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شكر وعرفان 
 

مشرؼ ؿالحمد هلل رب العالميف كالشكر هلل عمى ما انعـ عمي مف نعمة العمـ، كأتقدـ بالشكر الجزيؿ ؿ
.  لي مف جيد في التكجيو كالمتابعةقالدكتكر ربيع عكيس لما قدـ

 
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعتي جامعة القدس، كلجميع طاقـ برنامج التنمية الريفية كاخص بالذكر 
. الدكتكر زياد قناـ الذم لو األثر األكبر في انجاز ىذه الرسالة منذ بداية الدراسة لمكصكؿ ليذه المرحمة

 
كأتقدـ بالشكر التحاد لجاف المرأة متمثال باألخت ربيحة ذياب رئيسة االتحاد كجميع الزميالت كالزمالء 

.  لما قدمكه لي مف عكف كمساعدة
 

كما اخص بالشكر كالتقدير جميع المؤسسات النسكيو في محافظة راـ اهلل كالبيرة لما قدمكه مف تعاكف 
.  في تعبئة االستبانو

 
كشكرم الخاص لزميمي كزكجي األستاذ خمدكف عناية عمى إرشاداتو كتعاكنو كمساعدتو لي في التحميؿ 

. اإلحصائي الذم لو اثر كبير في إخراج الدراسة عمى ما ىي عميو
 

. مع جزيؿ الشكر لكافة مف قدـ لي العكف كالمشكرة
 

ندكة محمد اسعد البرغكثي 



  ج 

تعريفات 
 

ىي المنظمات التي تعنى بشؤكف المرأة كالتي تديرىا كتخطط ليا نساء  :المؤسسات النسكية 
 (2005.بك دحكأ)أك تشارؾ في إدارتيا نساء بشكؿ رئيسي 

ىك خطة يتـ ترجمتيا عمى شكؿ مجمكعة مف المشاريع تستيدؼ  :البرنامج  
, تحقيؽ ىدؼ في إطار خطة قد تككف إدارية أك تنمكية أك تدريبية 
كىي تستيدؼ فئة اجتماعية أك قطاع مف قطاعات العمؿ كتتجو 

( 2001التنمية المينية، الجامعة المفتكحة ).لتحقيؽ تغيير مرغكب
ىي قدرة خاصة في الفرد تنمك كتتطكر مف خالؿ التدريب أك ممارسة  : الميارة

التنمية ).أك عمؿ كتككف مجمكعة الميارات ما يطمؽ عمية الخبرة
( 2001المينية، الجامعة المفتكحة 

منظمات المجتمع 
 المدني 

ىي عبارة عف مجمكعة مف المؤسسات الغير حككمية تمتمؾ قكة تأثير  :
دكف أف تمنع ىذه المؤسسات غير الحككمية .  مكازيا لمدكلة كافية كثقال

الدكلة مف أداء دكرىا، كتقكـ ىذه المؤسسات بمنع الحككمة مف تشتيت 
( 2003– مفتاح  ). باقي المجتمع كالييمنة عمية

, يقصد بو التدريب المنتظـ الذم ييدؼ إلى تكفير الميارة كالمعرفة : التدريب الميني
كاالتجاىات التي يتطمبيا االستخداـ في أم مجاؿ مف مجاالت النشاط 
االقتصادم كيشمؿ تدريب رفع الميارة الذم يتـ في أم منشأة أك معيد 

عاـ أك مركزان لمتدريب الميني الذم تنشئو الحككمة أك المؤسسات 
 (2001التنمية المينية، الجامعة المفتكحة ) .العامة أك القطاع الخاص

ىي حشد لجميع الطاقات البشرية كالمادية لمنساء كالرجاؿ، كتكجيييا  : التنمية
نحك تمبية حاجات المجتمع، بكؿ شرائحو كفئاتو بأسرع كقت ممكف 

 (1998الحكراني،  ). كبأقؿ التكاليؼ
الفرص التي تتاح إلكساب العامميف بالمؤسسات ميارات عف طريؽ  : التنمية المينية

أنشطة مثؿ التعمـ أثناء الخدمة كحضكر المؤتمرات كالندكات كالزيارات 
. ككرش العمؿ كالمنح الدراسية كغيرىا

( 1998الحكراني، )
 جممة العمميات كالعالقات التي تيدؼ إلى تفعيؿ دكر اإلنساف كتقكيتو  :التمكيف  

( 2003أبك نخمة،  )
ىك إكساب الفرد القدرة كالفرصة عمى التكاجد في سكؽ العمؿ مف  :تمكيف اقتصادم 



  د 

( 2001أبك نخمة، ). خالؿ اإلعداد كالتدريب كتكفير فرص العمؿ
تمكيف المرأة 
االقتصادم  

 ىك تكفير الفرص االقتصادية لمنساء مثؿ تكسيع فرص التكظيؼ ك  :
الرياده، كتشجيع العمؿ الالئؽ كالمنتج كتحسيف فرص الكصكؿ 

لمتمكيؿ، كتحسيف لمكضع القانكني لممرأة في الممكية كالميراث كحرية 
التصرؼ كضماف التعبير كالدمج كالمشاركة في عممية صنع القرارات 
االقتصادية أم تطكير آليات تعزيز مشاركة المرأة في ىيئات صنع 

( 2004برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، )القرار 



  ه 

 
ممخص الدراسة 

 

 أسس المنيج الكصفي، كذلؾ باالستناد إلى 2011 كانكف الثاني كحزيرافُأجريت ىذه الدراسة بيف 
التحميمي ، كعينة الدراسة ىف النساء المستفيدات مف البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية في 

الدراسة كألغراض تحقيؽ أىدافيا كالمتمثمة في التعرؼ عمى  دكر ىذه  مجتمع محافظة راـ اهلل كالبيرة
 مقياس البرامج في رفع المستكل الميني  لممرأة الفمسطينية تـ استخداـ االستبياف، كالذم جاء مرتكزا ؿ

مبحكثة كعينة قصدية مف  (189 )خماسي، كأداة رئيسة لجمع المعمكمات كتـ تكزيعو عمى  اؿليكرت
. مؤسسة نسكية  ( 12) كالمكزعات عمى   ( 2370) البالغ عددىف تالمبحكثا

 
 النساء ىي برامج تمكيف ميني متكاممة مف تعميـ  احتياجاتأىـفي أف أما أىـ نتائج الدراسة فتتمخص 

، كاف طبيعة البرامج  كتدريب ، كالبرامج المقدمة مف قبؿ ىذه المؤسسات تككف مكمفة ماديا لمنساء
المقدمة ىي برامج تمكيف اجتماعي، كاف ىناؾ تكرار في البرامج مف قبؿ أكثر مف مؤسسة في الكقت 

أما أىـ . كما كبينت  الدراسة أف طبيعة العالقة بيف المؤسسات النسكية ىي  تنافسيو ال تكاممية . نفسو
 التغير في النظرة المجتمعية اتجاه عمؿ المرأة بشكؿ المحفزات  المرتبطة بالمجتمع المحمي ، فكانت

أف االحتياجات كبيرة جدا   كما بينت النتائج ايجابي، كتقبؿ عمؿ المرأة كتشجيعيا في بعض األحياف،
. لبرامج مينية متخصصة، لكف كاقع البرامج المقدمة منخفض كال يرقى إلى مستكل االحتياج 

 
  بضركرة كأىمية خمؽ جسـ كاحد كمنسؽ بيف جميع في ضكء النتائج السابقة تكصي الدراسة

المؤسسات النسكية  لتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية، كتحمؿ المؤسسات النسكية  لمسؤكلياتيا في إيجاد 
الكسائؿ الكفيمة بمكاجية المعيقات المرتبطة بيا في إدارة البرامج المينية، كتطكير إستراتيجية كطنية 
تنمكية، ضابطة لمممكليف لاللتزاـ باحتياجات المجتمع كأكلكياتو، كخمؽ إعالـ تنمكم قائـ عمى مبدأ 

.أىمية مشاركة نصؼ المجتمع في المجاؿ الميني لمكصكؿ لمستكل تنمية مجتمعية حقيقية
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الفصل األول 
 ______________________________________________________

مقدمة ومشكمة الدراسة  
 

المقدمة   1.1
 

شاركت المرأة الفمسطينية بفاعمية في النضاؿ الكطني عبر التاريخ الفمسطيني، كلعبت دكرا ىاما كفعاال 
في المجتمع، كبسبب الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية جعمت لممرأة الفمسطينية الخصكصية 

 .باختالؼ المياـ كاألدكار الممقاة عمى عاتقيا عف بقية النساء في الدكؿ العربية األخرل
يالحظ المتتبع لدكر المرأة الفمسطينية في المسيرة النضالية الطكيمة ليذا الشعب، باف لممرأة الفمسطينية 

لعبت دكرا كبيرا في العممية النضالية التحررية، مع ىذا فاف نصيبيا في مكاقع صنع القرار كفي 
المؤسسات العامة تكاد ال تالحظ كاف مشاركتيا لـ تقابميا مشاركة عادلة في جميع المستكيات الثالث 

 .في السمطة الكطنية، التشريعية كالتنفيذية كالقضائية
 

 شكؿ أكؿ اتحاد نسائي فمسطيني، ىدفو مناىضة االنتداب البريطاني كالكقكؼ في 1921ففي عاـ 
كجو االستيطاف الصييكني، بعد ذلؾ بدأت االتحادات كالجمعيات النسكيو تتشكؿ الكاحدة تمك األخرل 
كلكنيا تصب بيدؼ كاضح كصريح، رفع مستكل المرأة الفمسطينية في كافة المجاالت لتعزيز الصمكد 

( 2007عبد اليادم، ).كالمقاكمة لالحتالؿ اإلسرائيمي
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إف أدكار النساء تختمؼ مف شريحة ألخرل كقد حدث تحكال كاضحا بالنسبة لمكانة المرأة كدكرىا في 
المجتمع، فقد ساىـ العمؿ كمشاركتيا في اإلنتاج إلى إكسابيا قيمة مجتمعية كفرد لو كيانو كدكر فعاؿ 
في عممية التنمية، كاستطاعت اقتحاـ كافة المجاالت العممية كاإلنتاجية بكؿ ميارة كقدرة، كاستطاعت 
المشاركة بشكؿ فعاؿ كممحكظ باألدكار التنمكية، كمع ىذا التكاجد لممؤسسات كالمنظمات التي تعنى 

 ). منظمة95بالمرأة في كافة مدف الضفة الغربية كالقطاع كيصؿ عددىا بفركعيا المختمفة إلى حكالي 
( 2007باسيا،

 

إال أف القدرة مازالت ضعيفة في كصكليا لممناصب اإلدارية العميا، كالمراكز السياسية الحساسة في 
الدكلة مقارنة مع حجـ مشاركة الرجاؿ في ىذا المجاؿ، كبالرجكع لألرقاـ كاإلحصائيات التي ينشرىا 

مركز اإلحصاء الفمسطيني كالتي تتناكؿ مساىمة المرأة كمشاركتيا في المجاالت المينية، نجدىا أرقاـ 
مخيفة كتدني كاضح ليذه المشاركة كتعتبر مشاركة المرأة الفمسطينية في المجاالت المينية مف ادني 

في أحسف األكضاع، كحتى في مجاؿ التمثيؿ  % 13.4النسب في الشرؽ األكسط حيث لـ تتجاكز 
( 2009الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  ). السياسي فما زاؿ معظـ الكزراء كالنكاب مف الرجاؿ

 
االىتماـ بالمجاالت الحيكية التي تشغميا المرأة الفمسطينية كمشاركتيا في الحياة العامة ىك ميـ لكضع 
الخطط التنمكية، حيث لـ تعد دراسة قضايا المرأة في المجتمع مجرد قضية سطحية، حيث أصبحت 

تتركز حكؿ دكرىا كجزء ميـ مف أجزاء المجتمع في المستقبؿ كالغد المنتظر، كىذا يرتبط إلى حد بعيد 
بنكعية عمميا، التي تدعـ قدراتيا لتأىميا لمرحمة المنافسة لمنساء كالرجاؿ بنفس الكقت، كزيادة نصيبيا 
مف الكظائؼ العميا كمكاقع صنع القرار، كتكسيع كافة مجاالت المشاركة السياسية كاالقتصادية كحتى 

. االجتماعية كالمينية لمنساء المؤىالت
 

فالحديث عف التنمية الشاممة بدكف العمؿ عمى دمج النساء فييا يشكؿ خطرا عمى العممية التنمكية 
ننا في المجتمع الفمسطيني أحكج ما نككف لتفعيؿ كؿ الطاقات اإلنسانية المتاحة مف  برمتيا، خاصة كا 
ذا كانت المرأة في المجتمع الفمسطيني تشكؿ  اجؿ مكاجية التحديات المزدكجة، الداخمية كالخارجية، كا 

، ما بالؾ إذا (2009الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، )%. 49.5نصؼ ىذا المجتمع ما نسبتو 
تمت عممية شمؿ دائـ ليذا النصؼ، فال يمكف أف تككف ىنالؾ عممية متكاممة لمتنمية، أك أم قفزات 

. لممجتمع نحك التطكر كالنمك االقتصادم
 

في الكاقع الفمسطيني ىنالؾ مف األسماء النسكيو التي يشار ليا بكؿ فخر كاعتزاز عمى ما قدمتو مف 
تضحيات كبطكالت تضاىي كقد تتفكؽ عمى ما قدمو الرجاؿ في بعض األحياف، في المجاالت 
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كلكننا . االجتماعية أك االقتصادية، كمجتمعنا الفمسطيني مميء بنساء لدييف قدرات أك خبرات مميزة
عند قراءة ما يفرز مف أسماء لمكزارات أك مف نتائج ألم انتخابات كانت تشريعية أك حزبية، أك حتى 
نقابية، نقؼ أماـ األسماء كنتأمؿ فال نجد سكل أسماء نساء ال تتجاكز أصابع اليد الكاحدة في أفضؿ 
األحكاؿ، أك حتى ال نجد أم اسـ نسكم، مف ىنا كاف البد لنا مف كقفة جدية تكضح ما ىي األسباب 

الحقيقية ليذا الكاقع عمى كافة األصعدة، كمعرفة إذا كاف ذلؾ ىك سبب خاص بالنساء أنفسيف أـ 
 .تقصير مجتمعي متكامؿ

 
 مشكمة الدراسة 2.1

 
تكمف مشكمة الدراسة في التدني الكاضح لممشاركة النسكية في المجاؿ الميني، كبالتالي في التنمية 
كالضعؼ لمكصكؿ لمراكز مينية أكثر تطكرا كأىمية، حيث ما زالت المرأة الفمسطينية غير قادرة 
لمكصكؿ لمركز أكثر أىمية كحساسة في المجاؿ الميني، في حيف ىنالؾ تكاجد كبير لممؤسسات 

 تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة .النسكيو التي تعمؿ جميعيا ببرامج تصب لرفع كفاءة النساء مينيا
ما دكر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة : عمى تساؤؿ رئيسي ىك

الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات ؟ 
 

 أهمية الدراسة  3.1
 

: تنطمؽ أىمية الدراسة مف عدة نقاط تتمخص بالمحاكر األساسية التالية
 

 جاءت الدراسة تتمة لنقص كاضح في الدراسات المحمية التي تتناكؿ دكر : منطمقات عممية
المؤسسات النسكيو في آلية برامجيا في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية، إذ أف اغمب 
الدراسات تتناكؿ كضع المرأة بشكؿ عاـ أك المؤسسة بشكؿ خاص أك األدكار السياسية لممرأة 
الفمسطينية عبر الحركة النسكيو، كفتح آفاؽ لدراسات مستقبمية حكؿ أىمية الدكر الميني لممرأة 

كأىمية البرامج المكجة لممرأة كلممجتمع بشكؿ عاـ في إلقاء الضكء عمى نصؼ المجتمع، 
كمشاركة المرأة في كافة المجاالت دكف البقاء في النظرة التقميدية لممرأة أنيا ال تعمؿ سكل في 

 . قطاع التعميـ أك الصحة فقط

 منطمقات مرتبطة بعينة الدراسة: 
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o  تناكلت الدراسة قطاع المؤسسات النسكيو التي تحمؿ عمى عاتقيا المساىمة الكبرل في
 .المشركعات التنمكية لممرأة في المجتمع الفمسطيني كالريفي عمى كجو الخصكص

o  انطالؽ ىذه الدراسة في الكقت الذم جاء فيو تنفيذ العديد مف المشركعات التي ال تنسجـ 

نكعا ما مع احتياج المجتمعات المحمية أك التي ال تمثؿ سمـ أكلكياتيا، ما يعكس تكاصؿ 
 .كاتصاؿ غير ناجح بيف المؤسسات النسكيو كىذه المجتمعات

o  إقباؿ العديد مف المؤسسات النسكيو عمى البرامج كالمشاريع ذات التمكيؿ الخارجي بأجندة
بعيدة عف حاجة الفئات المستيدفة، كتكرار لمبرامج كالمشاريع بيدؼ التنافسية فقط، 

. كبالتالي فاف ىذا إقرار بالحاجة إلى ىذا النكع مف الدراسة
o  مف خالؿ المتابعة لألرقاـ كاإلحصائيات الخاصة في نسبة المرأة العاممة فانو ال يكجد تقدـ

ممحكظ في كثير مف األحياف، كما زالت نسبة النساء العامالت ىي األدنى في الشرؽ 
األكسط ك انخفاض في النتائج المتكقعة مف التدريب الميني الذم تقدمة المؤسسات 

النسكيو ككجكد مثؿ ىذا الثقؿ الكبير لحجـ عدد المؤسسات دكف أف تحقؽ اليدؼ مف 
. قياميا

 

 أهداف الدراسة  4.1
 

معرفة دكر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني : اليدؼ العاـ لمدراسة
تتمحكر :  أما األىداؼ الفرعية.لممرأة الفمسطينية مف كجية نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات

: أىداؼ الدراسة الفرعية حكؿ
 

  معرفة طبيعة البرامج في المؤسسات النسكية التي تساىـ في تحسيف كضع المرأة الفمسطينية
. في المجاؿ الميني

 مدل مراعاة البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية احتياج النساء أنفسيف. 

 معرفة مدل تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة الميني. 

  التعرؼ عمى أثار برنامج التمكيف االقتصادم عمى كضع المرأة في سكؽ العمؿ بإكسابيا
 . الخبرات المطمكبة

 
  أسئمة الدراسة 5.1

ما دكر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة : السؤاؿ العاـ لمدراسة
:  األسئمة الفرعيةأماالفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستيدفة ؟ 
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 ما طبيعة البرامج في المؤسسات النسكيو التي تعمؿ عمى رفع المستكل الميني لمنساء ؟ 

 ىؿ البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية بناءان عمى دراسة احتياج لمنساء ؟ 

 ما تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة الميني ؟ 

  ىؿ ساىمت المؤسسات النسكية عبر برنامج التمكيف االقتصادم إكساب النساء الخبرات
 المينية المطمكبة لدخكؿ سكؽ العمؿ ؟

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة
 الفمسطينية تعزل لطبيعة البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسة نفسيا ؟ 

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  بيف طبيعة البرامج المقدمة في
 المؤسسات النسكية كمدل مالئمتيا الحتياجات النساء ؟ 

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة
 الفمسطينية تعزل لمنظرة المجتمعية ؟ 

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة
 الفمسطينية تعزل لبرنامج التمكيف الميني ؟ 

 
  فرضيات الدراسة 6.1
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في إسياـ المؤسسات النسكيو

 .عبر برامجيا كخططيا في تحسيف كضع المرأة الفمسطينية تعزل لممجاؿ الميني
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة

 .الفمسطينية تعزل لطبيعة البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسة نفسيا
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة

. الفمسطينية تعزل لحاجة النساء
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة

. الفمسطينية تعزل لتأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة الميني
 *ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(0.05≤) في رفع المستكل الميني لممرأة

.  الفمسطينية تعزل لبرنامج التمكيف االقتصادم
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 استعراض عام لفصول الدراسة  7.1
 

: تتككف الدراسة مف خمسة فصكؿ كىي
 

 خمفية الدراسة كأساسياتيا: الفصؿ األكؿ. 
 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة، تـ فيو تناكؿ الخمفية النظرية لالىتماـ : الفصؿ الثاني

 االتحادات أىـبالمشاركة المينية كأىميتيا كاستعراض لكاقع المرأة الفمسطينية باألرقاـ، 
كالجمعيات النسكيو الفمسطينية كاىـ البرامج التي تعمؿ بيا بالكقت الحاضر كدكر البرامج 

.  المقدمة مف قبؿ المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لمنساء
 تـ فيو استعراض منيجية الدراسة، كأدكات الدراسة التي تـ استخداميا ككذلؾ : الفصؿ الثالث

 .إجراءات الدراسة حتى تـ استخراج النتائج كتحميميا
 فصؿ نتائج الدراسة كمناقشتيا، حيث تـ استعراض إجابات المبحكثات عمى : الفصؿ الرابع

أسئمة الدراسة كفرضياتيا، تـ تناكؿ ىذه النتائج بالمناقشة كالتحميؿ، مف كاقع التحميؿ 
اإلحصائي لالستبياف  

 االستنتاجات كالتكصيات : الفصؿ الخامس
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الفصل الثاني  
 ______________________________________________________

اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة  1.2
 

 أىـ التحديات التي تكاجو البالد العربية اآلف بطالة الشباب كغياب المبادريف كالمبدعيف كاختفاء 
 جانب تحديات أخرل، المقصكد ىنا ببطالة الشباب كجكد شريحة كبيرة مف الشباب إلىالمكىكبيف، ىذا 

في عمر العمؿ كاإلنتاج، أم ما يصنؼ عمميا القكل العاممة أك النشطة اقتصاديا كالتي تحمؿ مؤىالت 
كتبحث عف عمؿ كال تجده، فيي فئة تستطيع إبداع كخمؽ مشركعات اقتصادية كاستثمارية، ىي مف 
كانت كراء تاريخ التنمية في الغرب، كبمعنى أخر ىـ الذيف صنعكا مجد الغرب كصناعاتو كقكتو، 

 عصر النيضة طبعا بتعاكف كتحالؼ فئات إلىاستطاعكا أف ينقمكا الغرب مف العصكر الكسطى 
(  2005الحكات،  ).اجتماعية كفكرية أخرل معيـ في مقدمتيـ رجاؿ الفكر كاألدباء كرجاؿ األعماؿ

 
التنمية االقتصادية الحقيقية تعتمد في اغمب األحياف عمى الظركؼ الخاصة لمبمد المستفيد، أصبحت 

التنمية االقتصادية جزءان مكمالن في جيكد التنمية الشاممة، كتعتبر ىي المحرؾ الرئيسي لمنجاح، إال انو 
كميما بمغ نجاح التنمية االقتصادية مف حيث المبدأ، فقد أصبح ىنالؾ إدراؾ باف تقدما حقيقيا 

  .كمستداما ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ تمكيف المرأة اقتصاديا عمى نحك مساكم لمرجؿ
 

كالسؤاؿ الميـ أماـ المفكريف كقادة التنمية في البالد العربية، ما العمؿ ؟؟؟ ال احد بمفردة يستطيع أف 
يجيب عمى ىذا السؤاؿ، فالجميع يجب أف يعمؿ في مختمؼ المستكيات إليجاد اإلجابة، بكضع خطط 
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كبرامج كيسيـ بيذا العمؿ الجميع، كيتـ تنفيذه بالجميع، في كؿ المستكيات االجتماعية كالفكرية كلكف 
 .تأخذ فيو التربية كالعمـ الدكر الحاسـ

 
 النساء في فمسطين  2.2

 
مف المجتمع الفمسطيني تقريبا، بمغت نسبة مشاركة  % 49.5 تشكؿ النساء في فمسطيف ما نسبتو 

، إجمالي القكل العاممة في األراضي الفمسطينية، (%13.6 )المرأة الفمسطينية في العمؿ الرسمي نحك
أما األنشطة المنزلية  (%50.1) ، كقطاع الخدمات (%33.6)كيتركز عمؿ النساء في مجاؿ الزراعة 

كرياض  (%53.1)،كفي مجاؿ التعميـ بمغت نسبة المعممات في المدارس ( %90.9 )كالتسكيقية 
( 2007الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،) .%(99.5 )األطفاؿ 

 
كفي المجمس التشريعي  (%7 )في حيف بمغت نسبة مشاركة النساء في الكظائؼ العميا مثؿ القضاء 

مف إجمالي  (%0.5)ك المجالس المحمية .مف إجمالي أعضاء المجمس (%5.6 )كانت نسبة النساء 
 .أعضاء المجالس المحمية

 
كفي  (%12.6) سنة فأكثر، بمغت في الريؼ 15كأما نسبة األمية بيف النساء في الفئات العمرية 

الجياز المركزم لإلحصاء ).مف إجمالي النساء في األراضي الفمسطينية (%15.3)الحضر 
( 2007الفمسطيني،

 
كاف البد مف استعراض ىذه المؤشرات حكؿ كاقع المرأة الفمسطينية، حيث انو ال يمكف الحديث عف 
المؤسسات النسكيو كالدكر الفعمي الذم تقـك بو ىذه المؤسسات بمختمؼ برامجيا إال باالستناد ليذه 

 .المؤشرات
 

 أولويات واحتياجات المرأة الفمسطينية  3.2
 

تطكرت قضايا المرأة ككذلؾ كضعيا كأبعاد دكرىا في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر الحركة النسكيو، 
كفي كؿ فترة مف فترات التنمية المجتمعية، لتتخذ شكال كمضمكنا كأبعادا تنسجـ مع تمؾ الفترات 

المتتالية، كفي الكقت نفسو اختمفا احتياجات النساء مف زمف ألخر كمف منطقة ألخرل نظرا لمتبايف 
 مستكل المكانة إلىالثقافي كالحضارم كمستكل التنمية كباتت قضية النيكض بالمرأة كتطكير كضعيا 

التي تستحقيا باعتبارىا عنصرا فاعال كشريكا كامال في التنمية كتقدـ المجتمع كاحده مف أىـ قضايا 
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العصر كمازالت تشغؿ باؿ المفكريف ك الحككمات كالمؤسسات كالييئات الدكلية، حيث فرضت قضايا 
المرأة نفسيا عمى جدكؿ أعماؿ كؿ المؤتمرات الدكلية، تنادم النيكض بكاقع المرأة، كلكف عند الحديث 
عف أكلكيات المرأة الفمسطينية بشكؿ خاص فإننا نخصص الحالة الفمسطينية الف الشعب الفمسطيني 

يعاني مف عدة مشاكؿ، كعمى جميع المستكيات كذلؾ نتيجة لالحتالؿ كسياسة اإلغالؽ كالحصار مما 
 . ينتج عف تمؾ الممارسات مف بطالة كفقر كمشاكؿ كآفات اجتماعية أخرل

 
عمى كضع االستراتيجيات  كفي ظؿ ىذه الظركؼ المجتمعة، قامت العديد مف المؤسسات النسكيو

جراء األبحاث كالدراسات كالمكسكحات كذلؾ بيدؼ كضع البرامج التي تعمؿ عمى تطكير حياة النساء  كا 
كالتغيير في كاقعيف حيث تعاني المرأة كغيرىا مف فئات المجتمع، إال أف درجة معاناتيا تعمك تمؾ التي 

يمر بيا الرجؿ، فاالحتالؿ مف جية كالمجتمع الذككرم مف جية أخرل فالنساء الفمسطينيات يفرض 
المجتمع عمييف أىـ جزيئات حياتيف مثؿ نكعية الدراسة كالعمؿ كمف الممفت لمنظر انو معظـ النساء 

 .تتقبؿ ىذه األدكار التي تفرض عمييا كتتعامؿ معيا عمى أنيا أمر طبيعي
 

 كجدنا تركيز دراسة كعمؿ المرأة في مجاؿ التعميـ كالصحة، إففي ظؿ ىذه النظرة المجتمعية ال غرابة 
في % 69ىي : كصمت نسبة النساء العامالت في القطاع التعميمي لمعاـ أىمياESCWWAكحسب 

في مجاؿ إدارة األعماؿ كالقانكف كالعمـك % 31في مجاؿ اليندسة ك% 29 إلىحيف تصؿ النسبة 
االجتماعية كاالبتعاد الكاضح عف المجاؿ الميني مثؿ إدارة البنكؾ كالبكرصة كالعقارات تكنكلكجيا 

( ESCWWA ،2002 ).المعمكمات
 

في ظؿ ىذا المناخ الذم تعيشو النساء داخؿ المجتمع الفمسطيني نجد العديد مف المؤسسات النسكيو 
تريده النساء أنفسيف، كابتعدت  كضعت برامجيا كسياساتيا كفؽ ما يناسب أكلكيات المجتمع كليس ما

 .ببرامجيا عف تطكير نكعي لقدرات النساء كتنمية مياراتيف
 

 خرج بمجمكعة 2002-12-27كفي تقرير األمـ المتحدة حكؿ كضع المرأة الفمسطينية كالصادر في 
: مف التكصيات كاالحتياجات التي يجب تمبيتيا لتحسيف كضعية النساء الفمسطينيات مف أىميا

 
  ضركرة استمرار ككالة الغكث بتقديـ المساعدة لمنساء الفمسطينيات عف طريؽ المساعدات

 اإلنسانية كمشاريع تحسيف الميارات 

   ضركرة مشاركة النساء في حؿ الصراع كبمبادرات السالـ
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  ضركرة مساعدة النساء في مجاالت التكظيؼ كالتمكيف االقتصادم كالقضاء عمى البطالة في
 .القطاع النسكم

 بمكرة برامج تثقيؼ كتكعية المجتمع حكؿ النظرة المجتمعية التقميدية لعمؿ المرأة. 

 

 المرأة الفمسطينية والعمل  4.2
 

تشكؿ النساء الفمسطينيات نصؼ المجتمع الفمسطيني، إال أف ىذه النسبة المساكية لمذككر في المجتمع 
 أف نسبة النساء في القكل إلىلـ ترافقيا نسب مساكية في مجمكع القكل العاممة، كتشير اإلحصائيات 

مف المجمكع % 13.2 إلى 2004 سنة فما فكؽ كصمت عاـ 15العاممة كالتي تتراكح أعمارىف مف 
مف المجمكع %66.6الكمي، في حيف تصؿ نسبة الرجاؿ مف نفس الفئة العمرية في القكل العاممة الى 

% 67.8مقارنة ب % 14.1 لتصؿ الى2005الكمي كارتفعت ىذه النسبة ارتفاعا طفيفا في العاـ 
( 2007الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،).لمرجاؿ

 
مف النساء في فمسطيف ىف خارج %90.5 فاف نسبة 2004حسب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمعاـ 

القكل العاممة مما يستدعي الكقكؼ برىة لمتحميؿ، كفقا ليذه المعطيات يككف األمر تخطى معضمة 
البطالة كعامؿ كحيد كراء ىذه النسب العالية جدا لبطالة النساء كتعداه ليشمؿ مكاضيع أخرل ذات 

عالقة كثيقة بقضايا النكع االجتماعي، السؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا السياؽ، أيف ىي البرامج التي 
تقـك عمى تنفيذىا المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لمنساء التي تساعدىف عمى خكض 

.  الحياة العممية، كأيف ىك التطبيؽ القانكني لقضايا النكع االجتماعي
 

كاىـ المعكقات الرئيسية أماـ المرأة في قطاع العمؿ ىك نقص الخدمات المناسبة لمساعدة المرأة عمى 
لمنساء لـ يرافقو زيادة  التنسيؽ بيف العمؿ كدكرىا المنزلي بالرغـ مف االرتفاع في المستكل التعميمي

 ( 2004، مؤشرات التنمية )ممحكظة في مشاركة المرأة في مجاؿ العمؿ 
 

 المؤسسات النسويه في فمسطين  5.2
 

تعتبر المؤسسات النسكيو الفمسطينية جزء ميـ مف المنظمات العربية، كليا تاريخ عريؽ مف النضاؿ 
كالتصدم لالحتالؿ كتقديـ الخدمات االجتماعية مف خالؿ مجمكعة البرامج التي تبنتيا ىذه 

المؤسسات، كتعتبر المؤسسات النسكيو الفمسطينية احد أىـ ركائز المجتمع المدني الفمسطيني، كقد 
كعند تعريؼ ىذه . (2001إسماعيؿ،  ). تأسست معظـ ىذه المؤسسات في ظؿ غياب الدكلة
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المؤسسات نجد أنيا مؤسسات غير حككمية أنشئت مف اجؿ خدمة المجتمع المحمي كتعزيز مشاركة 
 . األفراد في صناعة قرارات تتعمؽ بحياتيـ كتنمية قدراتيـ كدكرىـ الفعاؿ في المجتمع

( 1996سعيد،  )
 

عادة ما تنشأ ىذه المؤسسات مف كاقع حاجة المجتمع المحمي ليا، كفي الحالة الفمسطينية تعتبر ىذه 
نما تعكد جذكرىا لزمف االنتداب البريطاني، تعددت أشكاليا كتنكعت  المؤسسات ليست بالجديد كا 
 .أىدافيا، كانتشرت بكافة محافظات الكطف، كاختمفت برامجيا مما أدل الختالؼ الفئات المستيدفة

 منظمة 182 منظمة في الضفة الغربية ك 393 في فمسطيف منيا 575كبمغ عدد المنظمات األىمية 
مركز دراسات )في قطاع غزة باستثناء األندية الرياضية كالنقابات العمالية كالتعاكنية كالنقابات المينية 

( 2007كتنمية المجتمع المدني الفمسطيني، 
 

إف انطالقة الحركة النسكيو الفمسطينية كازدىارىا تمت مف خالؿ جمعيات نسائية كمنظمات أىمية منذ 
بداية القرف الماضي، كتعتبر كاحدة مف أقكل الحركات النسائية في الكطف العربي بدأت الحركة النسكيو 

ككاف ىدفيا  (1988خريشة، )الفمسطينية في سنكات العشرينيات مف خالؿ نساء الطبقة العميا 
االحتجاج عمى ممارسات االنتداب البريطاني كاف السبب السياسي أكال كمف ثـ االغاثي الخيرم بعد 

 تأتي المؤسسات .ىما اليدفاف األساسياف لمشاركة المرأة كتأسيس المؤسسات النسكيو1948حرب 
 مؤسسة أم بنسبة 71العاممة مجاؿ المرأة بالمرتبة الرابعة حيث بمغ عدد ىذه المنظمات حكالي 

مركز  ). في قطاع غزة32ك  مؤسسة تعمؿ في الضفة الغربية39مف مجمكع المؤسسات منيا 12.3%
( 2007– دراسات كتنمية المجتمع المدني الفمسطيني

 
عند تسميط الضكء عمى المؤسسات النسكيو الفمسطينية نجد الخصكصية التي تميزىا عف غيرىا مف 
المؤسسات في العالـ بسبب االستعمار األطكؿ بالتاريخ اإلنساني الذم بدأ باالستعمار البريطاني 
لينتيي باالحتالؿ اإلسرائيمي الغاشـ، فقد رسـ ىذا االحتالؿ تمك االحتالؿ اإلطار العاـ لعمؿ ىذه 
المؤسسات كغيرىا مف المؤسسات األخرل، مقاكمة االحتالؿ تصدرت برامجيا كأىدافيا كرسمت 

سياسياتيا تحت ىذا العنكاف، األمر الذم دفع بالمؤسسات النسكيو إلى تركيز جؿ اىتماميا لمتعكيض 
كلك جزئيا عف غياب الدكلة، ىذا جعؿ مف مشاريعيا كبرامجيا بالمحصمة النيائية انعكاسا الحتياجات 

 جانب التركيز عمى إلى(. 2007سعيد،).كمتطمبات المرحمة، إذ اتسمت عمى األغمب بنشاطات اغاثيو
المسار النضالي السياسي الكطني عمى حساب قضايا النكع االجتماعي خاصة إف معظـ المؤسسات 

 كانت بمثابة امتداد كاذرع 1994النسكيو التي شكمت قبؿ قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 
( 1996سعيد،).لفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية
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 شكمت أكؿ 1921شاركت المرأة الفمسطينية بكؿ فعالية في النضاؿ الكطني الفمسطيني، ففي عاـ 
اتحاد نسائي فمسطيني، ىدفو مناىضة االنتداب البريطاني كالكقكؼ في كجو االستيطاف الصييكني، 
كفي فترة الحقة تـ تشكيؿ لجنة السيدات العربيات عقب مؤتمر عاـ عقد في القدس في شير تشريف 

 شكمت عدد 1948كفي العاـ . (2007عبد اليادم،  ).  سيدة عربية300 كحضرتو 1929األكؿ عاـ 
جمعية نسكيو تيدؼ لتزكيد الثكار باألسمحة كالتمكيف، كبنفس الفترة  (زىرة األقحكاف)مف النساء في يافا 

بعد ذلؾ تـ تشكيؿ العديد مف . تقـك بأعماؿ التمريض كاإلسعافات (التضامف النسائية )شكمت جمعية 
: االتحادات كالجمعيات تيدؼ لتكحيد كتطكير نشاطات النساء منيا

 
  نحك حركة "  تحت شعار 1978اتحاد لجاف العمؿ النسائي الذم تأسس في راـ اهلل عاـ

.  " نسائية جماىيرية مكحدة
  االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية 

 كمنظمة نسائية ديمقراطية، تيدؼ إلى تحرير 1978اتحاد لجاف المرأة العاممة كتأسس في عاـ 
 .المرأة الفمسطينية، سياسيا، كاقتصاديا، كاجتماعيا، كثقافيا

  كىدؼ إلى االلتزاـ بقضايا تحرير 1981اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي كتأسس عاـ ،
 المرأة كالنضاؿ مف اجؿ حصكليا عمى حقكقيا كاممة كمساكاتيا 

  كحممت نفس أىداؼ مثيالتيا 1981لجاف المرأة الفمسطينية، تأسست عاـ  

  طاقـ شؤكف المرأة 

  جمعية المرأة العاممة 

  ( 2007يكنس، )جمعية تنمية المرأة الريفية 

 
تجتمع ىذه االتحادات كالجمعيات النسكيو لتمتقي بيدؼ كاحد كىك تطكير كتنمية قدرات النساء  

كليس لمحصر، لكنة تعتبر ىذه مف أقدـ كاىـ االتحادات كالجمعيات كتعكد ىذه األىمية مف حيث عدد 
الفئات المستفيدة كعدد الفركع في مختمؼ المحافظات كتنكع كعدد البرامج التي تقـك بيا ىذه 

عالـ المرأة الفمسطينية). المؤسسات  (مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)،(مركز معمكمات كا 

 
 المؤسسات النسويه في محافظة رام اهلل والبيرة  6.2

 
تحظى محافظة راـ اهلل كالبيرة بالعدد األكبر مف المؤسسات النسكيو الفمسطينية العاممة في أراضي 

كيعكد ىذا التكاجد األكبر . (التقرير السنكم لالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية لمتنمية ).الضفة الغربية
لممؤسسات النسكيو لعدد مف األسباب أىميا ىك المكقع الجغرافي لممحافظة حيث أنيا تحتؿ منطقة 
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الكسط في المحافظات كبالتالي تعتبر حمقة كسط ما بيف الشماؿ كالجنكب مما يسيؿ الحركة، كأيضا 
التكاجد الحككمي لمكزارات كمراكز صنع القرار كالمؤسسات الدكلية كالسفارات يعد مف ميزات المحافظة، 
كمف المالحظ انو المقر الرئيسي يككف بمحافظة راـ اهلل كتنتشر الفركع في باقي المحافظات فمعظـ 

. (التقرير السنكم لالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية لمتنمية ).ىذه المؤسسات النسكيو ليا فركع مختمفة
سيتـ استعراض ألىـ المؤسسات النسكيو في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف حيث عدد الفركع المنتشرة 

: كحجـ الفئات المستيدفة كنكعية البرامج المقدمة
 

 كأحد 1964نشأ االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية في عاـ : االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية 
القكاعد الشعبية لمنظمة التحرير الفمسطينية كنشأ بمبادرة النساء أنفسيف، خاصة العامالت في 

ذلؾ الكقت مف جمعيات خيرية مختمفة، كيسعى االتحاد باألساس لتنظيـ كتعبئة الطاقة 
الفمسطينية مف اجؿ تحقيؽ التحرير الكطني الديمقراطي، كحشد طاقات المرأة الفمسطينية أينما 

براز شخصية المرأة الفمسطينية بإشراكيا في جميع مجاالت العمؿ، . كانت لخدمة الكطف كا 
كالدفاع عف مصالحيا المادية كالمعنكية كالعمؿ عمى رفع مستكاىا االجتماعي كالسياسي 

يضـ في ىيئاتو اإلدارية جميع فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية، يعتبر المظمة .كاالقتصادم
الرسمية لممرأة الفمسطينية كجميع المؤسسات النسكية في الكطف كالشتات، يمتد بفركعو لكثير 
مف الدكؿ العربية كاألجنبية، تبنى االتحاد برامج كثيرة كمتعددة حسب الكضع السياسي القائـ 

 كمف أىـ ىذه البرامج محك األمية القانكنية، .أك حسب المنطقة أك الفرع الذم يقـك بالبرنامج
كالتعبئة كالضغط في المجاؿ القانكني، كالمشاركة في المؤتمرات المحمية كالدكلية التي تتمحكر 

النظاـ  ).  النساء المختمفةلمنتجاتحكؿ قضايا المرأة، إقامة المعارض المحمية كالدكلية 
  (الداخمي، االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية

 

 مف اجؿ تشكيؿ (1991 )تشكؿ الطاقـ بعد انعقاد مؤتمر مدريد عاـ : طاقـ شؤكف المرأة ،
ضـ ستة اطر نسائية، كستة - جياز فني إلعداد الكثائؽ الضركرية لممفاكضيف في أسمك 

 مراكز حقكقية مؤيدة لممفاكضات مع إلىمراكز لمدراسات النسكية كنساء مستقالت، باإلضافة 
جاء تشكيؿ الطاقـ لتعزيز مشاركة النساء فيو، حتى يتسنى لممرأة  (2007يكنس،  ). إسرائيؿ

المشاركة الفعمية في كضع الخطط كالبرامج الكطنية، كاإلشراؼ عمى تنفيذىا في شتى 
تستيدؼ برامج الطاقـ عضكات المجمس التشريعي، كعضكات  (2002كماؿ،  ). المجاالت

 جميع النساء في المدف كالقرل الفمسطينية حسب البرنامج إلىالمجالس المحمية، باإلضافة 
كتميزت (دليؿ المؤسسات النسكية الفمسطينية ).المعمكؿ بو، كتركز عمى مشاريع التعبئة كالتأثير

برامج الطاقـ بتدريب مجمكعة كبيرة جدا مف النساء في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ، كالقيادة، 
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ككذلؾ التخطيط كاإلدارة، باإلضافة لتدريب ككادر مف النساء إلعدادىا لالنتخابات المحمية 
كالتشريعية، أىـ انجازات ىذا النكع مف البرامج ىك خمؽ شبكة معمكمات كتبادؿ خبرات النساء 

 (2005نشرة طاقـ شؤكف المرأة،  ). الفمسطينيات مع النساء في باقي دكؿ العالـ

 
 1982تأسس اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي عاـ : اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي ،

كيعتبر مف أكثر المؤسسات النسكية انتشارا بفركعو المكزعة عمى كافة المحافظات الفمسطينية 
التقرير السنكم التحاد لجاف المرأة لمعمؿ  ). كلكف المقر الرئيسي قي راـ اهلل

ىك إطار نسكم جماىيرم يعمؿ مف اجؿ االىتماـ بقضايا المرأة، مف . (2000االجتماعي،
كسابيا  اجؿ تحسيف كضعيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالتربكم، كالدفاع عف حقكقيا، كا 

كيستيدؼ النساء في الريؼ الفمسطيني  (1991درا غمة،  ).خبرة عمى تنمية شخصيتيا
بأعمارىف المختمفة في أماكف عمؿ االتحاد، ك يعتمد عمى مشاريع البنية التحتية لممرأة مثؿ 
تثقيؼ الناخبة،تدريب المرشحات لممجالس المحمية، بناء القدرات لممرشحات الجدد،برنامج 
القيادة الشابة، برامج إنمائية، برامج تكعية مثؿ الزكاج المبكر برامج إنتاجية مثؿ رياض 

ك تميز عمؿ . (2000التقرير السنكم التحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي، ). األطفاؿ
االتحاد ببرامج ذات صبغة مينية تساعد المرأة اقتصاديا كتعمؿ عمى حؿ كلك بعض المشاكؿ 
االقتصادية، مف خالؿ عمؿ منتج يتمثؿ دكر الحضانة كرياض األطفاؿ ك البيكت البالستيكية 

التقرير  ).  في القرلاألميةكمشاغؿ الخياطة ك مراكز تعميـ الكمبيكتر، كما فتح صفكؼ محك 
 ( 2000السنكم التحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي،

 

 مقرىا البيرة كتستيدؼ جميع الفئات النسكيو كتعمؿ عمى تقديـ اإلرشاد : جمعية العمؿ النسكم
 (1993صكت المرأة، )االجتماعي كبرنامج تكعية كتدريب لمنساء الميتمة بالصحة 

 
 بيدؼ االىتماـ بأكضاع 1978تأسس ىذا االتحاد عاـ : اتحاد لجاف العمؿ النسائي الفمسطيني

يستيدؼ النساء  (1991جاد،  ).المرأة الفمسطينية، كتطكيرىا كتكجيو برامجيا كنشاطاتيا
كاألطفاؿ، يعمؿ في مجاؿ المراكز النسكيو، كرياض األطفاؿ، كبرنامج المساعدات الطارئة، 

أىـ ما تـ انجازه ىك فتح مراكز فعالة لمتخفيؼ .  مدرسة األميات لمحة األميةإلىباإلضافة 
مسيرة  ). مف األمية بيف النساء مف خالؿ اإلشراؼ عمى صفكؼ األمية لغاية الرابع األساسي

( 1986المرأة، 
 كىي مؤسسة أىمية 2001تأسست الجمعية عاـ : جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية 

نسكية مستقمة، تقـك عمى احتراـ حقكؽ المرأة مف خالؿ بناء مجتمع فمسطيني ديمقراطي 
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تستيدؼ برامج . (2000خريشة،  ). متكامؿ، تسكده العدالة االجتماعية كالمساكاة بيف الجنسيف
 البرامج التي تقـك عمييا الجمعية فيي برنامج تمكيف أماالجمعية جميع النساء في فمسطيف، 

المرأة في عممية صنع القرار، تبنت الجمعية حممة كطنية جريئة لتعديؿ النظاـ االنتخابي 
لممجالس البمدية كالتشريعي، بكضع ككتة نسكية مما أتاح ليا الفرصة بمشاركة فعالة في صنع 

أىـ المشاريع التي تعمؿ عمى تمكيف المرأة اقتصاديا كمشاريع مدرة . (2004جبراف،  ). القرار
لمدخؿ قامت الجمعية بافتتاح مطعـ الزكادة كمقرة مدينة راـ اهلل، كىك يعمؿ بشكؿ دائـ كيعتبر 

 أيضا برنامج التمكيف المدني ييدؼ .مصدر دخؿ لمجمعية، كتديره نساء مف الجمعية نفسيا
لنسج عالقات تعاكنية مشتركة كفعالة بيف الجمعية كالقاعدة النسكية مف جية، كالمؤسسات 
األىمية كالحقكقية كالحركات النسكية كالحككمة مف جية أخرل، ييدؼ البرنامج أيضا إجراء 

تقـك الجمعية ببرنامج اإلرشاد . (2004خريشة،  ). تعديالت جكىرية عمى القكانيف المقترحة
النفسي كاالجتماعي، الذم ييتـ بقضايا الصحة النفسية لمنساء عف طريؽ رفع الكعي 

االجتماعي كالثقافي لدييف، كتقديـ خدمات إرشادية فردية كجماعية، كتكفير خط ىاتفي مجاني 
 التقرير السنكم لالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية لمتنمية، .مفتكح لالستفسار عف اإلرشاد النفسي

2005. ) 

 

 مقره راـ اهلل، كيستيدؼ جميع نساء المنطقة، كيقدـ : المركز الفمسطيني لتأىيؿ كتعميـ الكبار
برامج تثقيفية، كدكرات مينية، ككرش عمؿ متخصصة في المجاؿ الميني، كبرنامج محك 

 .األمية، كدراسات محمية

 
 تعتبر جمعية إنعاش األسرة مف أقدـ كاعرؽ المؤسسات النسكية في : جمعية إنعاش األسرة

 انتقمت نقالت أنيامحافظة راـ اهلل، كليس ليا فركع كعند التتبع لمفترات التاريخية لمجمعية نجد 
 تميزت بشكؿ منفرد بالبرامج المينية أنياكبيرة كايجابية كفعالة في مجاؿ البرامج المقدمة، حيث 

 .التي تصب بإكساب المرأة مينة ػ لتككف مثؿ الصرح المنتج لمميارات كالقدرات النسكية

 

ىي مثاؿ ايجابي بيف المؤسسات في االعتماد عمى التمكيؿ الذاتي مف خالؿ إيراد البرامج التي تقدميا، 
مراكز إنتاجية منزؿ فتيات : تقدـ ىذه الجمعية برامج مينية دائمة كتعمؿ عمى تكفير البرامج التالية

دليؿ )الشيداء، مركز تدريب ميني، مركز التطريز لحماية التراث الفمسطيني كمية الدبمـك المينية 
( 2000المؤسسات النسكية الفمسطينية، 

 في بعض األحياف نافست مثيالتيا أنيا الجمعية السكؽ المحمي كالعالمي بكؿ قكة، بؿ منتجاتدخمت 
مف دكؿ أخرل كالمطرزات الفمسطينية كالقطع التراثية المشغكلة باليد، كتشارؾ الجمعية بشكؿ دائـ في 

 (2000دليؿ المؤسسات النسكية الفمسطينية،  ). المعارض المحمية كالدكلية
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 مقره راـ اهلل، كتستيدؼ جميع النساء حسب البرنامج، يعمؿ : مركز المرأة لإلرشاد القانكني

عمى بناء قدرات كتدريبات مينية كتنسيؽ مع الجيات المحكلة لمنساء، ضحايا العنؼ، طكاقـ 
طبية، برنامج البحث كالتكثيؽ لمقانكف كالدكلة، رصد االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ المرأة، رصد 

االنتياكات االجتماعية ضد المرأة، برنامج مناصرة كالدفاع عف حقكؽ المرأة االجتماعية 
. كاالقتصادية

 
 البرامج التي تعمل عميها المؤسسات النسويه الفمسطينية في المرحمة الحالية 7.2

 
تطكر عمؿ المؤسسات النسكيو األىمية كظيرت أشكاؿ متنكعة منيا، سعت : محافظة راـ اهلل كالبيرة

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك نكع البرامج كالخدمات التي تقدميا ىذه . بدعـ المجتمع الفمسطيني
كلمكقكؼ بشكؿ أكثر دقة أماـ طبيعة عمؿ . المؤسسات كىؿ ىك دكر تنمكم أـ اغاثي كخيرم كخدماتي

المؤسسات النسكيو في المرحمة الحالية، البد مف استعراض ألىـ البرامج كالمشاريع الثابتة التي تعمؿ 
تتكزع ىذه البرامج في أكثر مف جانب مف جكانب حياة . عمييا المؤسسات النسكيو في المرحمة الحالية 

: المرأة منيا
 

: برامج التثقيف والتوعية. 1.7.2
 

تشمؿ ىذه البرامج تثقيؼ كتكعية المرأة بالقكانيف كدعـ النساء في مراكز صنع القرار كتعزيز كتكريس 
دكر المرأة في الحركة النقابية، تعزيز حقكؽ النساء في القكانيف كالتشريعات، دعـ النساء في 

أىـ المؤسسات التي تعمؿ . االنتخابات، مشركع القيادات الشابة، حمالت التكعية مف اجؿ الديمقراطية
: عمى مثؿ ىذه البرامج

 

   طاقـ شؤكف المرأة
  اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي 

   مفتاح
  اتحاد لجاف المرأة الفمسطينية 

   مركز المرأة لإلرشاد القانكني
 

: البرامج التعميمية. 2.7.2
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تشمؿ ىذه البرامج تقديـ منح دراسية كبرنامج التعميـ المستمر لمطالبات كمحك األمية، رفع المستكل 
العممي كالثقافي لممرأة مف اجؿ تأىيميا لإلدارة، بناء القدرات كالقيادة، كىنالؾ تنسيؽ بيف كزارة التربية 
كالتعميـ كالمؤسسات النسكية في ىذه البرامج كخاصة السماح لممؤسسات النسكية استخداـ المدارس 
كمكاف لبعض البرامج الترفييية، كذلؾ صفكؼ محك األمية، أيضا ىنالؾ تنسيؽ بينيـ لمفئات ذات 

 أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى ىذه أما .كبرنامج تعمـ الحاسكب كاالنترنت. االحتياجات الخاصة
: البرامج 

 
   اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي
   االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية
  طاقـ شؤكف المرأة 

  جمعية المرأة الريفية 

 

: دورات تدريبية و ورشات عمل حول عدد من القضايا المتعمقة بالمرأة. 3.7.2
 

 تعزيز المفاىيـ النسكيو كالقانكنية لدل المرأة، تأخذ طابع دكرات قصيرة إلىعبارة عف دكرات تيدؼ 
أيضا دكرات إعالمية لحقكؽ المرأة لكافة الجكانب، دكرات . كمتكسطة المدة، كرشات عمؿ لمرة كاحدة

أما مف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى . (2000طاقـ شؤكف المرأة، ).في الصحافة كالكتابة اإلبداعية
: ىذه الدكرات

 
   جمعية المرأة العاممة
  اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي 

  مركز بيساف 

  مفتاح 

  طاقـ شؤكف المرأة 

  اتحاد لجاف المرأة الفمسطينية 

 
: برنامج  خدماتي. 4.7.2
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تقـك بعض المؤسسات بخدمات اجتماعية كتطكيرية لممرأة، بتقديـ برامج مساعدة لألسر الفقيرة، مف 
عدة جكانب، كبرامج تخص مشاريع لزيادة القدرة اإلنتاجية لمنساء الريفيات، تدريب النساء عمى ميف 
مثؿ التفصيؿ كالخياطة، تصفيؼ الشعر، التطريز، تأىيؿ المرأة لتتمكف مف المشاركة في اإلنتاج، ك 

:  المؤسسات التي تعمؿ عمى ىذه البرامجأىـ  .المشاركة في إقامة المعارض لممنتجات النسكيو
 

   اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي
   جمعية المرأة العاممة
  اتحاد لجاف المرأة الفمسطينية 

  جمعية إنعاش األسرة 

 

 :برامج ذات عالقة بالواقع السياسي .5.7.2

 
تتمثؿ ىذه البرامج بتعزيز مشاركة المرأة في العمؿ السياسي، كتعزيز المشاركة الشعبية لممرأة، برامج 
ىذا النكع تختمؼ حسب طبيعة المرحمة السياسية فنجد أنيا تأخذ الطابع العاـ خاصة بمرحمة ما قبؿ 

االنتخابات المحمية كالتشريعية فتكثر حمالت التكعية بحؽ االنتخاب كالترشح، الدعـ المباشر كالتدريب 
أكثر ما يميز ىذه البرامج نراه ما تـ . لمكاتي خضف العممية االنتخابية كنجحف، كنقؿ تجربتيف لمغير

مف قبؿ االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية في الكصكؿ لقانكف الككتا كما رافقو مف حمالت تكعية كضغط 
أما  أىـ المؤسسات التي . نسكم، كعقد الدكرات كتشكيؿ المجاف النسكيو المختمفة لمتابعة ىذا المكضكع

: تعمؿ عمى ىذه الدكرات
 

   االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية
   طاقـ شؤكف المرأة
  اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي 

 

: برامج مساندة نفسية لممرأة. 6.7.2
 

ىي برامج تقدـ الدعـ النفسي لفئات محددة مف النساء المكاتي يتعرض ألم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ، 
تتمثؿ ىذه البرامج بتقديـ العكف المباشر مف إرشاد كتثقيؼ كعالج نفسي، الخط المباشر الذم يككف 
بمثابة خدمة مجانية دائمة تقدمة المؤسسة لمف تريد االتصاؿ كطمب العكف أيضا تنطكم تحت ىذا 
النكع مف البرامج تكفير الحماية القانكنية بالبيت األمف الذم يكفر الحماية الخاصة لمنساء المكاتي 

:  كمف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى ىذه البرامج.تعرضف لالغتصاب
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   جمعية المرأة العاممة
  مركز المرأة لإلرشاد القانكف 

 

: برامج األبحاث والتوثيق حول قضايا النوع االجتماعي. 7.7.2
 

تتميز ىذه البرامج بإصدارات دائمة حكؿ قضايا المرأة بشكؿ عاـ، تككف بمثابة مرجعيات أدبية نابعة 
مف دراسات كاستطالعات نسكيو، ىذه البرامج أيضا تعمؿ بعدد كبير مف نكاحي النكع االجتماعي مف 

 كمف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى ىذه .جانب المناىج المدرسية كتغيرىا بما يضمف ىذه القضية
: البرامج

 
   مفتاح
   مركز شؤكف المرأة لمدراسات
  بيساف 

  طاقـ شؤكف المرأة 

 

: إنشاء رياض أطفال ودور حضانة ومشاريع مدرة لمدخل. 8.7.2
 

ىذه البرامج تعتبر مف أىـ المكارد المادية لممؤسسات التي تشرؼ عمى تأسيسيا، كانت تجربة اتحاد 
 ىذه الرياض إنشاءلجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي ىي السباقة بيذا المجاؿ حيث اشرؼ عمى 

 ركضة كحضانة لألطفاؿ منتشرة بكافة محافظات 85، أسس أكثر مف 1982كالحضانات منذ عاـ 
كقرل الكطف، كتجربة مطعـ الزكادة لجمعية المرأة العاممة مثاؿ  

 
أخر عمى مثؿ ىذه البرامج، كجمعية إنعاش األسرة بقسـ التطريز الذم يساىـ بأكثر مف نصؼ مكازنة 

 سيدة، تعتبر ىذه البرامج مف أىـ البرامج التي تكفر الدعـ 50الجمعية كيعمؿ بيذا المشركع أكثر مف 
: مف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى ىذه البرامج و.المالي لمكازنة المؤسسة

 
   اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي
  اتحاد لجاف المرأة الفمسطينية
 عالـ المرأة الفمسطينية).جمعية إنعاش األسرة  (مركز معمكمات كا 
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بالنظر لطبيعة ىذه البرامج الثابتة التي تقـك بيا المؤسسات النسكيو منذ نشأتيا نجد انو عدد كبير مف 
المؤسسات النسكيو ما زالت تقدـ نفس البرامج القائمة لدييا مثؿ رياض األطفاؿ كدكرات التثقيؼ لممرأة، 
في حيف اختمؼ مضمكف كرش العمؿ كالدكرات التي تقدميا ىذه المؤسسات باختالؼ الكاقع السياسي 

كتركزت بعض الندكات في المرحمة الحالية حكؿ مرحمة . كاالجتماعي خالؿ السنكات الماضية
.  االنتخابات كتييئة النساء ليا

 

أكجدت بعض المؤسسات مثؿ طاقـ شؤكف المرأة برامج مستقمة لتأىيؿ النساء الفائزات في انتخابات 
المجالس المحمية، دعـ النساء في مراكز صنع القرار، دعـ القكانيف الخاصة بالمرأة كالممثمة في 

الضغط كالتعبئة لسف القكانيف التي تصب في خدمة النساء، مثؿ قانكف تساكم األجر كقانكف الككتا  
 

 الخالصة 8.2
 

بعد استعراض تاريخ نشكء المؤسسات النسكيو في فمسطيف، مف لحظة التيجير كاالحتالؿ، الى مرحمة 
االنتفاضة األكلى كما لعبتو ىذه المؤسسات مف دكر فعاؿ كذك قيمة في المجتمع المدني عامة كلمنساء 

خاصة، حيث أنيا أثبتت قدرتيا كبكؿ جدارة عمى خكض معركة مقكمة االحتالؿ كمساندتيا لمرجؿ 
كصكال لمرحمة الدكلة كاتفاقية أكسمك، كما نتج عف كضع جديد ليذه المؤسسات مف بمكرة لمنيجية عمؿ 

جديدة تتناسب مع قياـ السمطة الفمسطينية عمى أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة، كتدني كاضح 
 .لممشاركة السياسية كاالقتصادية لمنساء في ىذه المرحمة

 
كقد تـ استعراض مفصؿ لمبرامج التي تعمؿ عمييا ىذه المؤسسات في الكقت الحالي حيث اشتممت ىذه 

البرامج عمى تثقيؼ كتكعية، دكرات ك كرشات عمؿ كبرنامج خدماتي باإلضافة لبرنامج المساندة 
. النفسية كاألبحاث حكؿ قضايا النكع االجتماعي، كأخيرا برنامج رياض األطفاؿ كمشاريع مدرة لمدخؿ
ككاف البد مف عرض مفصؿ عف عينة الدراسة كىي المؤسسات النسكيو في محافظة راـ اهلل كالبيرة 
بعد . حيث شمؿ ىذا العرض أىـ ىذه المؤسسات كطبيعة الفئات المستيدفة كاىـ البرامج القائمة عمييا

ىذا العرض تطرقت الدراسة لكضع النساء في فمسطيف كخاصة المجاؿ الميني ككؿ األرقاـ 
كاإلحصائيات التي تتناكؿ ىذا المكضكع، كانت أكلكيات النساء أيضا مشمكلة بيذه الدراسة لتككف 

 .بمثابة بكصمة كاضحة لمعمؿ
 الدراسات السابقة  9.2

 
:  تمخيص ألىـ الدراسات ذات العالقةيأتيفيما 
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:  الدراسات المحمية. 1.9.2

 
دراسة بعنكاف احتياجات النساء المستفيدات مف برامج المؤسسات : (1997 )بيساف لمبحكث كاإلنماء 

تـ إعداد ىذه الدراسة مف قبؿ مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء : النسكية في محافظة راـ اهلل كالبيرة
اليكلندية، ىدفت الدراسة معرفة أىـ االحتياجات لمنساء المستفيدات  (NOVIB )بالتعاكف مع مؤسسة 

:   المالحظات التاليةإلىمف المؤسسات النسكية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، تكصمت الدراسة 
 

  ركزت المؤسسات النسكية المتكاجدة في محافظة راـ اهلل كالبيرة في برامجيا عمى رفع المستكل
الثقافي لمنساء مف خالؿ برامج التثقيؼ كالمحاضرات كالندكات بكافة بمكاضيع محددة كمكررة 

.  مف قبؿ معظـ المؤسسات
  كنقص كاضح في الخبرة العممية لدل المستفيدات مف برامج التمكيف االقتصادم في إدارة

  .المشاريع الخاص بيف
  نيا ال تصمح كما زالت النظرة المجتمعية التقميدية سائدة عف الصكرة النمطية لعمؿ المرأة كا 

  .لمعمؿ الميني المتخصص
  كما أظيرت الدراسة أف االحتياج األكؿ لدل الفئة المستيدفة ىك الحاجة لبرامج تدريب ميني

دارم  .كفني كا 
 

 تعتبر ىذه الدراسة مف أىـ ما قدمتو :دراسة بعنكاف تمكيف المرأة الفمسطينية اقتصاديا: (2003)مفتاح 
مؤسسة مجتمعية تعني بتقكية كتطكير قدرات المرأة، فتأتي أىمية ىذا المجمد ككنو بداية لسمسمة مف 
المجمدات التي تنطكم تحت نفس العنكاف كىك تمكيف المرأة، فقد كاف يحمؿ بيف طياتو الكثير مف 
التقارير كاإلحصائيات التي تجسد كاقع المرأة الفمسطينية كتميز ىذا المجمد بأنة متنكع مف ناحية 

المؤلفيف كمكحد الرؤية نحك اليدؼ، أم انو عبارة عف امتزاج مف اآلراء نحك الكصكؿ ليدؼ كاحد ىك 
تمكيف النساء، مف خالؿ عرض لمكاقع كتأمالت لممستقبؿ، كتكمف أىمية ىذا المجمد في اآلثار 

االيجابية المترتبة عمى تبني المؤسسات النسكية برامج تمكيف اقتصادية لمنساء خاصة، تعمؿ عمى رفع 
بشكؿ عاـ كضعية  (األكؿ )كتناكؿ المجمد . المستكل الميني، بمشاريع خاصة لمنساء مدره لمدخؿ

المرأة الفمسطينية بدراسات لعدد مف الجكانب أىميا المشاركة السياسية الرسمية كالغير رسمية لممرأة، 
كالنكع االجتماعي كالتنمية ف ككذلؾ المرأة كالعمؿ في فمسطيف، كالمشاريع النسكية، كأخيرا تناكؿ المرأة 

 أجمعت عمى أىمية المشاريع المدرة لمدخؿ بالنسبة لمنساء ككنيا أنياأىـ نتائج ىذه الدراسة .  كالفقر
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عنصر ميـ في االستقالؿ المادم، ك نسبة عالية مف النساء تعمؿ في مجاالت ال تشمميا أرقاـ جياز 
 .اإلحصاء الفمسطيني مثؿ الزراعة كالعمؿ في المنزؿ

 
دراسة تقييـ برامج المنظمات النسكية الفمسطينية، في الضفة الغربية، بيف : (2005 ).أبك فاشة، كسيـ

الضفة –  تقييـ برامج المنظمات النسكية في فمسطيف إلىىدفت الدراسة : 1995-2000عامي 
الغربية، كدراسة أىـ جكانب ىذه المنظمات مف خالؿ نشاطاتيا كمقارنة ما تتبناه مف أىداؼ كما تقـك 

شممت الدراسة عمى أربعة فصكؿ متكاممة، تناكلت جانبا نظريا يعالج فيو مراحؿ .  بو مف برامج
التطكر التاريخي، التي مرت بيا المنظمات النسكية الفمسطينية، كمدل تأثير المتغيرات السياسية 

كاالجتماعية كاالقتصادية عمييا، كتـ جمع المعمكمات األكلية مف خالؿ االستبياف عمى عينة قصديو 
 كجكد قصكر كاضح في أداء ىذه المنظمات كاختالؼ ما إلى كتكصمت الدراسة .مف المنظمات النسكية

بيف األىداؼ كالبرامج القائمة، فاألىداؼ كبيرة جدا تعكس طمكح ىذه المنظمات، فيما تقؼ محدكدية 
المكارد المالية كالمعيقات الداخمية كالخارجية لعمميا، حائال دكف تقديـ برامجيا لتحقؽ اليدؼ المستقبمي 

أىـ ما جاء في الدراسة أنيا بينت أف برامج التمكيف الميني في المؤسسات النسكية ضعيفة . المنشكد
في تحقيؽ التغيرات التنمكية المطمكبة كخصكصا تمؾ المتعمقة بالتمكيف االقتصادم لممشاريع المدرة 

كتـ استخالص مجمكعة مف التكصيات لتمؾ المنظمات، أىميا تفعيؿ التنسيؽ بيف ىذه . لمدخؿ
المنظمات، حشد اإلمكانيات كالجيكد لتحقيؽ التغيرات التنمكية المنشكدة، تبني خطط كاضحة كمحددة 
في التنمية تراعي اإلمكانيات المتكفرة لدل المنظمات، الرجكع بالبرامج ألكلكيات المجتمع الفمسطيني، 

بصياغة األىداؼ بشكؿ جديد يناسب الكاقع، االعتماد بالبرامج عمى التخطيط الميني كالشفافية كالتقكيـ 
(.  2005أبك فاشة،  ). الذاتي

 
دراسة بعنكاف النكع االجتماعي في المؤسسات األىمية العاممة في التنمية  : (2006)زغير، غادة 

 عالجت زغير مكضكع النكع االجتماعي في دراستيا، كىدفت مف خالليا تحميؿ عالقات النكع .الريفية
 عدة منيجيات أىميا المنيج الكصفي ييـ ىنا ىك ما إلىاالجتماعي في المؤسسات األىمية، كاستندت 

لعبتو ىذه المؤسسات في صياغة كصناعة الدكر لممرأة الفمسطينية، حيث إف عينة الدراسة التي تككنت 
 مؤسسة عضك في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ىف نساء قد استطعف الكصكؿ لمراكز 25مف 

صنع القرار، خمفيتيف ىي خمفية سياسية نابعة ككنيف يعممف أك ينتميف ليذه المؤسسات، أم بمعنى 
أخر انو المؤسسات النسكيو ليا القدرة باف تدرب كتؤىؿ النساء لتساعدىف في الكصكؿ لمراكز حساسة، 

 تكصمت الدراسة أيضا لكجكد فجكة .ك نجحف في دعـ نظرية دعـ المرأة لممرأة عمى عكس ما ىك شائع
بيف عدد النساء كالرجاؿ في اإلدارة العميا، حيث أظيرت النتائج فركقا جكىرية في التعامؿ بالمثؿ مع 
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الرجؿ كالمرأة، ال تحظى المرأة بنفس فرص التدريب كاكتساب الخبرات كالمشاركة في كرش العمؿ، 
.  كالمؤتمرات المحمية كالخارجية

 
دراسة العكامؿ السياسية كاالجتماعية المؤثرة عمى الدكر القيادم لممرأة  : (2007 )نزاؿ، رياض 

 استعرض الباحث في دراستو .في المؤسسات الفمسطينية األىمية كالحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة
كؿ ما يتعمؽ بأىـ العكامؿ السياسية كاالجتماعية المعيقة كالمحفزة لمدكر القيادم لممرأة الفمسطينية في 
المؤسسات الفمسطينية األىمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كقد بينت دراستو أف العكامؿ المحفزة لمدكر 
القيادم لممرأة تمعب دكرا في التقميؿ مف حدة المعيقات االجتماعية كالثقافية، ىي العكامؿ المرتبطة 
بالتكجيات السياسية لتحسيف المشاركة الفعالة لمنساء، كما بينت الدراسة أف المعيقات االجتماعية 
مرتبطة بنمط المجتمع الذككرم، كتقسيـ األدكار في المجتمع بما يحصر نشاط المرأة في الكاجبات 

 كأىـ نتائج ىذه الدراسة .المنزلية، أنيا ال تزاؿ تشكؿ التحدم األكبر أماـ تكجيات النساء نحك العمؿ
أف العكامؿ الذاتية المتعمقة بشخصية المرأة كمؤىالتيا تمعب الدكر الرئيسي في تحدم المعيقات، فيما 

 تدني تأثير المحفزات المرتبطة بالسياسات الخارجية كالمتعمقة ببرامج الديمقراطية إلىأشارت الدراسة 
.  كالتمكيف الممكلة مف الدكؿ المانحة

 
تتطرؽ ىذه الدراسة : ة الغربيةؼدراسة بعنكاف التمكيف االقتصادم لممرأة في الض: (2010)أصالة 

بشكؿ مباشر لبرنامج التمكيف االقتصادم الذم تقـك بو مؤسسات نسكيو في الضفة الغربية بشكؿ عاـ، 
 عممت عمى تقسيـ التمكيف أنياتناكلت ىذه الدراسة المفيـك العممي لمتمكيف االقتصادم حيث 

االقتصادم لمؤشرات ىي الممكية كالمكارد المالية كالتعميـ المستمر كالتدريب كالعمؿ كصنع القرار 
. كالقيادة ك الجكانب الشخصية الذاتية كالكضع القانكني كالحقكؽ ك حرية الحركة كأخيرا مؤشر الكقت

كتعتبر ىذه الدراسة ذات قيمة عممية ككنيا تخصصت في برنامج محدد ىك التمكيف االقتصادم فقد 
 قسمت ىذا .تشكمت الدراسة مف دمج بيف أدكات المنيج البحث الكمي كالكيفي معان كالبحث الميداني

البرنامج لعشرة مؤشرات ك استبانو لكؿ مؤشر كتكزيعيا عمى عينة البحث كىف النساء المكاتي استفدف 
ممثمة عف  (91)امرأة غير رياديات كالعينة الثانية  (199)مف ىذا البرنامج، بمغ حجـ العينة األكلى 

كفي نياية الدراسة .  جنيف، نابمس، بيت لحـ، كالخميؿ: المؤسسات النسكية مف خمس محافظات كىي
قدمت النتائج التي كاف أىميا ىناؾ مساكاة أماـ القانكف لكف الحصكؿ عمى التمكيؿ لممشاريع النسكيو 
ليس بالسيؿ مقارنة مع الرجؿ، كىنالؾ ما نسبتو نصؼ النساء في فمسطيف تمقيف نكعا ما مف التدريب، 
. كأخير انو ىنالؾ نسبة عالية مف البطالة في مجتمع النساء خاصة مف المكاتي يحمؿ شيادات جامعية

 مشركع أكنياية الدراسة قدمت التكصيات أىميا ىي دراسة احتياجات النساء قبؿ البدء في أم برنامج 
 .مف قبؿ المؤسسات النسكيو، تأسيس منتدل لمتعاكف كالتنسيؽ بشاف التمكيف االقتصادم لممرأة
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 :الدراسات العربية. 2.9.2

 
دراسة بعنكاف المرأة العربية العاممة، المعكقات كمتطمبات النجاح في العمؿ : (2004)عبمة،أبك عبمة 

تناكلت السيدة أبك عبمة المشكالت التي تعترض المشاركة القيادية لممرأة، في كصؼ لكاقع : الميني
المرأة العربية، معتمدة عمى الدراسات السابقة حكؿ كاقع المرأة العربية، كما تكفر لدييا مف إحصاءات 

 كاقع مشاركة المرأة العربية بشكؿ عاـ، كاىـ ما تحتكيو إلىكأرقاـ عمى ىذا الصعيد، تشير أبك عبمة 
 في محاكر الدراسة األربعة حيث ركزت في المحكر األكؿ عمى ضركرة آليةىذه الدراسة ىك ما تطرقت 

تسمح المرأة العربية بالمعرفة التكنكلكجية كاإلدارية كأداة ضركرية تتسمح بيا المرأة لخكض حربيا 
كاقتحاـ كؿ المجاالت، كما ركزت في المحكر الثاني عمى دكر منظمات المجتمع المدني في تعزيز 

دكر المرأة القيادم، مف خالؿ برامج التدريب التي يتـ تنفيذىا لمنساء، أما في المحكر الثالث فقد ركزت 
عمى التشريعات كالقكانيف كدكرىا في التأثير عمى مشاركة المرأة، كفي المحكر الرابع كاألخير تحدثت 
عف االتفاقيات الدكلية الخاصة بالمرأة في تحسيف دكرىا مشددة عمى ضركرة تثقيؼ كتكعية المرأة 

.  العربية بيذه االتفاقات
 

دراسة بعنكاف الحراؾ الميني لممرأة العاممة اليمنية كاثر التغيرات عمى ىذا : (2008 )محفكظ، فتحية 
تيدؼ الدراسة لدراسة : كأسباب خركجيا لمعمؿ كالمشكالت التي تكاجييا في عمميا كحراكيا الميني

الحراؾ الميني لممرأة اليمنية كاثر التغيرات كأسباب الخركج لمعمؿ كاىـ المشاكؿ التي تكاجييا المرأة، 
فالحراؾ الميني لممرأة يعد ميـ جدا لكشؼ المعكقات كحدكد المشاركة ليا، كتشير الكاتبة إلى أىـ 
المتغيرات في المجتمع اليمني التي أدت لخركج المرأة لمعمؿ الميني، كما ىي أىـ المعكقات التي 

تنبع أىمية الدراسة في أنيا تكشؼ عف مدل : أىمية الدراسة. كاجيتيا سكاء كاف في العمؿ أك خارجة
تغير القيـ كالعادات كالتقاليد التي كانت تحد كتعكؽ مشاركة المرأة كخركجيا لمعمؿ كمدل تقبؿ المجتمع 

كقد طرحت الكاتبة المكضكع بأسمكب طرح األسئمة كاإلجابة عمييا مثؿ ما دكافع كأسباب خركج . ليا
المرأة اليمنية لمعمؿ ؟ كما ىي أىـ المشكالت التي كاجيتيا ؟؟ كما ىك النمط السائد مف قيـ كعادات 
اتجاه عمؿ المرأة ؟ كاستخدمت الكاتبة أداة االستبياف كالمقابالت الشخصية كأسندت كتابيا لمكثائؽ 

تككنت عينة الدراسة إلى عدد مف النساء اليمنيات العامالت في مجاالت مختمفة . كالسجالت الرسمية
مف تعداد العامالت في  (%8) أم بنسبة  (547 )كمنيف متزكجات كغير متزكجات كبمغت العينة 

كابرز . مجتمع الدراسة كقد كزعت العينة عمى اإلدارات الحككمية كغير الحككمية كالشركات كالبنكؾ
: نتائج الدراسة
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  إف عمؿ المرأة اليمنية أصبح امرأ كاقعيا حيث أصبحت تعمؿ في كافة المياديف كالتخصصات
.  بعد إف كانت تعمؿ فقط في مجاؿ التعميـ كالصحة فقط

 تفضؿ المرأة إف تعمؿ في القطاع الحككمي كيرجع السبب ألمف ىذا القطاع. 

  كجكد أسباب كدكافع لعمؿ المرأة أىميا أسباب اقتصادية كتحقيؽ لمذات 

  مازالت العادات كالتقاليد السائدة تعارض عمؿ المرأة 

  كجكد مساكاة إلى حد ما في الدخؿ الشيرم ما بيف الرجؿ كالمرأة 

  ال يزاؿ ىنالؾ تميز كاضح في الترقيات كالفرص لمعمؿ ما بيف الرجؿ كالمرأة 

  أىـ المعكقات لعدـ كصكؿ المرأة اليمنية لمراكز صنع القرار عدـ اقتناع المسئكليف بقدرة المرأة
 . عمى تكلي المناصب القيادية

 كاضح جدا عدـ معرفة المرأة اليمنية لحقكقيا كالجيؿ في قانكف العمؿ. 

 
 :مناقشة الدراسات السابقة. 3.9.2

 
 في محاكلة الستعراض ما كتب حكؿ المرأة الفمسطينية بشكؿ عاـ، نجد المكتبة غنية بالكتابات

كالدراسات، كلكف حيف نتخصص في القراءة حكؿ المشاركة المينية لممرأة الفمسطينية نجد إف ىنالؾ 
إشكالية في بعض العنكانيف ذات العالقة بالمكضكع، حيث ركزت األدبيات عمى محاكر كثيرة كلكنيا لـ 
تعطي المكضكع ما يميؽ بو مف تسميط الضكء بصكرة أكثر شمكلية، نجد الكثير مف المقاالت القصيرة، 

أك الكتيبات التي تتناكؿ بند كاحد فقط مف العنكاف الشامؿ، تـ اختيار عدد مف الدراسات المحمية 
كالعربية السابقة التي تساعدنا كمراجع في متف اإلطار النظرم ليذه الدراسة بحيث بينت أىمية دكر 

المنظمات النسكيو كتاريخ الحركة النسكيو كاىـ البرامج التي نفذتيا، ككذلؾ أكضحت الدراسات السابقة 
 كبرزت بشكؿ كاضح .إغفاؿ كاضح لدكر المرأة بالرغـ مف معرفة أىمية ىذا الدكر في تنمية المجتمع

في كثير مف األدبيات السابقة انو المؤسسات النسكيو عبر برامجيا لعبت دكر اجتماعي ميـ جدا 
نيا ساىمت في تفعيؿ المرأة لدكرىا االجتماعي كمساندة الرجؿ . خاصة في ظؿ غياب الدكلة، كا 

 
 المساىمة الفعالة لمنساء إلى نالحظو عمى األدبيات السابقة أنيا لـ تتطرؽ بشكؿ كاضح أفما يمكف 

في سكؽ العمؿ كخاصة في المجاؿ الميني، أنيا فقط سمطت الضكء عمى المجاؿ السياسي مف ىنا 
تأتي ىذه الدراسة لتكمؿ ىذا النقص في تسميط الضكء عمى دكر المؤسسات في مشاركة أكسع كأكثر 
فعالية لمنساء في سكؽ العمؿ، ما تنتجو ىذه المشاركة مف تنمية حقيقة في المجتمع، بتفعيؿ نصفو 

. الثاني
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الفصل الثالث 
 ______________________________________________________

منهجية الدراسة  
 

 مقدمة 1.3
 

 يتناكؿ ىذا الفصؿ الطرؽ كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة كالعينة كشرح 
الخطكات كاإلجراءات العممية التي اتبعتيا الباحثة في بناء أداة الدراسة ككصفيا، ثـ شرح مخطط 
. تصميـ الدراسة كمتغيراتيا، كاإلشارة إلى أنكاع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

 منهج الدراسة  2.3
 

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ الرجكع إلى األدب السابؽ حكؿ 
المكضكع لتكضيح الخمفية النظرية لمدراسة، كباالستناد إلى األدب السابؽ كالدراسات السابقة ثـ تصميـ 
استبانة استيدفت جمع البيانات المتعمقة بالمكضكع، بعد ذلؾ تـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيا 

كاستخداـ الباحثة ليذا المنيج يرجع لككنو يقـك . الستخراج النتائج كمقارنتيا، كالتكصؿ إلى نتائج كمية
بكصؼ خصائص ظاىرة معينة، كجمع المعمكمات عنيا، كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز أثناء الكصؼ، كما 

انو أسمكب يعتمد عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة، كما تكجد عمى أرض الكاقع، كييتـ بكصفيا كصفان 
 .دقيقان، كيعبر عنيا تعبيران كميان 

 
  أداة الدراسة 3.3
 

تمثمت أداة الدراسة التي استخدمتيا الباحثة باستبانة معمقة أعدت لغرض التعرؼ عمى دكر البرامج 
المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة 

أما عف طريقة تصميـ االستبياف فقد استعانت . مف كجية نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات
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الباحثة باألدب كالدراسات السابقة في مجاؿ البحث لتحديد صيغ األسئمة المناسبة، كبعد ذلؾ تـ عرض 
االستبانة عمى عدد مف المحكميف لمتحقؽ مف صدقو، كقد أجرت الباحث التعديالت التي أشار إلييا 

: كقد قسمت االستبانة إلى األقساـ التالية.. المحكمكف
 

 المعمكمات الشخصية: القسـ األكؿ .
 دكر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة : القسـ الثاني

الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات، كقد 
 :شمؿ المجاالت التالية

 

o طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية: المجاؿ األكؿ. 

o مدل مالئمة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية الحتياجات النساء: المجاؿ الثاني .
o مساىمة النظرة المجتمعية عمى رفع أك خفض المستكل الميني لممرأة : المجاؿ الثالث

الفمسطينية 
o اثر برامج تمكيف المرأة االقتصادم لمساعدتيا في دخكؿ سكؽ العمؿ : المجاؿ الرابع

كسابيا الخبرات المينية المطمكبة  .كا 

 
 صدق األداة  4.3

 
لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى المشرؼ األكاديمي كعمى مجمكعة مف المحكميف 
. كالمتخصصيف في ميداف البحث، كأفادكا بصدؽ المقياس كصالحيتو ألغراض البحث العممي

 
 ثبات األداة 5.3
 

المجاؿ األكؿ ) استخدمت الباحثة معامؿ الثبات كركنباخ ألفا كقد بمغ معامؿ الثبات عمى التكالي 
( 81,0 كالمجاؿ الكمي 79,0كالمجاؿ الرابع  , 74,0كالمجاؿ الثالث  , 71,0كالمجاؿ الثاني  , 80,0

 .ككميا صالحة لمدراسة
 

 طرق جمع البيانات  6.3
 

بعد اإلطالع عمى األدبيات السابقة تـ تصميـ االستبانة لمتعرؼ عمى دكر البرامج المقدمة في 
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 المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية 
نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات، كبعد تصميـ االستبانة بصكرتيا النيائية تـ تكزيعيا عمى أفراد 

: العينة بطريقة المقابمة الشخصية، كعمى ىذا تككف الدراسة قد مرت بالمراحؿ اآلتية
 

 جمع المعمكمات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة .
  تحديد مشكمة الدراسة مف قبؿ الباحثة التي أرادت معالجتيا كقامت بصياغتيا عمى شكؿ سؤاؿ

رئيسي متعمؽ بمشكمة الدراسة، كأسئمة فرعية منبثقة عنيا، كقامت الباحثة بصياغة فرضيات 
 .الدراسة

  قامت الباحثة بتحديد مجتمع الدراسة كاختيار العينة مف ىذا المجتمع، كقامت بتكضيح حجـ
 .العينة كأسمكب اختيارىا

  قامت الباحثة بجمع البيانات كالمعمكمات المطمكبة مف المبحكثيف بكاسطة أداة الدراسة التي
 .اختارىا كىي االستبانة بطريقة منظمة كدقيقة

  استبانة،  (189 )بعد جمع البيانات مف االستبانات قامت الباحثة بتفريغ االستجابات، كعددىا
لممعالجة اإلحصائية، ثـ  (SPSS)كاستخراج النتائج باالستعانة ببرنامج التحميؿ اإلحصائي 

قامت بتفسير النتائج كالتعميؽ عمييا، كمف ثـ استخالص التعميمات كاالستنتاجات كالتكصيات 
 .منيا

 

 جمع البيانات وتحميمها ومناقشتها 7.3
 

دخاليا إلى الحاسب اآللي  بعد جمع االستبانات مف عينة الدراسة، كتفريغ استجابات أفراد العينة كا 
بيدؼ الحصكؿ عمى معالجات إحصائية كصفية دقيقة  (SPSS)باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

لتمؾ البيانات، ذلؾ بعد تحكيؿ استجابات أفراد العينة عمى مقياس ليكرت، تـ حساب التكزيعات، 
 ≤ α)كبالمكازنة مع . كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة

ذا كانت اكبر مف  (0.05)إذا كانت النتيجة اقؿ مف  (0.05 تقبؿ  (0.05)ترفض الفرضية، كا 
بمعنى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف، باإلضافة الى استخداـ . الفرضية

(. one-Sample T-test)اختبار ت لمجمكعة مستقمة 
 

 حدود الدراسة  8.3
 

: مف اجؿ تحديد إطار الدراسة كمجتمعيا كتعميـ نتائجيا سكؼ تحدد في
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 شممت الدراسة كافة المؤسسات النسكية العاممة عمى برامج تمكيف المرأة مينيا : حدكد مكانية
. في محافظة راـ اهلل كالبيرة

 اقتصرت الدراسة عمى دكر البرامج المقدمة في المؤسسات  النسكية في رفع : حدكد زمانية
المستكل الميني لممرأة الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستيدفة 

 .ـ2011-6-3 لغاية 2011-1-3في الفترة 

 سيدة مستفيدة مف البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات كقت 189تـ استيداؼ : حدكد بشرية 
 .إجراء الدراسة

 
 مجتمع الدراسة 9.3

 
يتككف مجتمع الدراسة مف النساء المستفيدات مف برامج المؤسسات النسكية في محافظة راـ اهلل كالبيرة 

كالمكاتي يبمغ عددىف  .ـ2011-6-3 لغاية 2011-1-3 أم مف الفترة الممتدة مف 2011خالؿ العاـ 
مستفيدة، كىذه المؤسسات تعمؿ خالؿ ىذه الفترة عمى مشاريع كبرامج حكؿ تمكيف المرأة  (2370)

مينيا، كيبيف الجدكؿ التالي أسماء ىذه المؤسسات كأعداد النساء المستفيدات مف برامجيا خالؿ العاـ 
2011 : 

 
يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب المؤسسات النسكية : 1.3جدكؿ 

 
 العدد اسم المؤسسة الرقم

 940 جمعية إنعاش األسرة 1

 350 جمعية المرأة العاممة 2

 250 جمعية جيكد لمتنمية األسرية 3

 180 اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي  4

 160 طاقـ شؤكف المرأة 5

 150 مفتاح  6  

 80 جمعية العمؿ النسكم 7

 80 جمعية النقاء لحماية كرعاية األسرة 8

 60 االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية 9

 60 مركز المرأة لإلرشاد القانكني  10

 60 جمعية الشابات المسيحية 11

 2370 المجمكع الكمي
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 عينة الدراسة 10.3
 

مستفيدة كقد تـ اختيار العينة بطريقة القصدية العشكائية  (189)أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف
حيث أحضرت القكائـ مف المؤسسات النسكية التي تقدـ برامج تمكيف المرأة مينيا، تـ اختيار العينة مف 

. كؿ ثمانية كاحد كىكذا
 

يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب المؤسسات النسكية : 2.3جدكؿ 
 

العدد في العينة  العدد اسم المؤسسة الرقم
 65 940 جمعية إنعاش األسرة -1
 25 350 جمعية المرأة العاممة -2
 21 250 جمعية جيكد لمتنمية األسرية -3
 13 180 اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي  -4
 13 160 طاقـ شؤكف المرأة -5
 25 150 مفتاح  -6
 6 80 جمعية العمؿ النسكم -7
 6 80 جمعية النقاء لحماية كرعاية األسرة -8
 5 60 االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية -9

 5 60 مركز المرأة لإلرشاد القانكني  -10
 5 60 جمعية الشابات المسيحية -11

 189 2370المجمكع 

 
 متغيرات الدراسة 11.3

 
 المتغيرات المستقمة تشمؿ أربع محاكر : 

 
o طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية: المتغير األكؿ. 

o مدل مالئمة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية الحتياجات النساء: المتغير الثاني .
o مساىمة النظرة المجتمعية عمى رفع أك خفض المستكل الميني لممرأة : المتغير الثالث

الفمسطينية 
o اثر برامج تمكيف المرأة االقتصادم لمساعدتيا في دخكؿ سكؽ العمؿ : المتغير الرابع

كسابيا الخبرات المينية المطمكبة . كا 
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 المستكل الميني: المتغير التابع .
 

 خصائص عينة الدراسة  12.3
 

: فيما يأتي تمخيص ألىـ خصائص عينة المبحكثيف
 

: العمر. 1.12.3
 

عاما،  (30- 20 ) نسبة المشاركات المكاتي بمغف أعمارىف بيف إف( 3.3)يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 
 النساء في مقتبؿ العمر يبحثف عف أف، تشير ىذه النسبة  %46 إلىبمغت أعمى نسبة حيث كصمت 

برامج مينية تمكنيف باالنخراط بسكؽ العمؿ بمينة لممستقبؿ، كىذا مؤشر جيد بحد ذاتو، أما فئة النساء 
كما أف المشاركات التي تتراكح % 29.1حصمت عمى نسبة اقؿ  (40_31 )المكاتي تتراكح أعمارىف

عاما بمغت  (51)، أما نسبة المشاركات التي تزيد أعمارىف عف %14.8بمغت  (50- 41 )أعمارىف 
كتعزك الباحثة ىذه النسبة عمى تقدـ العمر حيث تقؿ الرغبة عند النساء لممشاركة في برامج  % 10.1

 .التدريب كالتأىيؿ الميني
 

. يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمعمر: 3.3جدكؿ
 

 (%)النسبة المئوية التكرار العمر

20_30 87 46.0% 

31_40 55 29.1% 

41_50 28 14.8% 

 %10.1 19  فما فكؽ51

 %100.0 189 المجمكع العاـ

 
: مكان السكن. 2.12.3

 
تكزيع النسب المئكية لممشاركات تبعا لمكاف السكف، بنسب متقاربة ما بيف  (4.3 )يكضح الجدكؿ رقـ 

كبمغت نسبة المشاركات مف المخيمات  % 30.2القرية كالمخيـ حيث بمغت نسبة المشاركات مف القرل 
، تعزك الباحثة ىذا انو %40.2، في حيف ارتفعت نسبة المشاركات مف المدينة حيث بمغت 29.6%

 .ىنالؾ تيميش كاضح لممخيمات كالقرل، كاىتماـ بالمدينة ككنيا اقرب لممؤسسات
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمعمر : 1.3شكؿ 
 

يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمكاف السكف : 4.3جدكؿ 
 

 (%)النسبة المئوية التكرار مكان السكن

 %30.2 57 قرية

 %40.2 76 مدينة

 %29.65 56 مخيـ

 %100.0 189 المجمكع

 
: الحالة االجتماعية. 3.12.3

 
كىذا يدؿ % 33.9أف نسبة النساء العازبات أعمى مف غيرىا حيث بمغت  (5.3)يتضح مف جدكؿ رقـ 

عمى أف فئة العازبات أكثر إقباال عمى ىذه المؤسسات، كلدييف الرغبة باالنخراط بالبرامج التي تمكنيف 
مف التعمـ كالتمكيف الميني، كىذا ال ينفي أف الفئات األخرل مف النساء ليست راغبات بالتعميـ كالتدريب 
الميني، بغض النظر عف الكضع االجتماعي، حيث تتقارب نسبة المتزكجات كالمطمقات حيث بمغت 

لممطمقات، أما األرامؿ فقد انخفضت النسبة حيث بمغت % 24.9لممتزكجات ك% 31.2النسبة 
كتعزك الباحثة سبب ذلؾ أف األرامؿ قد تقدمف بالعمر في اغمب األحياف أك االنصراؼ إلى % 10.1

 .االىتماـ بتربية األكالد كالجمكس معيـ
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمكاف السكف : 2.3شكؿ 
 

يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمحالة االجتماعية : 5.3جدكؿ 
 

 (%)النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 %33.9 64 عزباء

 %31.2 59 متزكجة

 24.95 47 مطمقة

 %10.1 19 أرممة

 %100.0 189 المجموع
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمحالة االجتماعية : 3.3شكؿ 
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: المؤهل العممي. 4.12.3
 

أعمى نسبة مف المشاركات لـ يتجاكز تحصيميف العممي الثانكية  (6.3)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
تشير ىذه النسبة إلى الحاجة الماسة لمثؿ ىذه البرامج % 33,9العامة،ارتفعت لتصؿ النسبة إلى 

فيما بمغت , لمنساء المكاتي لـ يكممف تعميميف، كىف بحاجة ماسة إلى التسمح بمينو تؤىميف إلى العمؿ 
فيما تدنت النسبة % 24,9كنسبة الجامعيات % 31,2نسبة المكاتي حصمف عمى شيادة الدبمكـ إلى 

كنستنتج انو كمما قؿ التحصيؿ العممي , % 10,0لممشاركات المكاتي أكممف الدراسات العميا حيث بمغت 
 .زادت نسبة المشاركات في البرامج المينية

 
يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لممؤىؿ العممي : 6.3جدكؿ 

 
 (%)النسبة المئوية التكرار المؤهل العممي

 %33.9 64 اقؿ مف ثانكية عامة

 %31.2 59 دبمـك

 24.95 47 بكالكريكس

 %10.1 19 أعمى مف ذلؾ

 %100.0 189 المجموع

 
ؤىؿ العممي الم
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لممؤىؿ العممي : 4.3شكؿ 
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: دخل العائمة شهريا. 5.12.3
 

أف نسبة متكسطات الدخؿ لممشاركات أعمى نسبة حيث بمغت  (7.3 )يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 
,  المشاركات ذات الدخؿ المتكسط تسعى إلى تحسيف الكضع االقتصادم أفتدؿ ىذه النسبة % 46,8

،ىذا شي طبيعي انو كمما %10,6في حيف تدنت النسبة لممشاركات ذكات الدخؿ المرتفع حيث بمغت 
 .انخفض الدخؿ كمما سعت النساء لمحصكؿ عمى مينو تساعدىا عمى زيادة دخؿ األسرة

 
يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لدخؿ العائمة شيريا  : 7.3جدكؿ 

 
 (%)النسبة المئوية التكرار دخل العائمة شهريا

 %42.6 80 متدني

 %46.8 88 متكسط

 %10.6 20 مرتفع

 %100.0 188 المجموع

 
معدؿ الدخؿ لمعائمة
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لدخؿ العائمة شيريا   :5.3شكؿ 
 

: المهنة. 6.12.3
 

أف أعمى نسبة لممشاركات ىي نسبة ربات البيكت حيث بمغت   (8.3 )يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 
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ىذا دليؿ عمى رغبتيف في االلتحاؽ بسكؽ العمؿ مف اجؿ تحسيف المستكل % 33,5النسبة المئكية 
كىذه نسبة عالية % 28.7المعيشي لدييف، أيضا تراكحت نسبة العامالت في المجاؿ الخاص إلى 

تدنت نسبة الطالبات لتصؿ % 25.5أيضا، في حيف بمغت نسبة العامالت في المجاؿ الحككمي 
.  ىذا بسبب التزاميف بمقاعد الدراسة% 12.2

 
يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لممينة : 8.3جدكؿ 

 
 (%)النسبة المئوية التكرار اسم المؤسسة

 %28.7 54 خاص

 %25.5 48 حككمي

 %12.2 23 طالبة

 %33.5 63 ربة بيت

 %100.0 188 المجموع

 
اسـ المؤسسة التي تعمؿ بيا
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لممينة  : 6.3شكؿ 
 

: اسم البرنامج. 7.12.3
 

أف برنامج المرأة كالقانكف احتؿ المرتبة األكلى، حيث بمغت النسبة  (9.3 )يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 
كىي األعمى مف بيف جميع البرامج، كتعزك الباحثة ارتفاع ىذه النسبة لبرنامج المرأة % 18المئكية ليا 
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كالقانكف إف معظـ المؤسسات النسكية تعمؿ عمى ىذا البرنامج مف خالؿ الدكرات المختمفة التي تحمؿ 
( 9.3 )نفس االسـ، كال تعكس ىذه النسبة رغبة المشاركات بيذا البرنامج، تشير النسب في جدكؿ رقـ 

احتؿ المرتبة الثانية مف ضمف البرامج، كىذا أيضا تعزية  (الجندر )إف برنامج النكع االجتماعي 
الباحثة إلى أف المؤسسات النسكية تفتقد لمتنسيؽ ما بينيا في أكقات البرامج، مما يؤدم إلى تبنى أكثر 

 .مف مؤسسة لنفس البرنامج
 

ىك التدني الكاضح لبرامج معينة مثؿ الزراعة كالتطريز كالمخيمات  (9.3 )كمما يشير إلية جدكؿ رقـ 
الصيفية كالتجميؿ في حيف أنيا مطمب أساسي لدل فئات كبيرة مف النساء، كىذه برامج ميمة جدا في 
تمكيف النساء مينيا، حيث أنيا تكتسب مف خالليا مينة دائمة أك تساعدىا عمى فتح مشركع صغير 

خاص بيا كتطكيره، كتعزك الباحثة قمة ىذه البرامج لعدد مف األسباب ىك قمة المكارد المالية لممؤسسات 
كىذه برامج تتطمب مستمزمات خاصة بيا، كأيضا االعتماد عمى التمكيؿ الخارجي لمعظـ البرامج كال 

 .تككف ىذه البرامج مف ضمف قائمة البرامج الممكلة مف الجيات الخارجية
 

يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ البرنامج : 9.3جدكؿ 
 

 (%)النسبة المئوية التكرار اسم البرنامج

 %18.0 34 المرأة كالقانكف

 %4.8 9 الجندر

 %12.2 23 االتصاؿ كالتكاصؿ

 %14.3 27 السكرتارية

 %12.2 23 تطريز

 %2.1 4 الزراعة

 %2.6 5 النحؿ

 %2.6 5 مخيمات الصيفية

 %2.6 5 العنؼ األسرم

 %15.3 29 القيادات الشابة

 %6.3 12 رعاية طفؿ

 %6.9 13 تجميؿ

 %100.0 189 المجموع
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ البرنامج : 7.3شكؿ 
 

: مدة البرنامج. 8.12.3
 

الذم يمثؿ تكزيع عينة الدراسة تبعا لمدة البرنامج، اف البرامج  (10.3 )يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 
، ىذا يدؿ أف %50،3 شيكر فما فكؽ قد احتمت المرتبة األكلى حيث بمغت 3المتكسطة الفترة 

المؤسسات النسكية أصبحت تتبع في خططيا لمبرامج المدل المتكسط كالطكيؿ كاالبتعاد عف كرشات 
 . فاقؿأسبكعالعمؿ القصيرة 

 
تكزيع عينة الدراسة تبعان لمدة البرنامج :10.3جدكؿ 

 
 (%)النسبة المئوية التكرار مدة البرنامج

 %5.8 11 أسبكع

 %43.9 83 شير

 %50.3 95  شيكر7

 %100.0 189 المجموع
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان لمدة البرنامج : 8.3شكؿ 

 
: اسم المؤسسة المنفذة. 9.12.3

 
الذم يمثؿ تكزيع عينة الدراسة تبعا السـ المؤسسة المنفذة،أف  (11.3)يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ 

مؤسسة إنعاش األسرة قد احتمت المركز األكؿ مف حيث عدد المشاركات، كتنكع البرامج فييا الذم 
ساىـ في زيادة عدد النساء المنتسبات ليذه البرامج المينية، كىذا يعكس إستراتيجية ىذه المؤسسة 

بتكسع مستمر لبرامجيا كاعتماد المدل المتكسط كالطكيؿ لمدة البرامج، كالرغبة العالية لمنساء لاللتحاؽ 
 .بمثؿ ىذه البرامج

 
تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ المؤسسة المنفذة : أ-11.3جدكؿ 

 
 (%)النسبة المئوية التكرار اسم المؤسسة المنفذة

 %39.7 75 إنعاش األسرة

 %6.9 13 طاقـ شؤكف المرأة

 %14.8 28 جمعية المرأة العاممة

 %7.4 14 اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي

 %6.3 12 مفتاح

 %2.6 5 جمعية الشابات المسيحية

 %2.6 5 مركز المرأة لإلرشاد القانكني

 %3.2 6 جمعية العمؿ النسكم
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تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ المؤسسة المنفذة : ب-11.3جدكؿ 
 

 (%)النسبة المئوية التكرار اسم المؤسسة المنفذة

 %10.6 20 مؤسسة جيكد

 %3.2 6 نقاء

 %2.6 5 االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية

 %100.0 189 المجموع
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يكضح تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ المؤسسة المنفذة : 9.3شكؿ 

 
 الخالصة  9.3

 
تناكلت الباحثة في ىذه الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي قامت بيا، حيث تـ استعراض المنيج العممي 
ليذه الدراسة، كالمجتمع، كطريقة تحديد العينة، كاختبار األداة المناسبة لجمع البيانات، كتـ التأكد مف 

صدقيا كثباتيا، كذلؾ تـ عرض متغيرات الدراسة التابعة كالمستقمة، كالمعالجات اإلحصائية التي 
استخدمت في ىذه الدراسة، ككيفية تحميؿ المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا كجمعيا، كأخيرا تناكلت 

.  الباحثة خصائص عينة الدراسة كمثمتيا بالجداكؿ كالرسـ البياني مكضحة ىذه الخصائص
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الفصؿ الرابع 
 ______________________________________________________

عرض النتائج  
 

 مقدمة 1.4
 

تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة 
إضافة إلى تحديد اثر متغيرات , الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستفيدة

, معدؿ الدخؿ لمعائمة ك مكاف العمؿ , المؤىؿ العممي -الحالة االجتماعية-مكاف السكف-كؿ مف العمر
كبعد عممية جمع المعمكمات عكلجت إحصائيا باستخداـ , اسـ المؤسسة المنفذة , مدة الدكرة , الدكرات 

 SPSS( )Stastical package for social)حزمة البرامج اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

sciences :)
 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة ومناقشتها 2.4
 

ما دكر البرامج المقدمة في المؤسسات : " سؤاؿ الدراسة الرئيسي المتعمؽ بمشكمة الدراسة نص عمى
النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة 

مف اجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الرئيس، كلتسييؿ عممية عرض " المستفيدة مف ىذه المؤسسات ؟ 
النتائج، فقد تـ استخراج مجمكعة مف األسئمة الفرعية المنبثقة عف مشكمة الدراسة، كذلؾ باستخراج 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة التقدير لفقرات االستبانة كلمحاكرىا، 
: كتـ تكزيع درجات التقدير كما يمي
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 4.21-5 بدرجة كبيرة جدان  .
 3.41-4.20بدرجة كبيرة . 

 2.61-3.40بدرجة متكسطة . 

 1.81-2.60بدرجة قميمة . 

 1.01-1.80بدرجة قميمة جدا . 

 

مف اجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ مشكمة الدراسة فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
: كالنسب المئكية كدرجة االستجابة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 

يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : 1.4جدكؿ 
لمجاالت الدراسة  

 

الرتبة 
رقم 

 لاسم المجا المجال

االنحراف 
 % المتوسط المعياري

درجة 
 االستجابة

 56.82 2.84 1.13 طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية 1 1
بدرجة 
 متكسطة

2 4 
اثر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية في 

 تمكيف المرأة مينيا
1.10 2.81 56.21 

بدرجة 
 متكسطة

3 2 
مدل مالئمة البرامج المقدمة في المؤسسات 

 النسكية الحتياجات النساء
1.08 2.81 56.15 

بدرجة 
 متكسطة

4 3 
مساىمة النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة 

 الميني
 بدرجة قميمة 51.73 2.59 2.59

 متوسطة 55.23 2.76 1.47 الدرجة الكمية

 
عمى مجاؿ مساىمة ( بدرجة قميمة)أف درجة االستجابة كانت  (1:4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كتعزك الباحثة ىذه % . 51,73النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة الميني حيث بمغت النسبة المئكية 
النسبة إلى أف النظرة المجتمعية قد تغيرت لعمؿ المرأة، كىذا التغير نتيجة الكضع االقتصادم الصعب 
الذم يمر بو المجتمع الفمسطيني، حيث بدأ المجتمع بكافة شرائحو ينظر ألىمية عمؿ المرأة كتبدلت 
الصكرة مف نظرة سمبية لنظرة ايجابية كأنيا عنصر منتج، مف خالؿ ىذه الدراسة تبيف انو ال تعتبر 

 .النظرة المجتمعية لعمؿ المرأة عائؽ أماـ عمؿ المرأة الميني كمشاركتيا بسكؽ العمؿ لمرجؿ
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% 56.82أما بالنسبة لمجاؿ طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية قد حصؿ عمى ما نسبتو 
 كجكد برامج عمى ارض الكاقع مف قبؿ ىذه إلىكىي درجة متكسطة كتعزك الباحثة سبب ذلؾ 

 .المؤسسات
 

: مجال طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسوية. 1.2.4
 

ما ىي طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات : " لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األكؿ كالذم نص عمى
مف اجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ ك" النسكية التي تعمؿ عمى رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية ؟

الدراسة األكؿ فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة االستجابة كالجدكؿ 
: التالي يكضح ذلؾ

 
يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : أ-2.4جدكؿ 

الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات 
. النسكية

 

الرتبة 
الرقم 

باالستبانه 
الفقرة 
 

االنحراف 
 % المتوسطات المعياري

درجة 
 االستجابة

1 B11 
يتـ التركيز عمى البرامج التي تكسب المرأة 

 مينة
1.17 3.17 63.4 

بدرجة 
 متكسطة

2 B13 63.0 3.15 1.22 عدد الفئات المستفيدة مف البرنامج قميؿ 
بدرجة 
 متكسطة

3 B10 
البرامج التعميمية ليا أكلكية مف قبؿ 

 المؤسسات النسكية
1.21 3.06 61.2 

بدرجة 
 متكسطة

4 B2 
البرامج التي تمكف المرأة مينيا ليا األكلكية 

 في المؤسسات النسكية
1.21 3.02 60.4 

بدرجة 
 متكسطة

5 B3 
يتـ التركيز عمى البرامج ذات المدل 

 الطكيؿ عاـ فأكثر
1.18 3.01 60.2 

بدرجة 
 متكسطة

6 B1 
ىنالؾ تنكع في البرامج المقدمة مف قبؿ 

 المؤسسات النسكيو
1.31 2.99 59.8 

بدرجة 
 متكسطة

7 B14 56.4 2.82 1.28 يتـ التركيز عمى البرامج المدرة لمدخؿ 
بدرجة 
 متكسطة
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يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : ب-2.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات 

. النسكية
 

الرتبة 
الرقم 

باالستبانه 
الفقرة 
 

االنحراف 
 % المتوسطات المعياري

درجة 
 االستجابة

8 B12  ( الخياطة، السكرتاريا، الزراعة) 55.2 2.76 1.16 
بدرجة 
 متكسطة

9 B7 

البرامج التي تيدؼ لرفع المستكل الميني 
لمنساء تككف مكررة في الكثير مف 

 المؤسسات النسكية

1.00 2.74 54.8 
بدرجة 
 متكسطة

10 B8 
الدكرات التي تقدميا المؤسسة بشكؿ دائـ 

 كلكنيا لفترة قصيرة جدا
1.11 2.74 54.8 

بدرجة 
 متكسطة

11 B4 
يتـ التركيز عمى البرامج اليادفة لتعزيز 

 الديمقراطية في فمسطيف
0.93 2.69 53.8 

بدرجة 
 متكسطة

12 B6  53.6 2.68 1.02البرامج التي تطبؽ لفئة محددة مف النساء 
بدرجة 
 متكسطة

13 B9 

يتـ التركيز عمى برامج التثقيؼ بالقكانيف 
كالتشريعات كحمالت الضغط الخاصة 

بالنساء 
1.06 2.58 51.6 

بدرجة 
 قميمة

14 B5 
تمكيؿ البرامج يككف بشكؿ كامؿ مف 

 الخارج أم مف الدكؿ المانحة
0.92 2.37 47.4 

بدرجة 
 قميمة

 56.8 2.84 1.13الدرجة الكمية 
بدرجة 
 متوسطة

 
ىناؾ تركيز مف قبؿ المؤسسات النسكية عمى برامج تكسب المرأة  (2.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

أم بدرجة متكسطة كتعزك الباحثة سبب ذلؾ عدـ % 63,4لكف لـ تتجاكز ىذه النسبة أكثر مف , مينة 
كعدـ كجكد . كجكد خطط كاليات عمؿ لمتابعة المرأة المتدربة في البرنامج لمميارة في مزاكلة ىذه المينة

التنكع الكافي في البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات النسكية، لـ تكف برامج التمكيف الميني التي 
تكسب المرأة مينة ذات أكلكية، كتزامف أكثر مف برنامج لألكثر مف مؤسسة في نفس الكقت بغياب 

كاضح لمتنسيؽ بيف المؤسسات النسكية في تقديـ البرامج، كأيضا كانت كاضحة في النتائج انو ىنالؾ 
.  تركيز عمى فئة محدده مف النساء كىف المتكاجدات في المدينة، كتيميش لمقرل كالمخيمات
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ككانت درجة االستجابة قميمة عمى طبيعية تمكيؿ البرامج بشكؿ كامؿ مف الخارج كبمغت النسبة المئكية 

كىي درجة قميمة، كتعزك الباحثة ىذا االنخفاض بالنسبة أف الدكؿ المانحة كالممكلة لممؤسسات % 47,4
 بالنسبة لمدرجة الكمية أما. بشكؿ كبير ال تعطي األكلكية لتمكيؿ برامج التمكيف الميني في المؤسسات

 كىي درجة متكسطة كتعزك الباحثة 56,8لمجاؿ طبيعية البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية قد بمغت 
 ىناؾ قمة في البرامج المينية مف قبؿ ىذه المؤسسات بالنسبة لعدد النساء الراغبات بيذه أفسبب ذلؾ 

البرامج، أيضا ىناؾ ضعؼ بالنسبة لمبرامج التي تتناكؿ التثقيؼ بالقكانيف كالتشريعات الفمسطينية، يعكد 
ذلؾ لمكضع السياسي الغير مستقر، غياب المجمس التشريعي لفترات طكيمة مما أدل لضبابية في 

 .القكانيف المعدلة أك مسكدات القكانيف كالتشريعات
 

: مجال البرامج التي تقدمها المؤسسات النسوية بناء عمى دراسة احتياج النساء. 2.2.4
 

ىؿ البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية بناء : " لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني كالذم نص عمى
مف اجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني فقد تـ استخراج ك" عمى دراسة احتياجات النساء؟

: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة االستجابة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 

يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : أ-3.4جدكؿ 
ألفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية بناءان عمى دراسة 

. احتياج النساء
 

 الرتبة

الرقم 
الفقرة  باالستبانه

االنحراف 
 % المتوسطات المعياري

درجة 
 االستجابة

1 C5 

كسائؿ اإلعالـ تقـك بدكرىا بإيصاؿ 
 البرامج لمنساء قبؿ القياـ بيا

1.26 3.3 66.0 
بدرجة 
 متكسطة

2 C1 

البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات 
النسكيو نابعة عف دراسة احتياجات 

 النساء

1.12 3.21 64.2 
بدرجة 
 متكسطة

3 C2 

تمبي البرامج رغبة المرأة في الكصكؿ 
 لمراكز مينية متقدمة

1.04 3.18 63.6 
بدرجة 
 متكسطة
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يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : ب-3.4جدكؿ 
ألفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية بناءان عمى دراسة 

. احتياج النساء
 

 الرتبة

الرقم 
الفقرة  باالستبانه

االنحراف 
 % المتوسطات المعياري

درجة 
 االستجابة

4 C8 

بأنيف )إحساس النساء عمكما بالدكنية 
 (اقؿ مرتبة مف الرجؿ

1.08 2.77 55.4 
بدرجة 
 متكسطة

5 C4 

تقديـ البرامج لمنساء دكف دراسة مسبقة 
 الحتياجات النساء

1.05 2.76 55.2 
بدرجة 
 متكسطة

6 C3  مكمفة ماديا لممرأة ىذه البرامج
1.06 2.71 54.2 

بدرجة 
 متكسطة

7 C6 

عدـ تكجو النساء عمكما نحك المؤسسات 
 النسكيو

1.11 2.65 53.0 
بدرجة 
 متكسطة

8 C7 

فقداف الثقة بأىمية ىذه البرامج مف قبؿ 
 النساء

1.01 2.62 52.4 
بدرجة 
 متكسطة

9 C10 

غالبية البرامج تركز عمى حقكؽ اإلنساف 
 كالديمقراطية

1.01 2.6 52.0 
بدرجة 
 قميمة

10 C11 

البرامج المقدمة ال تركز عمى النقاط التي 
 تعاني النساء فييا مف الدكنية

1.17 2.6 52.0 
بدرجة 
قميمة 

11 C9 

غالبية البرامج تركز عمى القضايا 
 األسرية كالزكجية

0.98 2.49 49.8 
بدرجة 
 قميمة

 الدرجة الكمية
1.08 2.81 56,2 

بدرجة 
 متوسطة

 
، %66كبمغت النسبة المئكية ( بدرجة متكسطة)أف درجة االستجابة كانت  (3.4)يتضح مف جدكؿ 

 كتعزك الباحثة سبب ذلؾ الغياب ،عمى دكر كسائؿ اإلعالـ في تقديـ البرامج لمنساء قبؿ القياـ بيا 
الكاضح لكسائؿ اإلعالـ لمدكر المطمكب منيا كىك إيصاؿ صكت النساء لممؤسسات النسكية كحاجتيا 

ليذه البرامج، كمف جية أخرل كاف ىناؾ قصكر لكسائؿ اإلعالـ بإيصاؿ ىذه البرامج إف كجدت لمفئات 
 كبالنسبة لمبرامج التي تركز عمى القضايا األسرية كالزكجية فقد بمغت النسبة المئكية .المستفيدة

ىي درجة قميمة، كتعزك الباحثة تدني ىذه النسبة عمى ىذه الفقرات بالذات  % 49,8
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إلى عدـ تناكؿ البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات النسكية ألمكر حياتية ميمة لمنساء مثؿ الخالفات 
  .الزكجية كأسبابيا كطرؽ حميا، كالمكاقؼ التي تتعرض ليا النساء كتشعر بيا بالدكنية

 
أما بالنسبة لمدرجة الكمية لمجاؿ البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية بناء عمى دراسة احتياج 

حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة  (بدرجة متكسطة)النساء، فمقد كانت درجة االستجابة 
كتعزك الباحثة ىذه النسبة ألسباب متعددة منيا ابتعاد المؤسسات النسكية في برامجيا .(%56،2)إلى

عف أكلكيات النساء، كعدـ مراعاة المطمب الرئيسي لمنساء كأنيف بحاجة ماسة لبرامج تؤىميف مينيا 
كتكسب مف خالليا النساء مينة، كفي حالة كجدت ىذه البرامج فإنيا تككف مكمفة ماديا لمنساء مما أدل 
لعزكؼ فئة ال باس بيا مف النساء لمتكجو لممؤسسات النسكية، كذلؾ لمعرفتيف المسبقة بعدـ تكافر ىذا 

 .االحتياج مف ىذه البرامج
 

: مجال تأثير النظرة المجتمعية عمى عمل المرأة المهني. 3.2.4
 

ما تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة : " لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث كالذم نص عمى
مف اجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية ك" الميني؟

: كاالنحرافات المعيارية كدرجة االستجابة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 

يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : أ-4.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة 

. الميني
 

الرقم الرتبة 
 باالستبانه

االنحراف الفقرة 
 المعياري

 % المتوسطات
درجة 
 االستجابة

1 D10 54.4 2.72 2.72 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ المؤسسات 
بدرجة 
 متكسطة

2 D2 54.2 2.71 2.71 انشغاؿ المرأة المكظفة بشؤكف منزليا 
بدرجة 
 متكسطة

3 D15 54.2 2.71 2.71 خكؼ النساء عمكما مف االختالط بالرجاؿ 
بدرجة 
 متكسطة

4 D9 
عدـ قدرة النساء المكظفات عمى منافسة 

 زمالئيف الرجاؿ
2.69 2.69 53.8 

بدرجة 
 متكسطة
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يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : ب-4.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة 

. الميني
 

الرقم الرتبة 
 باالستبانه

االنحراف الفقرة 
 المعياري

 % المتوسطات
درجة 
 االستجابة

5 D8  53.8 2.69 2.69 (الحمؿ كاإلنجاب)الكظائؼ الفسيكلكجية لممرأة 
بدرجة 
 متكسطة

6 D7 53.6 2.68 2.68 تدني المستكل التعميمي لدل العامالت 
بدرجة 
 متكسطة

7 D14 
إحساس النساء عمكما أف الرجؿ أكثر قدرة 

 منيف عمى القيادة
2.67 2.67 53.4 

بدرجة 
 متكسطة

8 D1 

الصكرة النمطية التي يككنيا المجتمع عف المرأة 
كربة بيت كليس كامرأة عاممة في المجاؿ 

 الميني

2.62 2.62 52.4 
بدرجة 
 متكسطة

9 D11 52.2 2.61 2.61 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ األسرة 
بدرجة 
 متكسطة

10 D6 52.0 2.6 2.60 القيكد االجتماعية عمى حرية المرأة في الحركة 
بدرجة 
 قميمة

 D13 51.6 2.58 2.58 قمع طمكح المرأة في التنشئة االجتماعية 
بدرجة 
 قميمة

12 D17 
عدـ كجكد رغبة لدل النساء المكظفات بتحسيف 

 مركزىف الكظيفي
2.57 2.57 51.4 

بدرجة 
 قميمة

13 D12 51.0 2.55 2.54 التنافس بيف النساء أنفسيف داخؿ المؤسسة 
بدرجة 
 قميمة

14 D5 
االنطباع السائد بأف المينة مف اختصاص 

 الرجاؿ كليس النساء
2.50 2.5 50.0 

بدرجة 
 قميمة

15 D16 49.8 2.49 2.49 عدـ كعي النساء عمكما بحقيف في العمؿ 
بدرجة 
 قميمة

16 D4 
العادات كالتقاليد تحد مف مشاركة مينية لممرأة 

 في سكؽ العمؿ
2.47 2.47 49.4 

بدرجة 
 قميمة

17 D3 
الثقافة التقميدية لمرجاؿ أف النساء ال تصمح 

 لمعمؿ الميني
2.44 2.44 48.8 

بدرجة 
 قميمة
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يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : ج-4.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة 

. الميني
 

الرقم الرتبة 
 باالستبانه

االنحراف الفقرة 
 المعياري

 % المتوسطات
درجة 
 االستجابة

18 D18 
قبكؿ النساء عمكما بممارسة دكر المساعد 

 لمرجؿ
2.25 2.25 45.0 

بدرجة 
 قميمة

 51.8 2.59 2.59 الدرجة الكمية
بدرجة 
 قميمة

 
عمى سيطرة الرجاؿ ( بدرجة متكسطة)أف درجة االستجابة كانت  (4:4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كتعزك الباحثة سبب ذلؾ أف نسبة %. 54,4عمى القرار داخؿ المؤسسة حيث بمغت النسبة المئكية 
اما بالنسبة . الرجاؿ العامميف في المؤسسات كالذيف يحتمكف مناصب إدارية عميا أعمى مف نسبة النساء

%. 45لقبكؿ النساء بممارسة دكر المساعد لمرجؿ فقد كانت بدرجة قميمة كبمغت النسبة المئكية ليا 
 

 جنب مع إلى إلماـ المرأة كمعرفتيا بالقكانيف التي تكفؿ ليا حقكقيا جنبا إلىكتعزك الباحثة سبب ذلؾ 
الرجؿ ك أصبح ىناؾ تبدؿ كاضح لمثقافة التقميدية لممجتمع عف عمؿ المرأة الميني، الدكر اإلنجابي 

ليا كالكظائؼ الفسيكلكجية لـ تعد تؤثر بشكؿ كبير كما كانت بالسابؽ عمى العمؿ الميني لممرأة، ذلؾ 
 .بسبب القكانيف كالتشريعات التي حفظت حؽ المرأة بيذا الدكر، ك ال تعتبر عائؽ أماـ عمميا

 
بالنسبة لمدرجة الكمية لمجاؿ تأثير النظرة المجتمعية عمى عمؿ المرأة الميني، كانت درجة االستجابة 

%(.  51،8)حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة إلى (بدرجة قميمة)
 

 تغيير ايجابي كاضح مف قبؿ الرجؿ لعمؿ المرأة كالنظر بصكرة ايجابية إلىكتعزك الباحثة سبب ذلؾ 
عمى إنيا عنصر منتج كيعكد ىذا التغير نتيجة الكضع االقتصادم الصعب الذم يعاني منو معظـ 

أيضا ارتفاع معدالت التعميـ لدل النساء فرض كاقع جديد ىك قبكؿ النساء كشريؾ , شرائح المجتمع 
 .عامؿ في المجتمع

كسابها الخبرات المهنية . 4.2.4 مجال اثر برامج التمكين المهني عمى دخول المرأة سوق العمل وا 
: المطموبة



 50 

 
ىؿ ساىمت المؤسسات النسكية عبر برامج التمكيف :لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الرابع الذم نص عمى

كسابيا الخبرات المينية المطمكبة ؟ ك مف اجؿ اإلجابة عمى الميني لمساعدتيا في دخكؿ سكؽ العمؿ كا 
سؤاؿ الدراسة الرابع فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة االستجابة 

: كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 

يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : أ-5.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ اثر برامج التمكيف الميني عمى دخكؿ المرأة 

كسابيا الخبرات المينية المطمكبة . سكؽ العمؿ كا 
 

رتبة
ال

 

الرقم 
 باالستبانه

 الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 % المتوسطات
درجة 
 االستجابة

1 E2 

أعطت برامج التمكيف الميني في 
المؤسسات النسكيو القدرة عمى 

 االستقاللية المادية لممرأة

1.06 3.25 65 
بدرجة 
 متكسطة

2 E10 

البرامج التي تمكف النساء في مجاؿ 
الزراعة تعمؿ عمى تحسيف المستكل 

 االقتصادم لمنساء

1.14 3.24 64.8 
بدرجة 
 متكسطة

3 E9 

مكنت البرامج النسكيو النساء مف 
الكقكؼ في كجو العنؼ في مكاف 

 العمؿ المكجو ضدىـ إف كجد

1.17 3.18 63.6 
بدرجة 
 متكسطة

4 E1 

قدمت البرامج النسكيو لممرأة قدرة عمى 
اتخاذ القرار في البيت بالشراكة مع 
 الزكج في التكجو لمعمؿ خارج البيت

1.12 3.18 63.6 
بدرجة 
 متكسطة

5 E3 
مكنت البرامج النسكية المرأة مف 
 المطالبة بحقكقيا في مجاؿ العمؿ

1.15 3.05 61 
بدرجة 
 متكسطة

6 E11 

البرامج التي تمكف النساء في مجاؿ 
الحياكة كالتطريز ذات تأثير عمى 
 تحسيف مستكل النساء اقتصاديا

1.03 2.95 59 
بدرجة 
 متكسطة
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يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة االستجابة : ب-5.4جدكؿ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ اثر برامج التمكيف الميني عمى دخكؿ المرأة 

كسابيا الخبرات المينية المطمكبة . سكؽ العمؿ كا 
 

رتبة
ال

 

الرقم 
 باالستبانه

 الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 % المتوسطات
درجة 
 االستجابة

7 E5 

مكنت البرامج في المؤسسات النسكية 
النساء مف المشاركة في تغير القكانيف 
المتعمقة في قانكف العمؿ كالتي تيدؼ 

 لمشاركة اكبر ليا في سكؽ العمؿ

1.25 2.94 58.8 
بدرجة 
 متكسطة

8 E4 

أعطت البرامج النسكية المرأة القدرة 
عمى الكصكؿ إلى مناصب إدارية 

 عميا في العمؿ

1.05 2.93 58.6 
بدرجة 
 متكسطة

9 E6 
البرامج النسكية مكنت النساء مف حؿ 

 مشاكميا االقتصادية
1.22 2.64 52.8 

بدرجة 
 متكسطة

10 E7 
كجيت البرامج النسكية أنظار النساء 

  المشاركة السياسية بشكؿ اكبرإلى
1.00 1.9 38 

بدرجة 
 قميمة

11 E8 
قدمت البرامج النسكية لممرأة معرفة 

 جيدة لسكؽ العمؿ كمتطمباتو
0.92 1.65 33 

بدرجة 
 قميمة

 56.2 2.81 1.10 الدرجة الكمية   
بدرجة 
 متوسطة

 
عمى برامج التمكيف الميني ( متكسطو) أف درجة االستجابة كانت  (5: 4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كتعزك الباحثة سبب ذلؾ انو % . 65كالتي أعطت القدرة عمى االستقاللية المادية لممرأة، حيث بمغت 
 كبالنسبة لمبرامج النسكية التي قدمت لممرأة .أصبح لدل المرأة مشاريع مينية خاصة بيا مدرة لمدخؿ

، تعزك الباحثة %33معرفة جيدة لسكؽ العمؿ كانت بدرجة قميمة حيث بمغت النسبة المئكية لالستجابة 
 فئة النساء المستفيدات مف ىذه البرامج قميمة كمحدكدة، كلـ تتبادؿ النساء الخبرات المطمكبة أفسبب ذلؾ 

 كقمة . متطمبات السكؽ دائما في تجدد مستمرأففيما بينيا جعؿ ذلؾ ىذه الفئة محدكدة بالعمؿ، كما 
. أماكف التدريب بعد االنتياء مف البرامج تؤدم لفقداف الجانب العممي عند المستفيدات

كسابيا الخبرات  بالنسبة لمدرجة الكمية لمجاؿ اثر برامج التمكيف الميني عمى دخكؿ المرأة سكؽ العمؿ كا 
كتعزك الباحثة سبب ذلؾ قمة البرامج كعدـ . كىي درجة متكسطة% 56.2المينية المطمكبة بمغت 
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استمرارية كمتابعتيا لمنساء ما بعد االنتياء مف البرنامج، فال يككف ىنالؾ برامج تتابعيو أم بمعنى برنامج 
 .يكمؿ األخر

 
النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها  3.4
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية األولى والتي نصها. 1.3.4
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة
 كمف اجؿ فحص الفرضية .الفمسطينية تعزل لطبيعة البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسة نفسيا

 حيث يكضح الجدكؿ one sample t.testلمجمكعة مستقمة  (ت )تـ استخداـ اختيار اختبار 
 test)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقد تـ احتساب قيمة االختبار (6،4)رقـ 

value) عند قيمة االختبار(test value)  عند(0.05≤=)3 
 

يكضح اختبار ت لمفرضية األكلى : أ-6.4جدكؿ 
 

 المتوسط الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

1 
ىنالؾ تنكع في البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات 

 النسكيو
2.99 1.31 -0.06 0.96 

2 
البرامج التي تمكف المرأة مينيا ليا األكلكية في 

 المؤسسات النسكية
3.02 1.21 0.18 0.86 

 0.95 0.06 1.18 3.01 يتـ التركيز عمى البرامج ذات المدل الطكيؿ عاـ فأكثر 3

4 
يتـ التركيز عمى البرامج اليادفة لتعزيز الديمقراطية في 

 فمسطيف
2.69 0.93 -4.51 0.00 

5 
تمكيؿ البرامج يككف بشكؿ كامؿ مف الخارج أم مف 

 الدكؿ المانحة
2.37 0.92 -9.38 0.00 

 0.00 4.33- 1.02 2.68 البرامج التي تطبؽ لفئة محددة مف النساء 6

7 
البرامج التي تيدؼ لرفع المستكل الميني لمنساء تككف 

 مكررة في الكثير مف المؤسسات النسكية
2.84 0.60 -3.63 0.00 

 يكضح اختبار ت لمفرضية األكلى: ب-6.4جدكؿ 
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 المتوسطالفقرات  الرقم
االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

8 
الدكرات التي تقدميا المؤسسة بشكؿ دائـ كلكنيا لفترة 

 قصيرة جدا
2.74 1.00 -3.58 0.00 

9 
يتـ التركيز عمى برامج التثقيؼ بالقكانيف كالتشريعات 

 كحمالت الضغط الخاصة بالنساء
2.74 1.11 -3.21 0.00 

 0.00 5.50- 1.06 2.58 البرامج التعميمية ليا أكلكية مف قبؿ المؤسسات النسكية 10

 0.47 0.72 1.21 3.06 يتـ التركيز عمى البرامج التي تكسب المرأة مينة 11

 0.05 1.98 1.17 3.17 (الخياطة، السكرتاريا، الزراعة )  12

 0.00 2.87- 1.16 2.76عدد الفئات المستفيدة مف البرنامج قميؿ  13

 0.10 1.67 1.22 3.15 يتـ التركيز عمى البرامج المدرة لمدخؿ 14

 3(=≥0.05)عند  (test value)قيمة االختبار
 

أف قيـ مستكل الداللة بمغت عمى التكالي لمفقرات  (6: 4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
(d1,d2,d3,d11,d12,d14()0,96 , 0,86 ,0,95 , 0,47 , 0,05 , 0,10)  كجميعيا قيـ اكبر

لمدرجة  (0.24)كاف قيمة مستكل الداللة بمغت , حيث يتـ رفض جميع ىذه الفقرات  (≥0.05)مف 
(. ≥0.05)الكمية كىي قيمة اكبر مف 

 
عميو فإننا نرفض الفرضية الصفرية نأخذ بالفرض البديؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(0.05≤)  في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية تعزل لطبيعة البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسة
  .نفسيا

 
بمعنى أخر يمكف القكؿ اف البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية، تساىـ بأثر ايجابي كاضح في رفع 

 .المستكل الميني لممرأة الفمسطينية المشاركة بيذه البرامج
 

: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها. 2.3.4

 

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≤)  بيف طبيعة البرامج المقدمة في
 .المؤسسات النسكية كمدل مالئمتيا احتياجات النساء

يكضح اختبار ت لمفرضية الثانية : 7.4جدكؿ 
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الرقم 
 

المجال الثاني 
 

المتوسط 
 

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

1 

البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات النسكيو نابعة عف 
 0.01 2.59 1.12 3.21 دراسة احتياجات النساء

 0.02 2.39 1.04 3.18 تمبي البرامج رغبة المرأة في الكصكؿ لمراكز مينية متقدمة 2

 0.00 3.71- 1.06 2.71مكمفة ماديا لممرأة ىذه البرامج  3

4 

يتـ تقديـ البرامج لمنساء دكف دراسة مسبقة الحتياجات 
 0.00 3.17- 1.05 2.76 النساء

5 

كسائؿ اإلعالـ تقـك بدكرىا بإيصاؿ البرامج لمنساء قبؿ 
 0.00 3.24 1.26 3.30 القياـ بيا

 0.00 4.38- 1.11 2.65 عدـ تكجو النساء عمكما نحك المؤسسات النسكيو 6

 0.00 5.11- 1.01 2.62 فقداف الثقة بأىمية ىذه البرامج مف قبؿ النساء 7

8 

بأنيف اقؿ مرتبة مف )إحساس النساء عمكما بالدكنية 
 0.00 2.97- 1.08 2.77 (الرجؿ

 0.00 7.19- 0.98 2.49 غالبية البرامج تركز عمى القضايا األسرية كالزكجية 9

 0.00 5.38- 1.01 2.60 غالبية البرامج تركز عمى حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية 10

11 

البرامج المقدمة ال تركز عمى النقاط التي تعاني النساء فييا 
 0.00 4.71- 1.17 2.60 مف الدكنية

 0.00 2.58- 1.08 2.81 الدرجة الكمية

 3(=≥0.05)عند  (test value)قيمة االختبار
 

لمفقرات (0.2_0.0)أف قيـ مستكل الداللة تراكحت ما بيف  (7: 4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
حيث يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية عمى انو ال يكجد عالقة ذات  (≥0.05)جميعيا قيـ اصغر مف 

بيف طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسكية كمدل  (≥0.05)داللة إحصائية عند مستكل 
. مالئمتيا الحتياجات النساء

 
بمعنى أخر يمكف القكؿ قمة االنسجاـ ما بيف البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية كاحتياجات 

 .النساء
: النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة والتي نصها. 3.3.4
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في رفع المستكل الميني لممرأة  (≥0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. الفمسطينية تعزل لمنكع االجتماعي بالنظرة المجتمعية لعمؿ المرأة الميني

 
يوضح اختبار ت لمفرضية الثالثة : أ-8.4جدول 

 

 المتوسط المجال الثالث الرقم

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 تي

مستوى 
 الداللة

1 

الصكرة النمطية التي يككنيا المجتمع عف المرأة كربة بيت 
 0.00 5.03- 1.03 2.62 كليس كامرأة عاممة في المجاؿ الميني

 0.00 4.08- 0.96 2.71 انشغاؿ المرأة المكظفة بشؤكف منزليا 2

 0.00 8.29- 0.93 2.44 الثقافة التقميدية لمرجاؿ أف النساء ال تصمح لمعمؿ الميني 3

4 

العادات كالتقاليد تحد مف مشاركة مينية لممرأة في سكؽ 
 0.00 7.66- 0.96 2.47 العمؿ

5 

االنطباع السائد بأف المينة مف اختصاص الرجاؿ كليس 
 0.00 6.68- 1.02 2.50 النساء

 0.00 5.01- 1.09 2.60 القيكد االجتماعية عمى حرية المرأة في الحركة 6

 0.00 3.95- 1.12 2.68 تدني المستكل التعميمي لدل العامالت 7

 0.00 3.86- 1.11 2.69 (الحمؿ كاإلنجاب)الكظائؼ الفسيكلكجية لممرأة  8

 0.00 4.05- 1.06 2.69 عدـ قدرة النساء المكظفات عمى منافسة زمالئيف الرجاؿ 9

 0.00 3.41- 1.11 2.72 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ المؤسسات 10

 0.00 4.96- 1.08 2.61 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ األسرة 11

 0.00 6.11- 1.02 2.54 التنافس بيف النساء أنفسيف داخؿ المؤسسة 12

 0.00 5.57- 1.03 2.58 قمع طمكح المرأة في التنشئة االجتماعية 13

 0.00 4.30- 1.07 2.67 إحساس النساء  أف الرجؿ أكثر قدرة منيف عمى القيادة 14

 0.00 3.58- 1.10 2.71 خكؼ النساء عمكما مف االختالط بالرجاؿ 15

 0.00 6.53- 1.07 2.49 عدـ كعي النساء عمكما بحقيف في العمؿ 16

17 

عدـ كجكد رغبة لدل النساء المكظفات بتحسيف مركزىف 
 0.00 5.19- 1.14 2.57 الكظيفي

 0.00 9.04- 1.13 2.25 قبكؿ النساء عمكما بممارسة دكر المساعد لمرجؿ 18

 0.00 5.40- 1.06 2.59 الدرجة الكمية

 3(=≥0.05)عند  (test value)قيمة االختبار
لجميع الفقرات بما  (0.0)أف قيـ مستكل الداللة بمغت جميعيا  (8: 4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

حيث يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية عمى انو ال  (≥0.05)فييا الدرجة الكمية كجميعيا قيـ اصغر مف 
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في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية  (≥0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. تعزل لمنكع االجتماعي بالنظرة المجتمعية لعمؿ المرأة الميني

 
يتضح مف الشرح السابؽ انو ىناؾ تغير بالنظرة المجتمعية لعمؿ المرأة الميني، كاف النظرة المجتمعية 
ال تؤثر سمبا عمى عمؿ المرأة، بؿ عمى العكس أصبحت تؤثر أيحابي كتحفز عمى عمؿ النساء كتنظر 

 .لممرأة أنيا عنصر فعاؿ كمنتج
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة كالتي نصيا. 4.3.4
 

في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية (≥0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
. تعزل لبرنامج التمكيف االقتصادم

 
يكضح اختبار ت لمفرضية الرابعة : أ-9.4جدكؿ 

 

 المتوسط المجال الرابع الرقم

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 تي

مستوى 
 الداللة

 0.04 2.11 1.17 3.18 قبكؿ النساء عمكما بممارسة دكر المساعد لمرجؿ 1

2 

قدمت البرامج النسكيو لممرأة قدرة عمى اتخاذ القرار في 
 0.00 2.94 1.14 3.24 البيت بالشراكة مع الزكج في التكجو لمعمؿ خارج البيت

3 

أعطت برامج التمكيف الميني في المؤسسات النسكيو القدرة 
 0.48 0.71- 1.03 2.95 عمى االستقاللية المادية لممرأة

4 

مكنت البرامج النسكية المرأة مف المطالبة بحقكقيا في 
 0.03 2.21 1.12 3.18 مجاؿ العمؿ

5 

أعطت البرامج النسكية المرأة القدرة عمى الكصكؿ الى 
 0.00 3.29 1.06 3.25مناصب إدارية عميا في العمؿ 

6 

مكنت البرامج في المؤسسات النسكية النساء مف المشاركة 
في تغير القكانيف المتعمقة في قانكف العمؿ كالتي تيدؼ 

 0.57 0.57 1.15 3.05 لمشاركة اكبر ليا في سكؽ العمؿ

 0.37 0.90- 1.05 2.93 البرامج النسكية مكنت النساء مف حؿ مشاكميا االقتصادية 7

 
يكضح اختبار ت لمفرضية الرابعة : ب-9.4جدكؿ 
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 المتوسط المجال الرابع الرقم

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 تي

مستوى 
 الداللة

8 

كجيت البرامج النسكية أنظار النساء الى المشاركة 
 0.52 0.64- 1.25 2.94 السياسية بشكؿ اكبر

9 

قدمت البرامج النسكية لممرأة معرفة جيدة لسكؽ العمؿ 
 0.00 4.06- 1.22 2.64 كمتطمباتو

10 

مكنت البرامج النسكيو النساء مف الكقكؼ في كجو العنؼ 
 1.00 1.90 في مكاف العمؿ المكجو ضدىـ إف كجد

-

15.09 0.00 

11 

البرامج التي تمكف النساء في مجاؿ الزراعة تعمؿ عمى 
 0.92 1.65 تحسيف المستكل االقتصادم لمنساء

-

20.23 0.00 

 0.18 2.77- 1.10 2.81 الدرجة الكمية  

 3(=≥0.05)عند  (test value)قيمة االختبار
 

أف قيـ مستكل الداللة بمغت عمى التكالي لمفقرات  (9: 4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
(e3,e6,e7,e8 ()0,48 , 0,57 , 0,37 , 0,52)  كجميعيا قيـ اكبر مف(0.05≤)  حيث يتـ

( 0.00)بمغت  (e2,e4,e5,e9,e10,e11 )كاف قيـ مستكل الداللة لمفقرات , رفض جميع ىذه الفقرات 
كعمية فإننا نقبؿ جميع ىذه الفقرات أما بالنسبة لمدرجة الكمية فقد بمغت قيمة  (≥0.05)كىي قيمة اقؿ

كعمية فإننا نرفض الفرضية الصفرية  (≥0.05)كىي قيمة اكبر مف  (0.18)مستكل الداللة ليا 
في رفع (≥0.05)كنأخذ بالفرض البديؿ عمى انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

. المستكل الميني لممرأة الفمسطينية تعزل لبرنامج التمكيف االقتصادم
 

يتضح مف خالؿ ما تـ شرحو مسبقا أف برنامج التمكيف االقتصادم يعمؿ بشكؿ فعاؿ كايجابي عمى 
 .رفع المستكل الميني لمنساء، كيساعدىا عمى معرفة متطمبات السكؽ
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الفصل الخامس 
 _____________________________________________________

االستنتاجات والتوصيات 
 

 مقدمة 1.5
 

لقد حاكلت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة بفصكليا التراكمية السابقة،تكضيح أىـ البرامج المينية التي 
تعمؿ عمييا المؤسسات النسكية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كالدكر الذم لعبتو ىذه البرامج في تحديد 

المستكل الميني الذم تقؼ عنده المرأة الفمسطينية، فقد تناكلت الدراسة ىذه المنظمات ببرامجيا بالشكؿ 
.   المفصؿ كاآلثار االقتصادية ليذه البرامج عمى الفئات المستفيدة

 
كبالنظر إلى نتائج التحميؿ اإلحصائي كتفسيرىا إضافة إلى تفسير عالقة المتغيرات بإجابات 

المبحكثيف، كاف ال بد مف الكقكؼ عند بعض االستنتاجات كالمقترحات حتى تتـ الدراسة بشكميا 
. المنطقي كالفاعؿ كاإلفادة منيا بأكبر صكرة ممكنة مف كافة الدارسيف كالميتميف

 
 االستنتاجات 2.5

 
: يمكف تمخيص استنتاجات الدراسة كما يأتي

 
مف خالؿ قراءة النتائج كاالطالع عمى الدراسات السابقة، نجد انو ىنالؾ الكثير مف المؤسسات النسكية 
المتكاجدة في محافظة راـ اهلل كالبيرة، اغمبيا يرفع شعارات العمؿ عمى رفع المستكل االقتصادم لمنساء 

مع انو عمى ارض الكاقع تككف برامجيا بعيده كؿ البعد عف برامج تمكيف النساء . كتمكينيف مينيا
نيا ترفع مجرد شعارات ال أكثر ببرامج مكررة عند اغمب المؤسسات، كىذا ما ينسجـ مع ما  مينيا، كا 
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، حيث أكدت دراستو أف المؤسسات النسكية تقدـ نشاطات كبرامج (2007يكنس،  )ذكره الباحث 
 .متنكعة كمتشابيو إلى حد كبير

 
بعنكاف احتياجات النساء  (1997 )كذلؾ تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة لمركز بيساف لمبحكث كاإلنماء 
: المستفيدات مف برامج المؤسسات النسكية في محافظة راـ اهلل كالبيرة

 
كانت الدراسة تيدؼ لمعرفة أىـ االحتياجات لمنساء المكاتي يترددف عمى المؤسسات النسكية في 
محافظة راـ اهلل كالبيرة، تكصمت الدراسة إلى أف االحتياج األكؿ لدل الفئة المستيدفة ىك الحاجة 
دارم كأنيا ال تتكاجد لدل المؤسسات النسكية مثؿ ىذه البرامج القائمة  لبرامج تدريب ميني كفني كا 

كأظيرت الدراسة انو ىنالؾ نقص كاضح في الخبرة العممية لدل المستفيدات مف برامج . بشكؿ دائـ
. التمكيف االقتصادم في إدارة المشاريع الخاص بيف

 
أصبح ىناؾ تغير ايجابي كاضح بالنسبة لمنظرة المجتمعية لعمؿ المرأة، أصبح المجتمع ينظر لممرأة 

 عنصر فعاؿ كمنتج، كيشجع عمى التعميـ كالعمؿ بعكس ما كاف سائد مف نظرة تقميدية ك أنياالعاممة 
نيا ال تصمح لمعمؿ الميني المتخصص، ىذا ما جاء بالنتائج ليذه الدراسة  صكرة نمطية لعمؿ المرأة كا 

في دراستو التي بينت أف المعيقات االجتماعية  (2007نزاؿ،  )مما يجعمنا نختمؼ تماما مع الباحث 
مرتبطة بنمط المجتمع الذككرم، كتقسيـ األدكار في المجتمع بما يحصر نشاط المرأة في الكاجبات 

 .المنزلية، كأنيا ال تزاؿ تشكؿ التحدم األكبر أماـ تكجيات النساء نحك العمؿ
حيث ىذه الدراسة بينت  ىنالؾ تغير كاضح عمى أفراد المجتمع كخاصة الذككر بالنظر لعمؿ المرأة 

. الميني
 

كنتفؽ بيذه الدراسة بما خرجت مف نتائج عف أثار برامج التمكيف عمى الفئات المستفيدة مع ما تـ 
إصدارة مف مجمد لمؤسسة مفتاح عف أىمية دكر البرامج اإلنتاجية في تحسيف الكضع االقتصادم 

لمنساء التي تعمؿ عمى تقميؿ العنؼ المكجو ضدىف، كالتسمح بمينة يعطي المرأة القدرة عمى مكاجية 
.  تحديات الزمف كمصاعبو

 
بأس بيا مف النساء  جاءت ىذه الدراسة لتأكد أف البرامج التي تقدميا ىذه المؤسسات تخدـ فئات ال

بمختمؼ األماكف كاألعمار، كأنيا تمبي حاجة بعض الشرائح في المجتمع الفمسطيني، مف خالؿ تقديميا 
لبرامج تنمكية في المجاؿ االجتماعي خاصة مثؿ التكعية كالنكع االجتماعي كالحد مف العنؼ المكجو 

.  ضد النساء، كانو ىنالؾ برامج أخذت طابع االغاثي ألسر فقيرة كمساعدتيا
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مف جية ثانية تشير نتائج الدراسة انو طبيعة البرامج التي تقدميا المؤسسات النسكية لـ يطرأ عمييا 
الكثير مف التغير الجذرم منذ لحظة تأسيسيا، في حيف انو ىنالؾ مؤسسات نسكيو ليا أكثر مف أربعة 

نيا حافظت عمى مجمكعة مف البرامج الركتينية  .عقكد قائمة، كا 
 

أظيرت الدراسة أف المؤسسات النسكية ال تركز بالشكؿ المطمكب عمى البرامج التي تكسب المرأة مينة 
دائمة، حيث أف بعض ىذه المؤسسات ال يكجد لدييا برنامج ميني قائـ كدائـ بحد ذاتو، إال إذا استثنينا 
جمعية إنعاش األسرة في برامجيا المختمفة مف تطريز كحياكة كتجميؿ كسكرتاريا، كلكف المأخذ عمى 

 .مثؿ ىذه المؤسسة أنيا مكمفة ماديا لمنساء
 

مما أظيرتو بشكؿ كاضح ىذه الدراسة ىك غياب التنسيؽ ما بيف المؤسسات النسكية، بحيث انو ىنالؾ 
تكرار مستمر لنفس البرنامج كبكقت متالـز ألكثر مف مؤسسة، اتضح انو المستفيدات قد أخذف 

.  التدريب نفسو مف أكثر مف مؤسسة كبنفس العاـ
 

بالرغـ مف انو يتـ التركيز في بعض البرامج عمى إكساب المرأة مينة، إال انو ال يتـ التركيز عمى 
البرامج المدرة لمدخؿ لتمكينيا اقتصاديا، كفتح مجاؿ العمؿ أماميا، كبالتالي فاف إكسابيا مينة ال 

يفيدىا في ظؿ افتقارىا لممكارد المادية، فقد أثبتت الدراسة انو الكضع االقتصادم لمنساء المستفيدات 
دكف المتكسط، بسبب قمة المشاريع المدرة لمدخؿ المكاتي يتأممف الحصكؿ عمى مثؿ ىذا النكع مف 

البرامج، عف طريؽ تعمـ بعض الميف كالخياطة كالتصنيع الغذائي أك تقديـ مساعده في إنشاء مشاريع 
 .خاصة كتربية األغناـ كالدكاجف

 
بينت الدراسة أف لكسائؿ اإلعالـ دكر كبير في خدمة المشاريع النسكية، ال يتـ التركيج لعدد كبير مف 

المشاريع قبؿ تنفيذىا، مما يعكس عدـ معرفة كثير مف النساء لمبرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات 
. النسكية

 

أظيرت ىذه الدراسة انو يتـ دراسة احتياجات النساء قبؿ تقديـ أية برنامج لخدمتيف، بالتالي فاف ىذه 
البرامج تمبي رغبات أعداد ال باس بيا مف النساء، لكف يؤخذ باالحتياج الثانكم كيترؾ االحتياج 

الرئيسي، فقد أظيرت الدراسة أف الفئات المستيدفة مف قبؿ المؤسسات النسكية ليا احتياج أساسي 
كىك مشاريع خاصة مدرة لمدخؿ ك تعمـ مينة أك ميارات اإلدارة في التسكيؽ، كلكنة لضعؼ المكارد 

المالية لدل المؤسسات كاعتمادىا عمى البرامج الممكلة مف الدكؿ المانحة كالتي تككف بأغمب األحياف 
كفؽ أجندة خاصة بعمؿ ىذه الجية، فإنيا تبدؿ ىذه المؤسسات النسكية في األكلكيات لدل النساء، 
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كيككف سمـ أكلكيات غي ىذه الحالة قد قمب اتجاىو، ال بد مف اإلشارة لنقطة ميمة باف النساء في 
المجتمع الفمسطيني ىف بحاجة ألم برنامج ميني أك ثقافي أك نفسي أك اغاثي أك تنمكم بسبب 

 .الكضع العاـ مف احتالؿ كخنؼ لمحريات العامة
 

أظيرت الدراسة أيضا أف الكظائؼ الفسيكلكجية لممرأة كعدـ قدرة العامالت عمى منافسة زميالتيف 
تعتبر مف األمكر الثانكية التي تحد مف قدرة المرأة مف المشاركة المينية ككصكليا إلى مراكز مينية 

. متقدمة
 

مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف المستفيدات مف برامج التمكيف قد اجمعف عمى أىمية برامج التمكيف 
الميني المقدمة مف المؤسسات النسكية كأنيا ذات فائدة كبيرة لمنساء، إذ أف ىذه البرامج أعطت المرأة 

القدرة عمى االستقاللية المادية، كحسنت الكضع االقتصادم ليا، بالتالي مكنت المرأة مف مكاجية 
العنؼ المكجو ضدىا مف قبؿ الرجؿ، كساعدتيا عمى إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات في المنزؿ 

كاألمكر المتعمقة باألسرة، خمقت برامج التمكيف لدل المرأة القدرة عمى معرفة حقكقيا ككاجباتيا كبالتالي 
. مكنتيا مف المطالبة بحقكقيا في مجاؿ العمؿ، كما مكنتيا مف الكصكؿ إلى مناصب إدارية عميا

 
 التوصيات 3.5

 
: في ضكء ىذه الدراسة كاستنتاجاتيا، فقد خرجت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات كىي

 
  التعاكف كالتنسيؽ بيف المؤسسات النسكية، كبالتالي تجنب التداخؿ في البرامج التي يتـ تنفيذىا

. ك حتى ال يتكرر نفس البرنامج لنفس الفئة المستيدفة
  كجكد برامج مينية مختصة لممستفيدات، تراعي الميف المطمكبة في السكؽ بشكؿ دائـ

 .كمستمر

  تبني المؤسسات النسكية تنفيذ برامج مينية مشتركة تككف عمى مستكل اكبر مف البرامج
 .المعتادة كتغطي فئة مستفيدة اكبر

  الحاجة لفتح كرش عمؿ كأماكف خاصة بالميف لمتابعة النساء المشاركات بالبرامج، لتتمكف مف
الحصكؿ عمى التدريب كالخبرة المطمكبة منيا، كبالتالي استقالليا ماديا مف خالؿ إنشاء 

 .مشركع خاص بيا
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  ،دراسة ك تقيـ لمبرامج القائمة في المؤسسة، لتحديد األسباب التي تعيؽ نجاح ىذه البرامج
كمحاكلة تجازكىا كالتغمب عمى المصاعب، كمعرفة أسباب نجاح البرامج األخرل كالعمؿ عمى 

 تعزيز ىذا النجاح 

  إف المشاريع الصغيرة كالمدرة لمدخؿ تعتبر مطمب أكؿ لدل الفئات المستفيدة مف البرامج في
 إيجادالمؤسسات النسكية، كمف ىذا المنطمؽ كألىمية ىذه المشاريع في دعـ االقتصاد األسرم، 
 آلية عمؿ لممساعدة ببرامج خاصة ليذه المشاريع، كالتدريب عمى إدارتيا مف قبؿ النساء 

  تطكير خطط تنمكية لممؤسسات النسكية لمعمؿ عمى زيادة مصادرىا المادية كاستقالؿ التمكيؿ
عف الخارج، كذلؾ عف طريؽ تبنييا لممشاريع كالبرامج المدرة لمدخؿ، مف اجؿ الكصكؿ لمرحمة 

 . التمكيؿ الذاتي كبالتالي االستقاللية في خطط كبرامج المؤسسة عف أجندة الممكؿ الخارجي

  عطاء ىذا البرنامج األكلكية االىتماـ ببرنامج التمكيف الميني لكؿ مينة لمنساء بشكؿ خاص كا 
 .ما بيف كؿ البرامج لما لو مف أثار ايجابية عمى تطكير عمؿ المرأة 

  التنسيؽ بيف برامج كزارة المرأة الخاصة في التطكير الميني لمنساء كبرامج المؤسسات النسكية
عطاء قكة اكبر لمبرامج المينية المطركحة في المستقبؿ  .لكي يتـ تكاتؼ الجيكد، كا 

  تشكيؿ ىيئة مف المنظمات النسكية ميمتيا الدفاع كالمطالبة بحقكؽ المرأة في مجاؿ العمؿ
 .كقانكف العمؿ

  البدء بإحصائيات لمفئات المستفيدة مف المؤسسات النسكية، بشكؿ دقيؽ كمكثؽ بسجالت
 .رسمية، ليسيؿ الرجكع إلييا عند الحاجة

  محاكلة الكصكؿ إلى القرل النائية كالمناطؽ الميمشة كتقديـ البرامج النسكية ليا، كعدـ التركيز
 .عمى منطقة المركز لكحدىا
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 االستبياف : 1ممحؽ 
 

 

 جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا  
بناء المؤسسات -  معيد التنمية المستدامة

أختي المبحكثة  
 

تحية طيبة كبعد،،، 
 

: تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف
 

دكر البرامج المقدمة في المؤسسات النسكيو في رفع المستكل الميني لممرأة الفمسطينية في 
محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الفئة المستفيدة مف ىذه المؤسسات 

 
بناء - أبو ديس، برنامج التنمية المستدامة / ذلك كمتطمب لممعهد من جامعة القدس 

المؤسسات، فإنني أرجو منك التفضل بتعبئة االستبيان التي تم إعدادها لهذا الغرض، 
آممة تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة، عممًا بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن 

. تستخدم إال ألغراض البحث العممي ومن خالل رزم إحصائية
 

" شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ"
 

 ندكة البرغكثي: الباحثة
 ربيع عكيس. د: بإشراؼ
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: معمومات شخصية: القسم األول
 

الرجاء كضع رقـ اإلجابة المناسبة ك التي تنطبؽ عميؾ في المربع مقابؿ كؿ عبارة أك اإلجابة في الفراغات بالشكؿ 
 :الذم ينطبؽ عميؾ

 
A1 العمر  1 )20-30  2 )31-40 3 )41-50  4 )51سنة فما فكؽ  

A2 مكان السكن  1)  مخيـ (3مدينة  (2قرية 

A3 الحالة االجتماعية  1)  أرممة (4مطمقة   (3متزكجة   (2عزباء 

A4 المؤهل العممي  1) أعمى مف ذلؾ  (4بكالكريكس   (3دبمـك   (2اقؿ مف الثانكية العامة 

A5  مرتفع(3متكسط  (2متدني  (1  معدل الدخل لمعائمة شهريا 

A6 مكان العمل إن وجد  ........................................... 

 
A7 تمقيتيا يرجى تعبئة النمكذج التالي حكؿ البرامج التي: 

 
 الرقم اسم البرنامج مدة البرنامج  اسم المؤسسة المنفذة لمبرنامج

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 
طبيعة البرامج المقدمة في المؤسسات النسوية  : القسم الثاني

 
بدرجة 
قميمة 
 جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 B الفقرة

ىنالؾ تنكع في البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات      
 النسكيو 

B1 

البرامج التي تمكف المرأة مينيا ليا األكلكية في      
 المؤسسات النسكية

B2 

يتـ التركيز عمى البرامج ذات المدل الطكيؿ عاـ      
 فأكثر 

B3 

 البرامج اليادفة لتعزيز الديمقراطية يتـ التركيز عمى     
 في فمسطيف

B4 
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تمكيؿ البرامج يككف بشكؿ كامؿ مف الخارج أم      
 مف الدكؿ المانحة 

B5 

 B6 البرامج تطبؽ لفئة محددة مف النساء      

البرامج التي تيدؼ لرفع المستكل الميني لمنساء      
 تككف مكررة في الكثير مف المؤسسات النسكية 

B7 

الدكرات التي تقدميا المؤسسة بشكؿ دائـ كلكنيا      
 لفترة قصيرة جدا 

B8 

يتـ التركيز عمى برامج التثقيؼ بالقكانيف      
 كالتشريعات كحمالت الضغط الخاصة بالنساء 

B9 

البرامج التعميمية ليا أكلكية مف قبؿ المؤسسات      
 النسكية 

B10 

 يتـ التركيز عمى البرامج التي تكسب المرأة مينة     

  (الخياطة، السكرتاريا، الزراعة ) 

B11 

 B12 عدد الفئات المستفيدة مف البرنامج قميؿ     

التطريز، فف )يتـ التركيز عمى البرامج المدرة لمدخؿ     
 (الطبخ المعارض

B13 

الفئات المستفيدة مف البرامج تتركز في مركز      
 المدينة كتيمش القرل

B14 

 
B15 حددم المجاالت التي يتـ التركيز عمييا في المؤسسات النسكية  

( 14-1رتبي حسب األىمية مف )
 

 ترتيب يأعط الفقرة الرقم
 14-1من 

 ترتيب أعطي الفقرة الرقم
 14-1من 

  تنمية المرأة 8  الطفكلة المبكرة 1

  صحة عامة 9  حقكؽ المرأة كحقكؽ اإلنساف 2

  المجاؿ السياسي 10  ثقافية كاجتماعية 3

  رعاية مسنيف 11  تعميـ كتدريب 4

  تنظيـ األسرة 12  تكعية كتنمية المجتمع 5

  البحث العممي 13  مشاريع تنمكية اقتصادية 6

  مجاالت أخرل 14  برامج شبابية 7

 
 

البرامج المقدمة في المؤسسات النسوية بناء عمى دراسة احتياجات النساء :القسم الثالث
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بدرجة 
 قميمة جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 C الفقرة

البرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات النسكيو      
نابعة عف دراسة احتياجات النساء مسبقا قبؿ 

 تنفيذ البرنامج 

C1 

تمبي البرامج رغبة المرأة في الكصكؿ لمراكز      
 مينية متقدمة 

C2 

 C3 مكمفة ماديا لممرأة ىذه البرامج      

يتـ تقديـ البرامج لمنساء دكف دراسة مسبقة      
 الحتياجات النساء

C4 

كسائؿ اإلعالـ تقـك بدكرىا بإيصاؿ البرامج      
 لمنساء قبؿ القياـ بيا 

C5 

عدـ تكجو النساء عمكما نحك المؤسسات      
 النسكيو 

C6 

 C7 فقداف الثقة بأىمية ىذه البرامج مف قبؿ النساء      

بأنيف اقؿ )إحساس النساء عمكما بالدكنية      
  (مرتبة مف الرجؿ

C8 

غالبية البرامج تركز عمى القضايا األسرية      
 كالزكجية 

C9 

غالبية البرامج تركز عمى حقكؽ اإلنساف      
 كالديمقراطية 

C10 

 

 

البرامج المقدمة ال تركز عمى النقاط التي تعاني     
 النساء فييا مف الدكنية

C11 

 
C12رتبي أكلكيات كاحتياجات النساء مف البرامج في المؤسسات النسكية  :

( 9-1رتبي األىمية مف  )
 

 ترتيب يأعط الفقرة الرقم
 9-1من 

 ترتيب يأعط الفقرة الرقم
 9-1من 

  التثقيؼ 6  التعميـ 1

  مراكز صنع القرار 7  الصحة 2

  القكانيف كالتشريعات 8  الكقاية مف العنؼ 3
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  الشفافية كالمساءلة 9  زيادة الدخؿ 4

  البطالة كالتشغيؿ 5

 
مدى تأثير النظرة المجتمعية عمى عمل المرأة المهني  : القسم الرابع

 
بدرجة 
قميمة 
 جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 D الفقرة

 

 

الصكرة النمطية التي يككنيا المجتمع عف المرأة كربة     
 بيت كليس كامرأة عاممة في المجاؿ الميني 

D1 

انشغاؿ المرأة بشؤكف منزليا يبعدىا عف العمؿ      
 الميني

D2 

الثقافة التقميدية لمرجاؿ إف النساء ال تصمح لمعمؿ      
 الميني 

D3 

العادات كالتقاليد تحد مف مشاركة مينية لممرأة في      
 سكؽ العمؿ 

D4 

 

 

االنطباع السائد بأف المينة مف اختصاص الرجاؿ     
 كليس النساء

D5 

 D6 القيكد االجتماعية عمى حرية المرأة في الحركة     

 D7 تدني المستكل التعميمي لدل العامالت     

 D8 (الحمؿ كاإلنجاب)الكظائؼ الفسيكلكجية لممرأة      

عدـ قدرة النساء المكظفات عمى منافسة زمالئيف      
 الرجاؿ

D9 

 D10 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ المؤسسات      

 D11 سيطرة الرجاؿ عمى القرار داخؿ األسرة     

 D12 التنافس بيف النساء أنفسيف داخؿ المؤسسة     

 D13 قمع طمكح المرأة في التنشئة االجتماعية     

إحساس النساء عمكما أف الرجؿ أكثر قدرة منيف      
 عمى القيادة

D14 

 D15 خكؼ النساء عمكما مف االختالط بالرجاؿ     

 D16 عدـ كعي النساء عمكما بحقيف في العمؿ      

عدـ كجكد رغبة لدل النساء المكظفات بتحسيف      
 مركزىف الكظيفي

D17 

قبكؿ النساء عمكما بممارسة دكر المساعد لمرجؿ في       D18 
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 العمؿ

 
كسابها الخبرات المهنية : القسم الخامس مساهمة برامج التمكين االقتصادي لممرأة في الدخول لسوق العمل وا 

 .المطموبة
 

بدرجة 
قميمة 
 جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 E الفقرة

قدمت البرامج النسكيو لممرأة قدرة عمى اتخاذ القرار في      
البيت بالشراكة مع الزكج في التكجو لمعمؿ خارج 

 البيت

E1 

أعطت برامج التمكيف الميني في المؤسسات النسكيو      
 القدرة عمى االستقاللية المادية لممرأة 

E2 

مكنت البرامج النسكية المرأة مف المطالبة بحقكقيا في      
 مجاؿ العمؿ 

E3 

أعطت البرامج النسكية المرأة القدرة عمى الكصكؿ الى      
 مناصب إدارية عميا في العمؿ 

E4 

مكنت البرامج في المؤسسات النسكية النساء مف      
المشاركة في تغير القكانيف المتعمقة في قانكف العمؿ 

 كالتي تيدؼ لمشاركة اكبر ليا في سكؽ العمؿ 

E5 

البرامج النسكية مكنت النساء مف حؿ مشاكميا      
 االقتصادية

E6 

كجيت البرامج النسكية أنظار النساء إلى المشاركة      
 السياسية بشكؿ اكبر

E7 

 

 

قدمت البرامج النسكية لممرأة معرفة جيدة لسكؽ العمؿ     
 كمتطمباتو

E8 

مكنت البرامج النسكيو النساء مف الكقكؼ في كجو      
 العنؼ في مكاف العمؿ المكجو ضدىـ إف كجد

E9 

البرامج التي تمكف النساء في مجاؿ الزراعة تعمؿ      
 عمى تحسيف المستكل االقتصادم لمنساء 

E10 

البرامج التي تمكف النساء في مجاؿ الحياكة كالتطريز      
 ذات تأثير عمى تحسيف مستكل النساء اقتصاديا 

E11 
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أسماء السادة المحكميف لالستبياف  : 2ممحؽ 
 

المؤهل العممي المسمى الوظيفي اسم المشرف 
 محاضر  دكتكراه في عمـ االجتماع جامعة القدس المفتكحة  عبد الكريـ مزعؿ

 ماجستير في النكع االجتماعي اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي   عفاؼ الزبدة
 ماجستير في التنمية كالقانكف المديرة العاـ– طاقـ شؤكف المرأة  سريدا عبد حسيف
محمؿ إحصائي مدرس - ككالة الغكثخمدكف عناية 
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فهرس المالحق  
 

العنوان الرقم 
 

الصفحة 

 67............................................................... االستبياف 1
 73....................................... أسماء السادة المحكميف لالستبياف 2
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 األشكالفهرس 
 

العنوان الرقم 
 

الصفحة 

 33............ ..............................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمعمر 1.3
 34 .........................................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمسكف 2.3
 34.............................. تكزيع عينة الدراسة تبعان لمحالة االجتماعية 3.3
 35........... ......................تكزيع عينة الدراسة تبعان لممؤىؿ العممي 4.3
 36.......... ..................تكزيع عينة الدراسة تبعان لدخؿ العائمة شيريا 5.3
 37......... ............................تكزيع مجتمع الدراسة حسب المينة 6.3
 39................................. تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ البرنامج 7.3
 40........ ..........................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمدة البرنامج 8.3
 41....... ...................تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ المؤسسة المنفذة 9.3



 75 

فهرس الجداول 
 

العنوان الرقم 
 

الصفحة 

 30...... ...................تكزيع مجتمع الدراسة حسب المؤسسات النسكية 1.3
 31 ...........................تكزيع عينة الدراسة حسب المؤسسات النسكية 2.3
 32.. ........................................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمعمر 3.3
 33.. .................................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمكاف السكف 4.3
 34. .............................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمحالة االجتماعية 5.3
 35.. ..............................تكزيع عينة الدراسة تبعان لممؤىؿ العممي 6.3
 36. ...........................تكزيع عينة الدراسة تبعان لدخؿ العائمة شيريا 7.3
 37. ........................................تكزيع عينة الدراسة تبعان لممينة 8.3
 38.. ................................تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ البرنامج 9.3

 30. .................................تكزيع عينة الدراسة تبعان لمدة البرنامج 10.3
 40.......................... تكزيع عينة الدراسة تبعان السـ المؤسسة المنفذة 11.3
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  1.4

 .............................................االستجابة لمجاالت الدراسة
43 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  2.4
االستجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ طبيعة البرامج المقدمة 

. .........................................في المؤسسات النسكية

44 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية  درجة  3.4
االستجابة ألفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ البرامج التي تقدميا  المؤسسات 

. .....................النسكية بناءان عمى دراسة احتياج النساء

46 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  4.4
االستجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ تأثير النظرة المجتمعية 

.. ....................................عمى عمؿ المرأة الميني

48 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  5.4
االستجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاؿ اثر برامج التمكيف 

الميني عمى دخكؿ المرأة سكؽ العمؿ كاكتسابيا الخبرات المينية 
................................................................ المطمكبة

51 
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