة االحتالل الصهيوني والهجرة إلى دعا من أوائل من )1935(العام حيث كانت عام 
 الذي عقد في األولالصهيونية لفلسطين وقد تبلورت فاعليتها بعد ذلك في المؤتمر النسائي العربي 

 الفلسطينية في المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات المرأةهى دور  وهكذا تما)1938( القاهرة عام
  .)1999 خريشة،(الوطنية الفلسطينية 

  
  التي حلت بعد اإلحباطم وحالة  األل منفعلى الرغم، الحد الفلسطينية عند هذا المرأة دور ولم ينته

 قد ، الفلسطينيةالمرأة نأ إالمتعددة ، وما رافقها من تداعيات سياسية واجتماعية )1948( عام
التصفوية المقاومة والصمود الفلسطيني ضد المشاريع داء نشاطها في مجاالت أاستمرت في 

 األراضيالء على كامل  التشتت الفلسطيني واالستيإلى الصهيونية التي كانت ترمي توالمؤامرا
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لذي  اأوسلواتفاق  السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب نشأتحيث  )1994(حتى عام ، الفلسطينية
  .)2012 لي،مالشو (وإسرائيل ما بين منظمة التحرير الفلسطينية أبرم

  
  النوع االجتماعي  2.2

  

عن المفهوم يختلف مفهوم النوع تباينت اآلراء حول ترادف مفهومي الجنس والنوع االجتماعي، ف
ع أو جنس كل من المرأة والتي تقود إلى تحديد نو، العام للجنس؛ فالجنس يعني األحوال البيولوجية

والرجل، بينما يعنى النوع االجتماعي الهوية والكيان اإلنساني الذي يتم تشكيله اجتماعياً، ويتأثر بما 
  . )2011الحماقي،  (يتم تحديده باإلدراك الحسي االجتماعي لآلثار واألدوار الذكورية أو األنثوية

  
 قابلة للتغير من خالل عمليات كونهاالجتماعية الدور والهوية اب ويرتبط مفهوم النوع االجتماعي

التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ اليوم األول في حياة المولود، وتستمر طوال فترة التنشئة 
 وتؤثر على الطرق التي يتخذها األوالد والبنات في تفكيرهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم، ،االجتماعية

مال التي يتم تشجيعهن على القيام بها عند النضج، كما كما تنعكس على األدوار والوظائف واألع
أنها تتأثر أيضا بواسطة االنطباع العام المكون لدى المجتمع، والصور التقليدية النمطية عن المرأة، 

كما تختلف .  تختلف من مجتمع آلخر، ومن ثقافة ألخرىإذوالصورة اإلعالمية عن المرأة والرجل 
  ومستوى التعليم والتقاليد المجتمعية والزمن والموقع الجغرافي للمجتمعباختالف العمر تلك األدوار

  .)2007أبو غزالة، (
  

  أهمية النوع االجتماعي في التنمية 3.2

  

هناك العديد من العقبات المرتبطة بالواقع المجتمعي للمرأة والتي تضعف وتحد من قدرتها على 
 االختالف في النوع ينتج عنه اختالف في  وبما أن.االستفادة من التنمية والمشاركة الفعالة فيها
 فإن ذلك يؤكد ضرورة أن يتم مراعاة احتياجات النساء ،اهتمامات وأولويات كل من المرأة والرجل

لذا فإن رؤية النوع االجتماعي تسعى إلى التأكد من أن الفوائد العائدة من . والرجال على حد سواء
فة من الرجال والنساء وال تقف عند أولئك الذين هم في مركز التنمية تصل إلى الفئات المستهد

أفضل يسمح لهم باالستفادة منها، وأن مجهودات التنمية سوف تؤدي إلى أوضاع اجتماعية أفضل 
هذا باإلضافة إلى أنها تتيح الفرصة لمشاركة الجميع في عملية التنمية مما يؤدي . في كافة المجاالت

وتكمن أهمية . التالي االلتزام بما يتم عمله والرغبة في إنجاحه واستمراريتهإلى الشعور باالنتماء وب
  : النوع االجتماعي في التنمية من خالل
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  .مشاركة كل فئات المجتمع في االستفادة من برامج التنمية .1
 . مواجهة حاالت عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والتمكن منها .2
 . ة على الفرص المتكافئة في اتخاذ القرارتعزيز التنمية المستدامة القائم .3
 وذلك بهدف  خاصة المرأة،توفير المعلومات واإلحصائيات وتصنيفها طبقا للنوع االجتماعي .4

 . تحليلها والوقوف على جذور المشكالت التي تعوق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
حتياجات الفئات المهمشة التعرف على احتياجات كافة الفئات والمجتمعات والوصول إلى ا .5

 . وتلبيتها وربطها بآليات صنع القرار
 لعدم الدراية بها أو باحتياجات -رغم أهميتها–العمل على قطاعات قد تكون غير مطروقة  .6

، المعايطة(وطني  إلى التنمية على المستوى الللوصولالمجتمع لها على المستويات المختلفة 
2010( . 

 
   االجتماعيالنوع حسب األدوار توزيع  4.2

  

  :االجتماعي النوع تحديد - أ
 واألدوار األعمال إلظهار وتوضيح وسيلة أول والرجال، النساء بين األدوار تقسيم على التعرفد يع

 وتقاليده المجتمع ثقافة تحددها والتي بيئة معينة في أو ما، مجتمع في والرجال النساء يؤديها التي
 الرجال يبذلها التي المجهودات وتقييم إلظهار أساسية ه جدهذ التحليل وسيلة واستعمال وعاداته،
 وكذلك الحياة استمرارية إلى بالنسبة المجهودات تلك وأهمية األسرة والمجتمع، داخل والنساء
  .)2005جبران،  (المجتمع في إلى توازنها بالنسبة

 
  :االجتماعي النوع حسب العمل توزيع -ب
أساس على والرجال النساء بين العمل تقسيم يقوم على اعياالجتم النوع حسب العمل توزيع إن 

 في "االجتماعي التطبيع"  عملية عن والناتجة منهم واحد عن كل السائدة القيم ونظم التصورات
 المجتمعات كل وتستعمل، )...اإلعالم وسائل المدرسة،( األخرى والمؤسسات المجتمعية األسرة

  .تنظيمهال كمبدأ هذه التوزيع البشرية وسيلة
 

 فقط األسري للمرأة بدورها يعترف إذ العربية، المجتمعات في وصرامة حدة الوضع هذا ويشتد
  .وخارجه البيت داخل أعمال إنتاجية من به تقوم ما تجاهل يتم بينما ،)بيت ربة أم، زوجة،(
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 ية التياألساس مهمته وعن عملال عن يخرج أن أراد إذا فإنه الرجل إلى بالنسبة حتىعموماً وو
 كرجل، قيمته من سوف يقلل كان مهما إسهامه فإن ،األسرة على واإلنفاق العيش، كسب في تكمن
 من ديع عمل أي تأدية أو البيت في كمساعدة الزوجة أعمال من به يأتي لما أهمية أي تعطى وال

سرة، وهو ، فالمجتمع ينظر للرجل من خالل قيامه بعمل وإنفاقه على األنسائيا عمال المجتمع طرف
  .)2007، اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة (بذلك يستمد القيمة واالحترام ألجل ذلك

 
  بالمرأة المنوطة األدوار 5.2

  

  :تتنوع األدوار التي ترتبط بالمرأة، وهذه األدوار هي
  
  :اإلنتاجي  دورال - أ
 لهذا المحدود على التعريف كذل في مرتكزا اإلنتاجي، المرأة دور عام بشكل ينكر الكثير زال ما

 بأن علما مأجورا يكون عندما عملها فقط بتقييم مكتفيا  أو)وتبادل بيع خدمات بضائع، (المفهوم
 سواء المختلفة، العمل قطاعات في أجرا المرأة عنها تتقاضى األعمال التي يشمل المأجور العمل

، وقد لحسابها الخاص مشاريع في أو والخاص، العام القطاعين في الغير لحساب كانت تعمل
 هذه ضمن المرأة ويندرج مجهودات كل بتقييم مطالبة هناك وأصبحتاآلن،  تطورت الرؤية

 ذلك في بما وخارجه األسرة محيط في بها المرأة تقوم التي المتعددة اإلنتاجية األعمال المجهودات
تقوم  التي األعمال معظم عن اأجر تتقاضى ال العظمى األغلبية أن االعتبارب المأجور، غير العمل
  .)2005أبو نحلة،  (األسري بدورها المرتبطة اإلنتاجية األعمال فيها بما بها،

 
  : اإلنجابي دورال - ب

 الوالدة،و الحمل، عامة بصفة ويشمل ،النساء من العظمى للغالبية الرئيسي الدور اإلنجاب يمثل
 تحضيرها على الوالدة عند استقبالها منذ البنت تربية وترتكز. ورعايتهم األطفال، تربيتهم إرضاعو
 على تفهم المستقبل امرأة وتشجع البنت وتهيأ وجه، أحسن على أوانه في هذا الدور تأدية إلى

 الطريق باعتبارهم األطفال إلى النظر وعلى وأما، زوجة باعتبارها االجتماعي األساسي وضعها
 الممثل العائلي الوسط ويكون المجتمع، طرف من بها احترامها، واالعتراف لضمان األساسي

 البلوغ، عند حياتها وخاصة مراحل جميع في الفتاة على شديدا ضغطه يكون األفضل للمجتمع حيث
  .)Mahmood,2002 (خاصة في مرحلتي الزواج أو اإلنجاب
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  :المجتمعي دورال - ج
  

بها النساء مع  تقوم التي من األعمال، وأصبح هناك الكثير العامة والسياسية الحياة في النساء تشارك
فالمشاركة السياسية في االنتخابات وتمثيل الهيئات المحلية، وقيادة  المحلي، المجتمع لخدمة الرجال

المؤسسات واإلصرار على شغل دور أكبر في التنمية، من األمور التي بدأت تنتشر على نطاق 
بلول،  (واالقتصادي االجتماعي ومستواها ظروف األسرة باختالف األعمال هذه واسع، رغم أن

2009(.   
  

وترى الباحثة أن المرأة الفلسطينية تقلًدت ادوار مختلفة عن ادوار النساء من مناطق مختلفة من 
العالم وذلك بسبب الظروف التي  تعيشيها من حصار اقتصادي وفقر وبطالة ومصادرة أراضي 

ينية، كما كان لها دور بارز ومميز في االقتصاد على يد االحتالل الجاثم على األراضي الفلسط
المنزلي سواء بزراعة الحدائق المنزلية عوضا عن األراضي التي تم مصادرتها أو باألعمال 
الحرفية البسيطة مثل التطريز وحياكة الصوف لتسد رمق األسرة الفلسطينية وهذا الدور كان جليا 

  كذلك قامت المؤسسات واألطر 2000األقصى  أو انتفاضة 1987سواء في االنتفاضة األولى 
  .النسوية بنشر ثقافة  ترشيد االقتصاد المنزلي في المجتمع الفلسطيني

  
  النسويةالنظريات   6.2

  

 ألنها امرأة في النسوية هي االعتقاد بأن المرأة ال تعامل على قدم المساواة مع الرجل، ال لسبب إالّ
 عن ةفالنسوية عبار. ته حسب رؤية الرجل واهتماماتهالمجتمع الذي  تنظم شؤونه وتحدد أولويا

  :  هيةيرئيسأيديولوجية لها ثالثة مالمح 
 . نوع االجتماعيإلغاء كافة أشكال التمييز المبنية على ال .1
 . العامل البيولوجي ال يضع المرأة بمرتبه أدني .2
 . )2006ريتزر،  (العمل على تغيير وتحسين وضع المرأة في كافة المجاالت .3

  
  : ، ومن أهم هذه النظرياتة في تفسير االختالف بين الجنسيناختلفت النظريات النسويو
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  :النسوية الليبرالية  . أ
  

 وأن االختالف ، سبب رئيسي لعدم المساواةبين الرجال والنساءالنسوية الليبرالية أن التمييز ترى 
دة تتم معاملة األنثى والذكر بين الجنسين هو نتيجة التنشئة االجتماعية للفرد؛ فمنذ لحظة الوال

 ،بطريقة مختلفة، وتفترض هذه النظرية أن اإلنسان عقالني والمرأة هي فرد له حق كاآلخرين
 البيولوجية ليست هي المسؤولة عن االختالف بين  هناك مبرر للتمييز، وأن الفروقوبالتالي ليس

 عن ةالمسؤوليمجتمع للذكور واإلناث  واألدوار التي يعطيها ال بل إن التنشئة االجتماعية،الجنسين
هذا االختالف، وتطالب النسوية الليبرالية بالمساواة الجندرية في الفرص للذكور واإلناث في جميع 

 كما تطالب النسوية الليبرالية ،...)في العائلة والمدرسة واإلعالم(مؤسسات التنشئة االجتماعية 
قوانين التي تضمن المساواة في الحقوق بين الذكور  وإصدار ال، التمييز الجندري الثقافيبتقليص
  . )2004بهلول،  (واإلناث

  
  :النسوية الماركسية  . ب

 ال يعود إلى االختالف البيولوجي بين الذكور واإلناث، بل التمييزترى النسوية الماركسية أن سبب 
تحول إلى النظام وال) سيطرة الرجل على العملية اإلنتاجية واالقتصادية(سبب ظهور النظام األبوي 
 يقع في مؤسسة العائلة وأن المرأة ال تتحرر إال بالقضاء على التمييزالرأسمالي، أي أن أساس 

  . )Shakib، 2010 (، أي إنهاء سيطرة الرجل اقتصادياً على األسرةسماليأالنظام الر
  
  : النسوية االشتراكية. ج

 ،، والجنسية، واإلنتاجالتكاثر( من خالل ترى النسوية االشتراكية أن التمييز جنسي ويمكن تحليله
 وبالتالي تستطيع المرأة أن تتحرر من خالل القضاء على النظام الرأسمالي والنظام ،)وتنشئة الطفل

 األبوي والمساواة بين الجنسين في ظل نظام اجتماعي اقتصادي خال من االستغالل واالضطهاد
  . )2006الدويكات، (
  
  :النسوية الراديكالية. د

 مصدره الرجل وليس النظام االقتصادي، وأن النظام األبوي في المجتمع يدرب التمييزترى أن 
الرجال على اضطهاد النساء ويعاملهن بشكل دوني، وأن هناك بعض المؤسسات التي تعيد إنتاج 
 النظام األبوي، ومنها العائلة والمؤسسات التعليمية والدينية، وهذا النظام يعمل على أن تتصرف

النساء ضمن األطر األنثوية المرسومة لها مثل الطاعة والخضوع والضعف، وترى هذه النظرية أن 
  . )2002عيساوي،  (تحرر المرأة يكون بمواجهة النظام األبوي
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وترى الباحثة أن المجتمع الفلسطيني ينظر للرجل والمرأة من منظورين، األول أن سيادة الرجل 

خاصة في ظل إنفاقه على األسرة، ) الرجل(عليها طاعة الذكر ) المرأة(ى تأتي كونه الذكر وأن األنث
مساهمة المرأة للرجل في تحمل األعباء االقتصادية والمادية لألسرة، وأما المنظور الثاني فيتمثل في 

  .في ظل حصول المرأة على عمل أو وظيفة
  

   مفهوم التمكين  7.2

  

مام كبير، وتنوعت المفاهيم حول مفهوم التمكين حظي مفهوم التمكين في القرن الماضي باهت
  : وعناصره األساسية نتيجة الختالف آراء الباحثين، وفيما يلي استعراضاً لعدد من هذه المفاهيم

  
 إستراتيجية إدارية تمنح األفراد قوة التصرف واتخاذ على أنهالتمكين ) 2003(عرف أفندي 

ؤسسات التي يعملون بها بالشكل الذي يساعد على خلق القرارات وتحقيق المشاركة الفعلية في الم
 ,Murrel & Meredith)وعرف . التفكير اإلبداعي وتحمل المسؤولية وخلق الرقابة الذاتية

ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وسلطة من خالل صالحيات  شخص ما منح التمكين بأنه )2000
  . التدريب والثقة والدعم العاطفي

  
أن التمكين يتمثل في إطالق حرية الفرد، التي تعد حالة ذهنية )  ,2006Melhem(ويرى ملحم 

وسياق إدراكي ال يمكن تطويره بشكل يفرض على اإلنسان من الخارج بين عشية وضحاها، وإنما 
التمكين حالة ذهنية داخلية تحتاج إلى تبني من قبل الفرد لكي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة بما 

  .  قدرات معرفية تساعده في اتخاذ قراراته واختيار النتائج التي يريد أن يصل إليهايمتلك من
  
 ا من خاللها القدرة، وتزيد ثقتهالمرأةكتسب ت التي  القوةيمنحها تمكين المرأةترى الباحثة أن و

 شطة على التصرف لتحسين األنقدرتها لتحمل المسؤولية، وا ووالئها، ويرتفع مستوى انتمائهبنفسها
 المتطلبات األساسية في مختلف المجاالت؛ بهدف نجاز في العمل من أجل إالتفاعلوالعمليات و

ل القوة الالزمة  بأدوات، ووسائالمرأةوبالتالي ال بد من تزويد . تحقيق قيم وغايات المؤسسة
 تصبحيث  بحا، وأدائهاوإتمام عمله  واالقتصادية والثقافية والسياسيةالمجتمعية للتخطيط لألنشطة

  .  مسؤولية كاملة عنهةمسؤول
  
  



16 
 

  المرأة الفلسطينية واالنتخابات 8.2

  
إن مشاركة المرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار تتمثل بإتاحة المجال أمام النساء 
للمشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها واإلشراف عليها 

  .تقييمها وهذا يعود بالفائدة ليست على النساء فحسب بل على المجتمع بشكل عاموتوجيهها و
    

 الفلسطينية في انتخابات الحكم المحلي ترشيحا وتصويتا من عدة المرأة مشاركة أهميةتنبع 
فمشاركة النساء ، ، والمجتمع بشكل عام وحقوقها بشكل خاصالمرأة في صالح اعتبارات تصب

، سواء األخرىي هو استكمال لمشاركتهن في مجاالت الحياة حلتخابات الحكم المالفلسطينيات في ان
 النظر النسوية في دمج وجهةت أنمشاركة النساء يفترض كما أن .  المهنيأمعلى المستوى السياسي 

وباإلضافة ، في المجتمعتها تنمي تستهدفتحددها المرأة ن تقوم بتخصيص مشاريع ، وأعملية التنمية
 ألي ال غنى عنها نسويه المشاركة النسائية تضمن رفد السلطات المحلية بخبرات وطاقات إنلذلك ف

  .)2011 ،طه(عملية تنمية 
  

همية هذا أاالدارة المحلية واالنتخابات وانطالقا من  في مجاالت للمرأةوتحقيقا لهذا الدور المهم 
أة في هذا الشأن فقد  شكل قرار اجراء والمشاركة الفاعلة وااليجابية للمر، الدور في تحقيق التكامل

لديمقراطي في المجتمع االنتخابات في الهيئات المحلية خطوة انعطافية باتجاه تعزيز المسار ا
، كما أن إجراء بمعزل عن إرادة الناس واختيارهم في السابق تتم   والتي كانت،الفلسطيني

برز مالمحها وجود نخبة نسوية رى مغايرة، أية من حالة إلى حالة أخاالنتخابات نقل المرأة الفلسطين
، عشراوي(هي األكبر في التجربة النسوية الفلسطينية في مستوى المشاركة السياسية والمجتمعية 

2006(.  
  

 انتخابات بلدية مرتين فقط في السلطات اإلسرائيلية نظّمت نأ ،ومن الجدير ذكره في هذا السياق
 أجواء، في ظل هما جزئية ومنقوصة وكانت االنتخابات في،لي على التوا)1976(و) 1972(العامين 
  الفلسطينية حقها في المرأة مارست  وقد في ذلك الوقت مع شروط الديمقراطية ومتطلباتهاتتنافى
 وإسنادا منها معركة مع االحتالل أجزاء االنتخابية في ابات دون الترشيح معتبرة المعركةاالنتختلك 

  .)1996الجرباوي،  ( الفلسطينيةدة لمنظمة التحريرللقوائم الوطنية المؤي
  

أي - ها قد اختلف عن المراحل السابقة لوجود الفلسطينية في ظل السلطة الوطنيةاألمرولكن هذا 
 عام صدرت قراراًأقد وزارة الحكم المحلي  نأذ  إ،جزاء من ارض فلسطينأعلى  -السلطة
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التعميم لم ، وان هذا كل الهيئات المحلية في األقل واحدة على امرأةتعميما يقضي بتعيين  )1998(
،  المواقعأكثر في وأعضائها التعامل معه بمزاجية من رؤساء المجالس تمو  ، ملزمةةيكن صيغ

 )61( فقط قامت باالستجابة والتنفيذ، وبعضها فعل ذلك على مضض وفي المحصلة تم تعيين وأقلية
 ن أل؛ها في الضفة الغربيةكلّ%) 1.6( يتجاوز نسبة  بما ال،عضوا معيناً )3739( أصلسيدة من 
وزارة الحكم  (؛ بسبب عادات وتقاليد اجتماعية وثقافية التعيينإلىة لم تستجب  غز فيالبلديات

  .)2004المحلي، 
  

لدية والهيئـات المحليـة    على المشاركة في االنتخابات الب  المرأة لما ذكر فلم يقتصر دور       وباإلضافة
حقوق االنتخابية بشكل كامـل     ال في ظل السلطة الوطنية من ممارسة        المرأةل فقد تمكنت     ب المختلفة،

،  سيما المجلس التشريعي الفلسطيني    في كافة المجاالت االنتخابية للمؤسسات الفلسطينية المتنوعة وال       
ـ   ،)20/1/1996( في جرت التي التشريعية االنتخابات في الفلسطينية المرأة مشاركة نأذ  إ  نيمك

 الفتـرة  خـالل  الفلسطينية للمرأة واالجتماعي السياسي للنشاط كمقياس المشاركة هذه إلى نظريأن  
 رفعتهـا  شعارات في نفسها عن عبرت التي الحماسة من بشيء المشاركة هذه جاءت حيث السابقة،

 – رفعـه  الـذي  الشعار ذلك أبرزها وكان االنتخابات، إجراء عملية أيدت التي واألطر المؤسسات
 المفقـودة  الحاجـة  على ويدلل ليؤكد ،)الحدث تصنعين بالمشاركة (في وتمثل – المرأة شؤون طاقم
 نسبة النساء المـسجالت     أنومن الجدير ذكره في هذا السياق        ،القرار صنع في النساء مشاركة إلى

، فـي   من الرجال  )%51( مقابل) %49( في هذه الفترة بلغ   في سجالت لجنة االنتخابات المركزية      
وقد فازت خمس   ،  )%3.7( نسبته سيدة أي ما     )25(حين وصل عدد المرشحات للمجلس التشريعي       

، انتصار الوزير عن قائمة     مستقلةفتح، حنان عشراوي    حركة  هن دالل سالمة عن قائمة      من النساء   
  .)2012، الرح(فتح، جميلة صيدم قائمة حركة فتح، راوية الشوا عن قائمة حركة فتح حركة 

  

 كبيـراً  إنجازاً ديع فلسطينية انتخابات أول المجلس التشريعي في     في نساء خمسفوز   نإهذا كله ف  ول
 النـساء  قـدمتها  التي التضحيات لحجم موازاته وعدم نسبته ضعف رغم الفلسطينية النسوية للحركة

 ،القـرار  صنع مراكز في وجودهن ةبأهمي المتنامي النسوي الوعي على دليالً جاء إذ الفلسطينيات،
 ويمكن النسوية، للحركة الجديدة المتغيرات مع متوافقة وجديدة واضحة ورؤى أهداف بلورة ثم ومن
 سـيادة و االنتخـابي،  النظـام  طبيعـة  إلى االنتخابات هذه في النسوي التمثيل ضعف أسباب إسناد

 نزال، (والتقاليد تالعادا سطوة كذلك المرأة، ضد التمييزو الفلسطيني، للمجتمع الذكورية التوجهات
2006(.  

 والتقدير في كافة المراكز القيادية التي عملت اإلشادة الفلسطينية كفاءة عالية تستحق المرأة أثبتتلقد 
 الفلسطينية للمواقع المرأةن تبؤ إ، وعلى المساهمة في التنمية المحلية شريك قادر هاأنّ وأكدتبها 
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 المرأةنجازات دت إ، فقد تعدمن باب تشجيع الذاتأو الريادية هو حق طبيعي وليس موضع قياس 
 دة بع، خاص اهتمام عالمي محطّأصبحتل ظاهرة ، ما شكّاألصعدةالفلسطينية على مختلف 

ل نقلة نوعية فتحت ، شكّووعي مجتمعي الفت، مدعومة بقوانين عصرية  المراتبألعلىوصولها 
نجازات جديدة سطينية تبحث عن إ الفللمرأةا، وال زالت  الفلسطينيةالمرأة تطلعات أمام األبواب
  التي شكلت عامةحقائب وزارية في الحكومة الحالي )6( ، بعد ما حصدت سجلهاإلىفها تضي

 إلى، ووصلت )2006( عام  في انتخابات المجلس التشريعي فياً مقعد)17( ـ ِبوفازت ،)2011(
 بمحافظة رام ة على مستوى الوطن محافظأول تعيين إلى إضافة،  هيئات محليةوترأست، المحاكم

 نضالها ومشاركتها الفاعلة في الحياة  الفلسطينية جاءت بفعلالمرأة المكتسبات التي حققتها نإ. اهللا
 كذلك وأدنى، المرأة تستحقه بكثير مما أدنىوالحقوق ما زال  المستحقات هذه حجم أن إال، العامة

ة هو  الفلسطينيالمرأة تحققهنجاز  إ أيفإن، تصادية التنمية االجتماعية واالقمن متطلبات تحقيق
 على الصمود وتقريب ساعة الشعب في تعزيز قدرات وإسهاما، مكسب للمجتمع الفلسطيني كله

  .)2011القواسمي، (الخالص من االحتالل 
  

 من خالل اطالع الباحثة على أدبيات وزارة الحكم المحلي ونشاطاتها المختلفة الحظت اهتمام بارز
بأهمية مشاركة المرأة في الوزارة وهيئات الحكم المحلي على اختالفها وتقوم الوزارة ومن خالل  
دائرة وحدة النوع االجتماعي بتنفيذ برنامج يهتم ببناء قدرات وتمكين المرأة بهدف إدماجها في 

يئات برامج ومشاريع وخطط الوزارة وصوال الى تكافؤ الفرص في مشاركة عادلة للمرأة في اله
  . المحلية

  

منهن ) 13(عضواً في المجالس البلدية، تم انتخاب ) 25(وفي منطقة الدراسة، مثلت النساء بـ 
 بسبب نساء استقالتهن) 3(امرأة ضمن المنافسة، وقدمت ) 12(ضمن الكوتا النسائية، بينما فازت 

نائب رئيس لمجلس ، وشغلت امرأة واحدة فقط منصب ةلس البلديا، من عضوية المجدواعي حزبية
  .بلدي، بينما عملت الباقيات أعضاء في المجالس البلدية

  

 ازداد تمثل النساء في الهيئات التشريعية في معظم أنحاء العلم ، إال أنها ال تزال عند عالمياًو
 دعت األمم المتحدة إلى تولي النساء الحصة النسائية بنسبة 1990ففي عام . مستوى منخفض 

 وهو مستوى يعتقد بأنه كافي ألحداث تغيير في السياسة الوطنية – البرلمانية من المقاعد% 30
 المتحدة األمم دولة عضوا في 186 أصل دولة فقط من 26 تجاوزت أووبعد عشرين عام، وصلت 

% 16،8 شغلت النساء في الواليات المتحدة أخرى إلىوهذه النسبة تختلف من دولة % 30 نسبة إلى
% 12 ةاالسكندينافيفي البرلمان في الدول %42 تشكل النساء 2010واب عام من مقاعد مجلس الن

قاعد مال من% 56من المجالس التشريعية في العالم العربي رواندا وجنوب افريقيا تشغل النساء 
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من المناصب % 63من البرلمان فنلندا تشكل النساء % 45البرلمانية في السويد تشكل النساء 
  .)2011،اشفورد(الوزارية 

  
   مهام ومسؤوليات البلديات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية 9.2

  

 بموجب التفويض الذي تحصل علية بموجب القانون وما تنص علية  مهامهاتمارس البلديات
 القوانين والتشريعات التي كانت تنظم عمل اإلدارات المحلية ، وقد كانتصة بذلكالتشريعات الخا

وبعد نشوء  تتجه نحو المركزية ألمشددة، سابقة لوجود السلطة الوطنية في فلسطين في المراحل ال
قانون الهيئات ) (1997 (لسنة) 1(السلطة الفلسطينية وضع قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 

 العمل بمبدأ  تحقيق هوإلى التي هدف هذا القانون ، وكذلك فان من أهم األهداف)1997، المحلية
دارية في المجتمع الفلسطيني عبر تفعيل دور الهيئات المحلية في كافة األراضي الالمركزية اإل

الفلسطينية مع اإلشارة أن هذا القانون ال يسري إال على المناطق التي نقلت صالحيات إدارتها إلى 
ب حسب المادة الرابعة والعشرون من الملحق  السلطة الوطنية الفلسطينية والتي سميت بمناطق أ،

  .ث الخاص بالصالحيات والمسؤوليات في الشؤون المدنية التفاق أوسلوالثال
  

 المجلس البلدي لمزاولة مهامه حسب قانون الهيئات وفقها يسيروفيما يتعلق باإلجراءات التي 
،  سنوات وفي مدة دورة المجلس تعلن نتائج االنتخابات ولغاية أربع ثاني يومأتبد) 1997(المحلية 

عقد اجتماع أسبوعي ، ويقوم المجلس بنئيس المجلس ألكثر من دورتين متتاليتيوال يجوز انتخاب ر
، ويحق للرئيس أو لعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث بدعوة المجلس لعقد اجتماعات غير في مقره

عادية ويبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل يوم من موعد انعقادها على األقل، وال 
 موضوع خارج جدول أعمال إال إذا كان حاضرا في الجلسة ثلثي أعضاء المجلس يجوز بحث أي

  يرأسحث، وفي حالة تغيب الرئيس ونائبهووافقوا باإلجماع على طرح أي موضوع طارئ للب
، ويجوز للمجلس أن يسمح ألي شخص حضور أي جلسة من جلساته إذا  سناكبر األعضاءالجلسة أ

، وتصدر القرارات بحضور رين للمشاركة في مناقشة الموضوعضقرر ذلك أكثرية أعضائه الحا
، وتدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ومثبت ويوقع علية  فقطاألعضاء

، وإذا  المجلسويكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية أعضاء ، الحاضرونالرئيس واألعضاء
 ،بر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من األعضاء تعتنلم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتي

وتتخذ القرارات باإلجماع أو بأكثرية أصوات األعضاء، وفي حالة تساوي األصوات يرجع الجانب 
 1رقم  قانون الهيئات المحلية،(الذي يكون فيه الرئيس أو رئيس الجلسة ويكون التصويت علنيا 

  ).15، المادة 1997لسنة 
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بما تتمثل، ف أو الرئيس لتأديته لمهامه المختلفة المجلس البلدي تواجه عضو  التيا عن الصعوباتأم 
  : يلي
- مجال العمل إلدارة البلدية متشابك ومعقد وفية من التداخالت السياسية واالجتماعية إن 

  .واالقتصادية 
قات  عالأن يعمل في بيئة اجتماعية محرجة كونه يتعامل مع قطاعات من المواطنين لهم معه  -

  . اجتماعية وعشائرية أو عائلية 
- حيث يصعب تحديد المساءلة في ، مجال العمل في إدارة البلديات له صفة العمل التطوعي أن

  . كثير من األحيان 
ها ليست من الدرجة في المجتمعات النامية ينظر إلى البلديات وإدارتها والعمل بها على أنّ -

المفضالمحلية ما زالت في بدايتها  الثقافةل العمل بها نتيجة أن  .  
- ا يضع الكثير من القيود على العمل ومدى نجاحه ضعف الموارد المالية مم .  
  .عدم قدرة البلديات إلى جذب أفضل الكفاءات للعمل فيها  -
التداخالت والصراعات الحزبية تظهر في إدارة البلديات عند االنتخابات كونه ينظر إليها كمؤشر  -

   المستوى الوطني لالنتخابات على
قد تظهر الحاجة إلى وجود أنماط إدارية متباينة من بلد إلى أخرى نظرا للتفاوت في اإلمكانيات  -

والحجم واألهمية للمدينة أو القرية وهذا يجعل من الصعب وضع أنماط محددة في أدبيات اإلدارة 
  . المحلية 

ل فيها السلطات الثالث مما قد يؤدي حداث توازن بين كون إدارة البلدية تتمثإعدم القدرة على  -
  .هاو رئيسأ البلدية عضو حداث نوع من الصراع الذاتي لدىإإلى 

ا يؤدي إلى إرباكه وهذا  المجلس البلدي مم السلطة المركزية للحلول محّلفي بعض الحاالت تلجأ -
  . الوضع يختلف عن حالة إنهاء خدمات موظف ما 

لبلديات مما ات اإمكانكبر من دية تكون في العادة مرتفعة وأالبلالتوقعات المطلوبة من المجالس  -
  . بين إدارة  البلدية والمواطنين ا صراعيسبب

جامعة بير (ينظر في الغالب إلى البلدية كمؤسسة اجتماعية أكثر من كونها مؤسسة اقتصادية  -
 ).2011 زيت،

  
  اتخاذ القرار 10.2

   
فهي وظيفة إدارية من . ية تنظيميةيفة إدارية وعملوظ)  اتخاذ القرارأو( عملية صنع القرار دتع

نه عملية تنظيمية من حيث أن أ، كما ات الرئيسية التي يتحملها المديرحيث أنها تعتبر من المسؤولي
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، فهي ناتج جهود كثير من  ينفرد بها المدير وحدةأنكبر من أ عملية دعياتخاذ كثير من القرارات 
. بعض الحاالت تكون ناتج الكمبيوتر بل في –مجالس إدارة  أو على شكل جماعات –األفراد 
، ، بل يتأثر في قراراته بآراء وأفكار المحيطين بهفي الوقت الحاضر ال يعمل في عزلةفالمدير 

 قد أووالقرارات قد تكون بسيطة تتخذ بشكل سريع وعفوي وروتيني ، وبطبيعة البيئة التي يعمل فيها
  . الكثير من الدراسة والتروي قبل اتخاذهاإلىتكون صعبة ومعقدة تحتاج 

  
 ما تسيير عمل أزمة أوعبارة عن اختيار بين مجموعة حلول مطروحة لمشكلة ما  القرارن إلذلك فو

معين وذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يوميا مجموعة من القرارات بعضها ننتبه وندرسه 
قصد باتخاذ القرار العملية التي يتم بمقتضاها اختيار ي  ، يخرج عشوائيا بغير دراسةوالبعض اآلخر

 مواجهة موقف يتطلب ذلك بعد دراسة النتائج أو البدائل المتاحة لحل مشكلة معينة فضلأ أسس
  .)2005 ،لكرديا( ضمن معطيات بيئة التنظيم األهداف في تحقيق وأثرهاالمتوقعة من كل بديل 

  
  مستويات اتخاذ القرار 11.2

  

 Anthonyية اتخاذ القرار تبعا للمستوى التنظيمي الذي يقوم بها وقد قسم أنطوني تختلف عمل
  : القرارات في المنظمة إلى أربعة أقسام

  
 :Strategic Decision:  االستراتيجيةالقرارات -

 تتخذ القرارات التي تتأثر بمحيط المنظمة الخارجي وعالقتها المتبادلة ومدى التفاعل اوفيه
 تحدد األهداف والموارد والسياسات في المنظمة، وتتخذ هذه القرارات  التييمعها، وه

  .ةبشكل عام من قبل اإلدارة العليا التي تتعامل مع المشاكل المعقدة وغير الروتيني
  

 Management Decision:القرارات اإلدارية  -
تطلب اتخاذها  تتخذ القرارات التي تتعلق بكيفية االستخدام الفعال والكفء للموارد ، وياوفيه

  .تفاعل كبير مع أولئك الذين ينفذون المهام في المنظمة 
  
  Operational Decision: القرارات التشغيلية  -

 القرارات التي تحدد كيفية تنفيذ المهام المطلوبة ، وتتعلق أي الوحدات في المنظمة هيو
لمخرجات وقد أضيف ستنفذ تلك المهمة بإنشاء معايير االنجاز واستخدام الموارد وبتقييم ا

  :الحقا نوع آخر من القرارات وهي 
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 knowledge-Level Decision: القرارات المعرفية  -
وهي التي تتعلق بتقييم األفكار الجديدة للسلع والخدمات بطرق الوصول إلى معرفة جديدة 

  .)(Laudon،2006وبطرق توزيع المعلومات عبر المنظمة 
  

   القرارات أنواع 12.2

  

  : القرارات إلىSimon  قسم سيمون
  

  ):غير المهيكلة(القرارات غير المبرمجة  -
هي تلك القرارات التي توجب على متخذي القرار القيام بالمحكمة والتقييم والتبصر من أجل 
تحديد المشكلة، وتكون هذه القرارات غير مألوفة وغير روتينية، وال يوجد فهم واضح أو 

  .وسع في سوق البيع إلى األسواق الخارجيةموافقة كاملة على اتخاذها مثل الت
  ):المهيكلة(ت المبرمجة االقرار -

وهي على عكس األولى تكون ذات طبيعة متكررة وروتينية وتشمل إجراءات واضحة 
ات ر القرا، ومن األمثلة عليهاالتخاذها، لذلك فهي ال تحتاج الن تعالج في كل مرة تتخذ بها

 التشغيلية باتخاذ مثل هذه اإلدارية تقوم المستويات أن ويفضل .إجازةالمتعلقة بمنح موظف 
 . العمل وعدم تعطيلهأداء لضمان السرعة في األعلىالقرارات وعدم تركيزها بيد المستويات 

 ):نصف المهيكلة(القرارات نصف المبرمجة  -
  ).2004 ،أيوب( معتمدة مسبقا إجراءاتحيث يكون جزء من المشكلة معروف وله 

  
   خاذ القراراتأهمية ات 2.13

  

في جميع وظائف اإلدارة  متداخلة وهو عملية العملية اإلدارية  محور يعتبر اتخاذ القرارات إن
في كل مرحلة من ، ، فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينةونشاطاتها

و تحديد الموارد أ جألبرام أو إعداد ألسياسات رسم وأ ،ل وضع الخطة سواء عند وضع الهدفمراح
، وعندما تضع اإلدارة التنظيم المالئم لمهامها  لتشغيلهاواألساليبر أفضل الطرق  اختياأو ئمةألمال

فإنها تتخذ قرارات بشان الهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم ،المختلفة وأنشطتها المتعددة 
ألعمال المختلفة ونطاق اإلشراف المناسب  للقيام بااليهمقسام واألفراد الذين تحتاج اإلدارات واأل
ة من ه يتخذ مجموعنّإا يتخذ المدير وظيفته القيادية ف، وعندملطة والمسؤولية واالتصالوخطوط الس

فعهم وتحفيزهم على األداء و استشارة دواأ وتنسيق جهودهم هسيوؤالقرارات سواء عند توجيه مر
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وظيفة الرقابة فإنها أيضا تتخذ قرارات بشان تحديد ، وعندما تؤدي اإلدارة  مشكالتهمو حّلأالجيد 
الخطة والعمل على المعايير المالئمة لقياس نتائج األعمال والتعديالت التي سوف تجريها على 

، وهكذا تجري عميلة اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار ن وجدتإتصحيح األخطاء 
  .)2004 توحة،القدس المفجامعة (. فسهاالعملية اإلدارية ن

  
  مراحل اتخاذ القرار14.2 

  

  :تتم عملية اتخاذ القرارات بمراحل متعددة تتمثل فيما يأتي
  
   :تحديد المشكلة -
  

الموضوع الواجب اتخاذ قرار و أ اتخاذ القرار هي تحديد المشكلة  الخطوة األولى في عمليةإن
 ذلك أن إلى يضاف ،تخاذ القرار بشأنهانفسها طالبة ا فعمليا ال توجد في الحياة مشكلة تأتي ب،بشأنه

 قد تكون مضللة وبعيدة عن األسباب ،المظاهر التي يبدو من أول نظرة إنها عناصر المشكلة
الحقيقية، وبتالي فان المهمة األولى في عملية اتخاذ القرارات هي العثور على المشكلة الحقيقية 

  .)2004جامعة القدس المفتوحة، (وتحديدها 
  
  :مشكلةتحليل ال -

  
ومن الضروري تصنيف الخطوة الثانية هي تحليل المشكلة، أي تصنيفها وتجميع الحقائق إن ،

ند اتخاذه ؟ ومن ؟ ومن الذي يجب استشارته ع يتخذ القرارأنالمشكلة لغرض معرفة من الذي يجب 
 إلى ؟ وبدون هذا التصنيف المسبق يكون من الصعب جدا تحويل القرار النهائيالذي يجب إبالغه

أي الفترة الزمنية ( الفترة الزمنية )1( وعادة يتم تصنيف القرار حسب أربعة أسس هي ، فعالعمل 
رار على الوظائف  وقع الق)2(، اة للقيام بالعمل المتعلق القرار تلتزم بها المنشأنالتي يجب 
رار المنتظم  مدى التك)4(، عدد االعتبارات النوعية التي تدخل في القرار)3( ألخرىاوالنواحي 

، وبذلك ال ة القرار في تحقيق أهداف المنشاة وهذا التصنيف لوحدة يضمن إمكانية مساهم،للقرار
، ككل فالتصنيف السابق يصنف  محلية حساب المنشاةأويصبح القرار مجرد حل المشكلة عاجلة 

ية لهذا الجزء من ، واألهداف الفرع بكل من األهداف الشاملة للمنشاةويقسم المشاكل طبقا الرتباطها
 المنشاة والذي يديره المدير المعين فهو يجبر المدير على رؤية مشكلته من وجهة نظر المنشاة ككل

 العملية ال يمكن القيام وهذه ، الحيوية عند اتخاذ القراراتاألموروتعتبر عملية تجميع الحقائق من 
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ة بالموضوع قلعاد المعلومات غير المت يمكن المدير استبعإذ،  بعد تحديد المشكلة وتصنيفهاإالبها 
  .)2008الكردي ، (لة  المعلومات المضلّوأيضا

  :اقتراح بدائل حل المشكالت -
  

 هي المقترحةتحديد المشكلة وتحليلها يصبح من الضروري تحديد عدة حلول المشكلة والحلول بعد 
 تفكيرا ابتكاريا وقدرة  تستلزمألنها  ، مستوى الواقعإلى األساسيةالطريق الوحيد لجلب الفروض 
 لتعبئة األساسيةوبالفعل فان الحلول البديلة هي .  على الحلول الجديدةعلى التخيل حتى يمكن العثور

 وهي على شكل تدخالت إنسانية قانونية  تعتبر قلب الطريق العلميةأنها كما وتدريبهالخيال 
 أخذةناك حل محتمل ينبغي دائما ولكن ه. تختلف باختالف المشكلةفال شك ، وهي اجتماعية خدمية

 عدم القيام نأالقليل من الناس هو الذي يعترف بو .بتاتاً عمل بأي وهو عدم القيام أالفي الحسبان 
ففي بعض المواقف قد يترتب . ن القيام بعمل معينأ ذلك شيف هنأش عمل يعتبر قرارا كامال بأي

 عدم األفضل فمن مّ، ومن ثَ مزايا قد تتحققيةأمساوئ ومضار تفوق بكثير  ما  عمل بأيعلى القيام 
  .)2009عبد الهادي ، ( عمل بالمرة بأيالقيام 

  
 :تقييم كل بديل -

  
طبيعتها تستلزم التنبؤ بالمستقبل، وهذه الخطوة ب.  بديل حّليا والعيوب المتوقعة لكّلأي تحديد المزا

  : ة التقييم علىوتنطوي عملي. ال في المستقبلإ المزايا والعيوب لن تظهر نأل
  

 .ز عليها االهتمام عند القيام بعملية التنبؤ التي سيركّستراتيجيةاإلتحديد العوامل   . أ
 .تنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديلال . ب
  

فعند . في اختصار الجهود الخاصة بالتنبؤ في كل بديل مساعدة كبيرة اإلستراتيجيةويساعد تحديد 
 عند هي االهتمام بتلك النتائج التي تؤثر على الهدف السابق تحديدالتنبؤ بالنتائج المتوقعة فمن الطبيع

وبالتالي فان .  غير مرتبط بالهدف المحدودتأثيرات، ولكن معظم البدائل تكون لها شكلةتحليل الم
 ابعد الحدود ولذا يجب إلىمحاولة التنبؤ بكل شئ يتعلق بالبديل سيجعل عملية التقييم عملية شاقة 

، ويتم  في كل حل بديل مع تركيز عملية التنبؤ عليهااإلستراتيجية األساسيةلعوامل االقتصار على ا
  .)2004 ، المفتوحةجامعة القدس( تقييم البدائل استناداً إلى التكلفة وإمكانية التطبيق واألثر والقبول

  
  :الحلول أفضلاختيار  -
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قييم كل حل فان المدير يكون موقف يعد القيام بتحديد المشكلة وتحليلها وتنمية الحلول البديلة وت

  يسمح 
بطريقة مرضية ) أي الخطوات السابقة( كان قد قام بعمله وإذا األفضلله بمحاولة تحديد الحل 

 لحالة نادرة حدا دون شك تلك التي ال يوجد وأنها عدة بدائل لالختيار من بينها أمامهفسوف يحد 
  . حل واحد للمشكلة إالفيها 

  
ها يتخذ  التي من اجلاألهداف من غيرة أحسن بديل ، أي البديل الذي يحقق ضلأفوينبغي اختيار 

، ولكن توجد هناك بعض المعايير التي يمكن المساعدة على  العملية ليست بالسهلةوهذه، القرار
  .)2009، عبد الهادي( حل من بين الحلول المحتملة أفضلاختيار 

  
   عمل فعالإلىتحويل القرار  -
  

ولكن هذا االعتقاد .  بديلأفضلنتهاء خطوة اختيار ا عملية اتخاذ القرار تنتهي بأن يعتقد الكثيرون
 إلى بتحويله بوضع القرار موضع التنفيذ، أي إال ال تنتهي – في الحقيقة -غي صحيح فالعملية 

فهو يحدد المشكلة، ويصنف . اآلخرينولكن التنفيذ ال يتم بواسطة المدير ولكن بواسطة . عمل فعال 
 حل أفضللقرار، وبجمع المعلومات، ويحدد الحلول البديلة ثم يباشر حكمة الشخصي الختيار ا
 إبالغوهنا كل ما يمكن للمدير عمله هو . ولكن ليصبح الحل قرارا فال بد من العمل لتنفيذه.

  .)2009 ،عبد الهادي( ماذا ينبغي عليهم عمله وتحفيزهم وترغيبهم على عمل ذلك اآلخرين
  

  ايا المشاركة في اتخاذ القراراتمز  15.2

  

  :تحقق المشاركة في اتخاذ القرارات مزايا متنوعة، ومنها -
تساعد على تحسين نوعية القرار، وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبـوالً لـدى العـاملين،                 -

  .فيعملون على تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقة
لمدير وبين أفراد المؤسسة من ناحية، وبين تؤدي المشاركة إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين ا -

  .المؤسسة والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى
للمشاركة في عملية صنع القرارات أثرها في تنمية القيادات اإلدارية في المستويات الدنيا من  -

ا التنظيم، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية وتفهمهم ألهداف التنظيم، وتجعلهم أكثر استعداد
  .لتقبل عالج المشكالت وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعها
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تساعد المشاركة في اتخاذ القرارات على رفع الروح المعنوية ألفراد التنظيم وإشباع حاجة  -
  .)2005، الكردي( االحترام وتأكيد الذات

  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار 16.2

رار من بيئة إلى أخرى، وفيما يلي عدد من العوامل التي تختلف العوامل التي تؤثر في اتخاذ الق
 :يعتقد أنها تؤثر في اتخاذ القرار

للقيم والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق  :القيم والمعتقدات -
  .وطبيعة النفس البشرية وتفاعلها في الحياة

ط باألفكار والمعتقدات التي يحملها والتي لكل فرد شخصيته التي ترتب :المؤثرات الشخصية -
تؤثر على القرار الذي سيتخذه، وبالتالي يكون القرار متطابقا مع تلك األفكار والتوجهات 

 .الشخصية للفرد
لطموحات الفرد وميوله دور مهم في اتخاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار  :الميول والطموحات -

ظر إلى النتائج المادية أو الحسابات الموضوعية المترتبة النابع من ميوله وطموحاته دون الن
  .على ذلك

تؤثر العوامل النفسية على اتخاذ القرار وصوابيته، فإزالة التوتر النفسي  :العوامل النفسية -
واالضطراب والحيرة والتردد لها تأثير كبير في إنجاز العمل وتحقيق األهداف والطموحات 

 .)1999، جامعة القدس المفتوحة( فردواآلمال التي يسعى إليها ال
  

  الدراسات السابقة
  

 ، والكتب التي تناولت مجال البحث،على العديد من الدراسات المنشورةقامت الباحثة باالطالع 
  : الدراسات التي تناولت مجال الدراسةهذه  وأهم،صدرت عن المؤسسات التعليميةوالتي 

  
  :الدراسات الوطنية

  

 معرفة إلىالدراسة  تسع. المرأة في النظام السياسي الفلسطيني :)2012( دراسة رحال -
شاركة عبر  تطور تلك الم والتعرف على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في فلسطين،

ثر النظم السياسية التي تعاقبت على احتالل أو ضم أو إدارة فلسطين حقب تاريخية مختلفة، وأ
ضعف في مشاركة المرأة  فهيوصلت إليها الدراسة تتائج التي أما أهم الن .على مشاركة المرأة 
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ن البناء االجتماعي ما زال بناء تقليدي وانه خالل عملية التحرر الوطني تم وأفي اتخاذ القرار، 
بمطالبة  الدراسة أوصتوقد ، للمرأةالتركيز على القضايا الوطنية أكثر من القضايا االجتماعية 

المصادقة على االتفاقيات والبروتوكوالت والمالحق الصادرة عن األمم السلطة الوطنية مطالبة ب
المتحدة ،توفير قاعدة  معلومات وإحصائيات حول الظاهرة العنف المسلط على النساء، ضرورة 
مراجعة القوانين التميزية التي تميز بين الرجل والمرأة لتتالءم مع أحكام االتفاقيات الدولية 

يزية الخاصة باألحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل وتعديل القوانين التم
  .العائلة

  
 الدراسة تهدف .المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وصنع القرار): 2012(لي مالشودراسة  -

 ب السياسية،عالقتها باألحزا، وإلى معرفة الدور الذي لعبته المرأة في النضال السياسي والوطني
وقد  مشاركتها في اتخاذ القرار، وبين  ، في األحزاب السياسيةعالقة بين مشاركتهاوتحليل ال

  المتعددة، وقد استندتهذه الدراسة منهجا تحليليا لدراسة وضع المرأة في األحزاباتبعت 
الدراسة إلى شهادات منشورة للنساء تحدثن عن مشاركتهن الشخصية أو مشاركة غيرهن، تم 

أجرت الباحثة بعض المقبالت مع بعض . ات والمؤسسات النسويةجمعها من قبل الناشط
 تحسين الوضع االقتصادي ، وقد أوصت الدراسة بضرورةةالناشطات في األحزاب السياسي

تحقيق المطالب القانونية لجهة إقرار تشريعات جديدة ووالتخفيف من حدة الفقر بالنسبة للمرأة، 
العمل على حماية النساء من والعدالة االجتماعية، بما يضمن مساواة المرأة بالرجل وتحقيق 

  .العنف
  
 إلىهدفت الدراسة  .دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي): 2011(الدلو دراسة  -

، وخاصة في  القرار السياسي الفلسطينيإبراز دور المرأة في المشاركة السياسية وصنع
اعتمدت الدراسة على وصف وتحليل قد  و،المجاالت السياسية التي تتطلب اتخاذ القرار

وقد خلصت . المعلومات والبيانات من خالل ما كتب حول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
الدراسة إلى أن للبيئة االجتماعية اثر على دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي، كما 

اركتها السياسية وصنع القرار السياسي الفلسطيني أن المرأة الفلسطينية لعبت ادوار محددة في مش
إن وعي المرأة  .أن نصيبها من مواقع القرار السياسي في المؤسسات العامة يكاد ال يالحظو

، إن المرأة عانت تمييزا كبيرا في كافة مجاالت  زال وعيا ناقصاحقوقها ودورها مالقضيتها  ل
 زيادة  بضرورةهذا وقد أوصت الدراسة .الثقافي الموروث االجتماعي وبسببالحياة المختلفة، 

غير لى الصعيد الرسمي و وفعاليتها داخل أروقة ومؤسسات النظام السياسي عة المرأةمشارك
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 العمل على سن قوانين وتشريعات  تزايد من نسبة تمثيل المرأة داخل هذه ، وضرورةالرسمي
  . إلغاء التمييز حسب الجنسالمؤسسات والعمل على

  
دور المجالس القروية المنتخبة في محافظة جنـين فـي التنميـة االجتماعيـة      : )2009 (بركات -

 بهـدف   ،أجريت هذه الدراسة على المجالس القروية  المنتخبة في محافظة جنـين           . واالقتصادية
اعتمدت الدراسـة   و ،معرفة دور هذه المجالس في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لسكانها         

وكـذلك أداة    أداة المقابلـة     ، مستخدمة أداتين من أدوات البحـث العلمـي        ،لوصفيعلى المنهج ا  
مواطن ومواطنة من   ) 205( عينة الدراسة تتكون من   وقد تألفت    ألمواطنين لمعرفة رأي    االستبانة

وتـم  ،  دراسةمن مجتمع ال  %) 0.05(سكان القرى التي تشكلت فيها الهيئات المحلية أي ما يمثل           
 الدراسة باسـتخدام    هذهة العشوائية المنتظمة لقد استخدم الباحث معامالت ثبات         اختيارهم بالطريق 

معادلة كرونباخ الفا كما تم ادخال البيانات الى الحاسب ومعالجتها باستخدام الرزمة االحـصائية              
ن المجالس القروية المنتخبة تلعـب دورا  أ الدراسة إلى وقد خلصت .SPSS)(للعلوم االجتماعية  

 من خالل تنفيذها العديد من المشاريع والبرامج والنـشاطات          ،ة االجتماعية واالقتصادية  في التنمي 
وكـذلك   ،    والعمالـة  الجتماعية، وكالصحة ، والتعلـيم ،     االتي تصب في خانة مجاالت التنمية       

 والزراعة وما يترتب عليهـا      ، والتجارة ، الصناعة ،مستوى اهتمامها بمجاالت التنمية االقتصادية    
 مـن    بمـنح مزيـدا      ألرسـمية  أصحاب القرار في السلطة       الدراسة    أوصت وقد .تمن خدما 

تمكن هذه المجالس    حتى ت  ، من خالل سن التشريعات الخاصة بذلك      ألقرويةمجالس  الالمركزية ال 
 كما أوصت المجالس    ، الذات في اتخاذ القرارات التي ترى فيها خدمة للمواطن         من االعتماد على  

 المتـوفرة فـي تجمعاتهـا       ، الذات واستثمار الموارد الطبيعية والبـشرية      القروية باالعتماد على  
  . واالستفادة منها في برامج وخطط التنمية ،السكانية

  
/  اتجاه شغل المرأة مناصب إدارية عليا نمفاهيم واتجاهات الفلسطينيي) 2009(دراسة مجاهد  -

يح الفجوة بين عدد النساء هدفت الدراسة إلى توض.  دراسية وسط وجنوب الضفة الغربيةحالة
، وبين عدد النساء المؤهالت لشغل المناصب النجاز هذا اللواتي يشغلن مناصب إدارية عليا

البحث استخدم الباحث االستبانة كأداء  رئيسية في عملية جمع المعلومات وأشارت النتائج إلى 
ن المرأة يجب إن تعمل في  مفهوم واالتجاه األول الذي يميل الفلسطينيون بنسبة عالية هو أأن

وظائف تستطيع من خاللها القيام بالواجبات المنزلية، ويعتقد الفلسطينيون كذلك أن المهمة األولى 
 رعاية األسرة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفلسطينيين يعتقدون بان المرأة للمرأة هي

 المرأة يجب عليها نارات ذهنية، وأ المهام التي تتطلب مهجادة في عملها وأنها قادرة على أداء
 وقد ألعلياصول على المناصب اإلدارية أن تكون حاصلة على المراتب العلمية الالزمة للح
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تطوير استراتيجيات وتواصل يتم من على المؤسسات األكاديمية دراسة ان تعمل  التأوص
نسوية تطوير إستراتيجية خاللها الحوار حول ادوار المرأة والرجل في المجتمع على المنظمات ال

 أن توظف المرأة يشكل محورا أساسيا في عملية التخطيط االقتصادي الهادف نإلقناع الفلسطينيي
 المراتب ىحصول عليجب على المؤسسات النسوية تطوير آليات تضمن للنساء المرشحات ال

  .اإلدارية العليا
  
 تفعيل المشاركة السياسية الواقعة دور المنظمات النسوية الفلسطينية في) 2008(دراسة عواد  -

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المنظمات النسوية . )2006، 2000(بين عامي 
الفلسطينية ومدى فاعلية برامجها وأنشطتها في النهوض بقضايا المرأة خاصة على مستوى 

ئي السياسي ومشاركتهن المشاركة السياسية ، بيان مدى قبول المجتمع الفلسطيني للحضور النسا
في عالم السياسية ومراكز صنع القرار ولهذا  الغرض  تم إتباع المنهج التاريخي والوصفي وتم 
توزيع استبانه على كامل العينة، وقد خلصت الدراسة إلى أن تحرر المرأة االقتصادي 

 الدراسة  خرجتواالجتماعي وزيادة تعلمها شرط أساسي في تفعيل مشاركتها السياسية ، وقد
إسناد   زيادة دعم المنظمات النسوية ماديا لتؤدي رسالتها بشكل فاعل،:بعدة توصيات أهمها

آليات عمل وبرامج مدروسة في تفعيل دور المرأة السياسي وعدم اقتصارها على النشرات 
ثر ايجابي على المجتمع أوالدوريات، تطوير خطة مستقبلية مستدامة وبرامج تنموي ذاتي ذات 

  .لسطينيالف
  
إستراتيجية حل المشكلة وصنع القرار اإلداري لدى رؤساء البلديات ): 2008( لحلوحدراسة  -

لى إهدفت الدراسة  . العاملين في محافظات الضفة الغربية وعالقتها بأداء مرؤوسيهماومدرائه
 التعرف إلى درجة إتباع إستراتيجية حل المشكلة وتوظيفها في صنع القرار اإلداري من قبل
 رؤساء البلديات ومدرائها العاملين في جميع محافظات الضفة الغربية إضافة إلى معرفة دور كّل

من متغير المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي، والمحافظة، وعدد موظفي البلدية والتصنيف للبلدية 
  استخدام المنهجتم. في ذلك، قامت الباحثة بإجراء مسح شامل في محافظات الضفة الغربية

 تم تصميم أداة الدراسة  االستبانة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها الوصفي، حيث
أن درجة توظيف إستراتيجية حل المشكلة من ممثلي رؤساء ومدراء البلديات في محافظات 
الضفة الغربية كان بدرجة كبيرة، حيث حصلت درجة إستراتيجية حل المشكلة في مجال تعريف 

بينما حصل مجال التقييم على الدرجة الخامسة واألخيرة، كما ، ى الدرجة األولى المشكلة عل
 قد كانت درجة كبيرة، وقد متبين أن درجة تقدير رؤساء البلديات ومديريها لدرجة أداء مرؤوسيه

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توظيف إستراتيجية حل المشكلة من قبل 
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للمدير، وعدد /بحسب كل من متغير المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي للرئيسرؤساء البلديات 
موظفي البلدية، وذلك على مستوى األداة الكلية وعلى مستوى كل مجال من مجاالتها كما تبين 

العمل على بضرورة عدم وجود فروق داله إحصائية في درجة التوظيف وقد أوصت الدراسة 
 العاملين في البلديات على خطوات حل المشكلة وتوظيفها في تدريب الرؤساء والمدراء وجميع

التركيز على رفع وعملية اتخاذ القرارات لما لها من أهمية في زيادة وفاعلية أداء الموظفين 
  . مستوى قدراتهم في مجال اتخاذ القرار والتقييم بالدرجة األساس

  
 . الفلسطينيةاألراضيتنموي في  دور المؤسسات النسوية في التخطيط ال:)2007( عامردراسة  -

 الفلسطينية من األراضي المؤسسات النسوية في أوضاع استعراض وتقييم إلىهدفت الدراسة 
 تشخيص وتحليل إلى باإلضافة في صياغة الخطط التنموية إشراكها إمكانية إلىاجل الوصول 

 التنموي بشكل في التخطيط النسوية الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات األسباب
 موزعة نسويهاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم دراسة خمسين مؤسسة . فعال

ة تالفي الضعف  ضرورإلى النتائج وعي هذه المؤسسات أظهرت ،ر حكوميةيبين حكومية وغ
العالقة  االرتقاء ببأهمية وعيها وأيضا. ت الالزمة له توفير التدريباوأهمية، الذي يعتري كادرها

 اإلسرائيلي االحتالل أن إلى النتائج وأشارت . مستوى الشراكة في صنع القرارإلىمع الحكومة 
 المعيقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في أهمية يشكل إجراءاتوما يقوم به من 

خطة  يوجد ه النّأ، العادات والتقاليد النظام المجتمعي وإلى ةباإلضافصياغة السياسات التنموية 
إنشاء مظلة : همها  أ وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات. إستراتيجية شاملة للحكومة

 إستراتيجية عمل تنموي واضحة، وتغيير النظرة النمطية للمرأة من خالل تبنيو موحدهنسويه 
يير صلة حمالت الضغط لتغتكثيف حمالت التوعية والتثقيف وتطوير المناهج التعليمية ، وموا

  .تخطيط التنموي على مستوى الحكومة، ودعمها للمشاركة في الالقوانين، تأهيل كوادر نسويه
  
 . دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية:)2005( إسماعيلدراسة  -

التنمية   معرفة دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث إلى  الدراسة هدفت 
وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي ، واالجتماعية، واالقتصادية، بكافة أوجهها السياسية

 أوضاع الهيئات  في  تتباينن هناك أقد توصلت الدراسة إلى و .والتمثيل السياسي والمشاركة
إلى مصادر تها المدنية على الوصول  وقدرة مؤسسا،المحلية وفقا لألحوال المعيشية لمجتمعاتها

 المحلية ضعف التعاون والمشاركة الشعبية مع الهيئات درجة نألقرار، وا وصانعي للتمويا
 أوصت، وقد لهيئة المحليةوقوة اعالقة جدلية بين قوة المجتمع المحلي نه يوجد أ ،منخفضة
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 المجال إفساحكما اوصت بضرورة  ألمركزيةقة بين المواطن والسلطة  بناء ث بضرورةالدراسة
  .لتنميةودمجهم في سياسات ا،  القيادات الشابة في صناعة السياساتأمام

  
اختصاصات واستراتيجيات البلديات والهيئات المحلية وأثرها في : )2005(زهران دراسة  -

معنى و لسياسيا مفهوم النظام حول مدخل مفاهيمي  تقديمإلى الدراسة هدفت. المشاركة والتنمية
، والفرق بين ، ومفهوم المشاركة السياسيةوأهدافها المحلية اإلدارةفهوم م، واإلستراتيجية اإلدارة
بحثت الدراسة  كما ،، وكذلك الفرق بين المركزية والالمركزية المحلية والحكم المحلياإلدارة

عي  التي تداألساسية انطالقا من فرضية الدراسة اإلداريةاالختصاصات القانونية والصالحيات 
 اتساعا ومرونة في ظل أكثر الهيئات المحلية ورؤساؤها وأدواتختصاصات ه كلما كانت انّأ

 وزادت اإلداريةتوفر الموارد المالية وسيادة القانون واالستقرار السياسي تكرست الالمركزية 
بضرورة وقد أوصت الدراسة  .، وتعززت سبل المشاركةاالستراتيجياتالفاعلية، وتنوعت 

لعملية احلية ألفلسطينية وذلك من خالل قيادة الهيئات المحلية لهذه وجود إستراتيجية للتنمية الم
  .ات المجتمع المدني ومؤسساته كافةوبمشاركة قطاع

  

  :عربيةالدراسات ال
  

 حيث  والمشاركة في صنع واتخاذ القراربعنوان المرأة العربية): 2012(دراسة الهراس  -
رأة العربية وقد تكون مجتمع  هذه الدراسة ليلي لواقع الماعتمدت هذه الدراسة على المنهج التح

وتم ) تونس، السودان، لبنان، المملكة العربية السعودية، مصر، المغرب( ستة أقطار عربية من
اعتماد هذه البلدان على أساس التوزيع الجغرافي وطبيعة النظام االقتصادي، أما المعيقات أمام 

اد المرأة ألخذ المبادرة والتوجه بأداة منها نحو وصول النساء إلى صنع القرار أهمها، عدم استعد
نقص الموارد المادية، وما تريد تحقيقه باإلضافة إلى غياب جو الديمقراطية ومبدأ المساواة، 

هذا وقد . االفتقار إلى تجربة قوية على مستوى صنع واتخاذ القرار خاصة في المجال السياسيو
 وتوفير فرص ، يضمن مشاركة أكثر فاعلية للمرأة  تعديل القوانين بمابضرورةأوصت الدراسة 

تعديل  األدوار يتطلب تغيير في حياة  المشاركة بفاعلية في صنع القرار، عمل للمرأة تمكنها من
  .النساء وأدوارهن من خالل تغيير طبيعة النظرة والعالقات والقوانين وخاصة قانون األسرة

  
  إلىهدفت الدراسة . شاركة السياسية وصنع القرار المرأة التونسية والم:)2012(دراسة سمنة  -

البيئة الداخلية لتونس حيث تناولت هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة في تونس على معرفة 
أما أهم النتائج التي  .المستوى الوطني والمحلي، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
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ر القانونية التي تحكم المشاركة السياسية للمرأة غلب األطأفكانت أن وصلت إليها الدراسة 
ن يجب أ : أما أهم التوصيات التي وصلت إليها الدراسة.التونسية تتسم بالضعف والهشاشة

ندماج يتضمن دستور تونس القادم اعتماد نظام الحصة لفائدة المرأة، إلزام حركات المجتمع با
صول المرأة إلى صنع القرار سواء بالمجالس ، العمل على تسهيل والعنصر النسائي في تركيبها

، تشجيع ن الزوجين وتكريس الشراكة بينهماالبلدية والقروية، العمل على إعادة توزيع األدوار بي
  .التدريب الموجه لفائدة الفئات النسائية في مجال المشاركة في الحياة العامة

  
 إلـى هدفت الدراسة   . اري المدرسي العوامل المؤثرة في صنع القرار اإلد     ): 2012(دراسة مفتي    -

 العوامل المؤثرة في صنع القرار اإلداري المدرسي لدى مديرات المدارس في المرحلـة              معرفة
وقـد اسـتخدمت    . االبتدائية بمدينة مكة المكرمة كالعوامل الشخصية والتنظيمية واالجتماعيـة        

جميـع مـدارس     على   شتملت  التي ا   االستبانة لجمع المعلومات      وأداةالدراسة  المنهج الوصفي     
هناك بعض العوامل المؤثرة في عملية صـنع        ، وقد توصلت الدراسة الى ان       مدينة مكة المكرمة  

القرار المدرسي والمتعلقة بالعوامل الشخصية والعوامل التنظيمية واالجتماعيـة وقـد اوصـت             
  .الدراسة بضرورة  تطبيق نتائج هذه الدراسة على مديرات المدارس لكل المراحل

  
 المعوقات اإلدارية والسلوكية لدى القيادات اإلدارية النسائية في عملية :)1997(دراسة كمفر  -

 الدراسة ت، هدف) مكة المكرمة–دراسة ميدانية على المؤسسات األكاديمية الثنائية (اتخاذ القرار 
اإلدارية إلى معرفة المعوقات والمشكالت اإلدارية والسلوكية التي تحد من ممارسة القيادات 

وقد توصلت  قسم النسائي في المؤسسات العلميةالنسائية صالحيات اتخاذ القرار على مستوى 
اذ القرارات التنظيمية غير  اإلدارية النسائية التختن الصالحيات الممنوحة للقياداأ، إلى الدراسة
ى اتخاذ القرار ليست ، إن درجة ثقة القادة اإلداريين في قدرة القيادات اإلدارية النسائية علكافية
منح القيادات اإلدارية النسائية الصالحيات الكافية  الدراسة بضرورة أوصتا وقد أم .كافية

 لمركزية في اتخاذ القرارات ، وتعزيزإتباع أسلوب غير ا وضرورة وتطوير نظام االتصال
  .االهتمام بتوعية البرامج التدريبية الخاصة بالقيادات النسائية

  

 :اللغة اإلنجليزيةبالدراسات 
  

 .تحليل اجتماعي لغوي : ةفي سنغافورالمنتخبات النساء السياسيات ): Chew, 2001(دراسة  -
سنغافورة من خالل تمثيلها في وسائل  أوصاف النساء السياسيات فيهدفت الدراسة إلى اكتشاف 

في انتخابات اإلعالم، وركزت الدراسة على الصحف المكتوبة باللغة اإلنجليزية في سنغافورة 
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، وقد أشارت النتائج إلى أن النساء السياسيات المنتخبات ظهرن 1991، 1988، 1984أعوام 
 يوضح أن المرأة السياسية المنتخبة مثلها مثل كل النساء، اجتماعيفي شكلين، األول انطباع 

ام كلمة في استخدأما الشكل الثاني فهو لغوي تمثّل تعمل داخل األسرة كزوجة، ومرأة عاملة، 
  .الخطابات الرسمية أو الخطابات الشعبيةالمرأة في 

 عليا إدارية مناصب   المرأة شغل   اتجاهمفاهيم و اتجاهات الفلسطينيين     ): ,2009Majed (دراسة -
نقص في الدراسات التي     هناك   أنلى  إهدفت الدراسة   . حالة دراسية وسط وجنوب الضفة الغربية     

 هذه الدراسة تسلط الضوء علـى       تأتي لذلك    ونتيجة ،سطين في فل  واإلدارة المرأةعنيت بموضوع   
لعـام  تم تطبيق هذه الدراسة على مؤسسات القطاع ا       . المشاكل المحتملة ووضع بعض التوصيات    

 وقد استخدم الباحث مزيجا من المصادر الرئيـسية والثانويـة           ،في وسط وجنوب الضفة الغربية    
 ، اسـتبانة  )1300( جمع البيانات حيث تم توزيع       وكانت االستبانة هي االداة الرئيسية في عملية      

 نتائج الدراسة الـى ان المفهـوم        أشارت، وقد   %83 استبانة شكلت نسبة     )1079(وتم استرجاع   
 تعمل في وظائف    أن يجب   المرأةن  أالفلسطينيون بنسبة عالية هو      االول الذي يميل اليه      واالتجاه

 للمـرأة ويعتقد الفلسطينيون كذلك ان المهمة االولى       ،  اللها القيام بواجباتها المنزلية   تستطيع من خ  
 جادة في   المرأةهي رعاية االسرة ، وقد اشارت نتائج البحث كذلك ان الفلسطينيين يعتقدون بان              

 المـرأة  نأومن نتائج الدراسة     ، قادرة على اداء المهام التي تتطلب مهارات ذهنية        وأنهاعملها،  
لعلمية الالزمة للحصول على المناصب االداريـة العليـا          تكون حاصلة على المراتب ا     نأيجب  

 الباحث  وأوصى . خارج بيتها ليس خروجا عن التقاليد المعمول بها في فلسطين          المرأة،وان عمل   
 على المؤسسات االكاديمية تطوير استراتيجيات تواصل يقم من خاللها الحـوار حـول ادوار       أن

مؤسسات كذلك عمل دراسات اكثر في مـا يتعلـق           والرجل في المجتمع وان على هذه ال       المرأة
 الريادية في المحور المتعلـق بـالجنس والوظيفـة ومـن            المرأة اتجاهبمفاهيم واتجاهات الناس    

 الفلـسطينيين ان  إلقنـاع توصيات الباحث كذلك ان على المنظمات النسوية تطوير اسـتراتيجية    
لـى  إ الباحث   وأشار،  قتصادي الهادف  يشكل محورا اساسيا في عملية التخطيط اال       المرأةتوظيف  
صول على  ليات تضمن للنساء المرشحات الح    آالمنظمات النسوية على تطوير      ن تعمل أضرورة  

  .المراتب االدارية العليا
  
الفروق الجندرية في : Oniszczenko, 2011)، (Jakubowska & Stanisławiak دراسة -

هدفت الدراسة في فحص الفروق الجندرية في        .االتجاهات االجتماعية السياسية لدى عينة بولندية     
، )التدخل الحكومي واقتصاد السوق   (، والقضايا االقتصادية    )التحرر والتزمت (القضايا األخالقية   

 )24-18(ذكراً وأنثى من طلبة جامعة وارسو من ذوي األعمار          ) 538(وتكونت عينة الدراسة    
ساء بغـض النظـر عـن أعمـارهن أو          ، وقد وجد أن الن    )64-36(وأزواج من ذوي األعمار     
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تحررهن يؤيدن التدخل الحكومي في االقتصاد، بينما لم توجد فروق بالنسبة للرجال بعض النظر              
  .عن أعمارهم أو مستوى تحررهم في القضايا االقتصادية

  
: مكين وعدم تمكين األفـراد سياسـياً      ت" وهي بعنوان   : )2012Kalaramadam,2012(دراسة   -

ضمن المرحلة الديمقراطية في الهند والتي      .الفاشالت في الهند    الممثالت منتخباتتجربة النساء ال  
الديمقراطية كي يتم تمثيل النـساء وحـضورهن فـي          القضايا  ، فقد تم تشجيع     1993بدأت عام   

 المجتمعات المشة، وذلك من خالل نظام الكوتا النسائية المنتخبة، ولذلك رشحت مليون امـرأة             هم
 في االنتخابات المحلية، وضمن عمل النساء في الهيئات المنتخبة، فقد ظهـرت             أنفسهن للمشاركة 

مؤشرات متعددة على مشاركاتهن مثل ضعف القدرة على اتخاذ قرارات سياسية، وابتعادهن عن             
  .شغل أدوار تساهم في التنمية

  
  تعقيب على الدراسات السابقة -

  

حثة تشابه الدراسة مع عدد من الدراسات ، فقد الحظت البادراسات السابقةبعد االطالع على ال
  .السابقة في عدد من المتغيرات ذات العالقة بالمرأة، واتخاذ القرار، واختالفها عن دراسات أخرى

  
، )2009(، ومجاهد )2012(، والشوملي )2012(رحال قد تشابهت هذه الدراسة مع دراسات ف

، )Chew،2001( تشو ، و)2009(، وماجد )1997(، وكمفر )2012(، وسمنة )2012(والهراس 
في االهتمام بالمرأة ومشاركتها في صنع السياسات  )Kalaramadam، 2012(وكاالرامدام 

، وغنيم )2009(، والسقا )2011(كما تشابهت مع دراسات الدلو .الوطنية أو على مستوى البلديات
اسات بركات وانسجمت مع در .في بحثها عملية اتخاذ القرارات) 2012(، ومفتي )2004(
في االهتمام ) 2005(، وزهران )2006(، وردايدة )2006(، وحسيبا )2009(، وحامد )2009(

  .بالبلديات والهيئات المحلية باعتبارها مركز للتنمية والتطوير
  

  :وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في
  
رأة في تلك المواقع تمثل مجتمع واسع االهتمام بالمرأة ضمن الهيئات والمجالس البلدية، إذ أن الم -

  .من السكان
 . عدد من الهيئات المحلية في محافظة جنينبحث دور المرأة في اتخاذ القرار ضمن -

  .طبيعة تمثيل المرأة ضمن المجالس البلدية، من حيث االنتخاب المباشر أو الحصة النسائية -
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  :واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  -
ص عناصر اإلطار النظري للدراسة، وتعرف العناوين والمفردات التي تبني اإلطار تمح -

  .النظري
إعداد أداة الدراسة ومحاورها وفقراتها، فقد تضمنت أدوات الدراسات السابقة مجاالت وفقرات  -

 .تم االستعانة ببعضها في هذه الدراسة

  .السابقةاالسترشاد بالمنهجية واإلجراءات التي اتبعتها الدراسات  -
ومن خالل تفحص الدراسات السابقة يمكن أن القول أن دور المرأة في اتخاذ القرارات لم يكن  -

كما أن دورها اقتصر على مجرد التمثيل الشكلي أكثر من  موضع تركيز واهتمام كبيرين،
افية المشاركة وصنع القرارات، وقد اختلف ذلك الدور باختالف البيئة السياسية والثق

  .واالجتماعية، ففي حاالت ساهمت المرأة كالرجل، وفي حاالت أخرى شاركت شكلياً
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  الفصل الثالث

  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنـين        على  ف  تعرال وهو   لدراسةا  هذه من أجل تحقيق هدف   
، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديموغرافيـة، فقـد          التعزيز في اتخاذ القرار بين المعيقات وسبل     

تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطي وصفا مفصال ألداة الدراسة              
وصدقها وثباتها وكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحـصائية التـي اسـتخدمتها الباحثـة فـي           

  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها
  

   منهج الدراسة1.3

  

وصـف    في هذه الدراسة فهذا المنهج مالئم ألغراضها ألنـه           لتحليليا  استخدام المنهج الوصفي   تم 
الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يـؤدي               

لوصول إلى اسـتنتاجات    الظاهرة إضافة إلى ا   لعالقات المتعددة في هذه     ا إلى الوصول إلى فهم      ذلك
  .وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس، وإيجاد عالقات بين المتغيرات المدروسة

  
   مجتمع الدراسة وعينتها2.3

  
162(، وقد بلغ عددهم أعضاء المجالس البلدية في محافظة جنينن مجتمع الدراسة من جميع تكو (

  .2012 أيلول شهر في بدايةالبلديات في محافظة جنين وفق إحصاءات 
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 توزيع االستبانة على أعضاء شوائية من مجتمع الدراسة، وقد تموقد تم اختيار عينة طبقية ع
، وقد بلغت نسبة عينة الدراسة من المجتمع عضواً) 141( بلغ حجم العينة إذ، المجالس البلدية

  .غيراتها التصنيفيةتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمت) 5.3-1.3(، وتبين الجداول %)87.0(الدراسي 
  

  :المواصفات الديموغرافية لعينة الدراسة
  

  :متغير النوع االجتماعي-1
  

  النوع االجتماعيوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير : 1.3جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  النوع االجتماعي
 17.0 24  أنثى

 83.0 117  ذكر

  100.0  141  المجموع
  

، %)83(ب أعضاء المجالس البلدية في جنين من الذكور، وبنسبة مئوية أن أغل) 1.3(يشير الجدول 
وهي نسبة متدنية لم تصل إلى  ،%)17.0(وكانت النسبة المئوية لإلناث في المجالس البلدية هي 

نسبة الكوتا التي فرضها قانون الهيئات المحلية والذي ينص على أن تكون نسبة النساء في البلديات 
  %. 20ال تقل عن 

  

  العمر ونوع االجتماعيال يمتغير -1
  

  العمر ونوع االجتماعيي ال لمتغيروصف عينة الدراسة تبعاً: 2.3جدول 
  

  النوع االجتماعي
  ذآر  أنثى

  المجموع
  العمر

  %  العدد  %  العدد  % العدد
 9.90 14 64.3 9 35.7 5   عام25-35

 27.7 39 84.6 33 15.4 6  عام36-45

 62.4 88 85.2 75 14.8 13  عام45أكثر من 

 100.0  141  83.0  117  17.0  24  المجموع

  
  %) 62.4(هي الفئة األكبر، إذ بلغت نسبتها )  عام45أكثر من ( فئة العمر أن) 2.3(يشير الجدول 
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، وكانـت   %)27.7(في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت      )  عام 45-36(من العينة، بينما أتت فئة العمر       
لكنّها هي الفئة األكثـر تمثـيالً       ،  %)9.90(هي الفئة األقل وبنسبة مئوية      )  عام 35-25(عمر  فئة ال 

، وهذا يعني أن هنـاك تفـضيل للنـساء          للنساء من حيث مقارنتهن بنفس الفئة العمرية لدى الرجال        
 المتقدمات في العمر للمشاركة في المجالس البلدية؛ وقد يكون ذلك بفعل الخبرة واالحتكـاك أكثـر               

  .بالسكان، أو عدم ميل لمشاركة الشابات في المجالس البلدية؛ بفعل عوامل اجتماعية أو عائلية
  
  :لزواجيةاالحالة  ونوع االجتماعيي المتغير-3
  

  الحالة الزواجية ونوع االجتماعيي الوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 3.3جدول 
  

  النوع االجتماعي
  رذآ  أنثى

  المجموع
  الحالة الزواجية

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 9.20 13 15.4 2 84.6 11  عزباء/ أعزب

 90.8 128 89.8 115 10.2 13  ة/متزوج

 100.0 141  83.0  117  17.0  24  المجموع

  

أن غالبية أعضاء المجالس البلدية في جنين من المتزوجين، إذ شكّلت نـسبتهم             ) 3.3(يشير الجدول   
، وكانت نسبة النـساء     %)9.20(ا كانت نسبة غير المتزوجين هي       من أفراد العينة، بينم   %) 90.8(

  .غير المتزوجات هي األكثر مقارنة بالذكور غير المتزوجين
  

  :المؤهل العلمي ونوع االجتماعيي ال متغير-4
  

  المؤهل العلمي ونوع االجتماعيي الوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 4.3جدول 
  

  النوع االجتماعي
  ذآر  أنثى

  المجموع
  المؤهل العلمي

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  22.7 32 84.4 27 15.6 5  ثانوية عامة فأقل

  29.1 41 82.9 34 17.1 7  دبلوم متوسط

 48.2  68  82.4  56  17.6  12  بكالوريوس فأكثر

 100.0 141  83.0  117  17.0  24  المجموع
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 يحملون درجة بكالوريوس فأكثر، فقد       نصف أعضاء مجالس البلديات تقريباً     أن) 4.3(يشير الجدول   
تقريباً من أعضاء المجالس البلدية درجـة الـدبلوم         %) 30.0(، بينما يحمل    %)48.2(بلغت نسبتهم   

 كما يالحـظ أن  ً.تقريبا%) 23.0( ة فأقّلعامالثانوية الالمتوسط، وبلغت النسبة المئوية لمن يحملون   
  .الس البلدية يحملن درجة بكالوريوس أو أكثر من ذلكالعدد األكبر من النساء المشاركات في المج

  

  المسمى الوظيفي في المجلس ونوع االجتماعيي ال متغير-5
  

  المسمى الوظيفي في المجلسو ي النوع االجتماعيوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 5.3جدول 
  

  النوع االجتماعي
  ذآر  أنثى

  المجموع
  المسمى الوظيفي

  %  لعددا  %  العدد  %  العدد
 85.1 120 80.0 117 20.0 24  عضو

 7.80 11 100.0 11 0 0  نائب رئيس

 7.10 10  100.0  10  0  0  رئيس

 100.0 141  83.0  117  17.0  24  المجموع
  

 الغالبية العظمى من أفراد العينة يعملون بصفتهم أعـضاء فـي المجـالس              أن) 5.3(يشير الجدول   
ئيس والـرئيس فـي      عدد الذين يعملون في منصبي نائب الـر        البلدية في جنين، بينما تساوى تقريباً     

أن جميع النساء المشاركات في المجـالس البلديـة يعملـن           ) 5.3(المجالس البلدية، ويشير الجدول     
  .كأعضاء فقط، دون أن تشغل إحداهن منصب الرئيس أو نائب الرئيس

  
   أداة الدراسة3.3

  

  ألجل تحقيق أهدافها، وفيما يلي وصف ألداة الدراسة استخدمت الباحثة في هذه الدراسة االستبانة، 
  

   : االستبانة.1.3.3
  

الع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها، قامت بتطوير استبانه             بعد إطّ 
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القـرار بـين              التعرف على خاصة من أجل    
  : ل التعزيز، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من جزأينالمعيقات وسب
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األول تضمن بيانات أولية عن المبحوثين، تمثلت في العمر، والحالة الزواجية، والنوع االجتمـاعي،    
 ني فقد تكون من الفقرات التي تبحث      والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي في المجلس، أما الجزء الثا        

، ي اتخاذ القرار، والعوامل التي تعزز من دور المرأة العضو في اتخاذ القـرار        دور المرأة العضو ف   
) 38(والمعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار، وبلغ عدد فقرات أداة الدراسـة                 

  :يوضح ذلك) 6.3(فقرة، وزعت على ثالثة مجاالت، والجدول رقم 
  

  ى مجاالتهاتوزيع فقرات أداة الدراسة عل :6.3جدول 
  

  
ليكرت خماسي األبعاد، وقد بنيـت الفقـرات باالتجـاه           مقياس    أساس  على المقياستم تصميم    وقد  

، )5(استجابة كبيـرة جـداً      اإليجابي، وصمم سلم االستجابة على فقرات أداة الدراسة بحيث أخذت           
  ).1(استجابة ضعيفة جداً ، و)2 (ة ضعيفةاستجاب، و)3( متوسطة استجابة، و)4(استجابة كبيرة و
  

  :ةدااألصدق  .2.3.3
  

مرفـق قائمـة     ( من ذوى االختـصاص    ينمحكم )8(على  للتحقق من صدق االداة فقد تم عرضها        
 ، من أجله وسالمة صياغة الفقـرات      تلما أعد االستبانة   الئمةتأكد من م   بهدف ال  )بأسماء المحكمين 

 فيه، وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين علـى عبـارات            وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت     
وقـد  عرضها على المحكمين     الباحثة  بتعديل عدد فقرات االستبانة بعد         وقد قامت   . %75االستبانة  

الذين أجمعوا بضرورة عكس الفقرات لتبرز دور المرأة بشكل حقيقي، وبيـان            قامت الباحثة بتعديل    
 ألفقرات صياغة عدد من      في المجالس البلدية، كما أشاروا إلى إعادة      المشكالت التي تواجهها المرأة     

  . فقرة) 38 ( مناالستبانة في صورتها النهائيةوقد تكونت 
  

  

  

  

  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  15  دور المرأة العضو في اتخاذ القرار: المجال األول  1
  12  العوامل التي تعزز من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار: المجال الثاني 2
  11 المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار: المجال الثالث 3

  38  المرأة العضو في اتخاذ القرارمجموع فقرات دور 
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  :ةدااألثبات  .3.3.3

  
 )كرونبـاخ ألفـا    (قامت الباحثة باحتساب االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة، باسـتخدام معامـل          

)Cronbach Alpha.(   
  

  : ستبانةاالمجاالت  كرونباخ ألفا على ة بطريق الداخلي الثباتتيبين معامال) 7.3(والجدول 
 االسـتبانة    بطريقـة كرونبـاخ ألفـا علـى مجـاالت           الـداخلي   الثبـات  تمعـامال : 7.3جدول  

  المختلفة
  

 بطريقة قيمة معامل الثبات  المجال
  ألفا كرونباخ 

  0.91  دور المرأة العضو في اتخاذ القرار
  0.89  لتي تعزز من دور المرأة العضو في اتخاذ القرارالعوامل ا

  0.90  المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار
  

بطريقة كرونباخ المختلفة االستبانة  جاالت لم الداخليالثباتمعامالت أن  )7.3(يتضح من الجدول 
رات االستبانة مما يمكّنها من وهي بذلك تعكس مدى اتساق فق ،)0.91-0.89( بين تتراوحألفا 

  .قياس وفحص األسئلة التي ذهبت إليها الدراسة
  

   الدراسةنموذج. 4.3

  

  :تية والتابعة اآل التصنيفيةاشتملت هذه الدراسة على المتغيرات
  

  :تصنيفيةمتغيرات الال
  

 ). عام45 عام، أكثر من 45-36 عام، 35-25: (العمر وله ثالثة مستويات -1

 ).ة/عزباء، متزوج/أعزب: (نة وله مستوياالحالة الزواجي -2

 )أنثى، ذكر: (النوع االجتماعي وله مستويان -3

 )ط، بكالوريوس فأكثر، دبلوم متوسة فأقّلة عامثانوي: ( وله ثالثة مستوياتالمؤهل العلمي -4

5- المسمعضو، نائب رئيس، رئيس (: مستويات وله ثالثةى الوظيفي( 
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ع الفقرات التي تقيس استجابات المبحوثين في دور المرأة العضو في            في جمي  لمثّوتَ  :المتغير التابع 
  .اتخاذ القرار، والعوامل التي تعزز ذلك الدور، والمعوقات التي يواجهها

  

  خطوات تطبيق الدراسة 5.3
  

  : تية بالخطوات اآلة الباحثتقام
  

 .  الدراسةاةد من صدق وثبات أدالتأكّ -

اة علـى البلـديات فـي       بتوزيع األد ديرية الحكم المحلي    من الجامعة ومن م   خذ اإلذن الخطي    أ -
 .محافظة جنين

   .االستبانة على أفراد عينة الدراسةتوزيع  -
والبـالغ عـددها     والصالحة للتحليـل،      لشروط االستجابة   منها فرز المستوفية جمع االستبانات و   -

  .استبانه) 141(
ـ    تفريغ استجابات المبحوثين تمهيداً    - الرزمـة اإلحـصائية للعلـوم      تخدام   لمعالجتها وتحليلها باس

   SPSS) (االجتماعية
 .، قامت الباحثة بتفسيرها ومناقشتها، وثم صاغت التوصيات المناسبةستخالص النتائجبعد ا -

  

  : اإلحصائيةالمعالجات  6.3
  

  جمع البيانات تم إدخالها في الحاسوب ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحـصائي             بعد أن تم 
)SPSS (لك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتيةوذ:  
  

 .توالتكرارا ، والنسب المئوية،المتوسطات الحسابية -

 . كرونباخ ألفاملباستخدام معااالستبانة فحص ثبات  -

 ةالمتعلقية لفحص الفرض) Independent Samples-T-Test(للعينات المستقلة " ت"اختبار  -
 .النوع االجتماعي بمتغير

لفحص الفرضيات المتعلقـة  ) Two-Way Analysis of Variance( ثنائيالتحليل التباين  -
 . العمر، والمؤهل العلمي النوع االجتماعي مع متغيراتمتغيرتفاعل ب

 المتعلقـة  ةلفحص الفرضـي ) One-Way Analysis of Variance(األحادي تحليل التباين  -
ين ثنائي لتفاعل متغير النوع     بالمسمى الوظيفي في المجلس، وذلك لعدم إمكانية عمل تحليل تبا         

االجتماعي مع المسمى الوظيفي في المجلس، بسبب عدم شغل المرأة لمنصب رئيس المجلـس              
  .أو نائبه
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  الفصل الرابع

  

  ومناقشتهانتائج الدراسة 
  

   نتائج الدراسة 1.4
  

تخاذ القـرار  دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في ا      التعرف على    هدف هذه الدراسة إلى   ت
 والحالـة الزواجيـة،     ت العمـر،  إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرا      ،  بين المعيقات وسبل التعزيز   

دور المرأة العضو فـي      ، على والنوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي في المجلس       
ائيا باسـتخدام   إحـص ومعالجتهـا   ، وبعد عملية جمع البيانات      بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار     

 الباحثة تعرض مناقشة هذه البيانات على       نإ ف )SPSS( برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    
  :النحو التالي

  
  : األول النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة.1.1.4

  

  ؟دور المرأة العضو في مجالس بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرارما 
  

 الحـسابية  المتوسـطات  اسـتخدمت  األسـئلة، باقي  ل للدراسة، و   األو السؤال عن اإلجابة أجل من
، ولتقـدير   ذلـك  بـين ي) 2.4 (ل، والجـدو  مستوى الدور النسب المئوية و  و واالنحرافات المعيارية، 

  :، فقد استخدمت الباحثة المعيار اآلتيدور المرأةاستجابات المبحوثين على 
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  ن على دور المرأة العضو في اتخاذ القرارمعيار تقدير استجابات المبحوثي: 1.4جدول 
  

  تقدير مستوى الدورتقدير مستوى الدور  المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابي  النسبة المئويةالنسبة المئوية

  منخفض جداً  2.5أقل من   %50أقل من 
  منخفض  3أقل من -2.5   %59.9- 50من 
  متوسط  3.5 أقل من -3   %69.9- 60من 
  مرتفع  4 أقل من – 3.5  %79.9-70من

  مرتفع جداُ   فأكثر4  فأكثر% 80
  

المرأة العـضو    واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لدور        المتوسطات الحسابية  :أ-2.4دول  ج
   مرتبة تنازليا حسب تقدير مستوى الدورفي اتخاذ القرار

سل
تسل
ال

  

  الرقم في
  المجال

 المتوسط  الفقرة

االنحرا
ف 
المعيار
  ي

النسبة 
  المئوية

تقدير مستوى 
  الدور

1  11  
لـدي مـن    يحرص أعضاء المجلس الب   

اإلنـاث علــى حـضور االجتماعــات   
  .الدورية، والطارئة) الرسمية(

 مرتفع 79.8 1.01 3.99

2  10  
يحافظ األعضاء اإلناث فـي المجلـس       
البلدي على االلتزام بـالنظم واللـوائح       

  .القانونية التي تنظم نشاطهن
 مرتفع 78.2 0.82 3.91

3  8  

يعمل أعضاء المجلس البلـدي اإلنـاث       
اتهن اإلدارية من خالل    على تطوير قدر  

االلتزام بحضور الـدورات وورشـات      
  .العمل

 مرتفع 76.6 0.93 3.83

4  9  
ينطلق أعضاء البلدية اإلناث من اختيار      
المشاريع بما يتناسب مـع احتياجـات       

  .المجتمع المحلي
 مرتفع 72.6 0.94 3.63

5  15  
تنسق أعضاء المجلس البلدي اإلناث مع      

نشاطاتها داخل  المؤسسات األهلية لتنفيذ    
  .المجتمع المحلي

 مرتفع 72.0 0.98 3.60

6  6  
تتأثر أعضاء المجلس البلـدي اإلنـاث       
بثقافاتهن ومعتقداتهن الشخـصية عنـد      

  .اتخاذ القرارات
 مرتفع 71.8 1.03 3.59
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المرأة العضو   واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لدور        المتوسطات الحسابية  :ب-2.4جدول  
   مرتبة تنازليا حسب تقدير مستوى الدورذ القرارفي اتخا

  

سل
تسل
ال

  

الرقم 
  في

  المجال

  
االنحراف   المتوسط  الفقرة

  المعياري
النسبة 
  المئوية

تقدير مستوى 
  الدور

تتحمل أعضاء المجلس البلدي اإلناث       7  7
  .مسؤولية القرارات التي يشاركن بها

 مرتفع 71.0 0.96 3.55

8  1  
دي اإلنـاث   لدى أعضاء المجلس البل   

القدرة على تشخيص المشكالت التـي   
  .تواجههن داخل المجلس البلدي

 مرتفع 70.8 0.87 3.54

9  14  
تشارك أعضاء المجلس البلدي اإلناث     
المجتمع المحلي في كافة المناسـبات      

  ).الدينية، واالجتماعية، والوطنية(
 مرتفع 70.6 1.05 3.53

10  13  
يحرص أعضاء المجلس البلدي مـن      

ــ ــات اإلن ــس احتياج ــى تلم اث عل
  .المواطنين وهمومهم ومشكالتهم

 مرتفع 70.2 1.03 3.51

11  5  
تشارك عـضوات المجلـس البلـدي       
اإلناث في وضـع الخطـط وتنفيـذ        

  .القرارات
 متوسط 69.6 0.93 3.48

12  3  
يمتلك أعضاء المجلس البلدي اإلناث      
القدرة على إيجاد البدائل التخاذ القرار      

  .المناسب
 متوسط 68.6 0.94 3.43

ألعضاء المجلس البلدي اإلناث القدرة       4  13
  .على تصور النتائج للقرارات المتخذة

 متوسط 67.8 0.90 3.39

14  2  
يعمل األعضاء اإلناث في المجلـس      
البلدي على جمع البيانات عن المشكلة      

  .قبل اتخاذ القرار
 متوسط 64.4 1.00 3.22

15  12  
يحرص أعضاء المجلس البلدي مـن      

إلناث بتفقد المشاريع التـي ينفـذها       ا
  .بجميع مراحلها

 متوسط 61.2 1.12 3.06

  مرتفعة  71.0  0.64  3.55  الدرجة الكلية لدور المرأة العضو في اتخاذ القرار
  



46 
 

، كان مرتفعاً فـي الفقـرات       دور المرأة العضو في اتخاذ القرار      أن) 2:4(ضح من خالل الجدول     يتّ
، حيث بلغت النسب المئوية الستجابات المبحـوثين عليهـا          )14،  1،  7،  6،  15،  9،  8،  10،  11(
 وكـان   على التوالي، ) 70.2،  70.6،  70.8،  71.0،  71.8،  72.0،  72.6،  76.6،  78.2،  79.8(

، حيث بلغت النسب المئوية الستجابات المبحوثين عليهـا         )12،  2،  4،  3،  5(متوسطاً في الفقرات    
لدور المرأة العضو في اتخاذ      أما الدرجة الكلية     التوالي،على  ) 61.2،  64.4،  67.8،  68.6،  69.6(

  ).71.0( الكلية الستجابات المبحوثين عليها ، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئويةالقرار
  

 الباحثة هذه الدرجة المرتفعة إلى أن البرامج واألنشطة التي تقدمها كل من المؤسسات النسوية               تعزو
ساهم في رفع كفاءة المرأة العضو في البلدية في اتخاذ القرار مـن حيـث               ،  ووزارة الحكم المحلي  

ات النـسوية   عالوة عن متابعة المؤسـس    واقتراح البدائل الممكنة لحلها،     دراسة مشكالت المواطنين    
في دعم النساء وتمكينهن من المـسؤوليات اإلداريـة المتعلقـة بالخـدمات             ووزارة الحكم المحلي    
وانخراطها في  لك الرغبة لدى المرأة العضو في زيادة خبرتها في هذا المجال            وجودتها، ويضاف لذ  

لخدماتي بشكل أوسع وأعمق، والجدير ذكره أن معظم النساء في المجالس البلدية هـن مـن                العمل ا 
النشيطات في العمل النسائي وليس القدرة على اتخاذ القرار والمشاركة فيـه بـالخبرة الجديـدة أو                 

  .عشوائية أو الشكلية لديهنالممارسات ال
  

 في مـدى مـساهمة      ) 2012(، وسمنة   )2008(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات عواد         
 فـي   المـرأة انخفاض نصيب   في  ) 2012(كما انها تختلف مع دراسة الدلو       المرأة في اتخاذ القرار     

  .ي لها دور في صنع القرار السياسيالمناصب القيادية الت
  

  :نتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ال.2.1.4
  

  ؟ من دور المرأة العضو في اتخاذ القرارزدرجة العوامل التي تعزما 
  

  واالنحرافات المعيارية،  الحسابية المتوسطات استخدمت ، الثاني للدراسة  السؤال عن اإلجابة أجل من
 :ذلك بيني) 3.4 (ل، والجدوالعواملالنسب المئوية ودرجة و
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 واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، للعوامل التي تعـزز          المتوسطات الحسابية  :أ-3.4ل  جدو
  مرتبة تنازليا حسب تقدير العامل، من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار

  

سل
تسل
ال

  

 الرقم في
  المجال

االنحراف   المتوسط  الفقرة
  المعياري

النسبة 
  المئوية

تقدير 
  العامل

1  2  
 الديمقراطي بين الرجال لـه      ازدياد الوعي 

 ال في دعم المـرأة العـضو فـي         أثر فع
 . المجلس البلدي

  مرتفع جداً 81.2  0.83 4.06

يؤدي ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة إلى        1  2
  .تعزيز دورها في المجلس البلدي

  مرتفع جداً 81.0 0.84 4.05

3  3  
عزز وجود المؤسسات الرسمية بعد قيـام       

ة دور المـرأة فـي مجـال        السلطة الوطني 
  .العمل العام

  مرتفع جداً 80.0 0.81 4.00

يمكّن دعم األسرة للمرأة مـن المـشاركة          5  4
  . الفاعلة في النشاط العام في المجتمع

 مرتفع 79.4 0.91 3.97

5  7  
ــالم   ــائل اإلع ــب وس ــة، (تلع المرئي

دورا كبيرا فـي    ) والمسموعة، والمقروءة 
  . دعم المرأة الفلسطينية

 مرتفع 78.2 0.80 3.91

تؤدي قوة الحركة النسائية إلى إسناد المرأة         6  6
  . في نشاطها المجتمعي العام

 مرتفع 77.6 0.93 3.88

7  4  
يلعب االستقالل االقتصادي للمـرأة  دورا       
في قدرتها على المـشاركة فـي أعمـال         

  .المجلس البلدي
 مرتفع 76.8 0.89 3.84

8  11  
بة تنطلق منها   تُشكّل التشريعات قاعدة صل   

المرأة في ممارسة دورهـا فـي العمـل         
  . المجتمعي العام

 مرتفع 76.6 0.84 3.83

9  10  
يلعب االنتماء الحزبـي للعـضوات فـي        
المجلس البلدي دورا في تقوية شخـصيتها       

  . داخل المجلس البلدي
 مرتفع 74.4 0.96 3.72

10  12  
تلعب الشرائع والمواثيق الدولية الـصادرة      

لمتحدة دورا في تمكين المـرأة      عن األمم ا  
  .الفلسطينية في المجتمع

 مرتفع 73.8  0.93 3.69
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 واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، للعوامل التي تعزز         المتوسطات الحسابية  :ب-3.4جدول  
  مرتبة تنازليا حسب تقدير العامل، من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار

 

سل
تسل
ال

  

 الرقم في
  المجال

االنحراف   المتوسط  لفقرةا
  المعياري

النسبة 
  المئوية

تقدير 
  العامل

تؤثر الخلفية النضالية للمرأة على أدائهـا         9  11
  . في المجلس البلدي

 مرتفع 72.4 1.00 3.62

12  8  
تمتلك عضوات المجلس البلدي القدرة على      
التأثير في وضع الجداول الزمنية والطارئة      

  . بما يتالءم مع وقتها
 متوسط 67.6 0.97 3.38

الدرجة الكلية للعوامل التي تعزز من دور المرأة العضو في 
  اتخاذ القرار

  مرتفعة  76.6  0.60  3.83

  

 العوامل التي تعزز دور المرأة العضو في اتخاذ القرار، كانـت            أن) 3:4(ضح من خالل الجدول     يتّ
، 81.2(ستجابات المبحوثين عليها    ، حيث بلغت النسب المئوية ال     )3،  1،  2(مرتفعة جداً في الفقرات     

، حيـث   )9،  12،  10،  11،  4،  6،  7،  5(على التوالي، وكانت مرتفعة في الفقرات       ) 80.0،  81.0
، 73.8،  74.4،  76.8،  77.6،  78.2،  79.4(بلغت النسب المئوية الستجابات المبحـوثين عليهـا         

ة المئويـة السـتجابات     ، حيث بلغـت النـسب     )8( وكانت متوسطة في الفقرة      على التوالي، ) 72.4
 أما الدرجة الكلية للعوامل التي تعزز من دور المرأة العضو فـي اتخـاذ               )67.6(المبحوثين عليها   

  ).76.6(يها القرار ، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين عل
  

اتخاذ القرار إلى ارتفاع مستوى التعليم       الباحثة الدرجة المرتفعة لعوامل تعزيز دور المرأة في          وتعلل
لدى أعضاء البلديات واللواتي تحملن مؤهالت علمية تمكّنهن مـن اإلحاطـة بقـضايا وحاجـات                
المواطنين والمساهمة اإليجابية في حلها، كما أن الفهم المتنامي لدى الرجال للنظر إلى المرأة علـى                

قة المرأة بنفسها ومشاركاتها في اتخاذ القـرارات،  أنها شريكة قد عزز من قدرات النساء وزاد من ث     
كما ترى الباحثة أن الفعاليات التي قامت بها الهيئات النسائية بتدريب عضوات البلديات على اتخـاذ       
القرار وحل المشكالت قد رفع من القدرات اإلدارية لعضوات البلدية وصقل مهـاراتهن فـي إدارة                

ضافة لذلك فإن تخصيص دائرة النوع االجتماعي فـي الـوزارات           القضايا اليومية للمواطنين، وباإل   
أن إلطـالع   ة كمـا    ألبلديالمختلفة خاصة وزارة الحكم المحلي قد عزز من دور المرأة العضو في             

المرأة على تجارب عالمية وإقليمية وطنية بفعل وسائل التكنولوجيا، قـد جعـل خبراتهـا أشـمل                 
  .مع المعلومات وفهمها، واستثمارها في مواقف مختلفةومهاراتها أفضل، وكذلك توظيفها لج
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في وجود عدد من    ) 2012(، ومفتي   )2006(وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراستي نزال          
في ) 1997(العوامل التي تعزز دور المرأة، بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كمفر               

  .  القرار ليست كافيةأن الثقة بقدرة المرأة على اتخاذ
  

  : بسؤال الدراسة الثالث النتائج المتعلقة3.1.4
  

  ؟درجة المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرارما 
  
 واالنحرافـات   الحـسابية  المتوسـطات  اسـتخدمت  ، الثالث للدراسـة   السؤال عن اإلجابة أجل من

 ذلك بيني) 4.4 (للجدو، واالمعوقاتالنسب المئوية ودرجة و المعيارية،
  

 واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، للمعوقات التي تحـد          المتوسطات الحسابية  :أ-4.4جدول  
  مرتبة تنازليا حسب تقدير المعوق، من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار

سل
تسل
ال

  

 الرقم في
  المجال

  المتوسط  الفقرة

االنحرا
ف 
المعيار
  ي

النسبة 
  المئوية

تقدير 
  المعوق

1  4  
تحد المسؤوليات األسرية المترتبة على المـرأة       
في البيت من قدرتها على المشاركة الكاملة في        

  . العمل المجتمعي
  مرتفع 78.4 0.91 3.92

تعيق الصورة النمطية للمـرأة بـين شـرائح           1  2
 .المجتمع الفلسطيني تقدمها في المجلس البلدي

 مرتفع 73.6 0.89 3.68

 دور المرأة   رنطباع السائد معوقاً لتطو   يشكّل اال   2  3
  .الفلسطينية في المجتمع

 مرتفع 73.4 0.89 3.67

يؤدي استحواذ الذكور على العدد األكبـر فـي   3  4
  .المجالس البلدية إلى التقليل من شأن المرأة

 مرتفع 70.4 1.07 3.52

يعد الدور اإلنجابي للمرأة معوقا أمام عملها في          9  5
  . لديالمجلس الب

 مرتفع 70.4 1.09 3.52

تلعب السمات الشخصية للنساء العضوات فـي         6  6
  . في  تقليص فعالياتهناالمجالس البلدية دور

 متوسط 67.8 0.96 3.39

تُشكّل ثقافة المجتمع لقضية عدم االختالط بـين          7  7
  . الجنسين معوقا أمام عضوات البلدية

 متوسط 66.8 1.18 3.34
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 واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، للمعوقات التي تحـد         توسطات الحسابية  الم :ب-4.4جدول  
  مرتبة تنازليا حسب تقدير المعوق، من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار

  

سل
تسل
ال

  

 الرقم في
  المجال

  
االنحراف  المتوسط  الفقرة

  المعياري

النسبة 
المئو
  ية

تقدير 
  المعوق

8  8  
لس البلديـة للمقـدرة     يؤدي افتقار عضوات المجا   

على تشكيل اللـوبي النـسائي الـضاغط داخـل          
المجالس إلى ضعفهن .  

 متوسط 66.4 1.04 3.32

9  11        العمل الموسمي للمؤسسات النسوية من تطو حدر ي
  .عمل المرأة في المجلس البلدي

 متوسط 65.2 0.97 3.26

ر درة فرص العمل أمام المـرأة مـن تطـو          نُ حدتَ  10  10
  .  في المجلس البلديالمرأة

 متوسط 64.0 0.99 3.20

11  5  
يتعامل األعضاء الرجال مع العضوات النساء في       

الهتمـام بـآرائهن    االمجلس البلدي بـشيء مـن       
  . وأفكارهن

2.98 1.24 49.6 
منخفض 
 جداً

الدرجة الكلية للمعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ 
  القرار

  مرتفعة  68.8  0.71  3.44

  

 دور المرأة العضو في اتخـاذ القـرار،         أن المعوقات التي تحد من    ) 4.4(ضح من خالل الجدول     يتّ
، حيث بلغت النسب المئوية الستجابات المبحوثين عليهـا         )3،  2،  1،  4(كانت مرتفعة في الفقرات     

، 11،  8،  7،  6( في الفقـرات     توسطةعلى التوالي، وكانت م   ) 70.4،  70.4،  73.4،  73.6،  78.4(
علـى  ) 64.0،  65.2،  66.8،  67.8(، حيث بلغت النسب المئوية الستجابات المبحوثين عليها         )10

، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها        )5( وكانت منخفضة جداً في الفقرة       التوالي،
قـد كانـت    ، ف ور المرأة العضو في اتخاذ القرار      من د  معوقات التي تحد   أما الدرجة الكلية لل    )49.6(

  ).68.8(يها حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين علمتوسطة 
  

إلى أن تقسيم األدوار في المجتمع ال زالت تتم علـى أسـاس             حسب تقدير الباحثة فان ذلك قد يعود        
،   ومشاركتها في القرارات االجتماعية    الجنس رغم التقدم الحاصل في استيعاب المجتمع لدور المرأة        

وكذلك ال زال العمل المنزلي من ادوار النساء دون الرجال رغم أن المرأة وصلت إلى العديد مـن                  
مراكز صنع القرار واقر المجتمع بأهمية مشاركتها في العديد من المجاالت إال انه ما زالت النظرة                

هـذا يـشكل    إلى الدور اإلنجابي وما يترتب علية من مسؤوليات هو لصالح اإلناث دون الذكور، و             
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بية  المرأة دورها اإلنجاب والتر     أن ت في س أمام المرأة كما أن الصورة النمطية للمرأة التي تكر         اعائق
، رغـم   من عمل المرأةحد أيضا تعيق وتَ  رجال فقط، ، هما تخصص لل    السياسية، واالقتصاد  نفقط وأ 

ق مباشرة وغيـر مباشـرة،       المرأة منتجة في البيت وتساهم في اإلنفاق على األسرة سواء بطر           أن
ونرى الباحثة أن هناك إصرار وتوجه أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ال يجـب أن يتعـدى                  
اإلطار الشكلي للتمثيل النسائي، ويضاف لذلك فإن العدد المحدود للنساء في المجالس البلدية قـد ال                

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  رحال       وقد   .يجعل الصوت النسائي مسموع ومؤثر في اتخاذ القرارات       
  الجـنس أساس على   األدوار في المجتمع ال زال     تقسيم   في أن ) 2007 ( كذلك دراسة عامر   )2012(

  .المرأة أماممن المعوقات  عائقا كبيرا يشكل يشكل
  

  : النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة.4.1.4 
  

  :األولى النتائج المتعلقة بالفرضية .1.4.1.4
  

فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          ال تو 
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيـزه             المبحوثين من حيث    

  .النوع االجتماعي تعزى لمتغير ،ومعوقاته
  

) Independent t-test( تقلتينلعينتين مس) ت(ومن أجل فحص الفرضية، استخدمت الباحثة اختبار
  : تبين ذلك) 5:4(ونتائج الجدول 
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دور المرأة  متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      لداللة الفروق في    ) ت(نتائج اختبار   : 5.4جدول  
 تعزى لمتغير النـوع     العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته،          

  االجتماعي
  

  النوع االجتماعي                  )117=ن  (ذكر  )24=ن  (أنثى

 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المجال
  )ت(

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

  *0.002  3.204 0.65  3.47 0.46  3.92  دور المرأة العضو في اتخاذ القرار
العوامل التي تعـزز دور المـرأة       

  العضو في اتخاذ القرار
4.10  0.34 3.77  0.63 2.517  0.013*  

المعوقات التي تحد من دور المرأة      
  العضو في اتخاذ القرار

3.53  0.83 3.42  0.68 0.721  0.472  

  ) 139(، وبدرجة حرية )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 
  

) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ه  أنّ) 5:4(ضح من الجدول    يتّ
المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو فـي بلـديات           توسطات إجابات المبحوثين من حيث      في م 

،  على التـوالي   )0.472( مستوى الداللة المحسوبة     ةقيم، حيث بلغت    محافظة جنين في اتخاذ القرار    
فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         بينما  

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار، والعوامل التـي              من حيث    المبحوثين
، 0.002(قيم مـستوى الداللـة المحـسوبة        ، حيث بلغت    تعزز دور المرأة العضو في اتخاذ القرار      

  .اإلناث، وهذه الفروق هي لصالح  على التوالي)0.013
  

راتها، وأنّها تمتلك الخبرة والتجربة التي تمكنهـا مـن          تعزو الباحثةُ ذلك إلى أن المرأة أكثر ثقة بقد        
النشاط المجتمعي، ولديها االستعداد للتحدي والرغبة إلثبات الذات، كما أن المرأة خاصةً ال تتجـرأ               
على االشتراك في المجالس البلدية إال بدعم كامل من أسرتها وحزبها السياسي، وهذا يمنحها القـدر               

ركة في القرارات التي تتخذها المجالس البلدية بشأن القـضايا والمعـامالت            الكافي من الثقة والمشا   
  . السكانية والخدماتية

  
 فـي أن المـرأة      )2011 (وكذلك دراسة الدلو  ) 2007 (فق هذه الدراسة مع دراسة كل من عامر       تتّ

  .في النشاط المجتمعيتمتلك الثقة بالنفس وأنها تمتلك الخبرة والتجربة 
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  :الثانيةتائج المتعلقة بالفرضية  الن.2.4.1.4
  

فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيـزه             المبحوثين من حيث    

  .العمري النوع االجتماعي ومتغيرتفاعل  تعزى ل،ومعوقاته
  

ي  تبعا لمتغيـر    واالنحرافات المعيارية  جل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية      ومن أ 
للتعرف ) Two-Way ANOVA (الثنائيالعمر، ومن ثم استخدم تحليل التباين النوع االجتماعي و

دور المرأة العضو في بلديات محافظة      متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      على داللة الفروق في     
، العمـر ي النـوع االجتمـاعي و      تعزى لمتغيـر   ، اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته     جنين في 

  :يبينان ذلك) 7:4(و) 6:4(والجدوالن 
  

 لدور المرأة العضو في بلـديات محافظـة    واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية: 6.4جدول  
لنـوع االجتمـاعي    ي ا  تعزى لمتغير  جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته،      

  العمرو
  

  النوع االجتماعي
  العمر  المجال  ذكر  أنثى

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 0.80 3.67 0.61 3.79   عام25-35

 0.70 3.65 0.30 4.09   عام36-45
دور المرأة العضو في 

  اتخاذ القرار
 0.59 3.37 0.47 3.89   عام45أكثر من 

  0.94  3.77  0.32  3.95   عام25-35

  0.60  3.91  0.24  4.06   عام36-45

العوامل التي تعزز 
دور المرأة العضو في 

  0.59  3.71  0.37  4.19   عام45أكثر من   اتخاذ القرار

  0.77  3.64  0.96  4.04   عام25-35

  0.73  3.69  0.60  2.98   عام36-45

المعوقات التي تحد من 
دور المرأة العضو في 

  0.61  3.27  0.79  3.59   عام45أكثر من   اتخاذ القرار
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متوسطات إجابات المبحوثين من حيـث      الفروق في    لداللة   الثنائي نتائج تحليل التباين     :أ-7.4جدول  
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ القـرار وعوامـل تعزيـزه              

   العمرالنوع االجتماعي و يمتغيرتفاعل ، تعزى لومعوقاته
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
 االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

  مستوى
  الداللة

  *0.026  5.053  1.908  1  1.908  النوع االجتماعي

  0.345  1.072  0.405  2  0.810  العمر

× النوع االجتماعي 
  مرالع

0.417  2  0.208  0.552  0.577  

      0.378  135  50.984  الخطأ

دور المرأة 
العضو في اتخاذ 

  القرار

        140  54.119  المجموع

  0.082  3.079  1.074  1  1.074  النوع االجتماعي

  0.838  0.177  0.062  2  0.123  العمر

× النوع االجتماعي 
  العمر

0.469  2  0.234  0.672  0.512  

      0.349  135  47.095  الخطأ

العوامل التي 
تعزز دور المرأة 
العضو في اتخاذ 

  القرار
        140  48.761  المجموع

  
متوسطات إجابات المبحوثين من حيث     الفروق في    لداللة   الثنائي نتائج تحليل التباين     :ب-7.4جدول  

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القـرار وعوامـل تعزيـزه               
    تعزى لتفاعل متغيري النوع االجتماعي والعمر،ومعوقاته

 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

  مستوى
  الداللة

  0.976  0.001  0.000  1  0.000  النوع االجتماعي

  0.100  2.347  1.084  2  2.168  العمر

  *0.014  4.378  2.022  2  4.045 العمر× النوع االجتماعي 

      0.462  135  62.359  الخطأ

المعوقات التي 
تحد من دور 

المرأة العضو في 
  اتخاذ القرار

        140  68.572  المجموع

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
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) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         أنه  ) 7.4(يتضح من الجدول    
العوامل التي تعزز دور المـرأة العـضو فـي بلـديات     في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث   

توجد فـروق   ، بينما    تُعزى لتفاعل متغيري النوع االجتماعي والعمر      محافظة جنين في اتخاذ القرار    
في متوسطات إجابات المبحوثين مـن حيـث        ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 ولصالح  النوع االجتماعي وفق متغير   مرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار          دور ال 
فـي متوسـطات    ) α ≥ 0.05( كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            ،اإلناث

تفاعل المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار وفق            إجابات المبحوثين من حيث     
المتوسطات الحسابية للمعوقـات التـي      إلى  ) 1.4(ويشير الشكل     والعمر،  النوع االجتماعي  يمتغير

  . والعمر النوع االجتماعييمتغيرتفاعل وفق في اتخاذ القرار تحد من دور المرأة 
  

وفـق  في اتخـاذ القـرار      المتوسطات الحسابية للمعوقات التي تحد من دور المرأة         ) : 1.4(الشكل  
   والعمرنوع االجتماعي اليمتغيرتفاعل 
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هي الفئة التـي    )  عام 45-36(أن الذكور واإلناث أصحاب الفئة العمرية       ) 1.4(يتضح من الشكل    
هم األعلـى   )  عام 45-36(أحدثت التفاعل بين متغيري النوع االجتماعي والعمر، فقد كان الذكور           

هم األقـل   )  عام 45-36(إلناث  متوسطاً من حيث المعوقات التي تحد من دور المرأة، بينما كانت ا           
 .متوسطاً من حيث المعوقات التي تحد من دور المرأة

  
ة أسباب منها أن الفئة العمريـة       إلى عد ) 45-36(تعزو الباحثة التباين الموجود في الفئة العمرية        و
من عينة الدراسة ألن قانون االنتخابات ينص علـى أن ال يقـل             % 9.9نسبة ال تتجاوز    ) 25-35(

 عام كما أن هذه الفئة العمرية  تكون في مرحلة بناء ذاتي سواء على مستوى                25المرشح عن   عمر  
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ة لدور  العائلي أو المهني ويكون هذا على حساب العمل التطوعي والمجتمعي، كما أن نظرة هذه الفئ              
لوجي، وهذا  يجابية من الفئات األخرى بسبب التعليم و التفاعل مع التقدم العلمي والتكنو           المرأة أكثر إ  

يـسيطر عليهـا    )  عاماً 45أكثر من   (بدوره أدى  إلى تفهم دور المرأة، في حين أن الفئة العمرية             
 منـذ تأسـيس     نها دخيلة على المجلس البلدي،    الموروث االجتماعي الذي قد ينظر إلى المرأة على أ        

         من الرجـل    قّلها أ أنّنظر إلى المرأة على     البلديات وهي مقتصرة على الرجال دون النساء، كما قد ي 
  . ويقصر دورها على اإلنجاب

  
من أن هـذه الفئـة      ) 2009 ( بركات  دراسة وكذلك،  )2008(مع دراسة لحلوح    هذه النتائج   تتفق  و

  .لمهني ا المستوىالعمرية تكون في مرحلة البناء الذاتي على مستوى العائلة أو
 

  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ا.3.4.1.4
  

فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          ال توجد 
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيـزه             المبحوثين من حيث    

  .ي النوع االجتماعي والحالة الزواجيةمتغيرتفاعل  تعزى ل،ومعوقاته
  

ي  تبعا لمتغيـر    واالنحرافات المعيارية  وسطات الحسابية ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المت      
للتعرف ) Two-Way ANOVA (الثنائيالعمر، ومن ثم استخدم تحليل التباين النوع االجتماعي و

دور المرأة العضو في بلديات محافظة      متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      على داللة الفروق في     
، العمـر ي النـوع االجتمـاعي و      تعزى لمتغيـر   ،عوقاتهجنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه وم      

  :يبينان ذلك) 9:4(و) 8:4(والجدوالن 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المرأة العضو في بلـديات محافظـة     : 8.4جدول  
 تعزى لمتغيري النـوع االجتمـاعي       جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته،      

  ةوالحالة الزواجي
  

  النوع االجتماعي
الحالة   المجال  ذكر  أنثى

المتوسط   الزواجية
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.02  4.73  0.44  3.90 عزباء/ أعزبدور المرأة العضو في 
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  0.63  3.45  0.49  3.93  ة/متزوج  اتخاذ القرار

العوامل التي تعزز دور   0.35  4.33  0.25  4.04 عزباء/ أعزب
ضو في اتخاذ المرأة الع

  0.63  3.76  0.40  4.16  ة/متزوج  القرار

المعوقات التي تحد من   0.96  3.86  0.88  3.48 عزباء/ أعزب
دور المرأة العضو في 

  0.68  3.41  0.82  3.57  ة/متزوج  اتخاذ القرار

  

متوسطات إجابات المبحوثين مـن حيـث       في  الفروق   لداللة   الثنائي نتائج تحليل التباين     :9.4جدول  
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ القـرار وعوامـل تعزيـزه                

  حالة الزواجية، تعزى لتفاعل متغيري النوع االجتماعي والومعوقاته

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
 االنحراف

  "ف"
المحسو
  بة

  مستوى
  لداللةا

  0.485  0.491  0.180  1  0.180  النوع االجتماعي
  *0.013  6.304  2.313  1  2.313  حالة الزواجيةال

حالة ال× النوع االجتماعي 
  الزواجية

2.542  1  2.542  6.930  0.009*  

      0.367  137  50.259  الخطأ

دور المرأة 
العضو في 
  اتخاذ القرار

        140  55.294  المجموع
  0.833  0.045  0.016  1  0.016  النوع االجتماعي

  0.356  0.859  0.298  1  0.298  حالة الزواجيةال
الحالة × النوع االجتماعي 
  الزواجية

0.711  1  0.711  2.051  0.154  

      0.347  137  47.473  الخطأ

العوامل التي 
تعزز دور 

المرأة العضو 
 في اتخاذ القرار

        140  48.498  المجموع
  0.709  0.140  0.071  1  0.071  النوع االجتماعي

  0.538  0.381  0.193  1  0.193  حالة الزواجيةال
الحالة × النوع االجتماعي 
  الزواجية

0.447  1  0.447  0.882  0.349  

      0.507  137  69.440  الخطأ

المعوقات التي 
تحد من دور 
المرأة العضو 
 في اتخاذ القرار

        140  70.151  المجموع
  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
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) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         أنه  ) 9.4(يتضح من الجدول    
العوامل التي تعزز دور المـرأة العـضو فـي بلـديات     في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث   

تُعـزى لتفاعـل    معوقات التي تحد من دورها في اتخاذ القـرار          والمحافظة جنين في اتخاذ القرار      
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         ، بينما   حالة الزواجية متغيري النوع االجتماعي وال   

دور المرأة العـضو فـي بلـديات        في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث       ) α ≥ 0.05(الداللة  
 كما توجـد  ،)عزباء/أعزب(فئة  ولصالح الحالة الزواجيةر محافظة جنين في اتخاذ القرار وفق متغي  

في متوسطات إجابات المبحوثين مـن      ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
 .حالة الزواجيـة   وال  النوع االجتماعي  يمتغيرتفاعل   وفق   دور المرأة العضو في اتخاذ القرار     حيث  

 يمتغيـر تفاعـل   وفق  لحسابية لدور المرأة في اتخاذ القرار       إلى المتوسطات ا  ) 2.4(ويشير الشكل   
  . والحالة الزواجيةالنوع االجتماعي

  
 النـوع   يمتغيـر تفاعـل   وفـق   المتوسطات الحسابية لدور المرأة في اتخاذ القرار        : )2.4(الشكل  

   والحالة الزواجيةاالجتماعي
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فئة التي أحدثت التفاعل بين متغيـري       أن اإلناث اللواتي لم يتزوجن هي ال      ) 2.4(يتضح من الشكل    
  .النوع االجتماعي والحالة الزواجية

 
 في دور المرأة العضو في اتخـاذ القـرار        ) عزباء/أعزب(وجود فروق لصالح فئة      أن    الباحثة ترى

، وان  )ة/المتزوج(قل مسؤولية من    أإلى أن مسؤولية هذه الفئة تكون       قد يعزى   ،  وخاصة لدى النساء  
كافي الذي يمكّنها من دراسة الحاالت والمشكالت التي يواجهها المـواطنين واتخـاذ             لديها الوقت ال  
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 الميدان، وهذا يجعلها أكثر قربـاً     القرارات بشأنها، إضافة إلى التواجد بشكل أكبر في مقر البلدية أو            
  أو   والمشكالت اليومية للمواطنين، ومثل تلك الظروف ال تتوفر لدى المتـزوجين           من الواقع الفعلي 

 وان هذه الفرضية تتّفق  مع دراسة المفتي       .المتزوجات، فالزواج يثقل كاهل اإلنسان ويزيد من المهام       
 في إن هذه الفئة اقل مسؤولية من المتزوج، وأن الزواج يثقل كاهل             )2012 ( وكذلك رحال  )2012(

  .اإلنسان ويزيد من المهام
  

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة.4.4.1.4

  
فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          ال  

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيـزه             المبحوثين من حيث    
  .المؤهل العلميي النوع االجتماعي ومتغيرتفاعل  تعزى ل،ومعوقاته

  
ي  تبعا لمتغيـر    واالنحرافات المعيارية  متوسطات الحسابية ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج ال      

) Two-Way ANOVA (الثنائي، ومن ثم استخدم تحليل التباين مؤهل العلميالالنوع االجتماعي و
دور المرأة العضو في بلديات     متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      للتعرف على داللة الفروق في      

ي النـوع االجتمـاعي      تعـزى لمتغيـر    ، تعزيزه ومعوقاته  محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل     
  :يبينان ذلك) 11.4(و) 10.4(، والجدوالن مؤهل العلميالو

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المرأة العضو في بلديات محافظـة           : 10.4جدول  
  تماعي والمؤهل العلمي تعزى لمتغيري النوع االججنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته،

  

  النوع االجتماعي
  المؤهل العلمي  المجال  ذكر  أنثى

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.56  3.66  0.32  3.99  ثانوية عامة فأقل
  0.76  3.52  0.32  4.11  دبلوم متوسط

دور المرأة العضو 
  في اتخاذ القرار

  0.60  3.36  0.55  3.78 وس فأكثربكالوري

  0.49  3.96  0.21  4.17  ثانوية عامة فأقل
  0.73  3.82  0.30  4.21  دبلوم متوسط

العوامل التي تعزز 
دور المرأة العضو 
  0.60  3.65  0.39  4.01 بكالوريوس فأكثر  في اتخاذ القرار
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  0.70  3.45  0.64  3.47  عامة فأقلثانوية 
  0.75  3.53  0.70  3.91  دبلوم متوسط

المعوقات التي تحد 
من دور المرأة 
العضو في اتخاذ 

  0.63  3.33  0.95  3.33 بكالوريوس فأكثر  القرار

  

  
متوسطات إجابات المبحوثين من حيـث      الفروق في    لداللة   الثنائي نتائج تحليل التباين     :11.4جدول  

 تعزيـزه  دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ القـرار وعوامـل            
  مؤهل العلمي، تعزى لتفاعل متغيري النوع االجتماعي والومعوقاته

  

مجموع مربعات   مصدر التباين  المجال
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
 االنحراف

  "ف"
 المحسوبة

  مستوى
  الداللة

  *0.003  9.298  3.522  1  3.522  النوع االجتماعي
  0.190  1.684  0.638  2  1.276  ميالمؤهل العل
المؤهل × النوع االجتماعي 
  العلمي

0.201  2  0.101  0.266  0.767  

      0.379  135  51.140  الخطأ

دور المرأة 
العضو في 
  اتخاذ القرار

        140  56.139  المجموع
  *0.023  5.308  1.816  1  1.816  النوع االجتماعي

  0.293  1.238  0.424  2  0.847  ؤهل العلميالم
المؤهل × النوع االجتماعي 
  العلمي

0.091  2  0.046  0.133  0.875  

      0.342  135  46.180  الخطأ

العوامل التي 
تعزز دور 

المرأة العضو 
في اتخاذ 
  القرار

          48.934  المجموع
  0.423  0.645  0.322  1  0.322  النوع االجتماعي
  0.113  2.218  1.109  2  2.218  المؤهل العلمي

المؤهل × النوع االجتماعي 
  العلمي

0.555  2  0.277  0.555  0.576  

      0.500  135  67.510  الخطأ

المعوقات التي 
تحد من دور 
المرأة العضو 

في اتخاذ 
  القرار

        140  70.605  المجموع
  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
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) α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال توجد ه  أنّ) 11.4(ضح من الجدول    يتّ
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ          متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      في  

  .ي النوع االجتماعي والمؤهل العلميمتغيرتفاعل  تعزى ل،القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته
  

  ى إلى ارتفاع نسبة التعليم بين مجتمع الدراسة، وهذا يؤدي إلى            النتيجة السابقة تُعز   وترى الباحثة أن
تقارب وجهات النظر بين األعضاء، وإيجاد رؤية مشتركة لألمور اإلدارية، كما أن التمتـع بقـدر                
كاٍف من التعليم في حياة جامعية يجعل األعضاء أكثر انفتاحاً وتفهماً لدور المرأة ومـشاركتها فـي                 

  .اتخاذ القرارات
  

ثر  التعليم الجامعي يجعل األعضاء أك     ن تقول أ   التي )2012(مع دراسة المفتي     هذه النتائج تتفق     وان
  .تفهما وقدرة على اتخاذ القرار

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة .5.4.1.4

  

فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيـزه             حيث  المبحوثين من   

  .المسمى الوظيفي في المجلس تعزى لمتغير ،ومعوقاته
  

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعـا لمتغيـر              
للتعـرف علـى داللـة    ) One-Way ANOVA(العمر، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي 

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في        متوسطات إجابات المبحوثين من حيث      الفروق في   
يبينـان  ) 13:4(و) 12:4(، والجدوالن    تعزى لمتغير العمر   ،اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته    

  :ذلك

  

لدور المرأة العضو في بلديات محافظـة       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : 12.4جدول  
 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في      جنين في اتخاذ القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته،      

  المجلس
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظيفي  المجال

 0.64 3.58 120  عضو

 0.75 3.36 11  نائب رئيس
دور المرأة العضو في 

  اتخاذ القرار
 0.43 3.36 10  رئيس
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 0.62 3.85 120  عضو

 0.43 3.68 11  نائب رئيس

العوامل التي تعزز 
دور المرأة العضو في 

 0.48 3.76 10  رئيس  اتخاذ القرار

 0.71 3.47 120  عضو

 0.65 3.45 11  نائب رئيس

المعوقات التي تحد من 
دور المرأة العضو في 

 0.61 3.02 10  رئيس  اتخاذ القرار

متوسطات إجابات المبحوثين من حيث     الفروق في    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :13.4ول  جد
دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ القـرار وعوامـل تعزيـزه              

   ، تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في المجلسومعوقاته
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  يةالحر

متوسط 
 االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

  مستوى
  الداللة

 0.436 2 0.872  بين المجموعاتبين المجموعات

  4100.  138  56.569  داخل المجموعاتداخل المجموعات
دور المرأة العضو 
  في اتخاذ القرار

    140  57.441  المجموعالمجموع

1.064 0.348 

 0.166 2 0.331  بين المجموعاتبين المجموعات

  3630.  138  50.068  داخل المجموعاتداخل المجموعات
العوامل التي تعزز 
دور المرأة العضو 
    140  50.400  المجموعالمجموع  في اتخاذ القرار

.4560  0.635 

 0.937 2 1.874  بين المجموعاتبين المجموعات

  4950.  138  68.288  داخل المجموعاتداخل المجموعات

المعوقات التي تحد 
من دور المرأة 
العضو في اتخاذ 

    140  70.162  المجموعالمجموع  القرار

1.893 0.154 

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  
) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ه  أنّ) 13.4(ضح من الجدول    يتّ

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ          في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث       
قـيم   ، حيـث بلغـت    المسمى الوظيفي في المجلس    تعزى لمتغير    ،القرار وعوامل تعزيزه ومعوقاته   

  .على التوالي) 0.154، 0.635، 0.348(مستوى الداللة المحسوبة 
  

أن جميع أعضاء البلدية هم من نفس البيئة والثقافة تقريبا، وتفـسيراتهم             ب  السابقةَ  النتائج  الباحثةُ تعلل
هم يتعاملون مع العضوات في المجالس البلدية بالقـدر         متشابهة في دور المرأة إلى حد بعيد، كما أنّ        
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  حيثيات اتخاذ القرارات ومشاركة المرأة بها، ال تختلف بين أعضاء المجلس بغض             نفسه، ولذلك فإن 
  .النظر عن مواقعهم فيه

  
  :عزيز دور المرأة في اتخاذ القرار  ملخص عوامل ت.5.1.4

  

  :برزت العوامل اآلتية على أنها األقوى في تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرار
  
 . يمقراطي بين الرجال له أثر فعال في دعم المرأة العضو في المجلس البلديازدياد الوعي الد •

  .يؤدي ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة إلى تعزيز دورها في المجلس البلدي •
 .عزز وجود المؤسسات الرسمية بعد قيام السلطة الوطنية دور المرأة في مجال العمل العام •

  
  :من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار  ملخص المعوقات التي تحد .6.1.4

  

  :برزت المعوقات اآلتية على أنها األقوى في لتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرار
  
تحد المسؤوليات األسرية المترتبة على المرأة في البيت من قدرتها على المشاركة الكاملـة فـي              •

  . العمل المجتمعي
 .مجتمع الفلسطيني تقدمها في المجلس البلديتعيق الصورة النمطية للمرأة بين شرائح ال •

  .يشكّل االنطباع السائد معوقاً لتطور دور المرأة الفلسطينية في المجتمع •
  .يؤدي استحواذ الذكور على العدد األكبر في  المجالس البلدية إلى التقليل من شأن المرأة •
  . ييعد الدور اإلنجابي للمرأة معوقا أمام عملها في المجلس البلد •
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  الفصل الخامس

  

  استنتاجات الدراسة وتوصياتها
  

    محافظة جنين فـي اتخـاذ القـرار        دور المرأة العضو في بلديات    ف  هدفت هذه الدراسة إلى تعر ، 
ولجت إحصائيا باستخدام برنـامج     عد عملية جمع البيانات، ع     وب ومعوقات ذلك الدور وسبل تعزيزه،    

ـ وء ما أتت به الدراسة مـن نتـائج،          ، وفي ض  )SPSS(الجتماعيةالرزمة اإلحصائية للعلوم ا    ورد ت
 ملخصاً لنتائج الدراسة واستنتاجاتها، والتوصيات المقترحـة فـي ضـوء نتـائج الدراسـة                ةالباحث

   .واستنتاجاتها
  

    استنتاجات الدراسة1.5

  

  :خرجت الدراسة باالستنتاجات اآلتية
  

 ويتـضح   ،بلديات محافظة جنين على اتخاذ القرار     يوجد تأثير ايجابي لدور المرأة العضو في         -
   .ذلك من خالل انخراطها في حل مشكالت المواطنين ومتابعة قضاياهم

 وفي مشاركتها اإليجابية، وهذا يعزز من        لدور المرأة  في البلديات      قوية عوامل تعزيز هناك   -
  .تمثيل المرأة لمجتمعها الفلسطيني ومجمعها االنتخابي

ترتبط بالواجبات  جتماعية ال سيما تلك التي      اقات  معوة في المجلس البلدي ب    يصطدم دور المرأ   -
   .، وبالصورة النمطية التي يكونها المجتمع للمرأةالمنزلية للنساء

تختلف وجهات نظر النساء العضوات في المجالس البلدية بشأن ادوارهن في اتخـاذ القـرار            -
  .وعوامل تعزيزه عن باقي اعضاء المجالس البلدية
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لم تشغل أي امرأة منصب رئيس المجلس البلدي أو نائبه، مما يعني عدم إمكانية دراسة قدرة                 -
 بصفة الرئيس أو نائبه، إذ أنهما األكثـر         المرأة ودورها في اتخاذ القرار في المجالس البلدية       

  .قرباً إلى اتخاذ القرار واألكثر تواجداً في مقر المجلس البلدي

للنساء المشاركات في المجالس البلدية، يجعل قدراتهن فـي اتخـاذ           إن ارتفاع مستوى التعليم      -
  .القرار مقاربة لمستوى الذكور

  
    توصيات الدراسة2.5

  

وصي بما يليت ة الباحثفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإن:  
  

لقرارات وحـل   ضرورة تدريب النساء العامالت في البلديات على المنهجية العلمية في اتخاذ ا            -
المشكالت، مما يدعو إلى مشاركة أكبر منهن في عملية اتخـاذ القـرارات وإيجـاد البـدائل                 

 .والخيارات الممكنة للمشكالت والقضايا وهموم المواطنين

ضرورة زيادة مشاركة النساء في المجالس البلدية على إعداد الخطـط ووضـع التـصورات                -
 من خالل التنسيق بين وزارة الحكم المحلي والهيئـات          المستقبلية للمجالس البلدية في مناطقهن    

 .المحلية والمنظمات النسوية

ألجل التوعية بدور المـرأة      ألعضاء المجالس البلدية والهيئات المحلية       ضرورة عقد الندوات     -
في المجالس البلدية، مما قد يخفف من التعقيدات االجتماعية التي تواجه عمـل المـرأة فـي                 

ة، وكذلك تجد المرأة قبول اجتماعي وعائلي أكبر عند انشغالها بأمور المجتمـع             المجالس البلدي 
 .وقضاياه

ضرورة التوافق بين أعضاء المجلس البلدي على عقد االجتماعات في أوقات تستطيع المـرأة               -
 .العضو من المشاركة في تلك االجتماعات، وأخذ دورها الحقيقي في المجلس

د ورشات عمل ثقافية تبين دور المرأة في المجالس البلدية          ضرورة إعداد نشرات توعوية وعق     -
والهيئات المحلية للعمل على حل عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة فـي                

 .اتخاذ القرار
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  أعضاء لجنة التحكيم): 1(ملحق 
  

  تشكلت لجنة التحكيم من الكفاءات العلمية التالية 
  
  طوباس –محاضر في جامعة القدس المفتوحة    فتح اهللا غانم . د

 ابلس  ن-محاضر جامعة النجاح الوطنية   سهيل صالحة . د

   نابلس –محاضر جامعة النجاح الوطنية    مجيد منصور . د
   جنين–محاضر جامعة القدس المفتوحة    محمود أبو زيد . د
  محاضر جامعة القدس المفتوحة    ماجد أبو فرحة .  د
  الجامعة العربية األمريكية –محاضر جامعة القدس المفتوحة    ذياب  كلش . د
  امعة العربية األمريكية الج   مجدي الخليلي . د

   األمريكيةالجامعة العربية    عصري صالح . د
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  استبانه الدراسة : )2(ملحق 
  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا                                       

  معهد التنمية المستدامة 

  استبانة

  

   ين البلدية المحترم األخ  أعضاء /  األخت 
  .ليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم ع

دور المرأة العضو في بلديات محافظة جنين في اتخـاذ          " دراسة حول   إجراء  تقوم الباحثة ب  

 وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير        ،"القرار بين المعيقات وسبل التعزيز    
إحـدى أعـضاء    / حد  أ في جامعة القدس وبصفتك      - بناء مؤسسات  -في التنمية الريفية المستدامة     

، خدمة ألغراض البحث العلمـي      تبانة بصورة تعكس الواقع الموجود    رجى تعبئة بنود االس    في ،البلدية
     .عامل بموضوعية وأمان البيانات ستُنأعلما ب

   جهودكم المباركة وحسن التعاون سلفاًمرة لككشا
 مع فائق االحترام والتقدير

 ال إيمان نز :الباحثة    

  

  :شخصيةالبيانات المعلومات وال : األولالقسم 
   :الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء

  

   عام45أكثر من )  3                 ( عام45-36 )2         (عام 35-25) 1:  (العمر 
 ة / مطلق-)4(ة   /  أرمل-)3( ة    / متزوج-)2(عزباء   /أعزب-)1 : (زواجيةالحالة ال

  ذكر ) 2(أنثى        ) 1 : (ينوع االجتماعال
  بكالوريوس فأكثر                  ) 3( دبلوم  متوسط       ) 2(قل  أثانوية عامة ف) 1: (المؤهل العلمي 

 رئيس)  3(نائب رئيس    ) 2(عضو   ) 1: ( في المجلس وظيفي السمىالم
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  نيالقسم الثا
   .أمام كل عبارةلرأيك المكان المناسب  في) X( وضع إشارة  ومن ثم،ةتيالرجاء قراءة العبارات اآل

  دور المرأة العضو في اتخاذ القرار -1

  

 درجة الموافقة

ضعيفة 
 جدا

متوسطة ضعيفة  كبيرة
كبيرة 
 جدا

 الرقم  العبارة

          

لدى أعـضاء المجلـس البلـدي       
اإلناث القـدرة علـى تـشخيص       
المشكالت التي تواجههن داخـل     

  .المجلس البلدي

A1 

          
ل األعــضاء اإلنــاث فــي يعمــ

المجلس البلدي على جمع البيانات     
  .عن المشكلة قبل اتخاذ القرار

A2 

          
يمتلك أعضاء المجلـس البلـدي      
اإلناث القدرة على إيجاد البـدائل      

  .التخاذ القرار المناسب
A3 

ألعضاء المجلس البلدي اإلنـاث              
القــدرة علــى تــصور النتــائج 

  .لقرارات المتخذةل
A4 

تشارك عضوات المجلس البلـدي              
اإلناث في وضع الخطط وتنفيـذ      

  .القرارات
A5 

ي تتأثر أعضاء المجلـس البلـد              
ومعتقــداتهن  اإلنــاث بثقافــاتهن

  .عند اتخاذ القرارات الشخصية
A6 

تتحمل أعضاء المجلـس البلـدي               
اإلناث مسؤولية القرارات التـي     

  .يشاركن بها
A7 
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 درجة الموافقة

ضعيفة 
 اًجد

متوسطة ضعيفة  كبيرة
كبيرة 
 جدا

 الرقم  رةالعبا

يعمل أعضاء المجلس البلدي اإلنـاث              
على تطوير قدراتهن اإلداريـة مـن       
خالل االلتزام بحـضور الـدورات      

  .وورشات العمل

A8 

البلدية اإلنـاث مـن     ينطلق أعضاء            
 بمـا يتناسـب مـع     اختيار المشاريع   

  . المجتمع المحلياحتياجات
A9 

يحافظ األعضاء اإلناث في المجلـس               
البلدي على االلتزام بالنظم واللـوائح      

  .القانونية التي تنظم نشاطهن
A10

  مـن  البلدييحرص أعضاء المجلس              
اإلناث على حـضور االجتماعـات      

  .والطارئة، الدورية) الرسمية(
A11

يحرص أعضاء المجلس البلدي مـن                
ع التـي ينفـذها     اإلناث بتفقد المشاري  

  .بجميع مراحلها
A12

يحرص أعضاء المجلس البلدي مـن                
ــى تلمــس احتياجــات  ــاث عل اإلن

  . وهمومهم ومشكالتهمالمواطنين
A13

تشارك أعضاء المجلس البلدي اإلناث               
المجتمع المحلي في كافة المناسـبات      

  ).الدينية، واالجتماعية، والوطنية(
A14

لس البلدي اإلناث   تنسق أعضاء المج            
مع المؤسسات األهلية لتنفيذ نشاطاتها     

  .داخل المجتمع المحلي
A15
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  العوامل التي تعزز من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار -2

  درجة الموافقة

ضعيفة 
 جدا

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

  الرقم  العبارة

يؤدي ارتفاع المستوى التعليمي              
يز دورهـا فـي     للمرأة إلى تعز  
  .المجلس البلدي

B1 

ازدياد الوعي الديمقراطي بـين               
الرجال له أثر فعال فـي دعـم        
المرأة العـضو فـي المجلـس       

 . البلدي

B2  

عزز وجود المؤسسات الرسمية              
بعد قيام السلطة الوطنيـة دور      

  .المرأة في مجال العمل العام
B3  

يلعب االسـتقالل االقتـصادي               
في قدرتها علـى    دورا  للمرأة    

المشاركة في أعمال المجلـس     
  .البلدي

B4  

يمكّن دعم األسرة للمـرأة مـن               
المشاركة الفاعلة فـي النـشاط      

  . العام في المجتمع
B5 

تؤدي قوة الحركة النسائية إلـى                
إســناد المــرأة فــي نــشاطها 

  . المجتمعي العام
B6  

المرئية، (تلعب وسائل اإلعالم              
دورا ) موعة، والمقـروءة  والمس

ــرأة   ــم الم ــي دع ــرا ف كبي
  .الفلسطينية

B7 
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  درجة الموافقة

ضعيفة 
 جدا

متوسطة ضعيفة  كبيرة
كبيرة 
 جدا

 الرقم  العبارة

 المجلس البلدي القدرة    عضواتتمتلك            
على التأثير فـي وضـع الجـداول        
الزمنية والطارئة بمـا يـتالءم مـع        

  .وقتها

B8 

النضالية للمـرأة علـى     تؤثر الخلفية             
  .أدائها في المجلس البلدي

B9 

 للعضوات في   يلعب االنتماء الحزبي            
 تقويـة    فـي   دورا المجلس البلـدي  

  . شخصيتها داخل المجلس البلدي
B10

تُشكّل التشريعات قاعدة صلبة تنطلق               
منها المرأة في ممارسة دورها فـي       

  . العمل المجتمعي العام
B11

الـشرائع والمواثيـق الدوليـة      تلعب            
الصادرة عن األمم المتحدة دورا في      
  .تمكين المرأة الفلسطينية في المجتمع

B12

 

  المعوقات التي تحد من دور المرأة العضو في اتخاذ القرار -2

  درجة الموافقة

ضعيفة 
  جدا

كبيرة   كبيرة متوسطة  ضعيفة
  جدا

 الرقم  العبارة

ة بـين   تعيق الصورة النمطية للمرأ             
شرائح المجتمع الفلسطيني تقـدمها     

 .في المجلس البلدي

C1  

يشكّل االنطباع السائد معوقاً لتطور           
 C2  .دور المرأة الفلسطينية في المجتمع
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يؤدي استحواذ الذكور على العـدد                
األكبر في  المجالس البلديـة إلـى        

  .التقليل من شأن المرأة
C3 

رية المترتبـة   تحد المسؤوليات األس            
على المرأة في البيت من قـدرتها       
على المشاركة الكاملة في العمـل      

  .المجتمعي

C4 

يتعامل األعـضاء الرجـال مـع                 
العضوات النساء في المجلس البلدي     
بشيء من قلة  االهتمـام بـآرائهن        

  .وأفكارهن

C5 

تلعب السمات الشخـصية للنـساء                
العضوات في المجالس البلدية دور     

  .في  تقليص فعالياتهن
C6 

تُشكّل ثقافة المجتمـع لقـضية عـدم                  
االختالط بين الجنسين معوقـا أمـام       

  .عضوات البلدية
C7 

يؤدي افتقار عضوات المجالس البلدية               
للمقدرة على تشكيل اللوبي النـسائي      
  .الضاغط داخل المجالس إلى ضعفهن

C8 

ا أمام  يعد الدور اإلنجابي للمرأة معوق              
 C9  . عملها في المجلس البلدي

تحد ندرة فرص العمل أمام المرأة من                 
C10  . تطور المرأة في المجلس البلدي

يحد العمـل الموسـمي للمؤسـسات                 
النسوية من تطور عمل المـرأة فـي        

  .المجلس البلدي
C11

  

  لباحثة ايمان نزال ا.  شكرا لتعاونكم
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   المنتخبة في بلديات جنينواقع المرأة: )3(الملحق 
  

 وتنفيذ االنتخابات المحلية في ظـل الـسلطة الوطنيـة           بإدارةقامت الجنة العليا لالنتخابات المحلية      
 إلى خمس مراحـل انتخابيـة ثـم انتقلـت         الفلسطينية ، حيث قامت اللجنة العليا بتجزئة االنتخابات       
 مـن قـانون     72 المركزية بـنص المـادة       مسؤولية تنفيذ االنتخابات المحلية إلى لجنة االنتخابات      

   . 2005 لعام 10االنتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 
  

  :المرحلة األولى 

 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غـزة         36أجريت المرحلة األولى من االنتخابات المحلية في        
-23 هيئة محلية بتـاريخ      22ففي الضفة الغربية عقدت المرحلة األولى من االنتخابات المحلية في           

 وتم اتبـاع    2005-1-27 هيئة محلية في قطاع غزة بتاريخ        14جريت في   أ في حين    12-2004
   . 1996 لعام 5نظام األغلبية في هذه المرحلة وفقا لقانون رقم 

  

  :المرحلة الثانية 

ي الـضفة  ف 5/5/2005 هيئة محلية بتاريخ 82أجريت المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية في 
 هيئة  76ففي الضفة الغربية عقدت المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية في           . الغربية وقطاع غزة  

وتم اتباع نظام األغلبية في هـذه المرحلـة         .  هيئات محلية في قطاع غزة     6 بينما أجريت في     محليه
  . بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية1996لسنة ) 5(وفقاً لقانون رقم 

  

  رحلة الثالثة الم

 هيئة محلية في الضفة الغربية فقط بتـاريخ         104جريت المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية في        
وفقاً لقانون انتخابات مجالس    ) القوائم(، في هذه المرحلة تم اتباع نظام التمثيل النسبي          29/9/2005

  .2005لسنة  )10 (الهيئات المحلية رقم 

 المرحلة الرابعة 

 هيئـة محليـة فـي       40 في   15/12/2005المرحلة الرابعة من االنتخابات المحلية بتاريخ       أجريت  
وفقاً لقانون  ) القوائم(وتم خالل هذه المرحلة اتباع نظام التمثيل النسبي         . الضفة الغربية وقطاع غزة   

 2005 لعام ) 10(انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 
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  أسماء الفائزات ): أ-3(الملحق 
  

/ حصة نسائية   القائمة   االسم   موقع ال
  منافسة

  حصة نسائية   والتغييراإلصالح   جعب أبوهدى محمود نجي   قباطية 
  حصة نسائية   مستقلة  بو غراب أنوال قاسم عبد الرحمن   قباطية 
  منافسة   الوفاء والعهد   وداد عبد اهللا يوسف عواد   برقين 
  منافسة تغيير ال وصالحاإل  مين محمد خلوف أعائدة   برقين 

  حصة نسائية   الموحدة المستقلة   هالة عارف محمد ملحم   كفرراعي 
  منافسة   مستقلة   فايزة محمد مصطفى نصراهللا   كفر راعي 
  حصة نسائية   مستقلة   اسكندر موسى إبراهيمتمام   سيلة الظهر 
  حصة نسائية   مستقلة   مروة احمد محمود حنتولي   سيلة الظهر

  منافسة تغيير ال وصالحاإل  ياقوت غالبا عبد الملك زيود   لحارثية السيلة ا
  منافسة تغيير ال وصالحاإل  اهللا شواهنة  حلوة محمد عبد  السيلة الحارثية

  منافسة   مستقلة   هيفاء عوض عابد ذياب   الزبابدة 
  منافسة   مستقلة   عبير ابراهيم يوسف دعيبس   الزبابدة 
  حصة نسائية   مستقلة   حمران نجاح خالد محمد   عرابة 
  حصة نسائية   مستقلة  كفاية عفيف عبد العزيز العارضة   عرابة 
  حصة نسائية   مستقلة   ميسون حسني محمد بدارنة   يعبد 

  منافسة   فلسطين الغد    صالح أبورفيقة علي ظاهر   اليامون 
  حصة نسائية   فلسطين الغد   علي أبوايمان حسن عطية   اليامون 

  منافسة تغيير ال وصالحاإل  استقالل بسام صالح خمايسة   ون اليام
  حصة نسائية   فلسطين الغد   عون أبوربيحة توفيق   جبع 
  منافسة والتغيير اإلصالح   صدقي فشافشة إبراهيمكفاح   جبع

  حصة نسائية   فلسطين الغد  فايزة محمد محمود فشافشة   جبع 
  منافسة   الغدفلسطين   ماجدة نافذ محمد ذياب   ميثلون 
  حصة نسائية   شهداء جنين   حمد شريم أليلى محمود   جنين 
  منافسة  والتغيير اإلصالح  عريب منير رمزي سمور   جنين 
  حصة نسائية  والتغيير اإلصالح  ميمة محمد فؤاد عبوشي أ  جنين 
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نافـسة وهـذا    سائية وليست بالم   يالحظ أن معظم الفائزات هن بالحصة الن       ما سبق، من خالل قراءة    
 مؤشر على انه ما زال المجتمع الفلسطيني يتعرض لبعض التجاوزات التي تعيـق وصـول                يعطي

النساء إلى صنع القرار وكذلك العملية الديمقراطية،  العادات والتقاليد والعشائرية تعزز من العائلية              
لـسن وترتكـز    والفئوية وتترعرع من خالل اعتمادها على ذوي النفوذ وأصحاب المال، وكبـار ا            

العشائرية على منظومة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ومنها تلك التي تقلل من مكانة المـرأة                
، إذ أنها تفـسح     ي ال تقوم بالضرورة على المساواة     في المجتمع، وتكرس من أدوارها النمطية، والت      

  .ورها المناسبالمجال للرجال أوال في كل الميادين وتحول دون تقدم المرأة لتأخذ د
  

   :العضوات اللواتي  قدمن استقالتهن من عضوية البلديات في محافظة جنين): ب-3(الملحق 
  

  الكتلة  الموقع  االسم

  تغيير الصالح واإل  اليامون  استقالل بسام صالح خمايسة
  تغيير الصالح واإل  سيلة الظهر   مروة احمد محمود حنتولي 

  تغيير الصالح واإل  لة الحارثية السي  اهللا شواهنة  حلوة محمد عبد
  

 أن العضوات المستقيالت هن من نفس الحزب السياسي وهذا إن دل علـى  يتضحمن خالل الجدول   
أسباب االستقالة هي أسباب سياسية وليست إدارية كما الحظت الباحثة انه ال يوجد فـي أرشـيف                  

حصلت عليها الباحثة عن طريـق      مديرية وزارة الحكم المحلي استقالة العضوات وهذه المعلومات         
 -االتصال المباشر بالعضوات، ويعود السبب أن االستقاالت ال تصل إلى مديرية الحكـم المحلـي                

خوفا من يتم تعيين عضوات بدل المستقيالت وهذا يدل على أن ما زال  هناك مشكلة بتقبل المـرأة                   
  .كعضوات وشريكات في الحياة العامة
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  :ب التي تبوأتها عضوات البلديات في محافظة جنينالمناص): ج-3(الملحق 
  

  البلدية   اللجنة   اسم العضو
عضو لجنة المرأة  عضو  ولجنة شؤون          ليلى محمود احمد شريم

  الموظفين 
  جنين 

  جنين   عضو عالقات عامة   عريب منير رمزي سمور 
  جنين   عضو لجنة المرأة   ميمة محمد فؤاد عبوشي أ

عضو لجنة مشاريع وعـضو عالقـات         فشافشة كفاح إبراهيم صدقي 
  عامة 

  جبع

  ربحية توفيق ابو عون 
  

 عضو لجنة مـشاريع وعـضو لجنـة        
  التخطيط والتنظيم 

  جبع

  بر قين   نائب الرئيس ولجنة مالية    خلوف أمينعائدة 
  برقين   عضو لجنة المرأة والطفل   وداد عبداهللا يوسف عواد 

 أبـو نوال قاسم عبـد الـرحمن       
  غراب 

  قباطية  عضو لجنة الصحية وعضو لجنة المرأة 

  قباطية   عضو لجنة المرأة   بو جعب أهدى محمود نجي 
  كفرراعي   عضو لجنة المشاريع   فايزة محمد مصطفى نصر اهللا 

  راعي  كفر  ة والطفل أعضو لجنة المر  هالة عارف محمد ملحم 
  هر سيلة الظ  عضو لجنة المرأة   تمام إبراهيم اسكندر موسى 

  الزبابدة   عضو لجنة الصحة العامة   هيفاء عوض عابد ذياب 
  الزبابدة   ة أعضو لجنة المر  براهيم يوسف دعيبس إعبير 

  
 من  خالل دراسة جدول المهام التي أوكلت لعضوية النساء في البلديات نالحظ انه مازالت المـرأة                 

ناصب أو مهام جديدة باستثناء السيدة عائدة       تتجه إلى الدور النمطي والتقليدي ولم تستطيع أن تتبوأ م         
خلوف من بلدية برقين لهذا ما زالت النساء تستثنى من ترأس اللجان على مستوى البلديـة وهـذا                  
مؤشرا يتطلب الوقوف والتمعن به وهنا يجب على  للحركة النسوية العمل على المزيد مـن عقـد                  

صنع القرار فعلي وليست مجـرد أسـماء أو         الدورات والتدريبات لتمكين النساء من الوصول إلى        
 . أرقام في المؤسسات العامة
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