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 .العمم والمثابرةإلى روح والدتي ووالدي المذان زرعا في نفسي حب 
 

 إلى أمي الحنون من أىدتني أعز ما تممك 
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أية درجة عميا لم يقدم لنيل  ،أو أي جزء منيا ،ىذه الرسالة نوأباستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، 

 .آخرألي جامعة أو معيد 
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 ب
 

 شكر وعرفان
 

والحمد هلل الذي أنعم عمي بالصحة وأمدني بالطاقة وأعانني عمى إنجاز ىذا العمل  أولً  الشكر
أتقدم بعظيم الشكر ، "يشكر اهلل من ل يشكر الناس ل"ومن منطمق الحديث الشريف  .المتواضع

والعرفان إلى جامعة القدس ممثمة برئيسيا وموظفييا وأساتذتيا األفاضل، إلسياماتيم العظيمة في 
 .التقدم العممي ليذا البمد من خالل التشجيع عمى إجراء األبحاثتحقيق 

 
كما أتقدم بالشكر إلى جميع العاممين في معيد التنمية المستدامة من إداريين وأكاديميين لتعاونيم 

 .وتوجيياتيم القيمة وأخص بالذكر رئيس الدائرة الدكتور زياد قنام
 

رافو المتواصل معي أثناء فترة إجراء ىذه الدراسة كما أود أن أشكر الدكتور أحمد أبو دية إلش
 .وتوجيياتو ومالحظاتو القيمة

 
وأشكر محكمي استبانة ىذه الدراسة الدكتور محسن عدس، والدكتور عبد الوىاب الصباغ، والدكتور 
عزمي األطرش، والدكتورة فدوى المبدي، والدكتور عبد الرحمن الحاج، والدكتورة غدير الخروبي، 

 .محمد أبو زايد والدكتور
 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة وأخص بالشكر 
محسن عدس شكر الدكتور أالمؤسسات التي تعاونت وأبدت اىتماما وقامت بتعبئة الستبانة، و 

كما أشكر جميع األصدقاء الذين كان  والدكتور أكرم خروبي لما قاما بو من جيد في تحميل البيانات، 
 .لتشجيعيم ومساندتيم المعنوية لي أثر كبير في إتمام ىذه الدراسة المتواضعة

 
 

 نجاح محي الدين الخطيب
 

  



 ج
 

 :تعريف المصطمحات
  

نمط من الدوافع واألىداف والمعتقدات والقيم والتجاىات والسموك،  :  الدور
فيمن يشغل وظيفة ما، أو يحتل يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه  التي

، والدور الذي يصف السموك المتوقع من وضعا اجتماعيا معينا
 (.1996الجميمي، )شخص في موقف ما 

رأة في المجتمع، خمة بين الرجل والماعممية دراسة العالقات المتد :  النوع االجتماعي
وتحكميا عوامل مختمفة اقتصادية واجتماعية ات تحدد ىذه العالق

وثقافية وسياسية وبيئية عن طريق تأثيرىا عمى قيمة العمل في 
األدوار اإلنجابية واإلنتاجية والتنظيمية التي يقوم بيا الرجل والمرأة 

 (.2002. و شكري، ش. أبو بكر، أ)معا 
األنشطة التي تقوم بيا المرأة وتتمثل في ممارستيا لحقوقيا السياسية  :  دور المرأة السياسي

مثل حق التصويت في النتخابات، والترشح لممجالس والمدنية 
الشعبية والنيابية، والمشاركة في النقابات والتنظيمات النسائية، 

 حسام الدين،)التعبير عن الرأي والمساواة أمام القانون  وممارسة
2002). 

المجال العام بين  نظيمات التطوعية الحرة، التي تمألمجموعة الت :  المجتمع المدني
األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادىا، ممتزمة في ذلك بقيم ومعايير 

 .س) والختالف وعالحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السممية لمتن
 .(1995 ،إبراىيم

يتكون من المنظمات واألحزاب السياسية، والنقابات العمالية،  : المجتمع المدني الفمسطيني
والتحادات الطالبية والشبابية، والمنظمات النسائية، والجمعيات 

أبو عمرو، ) ظمات الطوعية، والمنظمات اإلرثيةالمينية، والمن
1995). 

تعتبر من عناصر الحكم الصالح لدى برنامج األمم المتحدة   : المشاركة
اإلنمائي، ويعنى بيا مشاركة النساء والرجال، وتكون إما مشاركة 
مباشرة أو من خالل مؤسسات تمثيمية في عممية صنع القرار، ولذا 

سياسي، /فإن المشاركة تعني بالضرورة وجود تنظيم اجتماعي



 د
 

ظام في أطر، وحرية التعبير، ويقتضي ىذا بالضرورة حرية النت
 (.2004. رحال،ع)مجتمع مدني  وضرورة وجود

  العمل المنظم الذي يحتكم لمرجعية أو منظومة قيم ويستيدف أىداف  : بناء المؤسسات
ويخضع لقوانين ولوائح، ويوزع في إطاره العمل عمى ىيئات أو لجان 

مخول ليا العمل وفق  ،أو فرق عمل أو مصالح متخصصة
تكون فيو المسؤوليات والصالحيات واضحة محددة بما  ،ياتياصالح

كما تكون مرجعية القرار ىي األخرى  ،تويحقق انسيابية العمل وفعالي
غالبا ما تكون لمجالس إدارة أو لمجالس شورى  ،محددة وواضحة

 (.2004الدبعي، ) حسب خصوصية وطبيعة كل مؤسسة
تجمع إنساني ىادف وجد منذ أن وجد اإلنسان عمى ىذه البسيطة،  : المنظمة

األفراد ل يستطيعون العيش بمعزل عن بعضيم البعض، أن   ذلك 
ن انتماء الفرد إلى منظمة ما، حالة تدفعيا الضرورة اإلنسانية التي  وا 

  .(2010جواد، )تنطمق عن طبيعة السموك الجتماعي لإلنسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه
 

 الممخص
 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل 
ىذه الدراسة في الفترة الواقعة بين تشرين أول  وأجريت .تطويره وآفاقث واقع ىذا الدور والبيرة، من حي

عشوائية بسيطة  عينةمنيا اختير  مؤسسة( 239)من  مجتمع الدراسةوقد تكون . و2011وأيار  2010
مكونة من خمس  تصميم الستبانة كأداة رئيسية لجمع البياناتوتم (.  مؤسسة 60) %25 مقدارىا

 ."واقع الدور واإلنجازات والدوافع والتحديات وآليات التطوير"مجالت 
 

نتائج أن الدرجة الكمية لمجالت الدراسة حول دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني الأظيرت 
أي ( 4.27)ره حسابي مقدامتوسط أعمى  ىعم "تطويرالآليات ( "5)وحصل المجال ، (4.05)بمغت 

متوسط حسابي عمى أدنى " التحديات"( 4)وقد حصل المجال (. %85.4) بنسبة مئوية مقدارىا
في بناء مؤسسات المجتمع  واقع دور المرأةبالنسبة ل %(.70.5)بنسبة مئوية مقدارىا  يأ( 3.52)

عمى أعمى متوسط حسابي والذي حصل " تحديث أىداف المؤسسة"كان دورىا الرئيس في ، فقد المدني
أما في األمور المالية والموازنات المتعمقة بالمؤسسة فمم ، %(85.5)أي نسبة مئوية مقدارىا ( 4.28)

أكثر  أصبحتفكان من أىميا أنيا  التي حققتيا المرأة اإلنجازاتفيما يتعمق بو . يكن ليا الدور الكبير
وأصبحت %( 86.7)واكتسبت خبرة في مجال إدارة المؤسسات %( 87.2)تفاعال مع المجتمع المحيط 
، أما أقل اإلنجازات فكانت إسياميا في الحياة السياسية %(84.4)رارات أكثر قدرة عمى اتخاذ الق

(80.7.)% 
 

التي تحفز المرأة عمى قياميا بدورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني، فقد جاءت أما عن الدوافع 
أي بنسبة مئوية مقدارىا ( 4.05)الدرجة الكمية ليذا المجال ضمن الدرجة المرتفعة، بمتوسط حسابي 

واإلسيام في تنمية %( 86.1)، وكان من أىم  الدوافع المحفزة تحسين مكانتيا الجتماعية %(81.0)
 %(.72.9)من أقل الدوافع  تأما الرغبة في العمل السياسي، فقد كان %(. 84.7)المجتمع المحمي 

 
ىي اعتقاد الرجل بأنو  التي تواجييا المرأة في العمل المؤسسي التحدياتأن أىم  بينت النتائج كما

وعدم وعي  ،%(80.2)ومسؤوليات المرأة المتعددة  ،%(81.4)أكثر قدرة من المرأة عمى صنع القرار 
لتيميش من قبل أعضاء مجالس اأما أقل التحديات فقد كانت ، %(78.5)المجتمع بأىمية دور المرأة 

جاءت الدرجة الكمية لمتوسطات استجابات المبحوثين  .وىي نسبة منخفضة جدا%( 57.6)اإلدارة 
بناء قدرات ، اآللياتوكان من أىم %(. 85.4)الدرجة المرتفعة ضمن  حول آليات تطوير دور المرأة 



 و
 

ومجال القيادة %( 88.9)ومجال العالقات العامة  ،%(89.2)ال إعداد الخطط والبرامج المرأة في مج
د فروق ذات و جبينت الدراسة و  .األمور المالية والموازنات والتمويل، وكذلك بناء قدراتيا في %(88.5)

تعزى لمتغير الجنس،  "التحديات"، وفي المجال الرابع "واقع الدور"المجال األول في دللة إحصائية 
، بينما (4.0 مقابل 4.2بمتوسط حسابي )بحيث قيم الرجل دور المرأة بشكل أكبر مما قيمتو لنفسيا 

 (.3.3مقابل  3.6بمتوسط حسابي ) ديات التي تواجييا بشكل أكبر مما قيمو الرجل قيمت ىي التح
 
آليات تطوير دور "المجال الخامس  توجد فروق ذات دللة إحصائية تبعا لمحالة الجتماعية فيكما 
يوجد فروق كذلك  .متزوجة/ومصدر الفروق في متوسطات الستجابات كانت لصالح متزوج "المرأة

وكان مصدر الفروق " واقع دور المرأة"تبعا لمتغير العمر في المجال األول ذات دللة إحصائية 
 .تبعا لممستوى العممي والمنصبل توجد فروق ذات دللة إحصائية  لكن سنة فأكثر 50لصالح 

 
العمل عمى توسيع  لتوصيات التي أوصت بيا الباحثة بناء عمى نتائج الدراسة، ضرورةومن أىم ا

مشاركة المرأة داخل مؤسسات المجتمع المدني، مما يساىم في تعزيز التطور الديمقراطي لممجتمع، 
في مجالت حيث أن ىذه المشاركة ستمكن المرأة من اكتساب الخبرات الالزمة لمقيام بدور قيادي 

خالل البرامج التدريبية  المرأة في مجال العمل المؤسسي، من اتتطوير قدر وىناك ضرورة ل.  أخرى
زالة و المستوى المحمي والدولي،  والمشاركة في المؤتمرات عمى توفير العدالة لممرأة في تكافؤ الفرص وا 

يجادالعوائق المؤسسية،  الحوافز لزيادة وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، من خالل تغيير  وا 
كما يجب عمى المرأة أن تخوض غمار العمل المؤسسي بكافة . السياسات العامة لممؤسسات وتعديميا

بناء قدراتيا اإلدارية والمالية، ومتابعة المستجدات التي قطاعاتو وليست النسوية فقط، وأن تعمل عمى 
 .المؤسسيمل عمق بالعتت
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Woman’s Role in Building Civil Society Institutions in the Province of 

Ramallah and Al-Bireh, Reality and Prospects for Development 

 

Abstract 
 

This study aimed to identify the role of woman in building civil society institutions in 

terms of the reality of her actual role and means of development. The study was conducted 

between November 2010 and May 2011. A questionnaire was distributed to 60 civil 

society institutions chosen randomly from a population of 239 civil society institutions in 

the province of Ramallah and Al-Bireh.  The questionnaire was designed as a major tool to 

collect data about five fields “the actual role, achievements, motivations, challenges and 

means of development.” 

 

The results indicated that the mean value of the overall fields of study about the role of 

woman in building civil society institutions got a high response rate of 4.05 (81%). The 

fifth domain that dealt with “tools of development” rated the highest with a mean value of 

4.27 (85.4%) and the “challenges and barriers” rated the lowest with a mean value of 3.52 

(70.5%). Concerning the domain “reality of the role of woman in building civil society 

institutions”, her major role was in the fields of “reformulating and updating of 

institutional objectives”  that was rated the highest with a mean value of 4.28 (85.5%). 

However, her lowest role were in the fields of financial issues. The major “achievements” 

of woman were in the fields of her ability to deal with society issues (87.2%), acquiring 

experience in administration of institutions (86.7%) and improving her capability of 

decision making (84.4%). The least achievement was in improving her participation in 

political life (80.7%). 

 

Concerning the “incentives that motivate woman to conduct her role in building civil 

society institutions,” the study showed that the degree of the overall fields was high with a 

mean value of 4.05 (81%). The most important incentive that motivates woman was to 

improve her societal status (86.1%) followed by the incentive to participate in the 

development of the local society (84.7%). However, participation in political life rated the 

least in the incentives (72.9%). The study revealed that the major challenges and barriers 

that face woman were the belief that man was more capable of decision making than 

woman (81.4%), the overwhelming responsibilities (80.2%), and the non awareness of the 

society to the importance of the her role (78.5%). Surprisingly, the least barrier was the 

marginalization from other board members of the institution (57.6%).     

 

With regard to “tools of development,” the degree of the overall fields was high (85.4%). 

The most important tools were building women’s capacity in areas like preparation of 

plans and programs (89.2%), public relations (88.9%), leadership (88.5%), as well as 

building capacity in financial matters, budgets and funding.   

 

The study showed statistically significant differences in the first area, "the reality of the 

role," and in the fourth area "challenges" due to the variable ”sex”, so that men evaluated 

the role of women greater than women did (mean values of 4.2 vs. 4.0, 

respectively), while women evaluated the challenges she faced more than men did (mean 

values of 3.6 vs. 3.3, respectively). The study also showed that there were statistically 

significant differences (p ≤ 0.05) in the averages of the responses of respondents on “the 

reality of women's role” according to the social status in the fifth domain "tools for the 



 ح
 

developing role of woman" and the source of the differences were in favor 

of married. There were also statistically significant differences due to the variable “age” in 

the first domain, "the reality of the role of women" and the source of the differences were 

in favor of “50 years and above”. No statistically significant differences were due to 

education and position held in the institution. 

 

One of the main recommendations based on the results of the study was the need 

to increase the efforts to expand women's participation within the institutions of civil 

society, which contributes to strengthening the democratic development of society. Such 

participation will enable women to acquire the expertise necessary to take a leading 

role in other areas. The importance of capacity development of women in the field of  

institutional work, through training programs and participating in conferences at the local 

and international levels, providing justice for women to equal opportune-ties, removal 

of institutional barriers, creating incentives to increase women's access to decision-making 

positions, by modifying or changing the general policies of the institutions. Woman should 

participate in all the institutional sectors and not only in women institutions, and work to 

build her administrative and financial capabilities.  
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 لفصل األولا

 خمفية الدراسة
 

  المقدمة 2.2

 
أصبح مفيوم التنمية الشاممة من بين األسس الثابتة لقياس تقدم الشعوب منذ مطمع القرن العشرين، 

لكل  المفيوم، كما أصبحت التنمية مطمبا ممحا وأساسياً وقد تفاوتت دول العالم في تطبيق ىذا 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ىامة،  ة، وذلك لما تنطوي عميو من قضاياالمجتمعات المعاصر 

وألن اليدف من تحقيق  .وأيضًا لما ينتج عنيا من نتائج حاسمة في حاضر ىذه المجتمعات ومستقبميا
والوصول بيم إلى درجة مالئمة من التطور وتعميق  بية حاجاتيم،التنمية ىو إسعاد البشر وتم

 .كما ىم غايتيا إنسانيتيم، فإنيا في حد ذاتيا، ل تقوم إل بالبشر أنفسيم الذين ىم أىم وسائل تحقيقيا
 

وفي إطار الىتمام بقضية التنمية الشاممة، وانطالقًا من أن التنمية ترتكز عمى حشد الطاقات البشرية 
جودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال، يصبح الىتمام بالمرأة وبدورىا في تنمية المو 

المجتمع جزءًا أساسيًا في عممية التنمية ذاتيا، باإلضافة إلى تأثيرىا المباشر في النصف اآلخر، ذلك 
يسيمن في  أن النساء يشكمن نصف المجتمع وبالتالي نصف طاقتو اإلنتاجية، وقد أصبح لزامًا أن

العممية التنموية عمى قدم المساواة مع الرجال، بل لقد أصبح تقدم أي مجتمع مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا 
بمدى تقدم النساء وقدرتين عمى المشاركة في التنمية القتصادية والجتماعية، وبقضاء ىذا المجتمع 

 (.2002حسام الدين، )عمى كافة أشكال التمييز ضدىن 
 

يام بدورىا التنموي اتجاه نمية شاممة يستدعي إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني لمقإن تحقيق ت
اعية يتسم بالستقالل، بعيدا عن فالمجتمع المدني يمثل جانبا من جوانب الحياة الجتم المجتمع ،

األحرار القادرين عمى تشكيل تنظيمات  األفرادكما يعتمد عمى وجود مجتمع محمي من  ،مجال الدولة
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يتكامل دورىا مع الدولة لتشجيع المواطنين بصفتيم محور التنمية عمى المشاركة في  غير حكومية
في تطوير ودفع  فعالً  اً مؤسسات المجتمع المدني دور تمعب كما  .رسم السياسات التي تمس حياتيم

، ومشاركة المرأة في ق اإلنسان وتعزيز الديمقراطيةالمجتمع نحو التطور الذاتي المستمر، وحماية حقو 
المجتمع المدني تعتبر مطمبا ديمقراطيا يكفل حقيا في المشاركة في الحياة السياسية والجتماعية دون 

 . تمييز
  

اىتماما كبيرا بقضايا المرأة، وأتاحت ليا الفرصة لممشاركة لقد أولت تنظيمات المجتمع المدني 
باعتبارىا فرد ينتمي لممجتمع، ل يجوز إقصاءىا عن القيام بدورىا اتجاه مجتمعيا، وأصبح لممرأة دور 
مكانية وجودىا في المراكز  في تنظيمات المجتمع المدني من حيث عضويتيا في ىذه التنظيمات وا 

 . فيياالقيادية 
 

استطاعت المرأة الفمسطينية من خالل نشاطيا النوعي سواء عمى المستوى النضالي الذي فرضو لقد 
واقعيا، أو عمى مستوى الدور الجتماعي الذي تتفانى في تقديمو خدمة لمجتمعيا، والذي تطور فيما 
 بعد مع تطور األدوار التي تقوم بيا منظمات المجتمع المدني، أن تتخطى إسياماتيا في بناء
الجمعيات النسوية إلى اإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكاليا، واستطاعت أن 
تحقق الكثير من اإلنجازات عمى صعيد البناء المؤسسي، فخاضت من خالل ىذه المؤسسات تجربة 
المشاركة في صنع القرار عمى الصعيد السياسي والثقافي والجتماعي والقتصادي وتمكنت من 

قميميا ودوليا، رغم الظروف الشاقة والعقبات التي الن يوض بشعبيا، وأصبحت مثال يحتذى بو عربيا وا 
 . واجيتيا والتي ل تزال تواجييا

 
الدور الذي تمعبو المرأة في  لواقع المرأة السياسي والتنموي، وأىمية لقد تطرقت العديد من الدراسات

المعيقات التي  ؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأىمالقرار، واألدوار التي قامت بيا في المصنع 
، ودعم يا اإلداري ورفع إسيامياأىمية تحسين وضع المرأة والنيوض بواقعواجيتيا، كما ركزت عمى 

لواقع دور المرأة في بناء مؤسسات  الدراسة فقد تطرقت أما ىذه. مشاركتيا في العمل السياسي
الذي تمعبو مؤسسات المجتمع المدني والذي يعتبر دورا مكمال لدور من موقع أىمية ا المجتمع المدني،

 المرأة ، حيث أصبحتلدور الحكومة، ومن واقع أىمية قيام المرأة بالدور الموكل ليا من قبل المجتمع
 ب دور الوسيط بين المواطن والحكومةقوة مؤثرة وفاعمة في رسم السياسات والخطط، وأصبحت تمع

غير الرسمي في نفس الوقت، مما يتطمب منيا قدرة وكفاءة عالية، لمتكيف فيي تمعب الدور الرسمي و 
ىذه  بحثت. والعمل في إطار قانوني وتنظيمي ل مع الحكومةمع المواطنين وتمبية احتياجاتيم، ولمتعام

مؤسسات المجتمع المدني الدراسة بشكل موسع في طبيعة الدور الذي قامت بو المرأة في بناء 
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المتواجدة في محافظة رام اهلل والبيرة، التي تشمل أكثر المنظمات فعالية والتي وبالتحديد المؤسسات 
التعامل مع ىذا الواقع ومع التجارب  ة عالية من حيث العضوية، حيث تمتشكل فييا المرأة نسب

ستفادة من المتعددة التي خاضتيا المرأة في مجال العمل في منظمات المجتمع المدني، كي تتم ال
طاء أو ىذه التجارب بواقعية ألىميتيا السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية، بدافع تالفي األخ

والمواقع التي تحتميا واإلنجازات التي حققتيا المرأة، الدراسة في أىم األدوار بدافع التطوير، كما بحثت 
سات، والمناصب التي تحتميا في الييكل في ىذه المنظمات، وعضويتيا في مجالس إدارة ىذه المؤس

 التنظيمي، أو في قيادة ىذه المنظمات، وأىم اإلسيامات التي حققتيا المرأة في صياغة رؤيا وأىداف
، وأىم الدوافع التي دفعتيا لمقيام ىم المعيقات التي واجيتيا المرأةعن أ ورسالة المؤسسة، كذلك كشفت

ني، وكذلك أىم العوامل التي ساعدت عمى نجاحيا بالقيام بدورىا في بناء مؤسسات المجتمع المد
من تحقيقيا وتأمل في  التعرف عمى األدوار التي لم تتمكن المرأة ولتطوير ىذا الدور تم. دورىاب

 .إيجاد آليات لتطوير الدور وزيادة فاعميتو تحقيقيا، من خالل
 

 مشكمة الدراسة 3.2
 
فعال في حياة المجتمعات ونموىا وتطورىا، في كافة دور المرأة أىمية بالغة لما لو من تأثير كتسب ي

المجالت الجتماعية والقتصادية والسياسية، وقد بدأ العتراف بيذا الدور يتنامى مع ازدياد الوعي 
شاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، حيث نشيد م ،بأىمية مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة

الوزارات، وفي المناصب العامة في في البرلمانات وفي تقمد  ، من خالل المشاركةفي الحياة السياسية
جميع المجالت وكان ىذا ناتجا عن نضال المرأة ومطالبتيا بحقيا في المشاركة في بناء المجتمع من 

م الذي شيدتو الدول العربية وخاصة إل أنو ورغم التقد.ارات وتنفيذىار خالل رسم السياسات، وصنع الق
ل أنو ل زال ىناك بعض القصور، فمسطين عمى مستوى مشاركة المرأة في جميع مجالت الحياة، إ

، ومن ىنا الطموحفي مستوى ي فيي ليست بالنظر إلى حجم دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدنو 
ما دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع  :برزت مشكمة ىذه الدراسة في اإلجابة عمى سؤال رئيس ىو

 المدني في محافظة رام اهلل والبيرة وما ىي آفاق تطوير ىذا الدور؟ 
 

 مبررات الدراسة 4.2

 
  من أىم مبررات إجراء ىذه الدراسة ىو ايمان الباحثة بضرورة إشراك المرأة في عممية صنع

 .القرار ورسم السياسات التي تمس المجتمع
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  األم والزوجة وىي قادرة عمى تحديد احتياجات المجتمع ابتداء من األسرة وامتدادا المرأة ىي
إلى المجتمع الذي تعيش فيو، ومن ىنا وجب أشراكيا ودمجيا في جميع مجالت التنمية 

وبشكل  ،الجتماعية والقتصادية والسياسية والثقافية وعبر كافة المؤسسات العامة والخاصة
 .مع المدني ذات العالقة الوثيقة بالمواطنين وباحتياجاتيمخاص في مؤسسات المجت

  لقد تمكنت المرأة أخيرا من تحقيق بعض األىداف التي ناضمت من أجميا عمى صعيد
المشاركة في اتخاذ القرار، وأصبح ليا دور في صنع القرار ورسم السياسات، إل أنيا واجيت 

من ىنا طمحت ىذه الدراسة تأممو، عقبات حدت من القيام بالدور بالشكل الذي كانت 
 .الكشف عن ىذه العقبات لتجاوزىا في المستقبلب

  انتشار مؤسسات المجتمع المدني وازدياد نسبة مشاركة المرأة في ىذه المؤسسات إما
كعامالت أو مساىمات في بناء ىذه المؤسسات، مما يتطمب التعرف عمى حقيقة دورىن 

سياماتين  .ور عمى المرأة نفسيا، ومدى انعكاس ىذا الدوا 

 
 أهمية الدراسة 5.2
 

إن موضوع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني ينعكس ايجابا عمى تكوين شخصيتيا، وعمى 
عداد الخطط . قدراتيا ومياراتيا الريادية، فتصبح أقدر عمى تحديد الحتياجات ورسم السياسات وا 

المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، لموقوف عند متعرف عمى دور الفرصة لىذه الدراسة أتاحت 
أسباب النجاح لتدعيميا وتعزيزىا، والتعرف عمى جوانب القصور والعمل عمى تفادييا في المستقبل، 
من خالل تكثيف البرامج التي تساعد في تمكين المرأة، وبمشاركة جميع األطراف المعنية بتطوير 

المشاركة في العممية التنموية من خالل مؤسسات المجتمع المدني  مفيوم الديمقراطية وحق المرأة في
 .المتعددة األىداف

 
تنبع من كون الباحثة امرأة تطمح لتفعيل دور المرأة في المجالت المختمفة، ف أىميتيا لمباحثةأما 

وفي  فنجاح المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار يعتبر مكتسبا لكافة النساء في الوطن العربي
المجتمع فمسطين بوجو خاص، وىو تحد في الدرجة األولى لالحتالل، الذي حاول ويحاول دائما إبقاء 

اقتصادي واجتماعي وثقافي، بإعاقتو مشاركة الكوادر البشرية عن النيوض الفمسطيني في حالة تخمف 
 .بالمجتمع الفمسطيني

 
في واقع مشاركة المرأة في بناء مؤسسات الدراسة ىذه  بحثت: أىميتيا بالنسبة لممجتمع المدنيوأما 

إسيامات المرأة في ىذا المجال، وتم عن مدى  افظة رام اهلل والبيرة، مما كشفالمجتمع المدني في مح
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مكانية الستفادة من النجاحات التي حققتيا المرأة في ىذا المجال ،ىذا الدورلتعرف عمى طبيعة ا  ،وا 
ات المجتمع المدني لحث المرأة عمى المزيد من المشاركة، وايجاد والعمل عمى تكثيف جيود مؤسس

في بناء مؤسسات المجتمع المدني  المرأةإن حجم وطبيعة دور  .ي المستقبلفلتطوير ىذا الدور  آليات
 كمما كان المجتمع أكثر نمواً تعيش فيو فكمما كان دورىا أكبر  يكشف عن مدى تطور المجتمع الذي

 .وتفيما لقضايا المرأة وحقيا في المشاركة في التنمية الشاممة فتاحاً ، وأكثر انوتطوراً 
 

شؤون المرأة مجال مرجعا لمباحثين في ىذه الدراسة تأمل الباحثة أن تضيق : أىميتيا العمميةأما 
وفي الحياة السياسية، حيث تناولت دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في  ودورىا في التنمية
 مكونات المجتمع المدني، بل شمل عمى نوع واحد منفمجتمع الدراسة لم يقتصر إطار موسع، 

لعمل المؤسسي من ناحية طبيعة دور المرأة في ا كمال بحثت الدراسة في. السياسية النقابات واألحزاب
مى نوع واحد من والتي ركزت في الغالب ع ،الدراسات السابقةمينية بحتة، وىذا ما لم تتطرف لو 

 .المؤسسات األىميةأل وىو  المجتمع المدنيمؤسسات 
 

 أهداف الدراسة 6.2
 

يتمثل اليدف الرئيس لمدراسة في تسميط الضوء عمى واقع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع 
ويتفرع عن اليدف الرئيس األىداف  ،المدني في محافظة رام اهلل والبيرة، وآفاق تطوير ىذا الدور

 :الفرعية التالية

 
 جتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرةدور المرأة في بناء مؤسسات الم واقععرف عمى الت. 

  التعرف عمى أىم اإلنجازات التي حققتيا المرأة من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع
 .المدني

 بناء مؤسسات المجتمع المدني ع التي تحفز المرأة فيالتعرف عمى أىم الدواف. 

  ييا المرأة أثناء مشاركتيا في بناء مؤسسات المجتمع التحديات التي تواجالكشف عن أىم
 .المدني

 التعرف عمى آليات تطوير دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني. 

  التعرف عمى الفروق في استجابات المبحوثين حول دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع
الحالة الجنس، )لخصائص العينة الديمغرافية  المدني في محافظة رام اهلل والبيرة تبعاً 

المنصب، والمشاركة في المجان، والنطاق الجغرافي  المستوى العممي،العمر، جتماعية، ال
 .(لعمل المؤسسة
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  أسئمة الدراسة 7.2
 

ما واقع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع : تمحورت أسئمة الدراسة حول السؤال الرئيس التالي
في محافظة رام اهلل والبيرة، وما ىي آفاق تطوير ىذا الدور؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة المدني 

 :الفرعية التالية

 
 دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني؟ما واقع  .1

 ما أىم اإلنجازات التي حققتيا المرأة من خالل بناء مؤسسات المجتمع المدني؟ .2

 في بناء مؤسسات المجتمع لمدني؟ المرأة ىي أىم الدوافع التي حفزتما  .3

 ما أىم التحديات التي واجيتيا المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني؟ .4

 تطوير دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني؟ آلياتما ىي  .5

في استجابات  (α ≤ 0.05)عند مستوى الدللة ل توجد فروق ذات دللة إحصائية ى .6
دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة  نحوين المبحوث
 العمر، ة،الحالة الجتماعي، الجنس: )تبعا لممتغيرات التاليةالتطوير،  لياتع وآالواق

  .(المنصب، والمشاركة في المجان، والنطاق الجغرافي لعمل المؤسسة المستوى العممي،

 

 فرضيات الدراسة 8.2
 

 :تم تحويمو إلى الفرضيات التالية عمى السؤال السادس لإلجابة

 
ثين حو المبفي إجابات  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة .1

 .عزى إلى متغير الجنست دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني نحو

في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  .2
 .تعزى لمتغير الحالة الجتماعية دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني  نحو

في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  .3
 .تعزى إلى متغير العمر المجتمع المدني دور المرأة في بناء مؤسسات  نحو

في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ل .4
  .تعزى إلى متغير المستوى العممي المجتمع المدني دور المرأة في بناء مؤسسات نحو 

في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  .5
 .نحو  دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى إلى متغير المنصب
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في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  .6
 .نحو دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير المشاركة في المجان

في إجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05) فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ل توجد  .7
غير النطاق الجغرافي لعمل تعزى إلى مت دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني نحو 

 .المؤسسة

 

 حدود الدراسة 9.2
 

 :تتمخص الحدود الزمانية والمكانية والبشرية والموضوعية لمدراسة فيما يأتي

 
 شير و  2010 تشرين أول دراسة في الفترة الواقعة بين شيروىي فترة إعداد ال: الحدود الزمانية

 .م 2011أيار 
 تقتصر ىذه الدراسة عمى مؤسسات المجتمع المدني المتواجدة في محافظة رام : الحدود المكانية

الفمسطينية، وتعد أكثر حيث تعتبر محافظة رام اهلل والبيرة العاصمة السياسية لمدولة ، اهلل والبيرة
 .محافظة بحسب ماس تتواجد بيا منظمات غير الحكومية

 أعضاء مجالس اإلدارة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة: الحدود البشرية. 
 دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة : الحدود الموضوعية

 .ق التطويرالواقع وآفا

 
  محددات الدراسة 2.:
 

 : تمثمت محددات الدراسة فيما يمي

 
 تعميم ن ىذه الدراسة اقتصرت عمى محافظة رام اهلل والبيرة داخل الضفة الغربية ولم يتم أ

 . الدراسة عمى محافظات الوطن

  كأداة رئيسية لجمع البياناتأن ىذه الدراسة تعتمد الستبانة. 

 المجتمع المدني في اإلجابة عمى الستبانة تحت حجج  عدم تعاون بعض مؤسسات
 .ومبررات مختمفة

  0200و 0202أن ىذه الدراسة تغطي فترة تطبيقيا في العامين. 
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  عدم توفر إحصاءات لدى الجيات الرسمية حول مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع
 .المدني من حيث األعداد

  الرسمية لعدم وجود آلية لتوفير المعمومات صعوبة الحصول عمى المعمومات من الجيات
 .لمباحثين من ىذه الجيات

 ندرة المراجع والدراسات التي تتعمق بدور المرأة في المجتمع المدني في فمسطين. 

 
 هيكمية الدراسة 21.2

 
 : تتكون ىيكمية الدراسة من خمسة فصول عمى النحو التالي

 
             خمفية عن الدراسة، مشكمة الدراسة، مبررات الدراسة، أىمية الدراسة، وتشمل   :لفصل األولا

 .األىداف، األسئمة، والفرضيات
إلطار النظري لمدراسة حيث يتناول ىذه الفصل مفيوم ونظرية الدور، ودور المرأة ا  : الفصل الثاني

إلضافة إلى مفيوم في المجتمع المدني ودور المرأة في التنمية، مفيوم التمكين، با
البناء المؤسسي وسماتو وخصائصو ومبادئو وعوامل نجاح البناء المؤسسي، كذلك 
يتناول ىذا الفصل مفيوم المجتمع المدني ونشأتو، ويفصل في المجتمع المدني 

ني وميام مجالس الفمسطيني، والبناء التنظيمي لمؤسسات المجتمع المدني الفمسطي
 .ة، والدراسات السابقاإلدارة

جراءاتيا وأدواتيا، ونتيجة اختبار صدق وثبات أداة الدراسة،  :الفصل الثالث منيجية الدراسة وا 
 .، وخصائص العينة الديمغرافيةومجتمع وعينة الدراسة حدود ومحددات الدراسة،

 .تحميل البيانات ومناقشتيا وعرض النتائج    : الفصل الرابع
 .الستنتاجات والتوصيات :الفصل الخامس

 المراجع
 المالحق
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 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 2.3
 

قامت الباحثة بمراجعة العديد من األدبيات والتقارير واألوراق البحثية والمقالت، التي تتعمق بمفيوم 
في التنمية بكافة مجالتيا السياسية  المرأةونظرية الدور، واألدبيات والدراسات التي تتعمق بدور 

والقتصادية والجتماعية، وكذلك األدبيات المتعمقة بمفيوم المجتمع المدني ونشأتو، وتم الطالع عمى 
 .واقع المجتمع المدني في الوطن العربي بشكل عام ومن ثم واقع المجتمع المدني الفمسطيني

 
في مجالت التنمية المختمفة  المرأةالباحثة في مشاركة بحثت العديد من الدراسات التي اطمعت عمييا 

العربية والفمسطينية،  المرأةومن خالل منظمات المجتمع المدني، وتم من خالليا التعرف عمى أوضاع 
عمى صعيد المشاركة في صنع القرار  المرأةوبينت الدراسات واألدبيات أنو رغم النجاحات التي حققتيا 

إل أنيا ل زالت في بداية الطريق  ،المختمفة والمشاركة في المجال السياسي في السياسات التنموية
 . في كافة الميادين وعمى كافة المستوياتو  ،لتحقيق مساواة أكبر في الحقوق

 
 مفهوم الدور 3.3
 

طبيعة التوقعات لنظرية الجتماعية، فيو يحدد يعتبر مفيوم الدور من المفاىيم األساسية في ا
وىناك   .ويحمل تفاصيل تمك التوقعات بمكانات أو أوضاع اجتماعية معينة،الجتماعية المرتبطة 

األنثروبولوجيا الجتماعية لرالف لنتون، أحدىما تطور في إطار  اتجاىين مختمفين داخل نظرية الدور،
تصبح األدوار مجموعة مترابطة  ويعطي أىمية بنائية لألدوار القائمة داخل النظام الجتماعي، حيث

مؤسسيا من الحقوق والواجبات المعيارية، ويحدد التفسير البنائي لألدوار المكانات في المجتمع، ثم 
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وىذه . مثالي ليذا الوضعيحاول وصف المجموعة المعيارية من الحقوق والواجبات المرتبطة بالنمط ال
 عدد من يمكن أن يكون لشخص، و ردو ذات األساس الجتماعي ىي التي تكون الالتوقعات 
حيث يكون لكل مكانة دورىا الخاص، وكل دور لو عدد من األنماط المختمفة، ولكل دور المكانات، 

مجموعة من التوقعات، ومجموع ىذه التوقعات يمثل مركب الدور، وحين تتعارض ىذه التوقعات، 
 .يظير ما يسمى بصراع الدور

 
أما التجاه الثاني فيو يميل إلى عمم النفس الجتماعي، ويركز عمى العمميات النشطة المتضمنة في 
صنع األدوار، وتولي األدوار وممارستيا، وىو يركز عمى الجوانب الديناميكية لممارسة األدوار بالفعل، 

، (تولي األدوار)خرين فيكون التركيز عمى الطرق التي يصل من خالليا الناس إلى الطالع بأدوار اآل
توقع )باستجابات اآلخرين ألدوارىم  ويتنبئون، (صنع القرار)ويقومون بتشكيل أدوارىم الخاصة 

  .(2007، إبراىيم. م)( أداء األدوار)، وأخيرا ممارسة أدوارىم الخاصة (استجابات الغير
 
 :ىناك عدة تعريفات لمفيوم الدور يمكن استعراض بعض منياو 
 

التي يتوقع  ،نمط من الدوافع واألىداف والمعتقدات والقيم والتجاىات والسموك عمى أنولدور يعرف ا
والدور الذي يصف  ،أو يحتل وضعا اجتماعيا معينا ،أعضاء الجماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما

تتابع نمطي لمعارف واتجاىات  ،الدور بناء عمى ذلكف، لسموك المتوقع من شخص في موقف ماا
دوار أوعادة ما يرتبط دور الفرد ب ،واقفيقوم بو فرد من األفراد في موقف من الم، ميارات مكتسبةو 

 .(1996الجميمي، ) آلخرينااألفراد 

 

قق ما ىو متوقع في واألطر السموكية التي تحالمترابطة، مجموعة من األنشطة  بأنوور الدكما يعرف 
وفي اإلدارة  ،التنبؤ بسموك الفرد في المواقف المختمفةيترتب عمى األدوار إمكانية و  ،مواقف معينة

وقعات وترتبط األدوار أيضا بت ،تتحدد األدوار الرسمية لمعاممين من خالل أسماء وظائفيم أو توصيفيا
يمكن أن تكون جزء من الوسط أو البيئة المحيطة بجو  ،وىذه التوقعات  .الرؤساء والمرؤوسين وغيرىم

ىو المصادر المختمفة  ،والمسئول عن ىذا التشعب ،رجل اإلدارة المرتبط بدورهالعمل الذي يعمل فيو 
وقد يترتب عمى  ،لمتوقعات والمتطمبات التي تفرضيا البيئة والظروف المحيطة والتنظيمات الداخمية

ومن ثم يواجو رجل اإلدارة التوفيق بينيا في  ،تعدد ىذه التوقعات والمطالب تضارب بعضيا مع بعض
وبيذا يعتبر الدور الوحدة البنائية لممؤسسة ، والمؤسسة ىي الوحدة البنائية لمتركيب  .ممارستو لوظيفتو

 .الجتماعي إضاقة إلى أن الدور ىو حمقة الوصل بين الفرد والمجتمع
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التي يتعمميا إما بشكل مقصود أو بشكل نمط من األفعال أو التصرفات "  الدور بأنوسادين  ويعرف
 .(1996الجميمي، ) "والتي يقوم بيا شخص ما في موقف يتضمن تفاعال ،عارض

 
  نظرية الدور 4.3

 
ظيرت ىذه النظرية في القرن العشرين، حيث تعتبر من النظريات الحديثة في عمم الجتماع، وتعتقد 

الدور أو األدوار الجتماعية التي يشغميا في  بأن سموك الفرد وعالقاتو الجتماعية، تعتمد عمى
ذلك أن الدور .  إضافة إلى أن منزلة الفرد الجتماعية ومكانتو تعتمد عمى أدواره الجتماعية. المجتمع

الجتماعي ينطوي عمى واجبات وحقوق اجتماعية، فواجباتو يحددىا الدور الذي يشغمو، أما حقوقو 
قد يشغل الفرد عدة أدوار تقع في مؤسسات و  .ينجزىا في المجتمع فتحددىا الواجبات والميام التي

مختمفة، وليس دورا اجتماعيا واحدا، كما أن األدوار في المؤسسة الواحدة ل تكون متساوية بل تكون 
من أشير العمماء الذين . (2005الحسن، ) وأدوار قاعدية ،مختمفة فيناك أدوار قيادية وأدوار وسطية

وقد ربط ماكس فيبر  الكوت بارسونز وروبرت مكايفر،الدور، ماكس فيبر وىانز كيرث وتتناولوا نظرية 
نظرية الدور بالسموك الجتماعي، حيث عنى بالسموك الجتماعي، النشاط أو الحركة التي يقوم بيا 

مى الفرد والتي تكون ليا عالقة مباشرة بوجود األفراد اآلخرين، وأضاف أن السموك الجتماعي يعتمد ع
 : ثالثة شروط ىي

 
 وجود الدور الذي يشغمو الفرد والذي يحدد طبيعة السموك الذي يقوم بو. 

  استعمال الرموز السموكية والكالمية والمغوية المتعارف عمييا من قبل األفراد عند القيام
 .بالسموك

 يقوم والسموك الذي . وجود عالقة اجتماعية تربط شاغل الدور مع اآلخرين عند حدوث السموك
 :بو شاغل الدور يكون عمى ثالثة أشكال ىي

 
 وىو الحركة أو النشاط الذي يقوم بو شاغل : السموك الجتماعي الغريزي أو النفعالي

 .الدور عندما تكون واسطتو غير أخالقية مثل السرقة
 وىو النشاط الذي يقوم بو شاغل الدور عندما تكون : السموك الجتماعي العقالني المثالي

 .واسطتو وغايتو أخالقية وشريفة
 وىو النشاط الذي يقوم بو شاغل الدور عندما يكون السموك: السموك الجتماعي التقميدي 

 (.2005الحسن، )ناتجا من عادات وتقاليد المجتمع 
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 المبادئ العامة لنظرية الدور 5.3
 

 : من أىم المبادئ التي تستند عمييا نظرية الدور ما يمي
 
 الجتماعي إلى عدد من المؤسسات الجتماعية، وتتحمل المؤسسة الجتماعية إلى  يتحمل البناء

 .عدد من األدوار الجتماعية

 ينطوي عمى الدور الجتماعي الواحد، مجموعة من الواجبات والحقوق. 

  يشغل الفرد في المجتمع عدة أدوار اجتماعية ووظيفية في أن واحد، وىذه األدوار تحدد منزلتو أو
 .و الجتماعيةمكانت

  الدور الذي يشغمو الفرد ىو الذي يحدد سموكو اليومي والتفصيمي، وىو الذي يحدد عالقاتو مع
 .اآلخرين عمى الصعيد الرسمي وغير الرسمي

  ن التدريب عمى القيام باألدوار يكون يمكن التنبؤ بسموك الفرد من خالل معرفة دوره الجتماعي، وا 
 .من خالل التنشئة الجتماعية

  تكون األدوار متكاممة في المؤسسة عندما تؤدي المؤسسة مياميا بكفاءة، بحيث ل يكون ىناك
 .تناقض في األدوار

 تكون األدوار الجتماعية متصارعة عندما ل تؤدي المؤسسة أدوارىا بكفاءة وبصورة ايجابية. 

 الفرد ذاتو فإن التقييم  عند تفاعل األدوار مع بعضيا، فإن كل دور يقيم الدور اآلخر، وعندما يقيم
 .يدفع الفرد إلى تفعيل دوره ومضاعفة نشاطو

  يتصل الفرد بالمجتمع ويتصل المجتمع بالفرد بواسطة الدور، ويكون التصال رسميا أو غير
 .رسميا

 الدور ىو حمقة الوصل بين الشخصية والبناء الجتماعي. 

  ي يشغميا النفسي، واألدوار الجتماعية التالتركيز الخمقي لمفرد ىو بمثابة التكامل بين التركيب
 .(2005الحسن، ) الفرد في حياتو اليومية

 
 سمات الدور 6.3

 
 :يرتبط الدور بمجموعة من السمات أىميا

 
 الدور سموك يميز الفرد عن غيره من الذين يشغمون مراكز أخرى. 

  ن الثقافة ىي التي تضع الحدود لمختمف  .األدواريعتبر الدور نمطا ثقافيا، وا 
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  ذا خرج الفرد عن ذلك فيؤدي بو إلى اختالف يمثل الدور نموذجا لمسموك المنظم، وا 
 .واضطراب الدور

 األدوار ىي مجموعة مواصفات لمسموك المرتبط بمكانة خاصة. 

  أو بشكل عارض ( طبيب -مدرس)الدور ىو سموك متعمم يتم بشكل مقصود كدور العمل
 .(1996الجميمي، ) (راشد - طفل)كدور السن 

 
تصور نظرية الدور األفراد الذين يشغمون المراكز ويؤدون األدوار، باعتبارىم يكشفون عن صفتين و 

 : مترابطتين

 
 الخصائص المتعمقة بالذات. 

 ميارات وقدرات أداء الدور. 

 
اىتمام تحميمي، إن المفاىيم المرتبطة بالذات في نظرية الدور متنوعة، لكنيا تميل إلى أن تتجمع حول 

 .بتأثير مفاىيم الذات عمى تفسير مختمف أنواع التوقعات، التي تقود وترشد السموك في مكانة معينة
أما ميارات أداء الدور، فتعني تمك القدرات التي لدى األفراد إلدراك مختمف أنواع التوقعات بدرجات 

مجموعة مختارة من التوقعات، وتعتبر  مختمفة من الكفاءة، وبمختمف أساليب أداء الدور، وذلك بإتباع
ىاتان الصفتان مترابطتان بشكل كبير، حيث أن تصورات الذات تتوسط إدراك التوقعات والطريقة التي 
تحدد بيا األدوار، في حين أن ميارات أداء الدور تحدد أنواع صور الذات المستمدة من موقف 

  ..(ت.أبو طاحون، ب)ذات التفاعل المتبادل والمشتركة في بناء تصور ثابت لم
 
عبارة عن مجموعة مراكز اجتماعية مترابطة ومتضمنة  المجتمع أن مننظرية الدور  تنطمق فكرةو 

وتستند كذلك عمى مفيوم التوقعات . الذين يشغمون ىذه المراكز أدوارًا اجتماعية يمارسيا األفراد
 وتتصل ،التوقعات التي تحدد تصرفات األفرادالمراكز الجتماعية أنواعًا مختمفة من  المتصمة بيذه

 ةثالث نظريةىذه ال وقد حدد منظرو. عية داخل المجتمعلتكون شبكة من العالقات الجتما عضيابب
  :تصنيفات من التوقعات وىي كالتالي

 
 تحدد سموك الفرد وتوضح لو  ،اجتماعيةالتي تنطوي عمى عدة قواعد  وىي تمك :التوقعات السمفية

يالحظ ىذا في . وىي موجودة قبل وجود الفرد ،والظروف التي تخضع ليا ،كيفية التصرف حسبيا
في صور متعددة من  ،والنظم والمعايير الثقافية الموروثة لدى أبناء المجتمع مجموعة القواعد

 .ذلك كالمثل والتشبيو والنمط السموكي الشائع وغير ،الجتماعية الحياة
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 أو مع  ،مع أفراد آخرين الجتماعية التفاعل يوذلك عندما يشترك الفرد في عمم :اآلخرين توقعات
. يتفاعل معيم اآلخرين الذين وأحكامتقييم  العتبار،معينة، يأخذ الفرد بنظر  اجتماعيةوضعية 

 الجتماعيةوالقواعد  من خالل مجموعة النظمر وذلك ألن الفرد ينطمق في تفاعمو مع األخ
من اآلخر ىي نفسيا التي  وألن التوقعات التي ينتظر الفرد. المنظمة لحركة وتفاعل األفراد

واحدًا لكل منيما في نفس  يعد والجتماعيألن المنطمق األخالقي  ،خر من الفردآلا رىاينتظ
ىذا التصنيف ىو األقرب  نإ. والنفعالية ألفراد الفردية الفروقوذلك مع الختالفات في . المجتمع

فمن خالل النتظام  ،لموضوع ىذه الدراسة حيث أنو يعبر عن العمل المؤسسي في ذات الوقت
في عمل مؤسسي واحتالل مكانة أو منصب معين في المؤسسة، يكون شاغل المنصب أو الدور 

ن يمتزم بيا عرضة لممساءلة من قبل اآلخرين، فكل منصب أو مكانة يرافقيا واجبات عمى الفرد أ
 أفرادويمارسيا بالشكل السميم، ومن خالل رصد التوقعات والحكم عمييا من اآلخرين سواء 

ماعة، وفي ىذا الفرد المنتمي لمج أداءالجماعة في المؤسسة أو المجتمع، فإن باإلمكان تقييم 
 .بالفرد المرأة في مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني موضوع ىذه الدراسة يقصد

 
 تعمل بمثابة أحد وسائط . حقيقية أو وىمية وىي التي يمكن أن تكون :وقعات المجتمع العامت

توقع منو ين المجتمع أ الفرد يشعر ألن ذلك. ضبط ومراقبة سموك الفرد الضبط الجتماعي في
وأوقات مختمفة حددىا  ،السموكيات أو التصرفات أو األفعال في مواقف مختمفة مجموعة من

إلى حد كبير في بعض األحيان مما يجعمو ينصاع  بذلك يمتزم بياو  ،والعرف الجتماعي التراث
 .(2009الساعدي، ) الشخصيةلألوامر أكثر من بحثو عن مصمحتو 

 

 والدور المرأة 7.3
 

أىمية بالغة، لما ليا من دور مؤثر وفعال في حياة المجتمعات ونموىا وتطورىا، في  المرأةتكتسب 
جزء من  المرأةوبما أن . والسياسية والعممية وغيرىا ،كافة مجالت الحياة الجتماعية والقتصادية

م يرتبط بمفاىي المرأة، كما أن واقع المرأةفإن أي تغير يطرأ عمى المجتمع ينعكس عمى  ،المجتمع
ىي زوجة وأم  المرأةودورىا، ف المرأةالمنزلة والمكانة والدور الجتماعي، وىناك فرق بين منزلة 

 المرأةفي كل مجتمع، إل أن مركز  المرأةوىذه أدوار ترتبط بوظائف معينة ل بد أن تمارسيا ....وأخت
ن كانت تتشابك معي ا، بل إنيا تتأثر بقيم والمكانة التي تتمتع بيا ل ترتبط بيذه األدوار فقط، وا 

 .وموقعيا في المجتمع المرأةالمجتمع وعاداتو ونظمو، التي تحدد طبيعة النظرة إلى 
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وتعرف المكانة بأنيا المنزلة، فالناس متفاوتون في مكانتيم، وكل فرد من أفراد المجتمع لو منزلة أو 
األفراد ضروبا من األفعال  مركز، وليس ىناك منزلة من غير دور، فالمنزلة الجتماعية تفرض عمى

والسموك عميو أن يؤدييا، وىذه األفعال تتغير بتغير المنزلة الجتماعية والدور الذي تفرضو، وقد بينت 
ل يرجع إلى القدرة الجسمية عمى  ،العديد من الدراسات أن الخمط في تقسيم العمل بين الذكور واإلناث

نما ترجع إلى اعتبارات اجتماعية يكون ليا الجيد العضمي الشاق، أي العامل البيولبذل  وجي وحده، وا 
وتحديد الدور الذي يقوم بو كل من الجنسين، وىذا يعني أن ثقافة المجتمع  ،األثر عمى تقسيم العمل

  .(1998تميم، )الجتماعية وبالتالي الدور الذي تؤديو  المرأةتحدد منزلة ومكانة 
 

في المجتمع ترتبط وتتأثر بموقعيا في بنى المجتمع المختمفة، وبالقيم السائدة وبدورىا  المرأةإن مكانة 
في عمميات اإلنتاج، وفق تقسيم العمل المعتمد، ومدى مشاركتيا في اخذ القرار وتوزيع السمطة بما 

ر القيم يضمن حضورىا في مختمف مجالت الفضاء العام، ويولد تجاوبا وتفاعال يكون دافعا قويا لتغيي
 .(2002الرحموني، )السائدة، بما يرسخ صورة جديدة لممرأة في الذىنية العربية 

 
في التنظيم أو الجماعة من خالل الموقع الخاص بيا، وىذا بالتالي يحدد أنماط  المرأةوتتحدد مكانة 

كما .  السموك التي تسمى أدوار، فالدور ىو السموك المتوقع من الشخص الذي يحتل مكانة معينة
يتحدد أداء الفرد وفق استعداده الشخصي، وىناك قواعد سموكية تحدد الشخص الذي يحتل مكانة 

ك سمات خاصة باألدوار توضع بمعرفة المجتمع، وفقا لعتبارات بيولوجية، أو قدرات معينة، إن ىنا
في المجتمع من خالل األدوار التي ينسبيا المجتمع ليا، إل أن  المرأةخاصة باألفراد، فتتحدد مكانة 

أي الفرد ومن خالل عطائو وقدراتو التي تميزه يستطيع أن يحتل الموقع الذي يناسبو، وليس من حق 
 (. 1993عمي وخاطر، )جية أن تسمبو الحق في القيام بالدور الذي حدده لنفسو 

 
يتم التحكم بيا وفقا لألعراف والتقاليد  الجتماعيإن عممية توزيع األدوار في المجتمع حسب النوع 

 بحيث أوكل لممرأة الميام الدونية مقارنة مع الرجل، مما أدى ألن يكون وضعالسائدة في المجتمع، 
يرى  بعض المفكرين مثل مارتش أنو أقل من وضع الرجل، وحتى يتم تصحيح ىذا الوضع،  المرأة
والرجل في الوصول إلى  المرأةمناقشة األمور استراتيجيا، بحيث تكون ىناك مساواة بين  يجب

لى مواقع اتخاذ القرار، والتخمص من التمييز في التوظيف وفي حق ممكية األرض،  المصادر وا 
مارتش )يجب مناقشة كيفية تحديد النوع الجتماعي لمقوة ولمتحكم بالموارد  المرأةولتغيير وضع 

مجموعة من الصفات والتوقعات المحددة " بأنو  المرأةوترى نادية جمال الدين دور  .(2005وآخرين، 
والدور لو أىمية اجتماعية ألنو يوضح أن أنشطة األفراد محكومة ". اجتماعيًا والمرتبطة بمكانة معينة

في أسرتيا تشغل مكانة اجتماعية معينة، ويتوقع منيا  المرأةاجتماعيًا، وتتبع نماذج سموكية محددة، ف
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وبالنسبة لممرأة فالدور المعياري ليا  .السموكية تمثل الدور المطموب منيا القيام بمجموعة من األنماط
 ىو امرأة وزوجة وأم، أي الدور الذي يتوقعو منيا المجتمع وينتظر منيا القيام بو، يتفق اتفاقًا كبيرًا مع

 .(1995جمال الدين، )يتطابق معو  دورىا الفعمي إن لم
 

العربية خطوات متميزة عمى طريق التطور، وأصبح دورىا أكثر فاعمية من خالل  المرأةلقد خطت 
العربية في  المرأةمشاركتيا في جوانب مختمفة سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرىا، وعند تتبع أحوال 

نجدىا احتمت مكانة وأخذت دورا ميما  ،، ومصروفمسطين مثل لبنان وتونس واألردن بمدان عربية عدة
في المشاركة في عممية  ياحقلوقد تكون مشاركتيا تحقيقا لمطمب الديمقراطية و ، مراكز صنع القرار في

وقد تكون ألسباب منيا اشتراطات الجيات الممولة ليذه المؤسسات، وبغض النظر عن  ،صنع القرار
من شأنو أن يحفز المرأة عمى المطالبة في إدارة ىذه المؤسسات إل أن ىذا األمر  المرأةدوافع إشراك 

كما  . بشكل أوسع بحقيا في المشاركة في صنع القرار من خالل مؤسسات المجتمع المدني المختمفة
بوتيرة أقوى لتحقيق ربي أصبح يحتم عمى المرأة العمل التطور في وضع المرأة في العالم العأن 

فة المستويات، كما يتطمب من المرأة العمل طموحاتيا في الوصول إلى مراكز صنع القرار عمى كا
بجدية ومينية وكفاءة عالية لكسب ثقة المجتمع، وكذلك لمعمل عمى مساندة قضايا المرأة من خالل 

 .وجودىا في أماكن صنع القرار وخاصة من خالل تمثيميا في البرلمان
 
الناحية المينية البحتة،  منفي بناء مؤسسات المجتمع المدني،  المرأةدور  في ىذه الدراسة بحثت 

في المجالت التنموية المختمفة وبين عممية البناء  المرأةومن ىذا المنطمق تم الربط بين دور 
حيث أن دور المرأة في تنمية المجتمع يجب أن يكون من خالل العمل المؤسسي المنظم المؤسسي، 

الرؤيا والرسالة وتوفير التمويل بوضع  عممية البناء المؤسسي وتبدأ. سميمة أسسوالقائم عمى 
وتم في ىذه الدراسة التعرف عمى . واستقطاب المراد البشرية، إلى التخطيط ووضع األىداف وتحقيقيا

واقع دور المرأة في البناء المؤسسي واإلنجازات التي حققنيا عمى المستوى الذاتي والمستوى المؤسسي، 
 .مؤسسي، وأىم التحديات، وأىم آليات تطوير ىذا الدورواألسباب التي دعتيا ألخذ دور في البناء ال

 
 :في المجتمع المدني المرأةدور  . 2.7.3

 
 والمجتمع المرأةفي العالقة بين  المرأةلقد بحثت بعض النظريات سواء المتعمقة بالمجتمع المدني أو 

وتمحورت الدراسات حول فكرة اعتبار األسرة  جزء من المجتمع المدني أم ل، حيث اعتبر المدني،  
ن خارج المجتمع المدني، فعمماء آخرو  اعتبرىبينما ا ،رة جزء من المجتمع المدنياألسبعض المفكرين 

 وكفيلمثل روسو وت ،التنوير وعمماء مرحمة ما بعد التنوير في القرن الثامن عشر والتاسع عشر
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وفي تصورىم لمحقوق الفردية نظروا إلى الحرية قابل المجتمع المدني، اعتبروا أن العائمة والدولة ت
 . ي مجردور من منطمق ذكوالمجتمع المدني 

  
 وبالنسبة لييغل فقد اعتبر المجتمع المدني والعائمة قطبي اليرم الذي يقع بينيما المجتمع المدني، فمن

 .العائمة ضمن المجتمع المدني، كون العائمة وحدة تقوم عمى الولءاتالمنظور القتصادي، ل تدخل 
ا عن القتصاد والدولة بينما في المقابل ىناك من اعتبر العائمة مكممة لممجتمع المدني، فيو يميزىو 

أولى مؤسساتو، فاألسرة تقوم عمى ضمن المجتمع المدني كونيا بعض أنو يجب اعتبار األسرة  يرى ال
 اتقوم عميي ةأساسي تشكل مبادئ اعية والمساواة في المشاركة، وىذهكالتضامن واليوية الجممبادئ 

ىذا التصور لمعائمة يتجاىل العالقات  .وبصورة عامة الحياة السياسية ،المجتمع المدنيمؤسسات 
 السمطوية واليرمية السائدة داخل األسرة، والتي ىي في كثير من األحيان تقوم عمى أساس النوع

وفيما يتعمق  .الجتماعي واألجيال، وتتجاوز مشاكل العنف والستغالل والعتداء الجنسي داخل األسرة
في داخل العائمة، في الوقت الذي يأخذ الرجل مكانو في  المرأةأن مكان بفمسفة الحقوق، يعتبر ىيغل 

ة عمى تجاوز طبيعتيا غير قادر  المرأةالمجتمع المدني والدولة، ويعتقد مفكرين مثل لوك وروسو أن 
 (.2005ىاويل، )متطمبات العالمية لممجتمع المدني الجسدية لتحقيق ال

 

إل أنو ل  ،الباحثة أنو بالرغم من أىمية األسرة في تنمية المجتمع كونيا وحدة بناء المجتمعوترى 
يمكن اعتبارىا من مؤسسات المجتمع المدني كون العالقات داخل األسرة ىي عالقات دم ول خيار 

لتطوعية مجتمع المدني يتسم باحيث أن ال عريف المجتمع المدني،يخرجيا من دائرة ت األمروىذا  .فييا
 فاألسرةي، وليس بشكل إجبار من منطمق حر مدني يكون لممجتمع ال فراداألانتماء واإلرادة الذاتية، ف

الطائفة، وقد تكون أىداف  تكون فييا الولءات لمعائمة أوإلرثية التي تعتبر ضمن دائرة التنظيمات ا
أما وضع المرأة في . ىذه الجماعة ل تمبي حاجات ىذا الفرد لكنو يقبل بيا كونو منتمي ليذه الجماعة

والىتمام  األولداألسرة ومن منطمق ذكوري بحت كان يوكل إلييا القيام بميام المنزل من تربية 
 .بالميام خارج األسرة القيامو إلي فأوكلج زو الباقتصاد المنزل  والعمل عمى تمبية حاجات الزوج، أما 

 
المجتمع المجال العام سواء من خالل مؤسسات في  وبقيت المرأة تعاني من الحرمان من المشاركة

شاركتيا وفي أغمبيا تخطى العقبات التي كانت تقيد م عمييا وكان أو المؤسسات الرسميةالمدني 
 .ألعراف السائدة في المجتمعاتاألسرة عمى المرأة نتيجة افرضتيا عقبات 

 
كما يستبعد مؤسسات الدولة، وبالنسبة  المرأةأن المجتمع المدني يستبعد النسوية  النظريةكما ترى 

في العائمة تشكل الممارسات والسموكيات  المرأةلكثير من الحركات النسوية، فإن العالقة بين الرجل و 
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ويرى آخرون أنو رغم أن األسرة . التي تقوم عمييا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والسوق ،والقواعد
تشكل جزءا ل يتجزأ من المجتمع المدني، إل أنيم يعتبرون العمل المنزلي قمب المجتمع المدني وليس 

أكثر في أصبحت عضوا فاعال في المجتمعات المدنية، مما يستدعي البحث  المرأةوأن . منفصال عنو
 .(2005ىاويل، )والمجتمع المدني ( النوع الجتماعي)العالقة بين الجندر 

 
عاجزة عن التعبير أو التفكير أو التمييز، فإنيا في المحصمة النيائية ل تحدد  المرأةإذا كانت 

كما يجب عمى مؤسسات المجتمع المدني أن تفتح . موضعيا، ل في الفضاء السياسي ول القتصادي
 المرأةويعتبر العمل والتعميم وسيمتان من أجل اكتشاف طاقات . ابا جديدة لممرأة في عالم المعرفةأبو 

 ،يمثل كل من التعميم والعملحيث   .(2008أبا سعيد، )اإلبداعية، ولتغيير العالقات الجتماعية 
من طاقة ميدورة إلى كفاءة تستجيب لحاجة تنموية شاممة، فالتعميم يمعب  المرأةاألساس الذي يحول 

دورا أساسيا في تغيير نمط البناء الجتماعي، كما أنو يعد من أساسيات العصر الحديث وضرورة من 
، فيو المرأةضروريات التغيير الجتماعي، والتعميم من أىم العوامل التي تعمل عمى تنمية قدرات 

وفي مواقع  ،المتعممة أكثر حضورا في الفضاء العام المرأةبمشكالت المجتمع، وتكون يعمق وعييا 
 المرأةكما يعتبر التعميم من أىم العوامل التي ساعدت . العمل المختمفة وفي المشاركة في الحياة العامة

 من الحضور بأعداد ميمة، كقوة ضاغطة في مختمف المرأةعمى تغيير صورتيا التقميدية، ومكن 
مجالت الحياة العامة، وىيأىا لمقيام بأدوارىا الجديدة، والمشاركة في أخذ القرارات المتعمقة بالحياة 

 .األسرية وبالحياة العامة، وفسح ليا المجال لمتعبير عن أرائيا واختيار نمط حياتيا
 

ير واقعيا نحو وتطويرىا، وتغي المرأةيعتبر العمل من أىم العوامل التي ساىمت في تنمية قدرات كما 
مردود ايجابي عمى القتصاد  لمشاركتيا لتنموية، وأصبحوضع أحسن، وخاصة اندماجيا في العممية ا

وما ينبثق عنو من تحسين لظروف المعيشة، وتحقيق الرفاه لكل األفراد، ومؤشرا لخروجيا من الفضاء 
التحرر  إن .(2002ي، الرحمون) الخاص إلى الفضاء العام، وخوض مختمف مجالت الحياة العامة

القتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي، اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك، من ىنا تبرز 
لعممية تحرر المرأة في سياق العمل  أساسيأىمية العمل بالنسبة لممرأة المعزز بالشيادة العممية كشرط 

 (.2002انصوراني، )

 
 :التنميةفي الفمسطينية  المرأةدور  . 3.7.3

 
نصف المجتمع، وأية تنمية بدون  المرأةفي عممية التنمية، ف المرأةيكثر الحديث عن أىمية دور 

ن كان ىناك (. تنمية عرجاء)تم التعارف عمييا عمى أنيا قد و  ،ىي تنمية محدودة المرأةمشاركة  وا 
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المختمفة لم تتعامل فإن النظريات والتوجيات  ،في التنمية المرأةاتفاق ضمني عمى أىمية مشاركة 
دماج  في التنمية، وما يحدث في فمسطين يعكس بعض آثار  المرأةبنفس الطريقة مع كيفية مشاركة وا 

ول بد من  .الفمسطينية لم تبمغ بعد الدرجة الكافية من المشاركة المرأةالتوجيات العالمية ويدلل عمى أن 
وىي تقوم بالدور األكبر في عممية إعادة  ،يةموجودة في صمب العممية التنمو  التأكيد عمى أن المرأة
وىي ربة البيت وىي المسئول عن  ،عمى اعتبار أنيا أم األجيال المستقبمية ،إنتاج القوى العاممة

دارة الشؤون المالية واألسرية والعالقات الخارجية،  فمشاركة  ،التغذية والصحة والشؤون الجتماعية وا 
نتاجية في المجتمع، ولو حسبت التكمفة المادية التي في الجبية المنزلية ىي ا المرأة ألكثر فعالية وا 

سعيد ) في المنزل لفوجئنا بمقدار ىذه التكمفة المرأةيحتاجيا الفرد لمتعويض عن الدور الذي تقوم بو 
 (.1998ونصيف، 

 
في التنمية، أولىما باستخدام التعريفات المختمفة لمتنمية،  المرأةىناك توجيان رئيسيان لرؤية دور 

وحصولين عمى خدمات تعميم وصحة  ،في سوق العمل الرسمي المرأةوالتي تبحث في مشاركة 
ودورىن في صياغة  ،وخدمات اجتماعية، ومن ثم بحث مساىمتين في المشاركة المجتمعية والسياسية

المرأة المتعممة التي تحمل الشيادة العممية  أنترض ىذا التوجو يف الخطط التنموية المجتمعية والعام
عمى اإلسيام في التنمية، إل أن ىذا التوجو يغفل نوع التعميم الذي حصمت عميو المرأة،  األقدرىي 

وىل يصب في خدمة أىداف التنمية وحاجات المجتمع أم ل، من ىنا كان يفترض أن يتم  التركيز 
وتوجيو المرأة نحو المجالت العممية التي تمبي حاجات السوق، وتعمل عمى عمى نوعية التعميم، 

 .تنميتيا وتمكينيا 
 

أما التوجو الثاني فيبحث في واقع المجتمع، والمساىمة الفعمية لمنساء، ويسعى إلى تعزيز العتراف 
المنزلي ورعاية بيذه المساىمة، فدور النساء في قطاع العمل غير الرسمي، ودورىن في دعم القتصاد 

األسرة وتكييف األسرة في مواجيات الختالل القوية، القتصادية والجتماعية، ىي أدوار ميمة، وىي 
جو يتطمب القبول بضرورة التغيير، ىذا التو . التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني اليومأساس التنمية 

أن التجربة الفمسطينية يمكنيا  نات المتاحة لمتغيير، مع األخذ بعين العتبار،استخدام اإلمكاو 
، والمشاركة في وضع الستراتيجيات التنموية، بدل من أن تكون المساىمة في الفكر التنموي العالمي

تابعا مسيرا من قبل اآلخرين، ومقيدة بالتمويل وشروطو وبرامجو، التي تفرض عمى المجتمع 
 (. 2004قزاز، )الفمسطيني 

 
حيث يجعميا في صمب عممية لثاني اقرب لتحقيق طموحات المرأة، أن التوجو ا الباحثة وفي اعتقاد

التنمية، ليس فقط من خالل تمكينيا بل أيضا من خالل إشراكيا في وضع السياسات التي تمس 
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تيدف إلى ة المجالت وعمى كافة المستويات ومن خالل صياغة الدولة لسياسات في كاف ،المجتمع
 .الدولية الشتراطاتدف يخدم المجتمع الفمسطيني بكافة أطيافو، بعيدا عن إحداث تغيير شامل وىا

 
ن درجة المشاركة تحدد إلى د رجة كبيرة توزيع يتصل مفيوم المشاركة بمفيومي التنمية والتمكين، وا 

في المجتمع، أي القدرة عمى إحداث تأثير في اآلخر الذي قد يكون فردا أو جماعة أو ( power)القوة 
أساسية لتنمية الذات   آليةمن حيث أنيا  ،وتكتسب المشاركة أىميتيا بالنسبة لممرأة وقضاياىا ،مجتمعا

، وىما بعدان يرتبطان ارتباطا جدليا، (المجتمع والواقع الجتماعي)وتنمية الموضوع  ،(ذاتيا المرأة)
و الجتماعي والقتصادي لنمالقادرة عمى تحقيق ا حة، القوية والفاعمة والمزدىرة ىيفالشخصية المتفت

والسياسي، كما أن النمو الجتماعي يمكن أن يقاس بمدى الفرص التي يتيحيا لتحقيق مشاركة 
  المرأةإن مفيوم التمكين يشير إلى تطوير مشاركة (. 2003مرصد، )القطاعات المختمفة وفاعميتيا

ويتيح لدييا كافة القدرات  األصعدة، م تحقيق ذاتيا عمى مختمفوتنمية قدراتيا ووعييا ومعرفتيا ومن ث
في  التي تجعميا قادرة عمى السيطرة عمى ظروفيا ووضعيا ومن ثم اإلسيام الحر والواعي واإلمكانات

 (.1995عوده، )في كافة المجالت بناء المجتمع 
 

والستفادة من  ،لممشاركة الفاعمة والفعالة المرأةلمزيد من الستفادة من الظروف المتاحة لتمكين 
 ،، ل بد من العمل عمى القضايا التالية التي تتناول مستوى الفرد ومستوى المجموعةالتنمية الجتماعية

 :ومستوى السياسات والمؤسسات
 

  لىتماماتيا  المرأة، فال يعني تحديد المرأةوالمجتمع نفسو في تمكين  المرأةقضية نظرة
نفسيا وان يعتبرىا المجتمع  المرأةمن ذلك ىو أن تعتبر  وخياراتيا أنو قد تم تمكينيا، فاألىم

 .مؤىمة ومخولة لتخاذ القرار المتعمق باختيارىا

  نما عمى صعيد النساء أىمية العمل الجماعي ليس فقط بين النساء أنفسين وتنظيماتين، وا 
عمى المواتي يصمن إلى مواقع مؤثرة لكنين ل يشكمن مجموعة تعمل معا باتجاه التغيير، و 

ليس فقط  المرأةفيذا ىو األسموب األمثل لنعكاس تمكين  ،صعيد المجتمع المدني بمجممو
 .عمى القضايا الذاتية بل ليصبح عامال مؤثرا في عممية التحول الجتماعي المنشودة

  إزالة العوائق المؤسسية الفعمي عمى عممية التنمية الشاممة، يجب المرأةإلظيار أثر تمكين، 
يجاد الحوافز لزيادة وصول األفراد والمجموعات إلى المصادر والفرص التنموية فمن خالل . وا 

 .ذلك يمكن تغيير السياسات العامة لممؤسسات وتعديميا
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  نما في تمك  المرأةإن تمكين يتطمب عممية تحول شاممة ليس في مؤسسات محدودة فقط، وا 
فيناك قوى رافضة لمثل ىذا التحول بعضيا  المؤسسات التي ما زالت تساند البنية األبوية،

 .(2008الصباغ، )القرار داخل دائرة صنع 

 
لقد أثبتت التجارب العديدة عمى مستوى العالم وعمى المستوى المحمي أن التنمية لن تكون فعالة أو 

وقد تنبيت العديد من البرامج عمى صعيد  ،فييا بعين العتبار المرأةمستدامة إن لم تؤخذ مشاركة 
وأسيبت في  ،في التنمية المرأةالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية إلى قضية إدماج 

 . تحقيق اإلجراءات والبرامج التي أثبتت نجاحاتيا
 

قوق، إن التحرر الحقيقي لممرأة ىو التحرر من الضطياد الجتماعي وذلك بمساواتيا بالرجل في الح
وفي اتخاذ القرار في كل الميادين وعمى كل المستويات، إن ىذا ىو التعبير عن حقيقة الرتباط الوثيق 

والتقدم الجتماعي والتنمية  ،بين قضايا المرأة الفمسطينية وقضايا مجتمعيا في الستقالل الوطني
 (.2002انصوراني، )والعدالة الجتماعية والديمقراطية 

 
العربية إذا ما قامت الجيات المعنية، الحكومات والمنظمات  المرأةان تحسين وضع باإلمك كما أنو

في المجتمع، وذلك من  المرأةالدولية واألىمية، بإحداث التغيير المطموب واليادف إلى تعزيز دور 
ة الجتماعية، ورفع الوعي حول أدوار خالل العمل عمى نشر مفاىيم المساواة والديمقراطية والعدال

والتي تتمثل في الدور اإلنجابي األسري، والدور اإلنتاجي، والدور المجتمعي، لنوع الجتماعي،  ا
جراءات وتعزيز والدور السياسي،  .(2002كمال، ) ذلك بقوانين وا 

 
 :مشاركة المرأة الفمسطينية في التنظيمات غير الحكومية .4.7.3

 
وىي التي  ،شيوعا الجمعيات الخيرية النسائيةيتمثل النشاط األىمي لمنساء في أنماط متعددة، أكثرىا 

تساىم فييا " مختمطة"جمعيات خيرية  ويتكون بعضيا منلمبر واإلحسان،  التقميدية بالفمسفةترتبط 
 واتحاداتل تعمل فييا إل نساء، وىناك جمعيات صرفة نساء، والبعض اآلخر جمعيات خيرية نسائية 

تتحرك في إطار الحزب وتتسم بدرجة عالية من وىي  ،نسائية مرتبطة بأحزاب في السمطة
فإنيا ترتبط بالحركة الوطنية وترتبط نظرتيا تمك التي ترتبط بأحزاب خارج السمطة،  أما، البيروقراطية

ل  ،ومشاركتيا في التنظيمات األىمية المرأةإن دور  (.2003مرصد، )لممرأة بموقفيا األيدولوجي 
 ينفصل عن وضعيا في المجتمع ككل، فمن الصعب أن تتطور أدوار المرأة في المجتمع بحيث تصبح
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ذا سمحت مرحمة تطور البنى الجتماعية والسياسية في ىذا المجتمع شريكا كامال في المجتمع، إل إ
 (.2007عبد العاطي، )بذلك 

 
 :مشاركة المرأة في المجال السياسي الحزبي. 5.7.3

 
واحدة  امرأة، وقد استطاعت من أعضاء المجنة المركزية لفتح% 5شكل البيانات إلى أن النساء ت تشير

 السياسّية المشاركة أشكال منو . 2011حركة فدا عام  عام مينأىي زىيرة كمال الوصول إلى منصب 
 فقد الترشيح، خالل من أو النتخاب عن طريق إما النتخابات، في مشاركتيا الفمسطينّية لممرأة

 ينتمين المواتي المرشحات عدد بمغ قدو  .الرجل النتخاب مع خالل من 1996 عام في النساء شاركت
 التحرير جبية 1 الفمسطيني، الشعب حزب 2 فدا، 2 ، فتح 4) نساء 9 والفصائل األحزاب إلى

 أعضاء زيادة تمت وقد التشريعي، المجمس أعضاء ىم الرج 83 مقابل نساء 5 منين نجح ،(العربية
 األغمبية ونظام النسبي التمثيل بين يجمع الذي المختمط النظام اعتماد وتم ،م 2005عام  المجمس
 بالقوائم %20 من أكثر األقصى بحدىا االكوت تكون ل أن عمى ،نسوية اكوت وأقرَّت بينيما، ةمناصف
 وضع يتم بحيث المرأة لترشيح شرط وضع والبمديات المجالس لنتخاب بالنسبة أما .الدوائر وليس
 حرّية تترك لكن ،اً عضو  13 عن أعضائيا عدد يزيد التي بالقائمة أسماء خمسة كل ضمن امرأة

عبد اليادي، ) نسمة 1000 عن السكان أعضاء عدد يزيد التي بالقرى فقط بالقائمة المرأة مكان اختيار
 األحزاب وعالقة والترشيح النتخاب طريق عن السياسية المرأة بمشاركة يرتبط فيما أما .(2007
 الذي لمحزب ممثمة كانت ةالتشريعي النتخابات في ةالفمسطيني المرأة بأن القول يمكننا فّانو بذلك،
  .(1996سعيد، ) إليو تنتمي

 
 ولدى المرأة لدى لغاية كانت ،النتخاب أو بالترشيح السياسّية المرأة مشاركة أن عمى تأكيد سبق ومما

 البرلمان سيما ل القرار، مؤسسات إلى ووصولين النساء تمكين حيث من ،عام لبشك النسوّية الحركة
 البرلمان تركيبة في تنوع وجود ألنَّ  وذلك بالمواطنة، تمتعيا لكتمال ضرورًيا شرًطا يعتبر الذي

 قضاياىا عن التعبير في مشارًكا عنصًرا المرأة جعل في يساىم ،الجنسين كال من ممثمين عمى ليشتمل
 الجتماعي الصعيد عمى أوضاعيا تعالج التي والتشريعات القوانين وتطويرا، مشكالتي وطرح

 بالمرأة، المتعمقة الدولية التفاقيات عمى التوقيع إمكانّية من عززمشاركتيا ت كما أن .والقتصادي
 وحقيقة واقعية من زيدت الوقت نفس وفي، السياسي النظام لمؤسسات الشرعّية قاعدة توسيع في ساىمتو 

 مياراتيا ريطو ويعمل عمى ت المجتمع، في مكانتيا عمى النياية في ذلك وينعكس لممجتمع، تمثيميا
 في السياسي النظام أىداف تحقيق سبيل في لدييا، القومي والعتزاز الوطني النتماء مفاىيم ويعمق
 نظرة تغيير في يساىم البرلمان في النسائي القطاع تمثيل وأن ماك .المجتمع في الشاممة التنمية
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 أن كما العامة، الحياة في المرأة لدور تدريجية بصورة المحافظة المجتمعات في العام والرأي الجميور
 نفسيا وتييئة المجتمع في العامة باألنشطة المرأة اىتمام من تحفز البرلمان في النساء مشاركة

 (.2004، نزال)لممارستيا 
 

يد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، حيث أصبحت المرأة صع طرأ تطور عمىلقد 
 22تحتل مناصب عميا في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية، فيناك خمس وزيرات من أصل 

، كذلك تم 2009وزارة، وتم تعيين امرأة في عضوية المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية عام 
ة تشغل منصب محافظ رام اهلل والبيرة مما يعكس قدرة ونجاح المرأة في إدارة المؤسسات تعيين أول امرأ

 .(2011عوض، )بفاعمية ومينية عالية 
 

 :يةالسياس المؤسسات في المرأة شاركةم . 6.7.3
 

 مواقع في وجودىا لتقب لممرأة يتيح ،الرسمي وغير الرسمي بشقييا السياسّية بالمؤسسات المرأة مشاركة
مكاني، القرار  ةالرسمي ةالسياسي المؤسسات وىذه أخرى، ةجي من المناصب ىذه عمى حصوليا ةوا 
 بشقيا ةالسياسي لممؤسسات بالنسبة أما المحمي، والحكم ةالفمسطيني التحرير منظمة في المرأة تشمل
 وعمميا ةالحكومي غير المنظمات العمالية، النقابات ة،السياسي واألحزاب الفصائل فتشمل الرسمي غير
 (.2007عبد العاطي، ) العامة الوظائف إطار في
 

 :العمالية النقابات في المرأة شاركةم . 7.7.3
 

 سموك عمى تؤثر التي النقابّية، التنظيمات ومنيا الحديثة المؤسسات من العديد أفرز المدني المجتمع
 ،ةجماىيري مؤسسات تعتبر ةالنقابي التنظيمات فيذه ،المجتمع من وفعالة واسعة قطاعات ومفاىيم
 امتدادىا خالل من ،النساء قضايا تجاه المجتمعي الوعي تشكيل في ميًما دوًرا تمعب أن يمكن وبذلك
 لمنقابات المالئمة الشروط توفر عدم في نتكم المشكمة أن إل ،رالجماىي من واسعة قطاعات إلى
 مما ،خاصة الفمسطيني والمجتمع ،عامة ةالعربي المجتمعات في التغيري ودورىا بمسؤولياتيا تقوم حتى

 .ككل المدني المجتمع بنيان إلى لكد ذليمت وفعاليتيا، وتماسكيا بنيتيا يضعف
 

 العمل في المشاركة عن وعزوفيا النقابي التمثيل في النساء نسبة نقصان إلى أدت التي األسبابومن 
 :النقابي
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 وىو والعمالية، المينية والنقابات المؤسسات قبل من ةالفمسطيني المرأة تجاه سياسات التمييز 
 والتنظيمات واألحزاب النقابات مع مضاعفة جيود تبذل أن المرأة عمى يترتب وأن يعني ما

 كشركاء المنشود النتخابات قانون باتجاه لمضغط ،بينيم فيما التعاون أجل من ،ةالسياسي
 . المضمار ىذا في واحدة رؤيا تجمعيم

 ةالداخمي والصراعات والنشقاقات النقسام يعترييا ثحيم، عا بشكل ةالنقابي الحركة وضع 
 المرأة ومشاركة بشكل عام ةيالعمال المشاركة عمى سمًبا نعكسمما ا ،ةالتنظيمي والخالفات

 . خاصة
 بأىداف النقابي العمل إلحاق تم وأن ةخاص ،السياسي النشاط لصالح ةالمطمبي الحقوق غييبت 

 عمى ةالعمالي النقابات في الذكوري التواجد تغميب عمى ُعِمل   ذلك وبسبب ة،السياسي الفصائل
 .القرار مراكز في خاصة األنثوي التواجد

 من دوتح النساء تمنع التي ،الموروثة والتقاليد العاداتو  نظرة المجتمعب تتعمق ةمجتمعي سبابأ 
 عمى مقدرتيا وعدم باألسرة المرأة لنشغال ذلك ويرجع ة،العمالي لنقاباتا في شاركتينم مدى
 . مزدوجة العاممة المرأة عاتق عمى الممقاة ةفالمسؤولي، العمل مجاراة

 ةالعمالي النقابات قدرة في وتشكيكياناعيا اقت عدم في نفسيا ةالفمسطيني لممرأة تعود أسباب 
 من النسوية المؤسسات تالمُ  أخرى جية   ومن جية، من عنيا والدفاع مصالحيا خدمة عمى
 والمينية، العاممة لممرأة برامجيا في توجييا من الرغم عمى ألنيا واتحادات، وجمعيات أطر
 باألنشطة الدور ىذا تجسيد دون ،النظري إطاره في بعيد حد إلى بقي التوُجو ىذا أن إل

 (2007عبد العاطي، ) واآلليات
 الييئات لتجديد إجراء انتخابات دوريةممثمة ب ،ةالنقابي األجسام عن الديمقراطية لحياةا غياب 

 جعل القاعدية، التنسيب والمؤتمرات كحمالت تنظيمية تحضيرات من يسبقيا ما مع، القيادية
 مما فردية، وممكية قطاع خاص وكأنيا ألصحابيادائمة  ىيئات لمنقابة القيادية الييئات من
 فئات تجديد أمام ووقف عائًقا النقابي، العمل عن عام بشكل وأقصاىن النساء فرص قمل
 (.2008، عوادالريماوي كما ورد في ) شابة أو ةنسوي
 

 لتعنى " نفمسطي لنقابات العام التحاد" في العاممة المرأة شؤون دائرة استحداث تم 1995 عام وفي
 عمى والعمل ةالنقابي الحركة في مشاركتيا تطوير خالل من ،ةالفمسطيني العاممة المرأة وىموم بقضايا
 ل بحيث سياساتيا، وضع وفي ة،النقابي الحركة قيادة في المشاركة في لتأىيميا ومياراتيا، كفاءتيا رفع
ول تزال نسبة  .حقيقيات ومشاركات كفاعالت وجودىن تستبعد ول العامالت النساء حقوق تغفل

. من الرجال% 7من النساء مقابل % 2 مشاركة المرأة في النقابات الفمسطينية متدنية وتقدر بحوالي
 .(2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )
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 البناء المؤسسي 8.3
 

فالمؤسسة  والتي يقصد بيا البناء المؤسسي، ،المأسسةي المؤسسة و يحدث التباس أحيانا بين مفيوم
عبارة عن كل تجمع وكيان بشري تأسس لخدمة وتحقيق أىداف، أما البناء المؤسسي يحدد جودة 

 .المؤسسة من حيث بنائيا والتزاميا بمعايير البناء المؤسسي
 

 :مفهوم العمل المؤسسي .2.8.3
 

التعاوني،  العمل المؤسسي شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، أو ما يطمق عميو العمل
والميل بقبول العمل الجماعي وممارستو، شكاًل ومضمونًا، نصًا وروحًا، وأداء العمل بشكل منسق، 

التجمع : ويمكن تعريفو بأنو. (2002العدلوني، ) بادئ وأركان، وقيم تنظيمية محددةأسس وم قائم عمى
حيث تكون مرجعية المنظم بموائح يوزع العمل فيو عمى إدارات متخصصة، ولجان وفرق عمل، ب

القرارات فيو لمجمس اإلدارة، أو اإلدارات في دائرة اختصاصيا، أي أنيا تنبثق من مبدأ الشورى، الذي 
كل تجمع منظم ييدف إلى تحسين األداء : ويعرف أيضًا بأنو .ىو أىم مبدأ في العمل المؤسسي

دارات بوفعالية العمل لبموغ أىداف محددة، ويقوم بتوزيع العمل عمى لجان ك يرة، وفرق عمل، وا 
خاذ القرارات، في دائرة عممية ودعوية واجتماعية، بحيث تكون ليا المرجعية وحرية اتمتخصصة، 
  .(2007 عطية،) اختصاصيا

 
نظيم عمميا وتكاممو، ووسائل وأدوات عمل لتأدية الوظائف تل وىياكللكل مؤسسة مبادئ تقوم عمييا، و 

نجازىا، وتفاعل ىذا الكل في   .إطار النسجام والتكامل من أجل تحقيق مبررات وجود المؤسسةوا 
من  ،واألمر الثاني في حياة المؤسسة ىو مدى تنظيم وانسيابية العمل بين ىياكميا ولجانيا وأفرادىا

خالل تقسيم العمل، والموائح والقوانين المنظمة والقواعد المينية، والقيم السائدة أثناء العممية التفاعمية 
 .جزاء وىياكل المؤسسة، وىذا ما يسمى بالمأسسة أو العمل المؤسسيبين أ

 
يسعى إن المأسسة أو العمل المؤسسي، ىو ذلك العمل المنظم الذي يحتكم لمرجعية أو منظومة قيم، و 

ويخضع لقوانين ولوائح، ويوزع في إطاره العمل عمى ىيئات أو لجان أو فرق عمل،  األىداف لتحقيق
مخول ليا العمل وفق صالحياتيا، تكون فيو المسؤوليات والصالحيات أو مصالح متخصصة، 

واضحة محددة، مما يحقق انسيابية العمل وفعاليتو، وتكون مرجعية القرار ىي األخرى واضحة 
ومحددة، غالبا ما تكون لمجالس اإلدارة أو مجالس الشورى حسب خصوصية وطبيعة كل مؤسسة، 
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ن دائرة اختصاص كل ، ضمالشورىمنيا إل أن ينبثق من قواعد  فال يمكن ألي قرار خاصة المصيرية
 (.2007عطية، )ىيئة أو مؤسسة 

 
 :عناصر وصفات مهمة لمبدء في العمل المؤسسي. 3.8.3

 
ألنو ينقل العمل، من الفردية إلى الجماعية، ومن العفوية إلى  ة،إن العمل المؤسسي ذو أىمية بالغ

التخطيط، ومن الغموض إلى الوضوح، ومن محدودية الموارد، إلى تعددية الموارد، ومن التأثير 
ول بد أن تتوفر مجموعة من  .المحدود، إلى التأثير الواسع، ومن الوضع العرفي، إلى الوضع القانوني

 :جية تريد أن تبدأ بالعمل المؤسسي، من أىميا الصفات والعناصر ألي
 

 فال بد قبل قيام أية مؤسسة اإلجابة عن سؤال ، وضوح الفكرة التي قامت من أجميا المؤسسة
ما ىي الغاية من بناء المؤسسة، كما يجب تحديد األىداف التي ستسعى : جوىري وىو

لمقارنة واقع قبل البناء مع الواقع بعد قيام  لألداءالمؤسسة إلى إنجازىا، ووضع مقاييس 
 .ىدافيا وغاياتياالمؤسسة لتبين مدى تحقيق المؤسسة أل

 مشروعية المؤسسة، والحصول عمى الترخيص القانوني لبدء العمل وفق شروطو. 

 وجود قيادة مؤىمة ومحترمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة ليذا العمل. 
  تمويل ذاتية ومتنوعة ومستمرة مع الحفاظ عمى توفر رأس المال الكافي، من مصادر

 .الستقاللية بالتصرف، ووجود نظام مالي ومحاسبي دقيق
 إيجاد سمعة جيدة لممؤسسة، في نظر العاممين بيا والمتعاممين معيا وفي نظر منافسييا. 
  قدرة المؤسسة عمى اتخاذ قراراتيا دون تدخل خارجي، وتحقيق أىدافيا، والتغمب عمى

جبار اآلخرين عمى مسايرتياالصعوبا  .ت، وا 
 جذب عدد كاف من العاممين األكفاء المنجزين والمتحمسين والمقتنعين. 
  وجود لوائح وأنظمة عمل محددة وواضحة ومتفق عمييا وموثقة ومدونة ومعروفة لكل

 .الجيات المعنية والمتعاممة معيا، ومتناسبة مع أىداف المؤسسة
 ومدروسة ومتفق عمييا وموثقة ومكتوبة ومعروفة  وجود خطط وبرامج محددة وواضحة

 .لمجيات المعنية التي ستتعامل معيا
 العدلوني،  ) وجود نظام لمرقابة والمتابعة والتقويم المستمر لمتأكد من سالمة التخطيط والتنفيذ

2002). 
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 جتمع المدنيالم 9.3
 

ظير مفيوم المجتمع المدني في الغرب نتيجة مطالبة الشعوب بالمساواة والحرية والديمقراطية، وقد 
دخمت منظمات المجتمع المدني في بعض األحيان في صراع مع الدولة، إل أنو يجب العتراف 

سسات لقد انتشرت مؤ . كدور مكمل لدور الدولةبأىمية الدور الذي تقوم بو مؤسسات المجتمع المدني 
المجتمع المدني المختمفة في البمدان العربية بشكل واسع مما يحتم التعرف عمى المفيوم ومدى قابمية 

 .تطبيقو في البمدات العربية وخاصة فمسطين
 

 :المفهوم 2.9.3
 

المبدأ ىو نسيج متشابك من العالقات التي تقوم بين أفراده من جية، وبينيم  المجتمع المدني من حيث
وبين الدولة من جية أخرى، وىي عالقات تقوم عمى تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضي 

ة األوقات التي يستدعي والتفاىم والختالف والحقوق والواجبات والمسؤوليات، ومحاسبة الدولة في كاف
وليكون ىذا النسيج ذا جدوى، يجب أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية . تيامحاسب

وثقافية وحقوقية متعددة، تشكل في مجموعيا القاعدة األساسية، التي ترتكز عمييا مشروعية الدولة من 
  .جية، ووسيمة محاسبتيا من جية أخرى

 
وم بو من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس تزداد أىمية المجتمع المدني ونضج مؤسساتو، لما يق

في تقرير مصيرىم ومواجية السياسات التي تؤثر في معيشتيم، وما يقوم بو من دور في نشر ثقافة 
خمق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، ثقافة اإلعالء من شأن المواطن، والتأكيد عمى إرادة 

إلى ساحة الفعل التاريخي والمساىمة بفعالية في تحقيق المواطنين في الفعل التاريخي وجذبيم 
 .(2006الممتقى المدني، )التحولت الكبرى لممجتمعات حتى ل تترك حكرا عمى النخب الحاكمة 

 
وينظر المفكر اليطالي انطونيو غرامشي إلى المجتمع المدني باعتباره جزءا من البنية الفوقية، وىذه 

جتمع مدني ومجتمع سياسي، وظيفة األولى الييمنة عن طريق الثقافة البنية تنقسم بدورىا إلى م
عمى ىذا فإن المجتمع المدني في فكر غرامشي . السيطرة واإلكراه" الدولة"واليدولوجيا، ووظيفة الثاني 

، التي تقع بين "ألىميةا"والمبادرات الفردية والجماعية  ىو عبارة عن تمك المساحة التي تشغميا األنشطة
، وأجيزة الدولة الرسمية ومؤسساتيا من بيعة القتصادية البحتة من ناحيةالمؤسسات واألجيزة ذات الط

 ..(ت.الصبيحي، ب)ناحية أخرى 
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، التي تمأل المجال العام بين مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة"عمى أنو المجتمع المدني ويعرف 
في ذلك بقيم ومعايير الحترام والتراضي والتسامح األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادىا، ممتزمة 

وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كال من الجمعيات والروابط ". الفتخواإلدارة السممية لمتنوع وال
 :كما يحدد المجتمع المدني عمى نحو إجرائي بأنو .والنقابات واألحزاب واألندية والتعاونيات

 
والقتصادية والجتماعية والثقافية التي تعمل بصورة تطوعية في ميادينيا المؤسسات السياسية جممة "

أغراض سياسية كالمشاركة : المختمفة، في استقالل نسبي عن سمطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منيا
في صنع القرار عمى المستوى الوطني، ومثال عمى ذلك األحزاب السياسية، ومنيا أغراض نقابية 

لمصالح القتصادية ألعضاء النقابة، ومنيا أغراض معنية كما ىو الحال في النقابات كالدفاع عن ا
المينية لالرتفاع بمستوى المينة والدفاع عن مصالح أعضائيا، ومنيا أغراض ثقافية كما في اتحادات 
ة، الكتاب والمثقفين، والجمعيات الثقافية التي تيدف إلى نشر الوعي وفقا لتجاىات أعضاء كل جمعي

 .(67ص 2004الصادق، )" ومنيا أغراض اجتماعية لإلسيام في العمل الجتماعي لتحقيق التنمية

 
 : عناصر المفهوم. 3.9.3

 
يتضمن المجتمع المدني كمفيوم مجموعة من العناصر المترابطة والمتداخمة، التي تعبر عن حقائق 

 : المفيوم وجوىره تتمثل فيما يمي
 

  ينطوي عمى مفيوم المجتمع المدني الجوىر الفمسفي لمعمل التطوعي، وىو  :الذاتيةالتطوعية واإلرادة
يمانو بقدرتو عمى التأثير في محيطو الجتماعي  فكرة المبادرة الذاتية لمفرد من منطمق قناعتو وا 
والقتصادي والسياسي والثقافي، لذلك فإن أنماط العالقات في المجتمع المدني تتم من خالل مجموعة 
يمانا منيم بقدراتيم وقدرة ىذه  من المؤسسات التطوعية التي ينضم إلييا األفراد بملء إرادتيم الحرة وا 

واإلرادة   مثل المبادرة والحريةفإن قيم ومبادئ  مصالحيم والتعبير عنيا، وبذلك المؤسسات عمى حماية
وتفعيل المجتمع المدني تعتبر من المقومات والمرتكزات األساسية لبناء  ،والتعددية والعقالنية

 .(2004الصادق، )ومؤسساتو 
 

اعتبرت المنظمات الطوعية الشكل األكثر تقميديا لممجتمع المدني، حيث أن فكرة التطوع تالئم مفيوم 
المجتمع المدني، ففي المنظمات الطوعية ل يمكن إجبار الناس عمى عمل شيء ألن ليم الخيار 

طوعية توحي أيضا بمفيوم الديمقراطية والمساواة، حيث أن لمتنحي، كما أن عضوية المنظمات ال
جميع األعضاء من ناحية مبدئية ليم نفس الحقوق في المشاركة في اتخاذ القرارات، من ىذا المنطمق 
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فإن المنظمات الطوعية تدمج بين الحرية والمساواة، وتقدم شروطا مسبقة لمحوار الديمقراطي 
 (.1998الكسندر، )
 

ومع ذلك ىناك حدود لمحرية والمساواة في المنظمات الطوعية، أحد ىذه الحدود ىي قضية العضوية 
في المنظمة، ل يقرر الشخص بنفسو أن يكون عضوا في منظمة، حيث أن األعضاء اآلخرين ىم 
الذين يقررون قبول أو رفض عضويتو، وعمى الشخص أن يتحمى ببعض القيم واأليدلوجيات، واألفكار 

ل سوف ترفض عضويتو، وىناك بعض السيطرة عمى المنظمات الطوعية كما في بعض األحزاب، و  ا 
يتشكل المجتمع المدني من العديد من و . حيث أن متطمبات التوافق األيدلوجي مطموبة بشكل كبير

المنظمات الطوعية، إل أن بعض المنظمات الطوعية تعتمد عمى الدولة في نشاطاتيا مثل المنظمات 
نسوية، التي تضغط عمى الدولة لتخاذ إجراءات بخصوص اإلجياض والمساواة في األجور، وكذلك ال

ورغم انتماء ىذه المنظمات لممجتمع المدني، إل أنو ل . منظمات البيئة التي تضغط لحماية البيئة
ذا أحد يمكن أن يكون ىو  .يمكن فيميا بدون األخذ بعين العتبار عالقتيا واعتمادىا عمى الدولة

األسباب التي دعت أنصار المجتمع المدني، اعتبار الحركات الجتماعية الجديدة، ىي األشكال 
األساسية لممجتمع المدني وليس المنظمات الطوعية، فبعكس المنظمات الطوعية ل تضع الحركات 

ي بذلك الجتماعية محددات لمواصفات العضوية، وىي أكثر مرونة وتوصف عادة بأنيا تمقائية، وى
  (.1998الكسندر، )تتالءم أكثر مع مفيوم المجتمع المدني 

 
 تعبر األبنية والتكوينات الجتماعية التي يقيميا  :التكوين المؤسسي القائم عمى معايير اإلنجاز

ويؤسسيا األفراد طوعا وبإرادتيم الحرة، عن فكرة التكوين المؤسسي، الذي يعطي ألي مجموعة يربط 
مجموعة من األفكار المتجانسة صفة الييكل التنظيمي، يسعى إلى تحقيق أىداف مشتركة بين أفرادىا 

سواء لممجتمع ككل أم لمجمع المؤسسي، وذلك عبر إتباع األساليب السممية ومراعاة حدود النظام 
تضحية من قبل العضو  ،والقواعد القانونية المحددة لمسموك، وتتطمب العضوية في ىذه المؤسسات

يكون مرتبطا بأداء  ،لموارد المتاحة، كما أن الترقي وتولي المسؤولية في اليياكل التنظيميةببعض ا
نجازاتو في سعيو لتحقيق أىداف المؤسسة باللتزام بشروط العضوية وحقوقيا وواجباتيا  ،العضو وا 

قرارات والتصويت عمى ال ،والمشاركة في النشاط العام والتعبير عن الرأي والستماع لمرأي اآلخر
وكمما ازداد عدد الوحدات  (.2004 الصادق،)والمشاركة في النتخابات وقبول النتائج ميما كانت 

الفرعية وتنوعيا، ازدادت قدرة المؤسسة عمى ضمان ولءات أعضائيا والحفاظ عمييا، كما أن 
سسة التي المؤسسة التي يكون ليا أىداف عديدة تكون أكثر قدرة عمى تكييف نفسيا، أفضل من المؤ 

 ..(ت.الصبيحي، ب) يكون ليا ىدف واحد 
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 يسعى المجتمع المدني بوصفو تكوينات مؤسسية تطوعية منظمة ومتعددة، إلى  :الدور الغاية أو
تحقيق مصالح أو غايات مشتركة، سواء كانت تتعمق بأعضائيا، أو تمك التي تيم المجتمع بأسره، 

السمطة أو المشاركة في صنع القرارات عمى المستوى فاألحزاب السياسية تسعى إلى الوصول إلى 
أما اتحادات  .القومي، والنقابات العمالية والمينية ىي التي تدافع عن مصالح أعضائيا القتصادية

الكتاب والجمعيات الثقافية فتعمل عمى نشر الثقافة والمعرفة العممية، كما تساىم الجمعيات الخيرية 
مية الجتماعية، وىناك مؤسسات تدافع عن قضايا معينة منيا مؤسسات والجتماعية في تحقيق التن
إن ىذا التنوع يقتضي أن تقوم ىذه المؤسسات بدورىا من  .والطفل المرأةحقوق اإلنسان وحقوق 

عترف بالتنوع يمنطمق القدرة عمى تجاوز الخالفات والنقسامات األيديولوجية والسياسية والثقافية، ف
مح مع اآلراء والتيارات المختمفة، ويسعى إلى الحوار السممي والتوافق لصالح والختالف والتسا

إن أىمية المجتمع المدني بتناقضاتو وتعدديتو، حيث تكون دينامية اإلبداع والخمق  .المجتمع ككل
والتغيير في المجتمعات، وىذا يعني أن المجتمع المدني ل يتسم بالضرورة بالتجانس، بل قد يكون 

متنافس والختالف بين القوى المختمفة، إل أن العالقات القائمة عمى التنافس والتعاون والتي ساحة ل
تكون عمى حساب العالقات القائمة عمى أساس الصراع بين قوى المجتمع المدني وفئاتو، تعتبر مؤشرا 

 (..ت. الصبيحي، ب)عمى حيوية ىذا المجتمع بالمعنى اليجابي والعكس صحيح 
 

 تستطيع تأدية  يجب أن تتمتع مؤسسات المجتمع المدني بالستقاللية، حتى :استقاللية المجتمع المدني
أدوارىا وتحقيق أىدافيا، ويتجسد مفيوم الستقاللية لمؤسسات المجتمع المدني، في كافة النواحي 

عيدا عن تدخل الدولة، المالية واإلدارية والتنظيمية، بحيث يكون األفراد قادرين عمى تنظيم نشاطاتيم ب
مدولة وسيطرتيا عميو، ومن ىنا تقوم مؤسسات المجتمع المدني لمما يقمل من تبعية ىذه التنظيمات 

فتنظر الدولة لمفرد عمى أنو عضو في جماعة وليس كائنا  ،بدور الوسيط بين المواطن وبين الدولة
ات المجتمع المدني سواء المادية أو ومن ىنا تعتبر كافة الموارد التي تمتمكيا مؤسس .منفردا بذاتو

دارة عالقتو بالدولة بما يضمن  ،المعنوية من أىم متطمبات قيامو بدوره السياسي والجتماعي، وا 
وما يعزز استقاللية المؤسسات ويقطع  .(2004 الصادق،)استقالليتو عن سمطة الدولة وأجيزتيا 
 :الختراق الداخمي والخارجي ليا ما يمي

 
 أسس اتصال بين مؤسسات المجتمع إيجاد. 

 قيام تكافل بينيا من خالل قواعد لمتضامن والتماسك كأولوية ضمن مكونات حركاتيا. 

  ضرورة تأسيس قواعد ممارسة داخمية ترفض تكافح الفساد أو النحراف أو الستبداد، ألن
. الصبيحي، ب)ا فساد التكوينات الداخمية سوف يؤدي إلى إضعافيا وبالتالي إمكانية اختراقي

 ..(ت
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  :المجتمع المدني الفمسطيني. 4.9.3
 
 أو العام أو الخاص لمقطاع كانت تابعة سواء ن أي عممية تنموية ل بد وأن تستند إلى مؤسساتإ

 الثروات عمى تتوقف ل التنمية تحقيق أىداف في النجاح عوامل أن التنمية تجربة بينت قدو األىمي، 
نما السكان، وعدد والجغرافيا  وحسن الحكم وصالح التنموية سالمة الرؤية عمى باألساس تعتمد وا 
 في تنجح لم العوامل ىذه توفير في أخفقت التي الدول جميع أن ويالحظ ونزاىتيا، التنموية اإلدارة
 أو سكانيا عدد أو الطبيعية بالثروات أو غناىا فقرىا عن النظر بغض التنموية، أىدافيا تحقيق

 التنموية واإلدارة الصالح الحكم بناء من التي تمكنت الدول نجد بينما ، الجغرافي موقعيا أو مساحتيا
 قوتيا ومواطن التنموية لبيئتيا العممي إلى التحميل بالستناد التنموية رؤيتيا وضعتىي التي  الكفوءة،
 والمنظمات األىمي العمل مؤسسات وخاصة ،فييا التنمية شركاء من واسعة وبمشاركة ،وتميزىا
 . الحكومية غير التنموية

 
 التعبير من التي مكنتو المدنية والتجمعات والمؤسسات الييئات تشكيل الفمسطيني المجتمع استطاع لقد
 اجتماعية تشكيل شبكات والقطاع الضفة في الفمسطيني المجتمع استطاع كما وأىدافو، نفسو عن

 والجتماعية الخدمات الصحية إلى العالي التعميم من المجالت بمختمف ومتنوعة عديدة وسياسية
 في والنخراط لممساىمة األفراد أمام المجالت فتحت المؤسسات مكت. السياسي التعبير إلى وصول
 الفمسطيني المجتمع تنمية قطاعات في مباشر وبشكل ساىمت كما الجماعي، الجتماعي العمل

  .(2005، إبراىيم. ي)المختمفة 
 

ت الضفة الغربية لى منطقتين ىما الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد خضعاألراضي الفمسطينية إتنقسم 
لمحكم المصري، وبعد لحكم األردن، كما خضع قطاع غزة  1967سرائيمي عام قبل الحتالل اإل

المنطقتان متميزتان عن بعضيما البعض، مما أثر في بمورة مجتمع ي بقيت ىاتان سرائيمالحتالل اإل
 .دني واحد في فمسطينم
 

مدنيا في فمسطين رغم ىشاشتو، إل انو يتمتع د عمرو فإنو يرى أن ىناك مجتمعا وبحسب زيا
بخصائص المجتمع المدني، كما يعتبر أن المجتمع المدني الفمسطيني يوجد في الضفة الغربية وغزة 

ى زياد عمرو أنو يمتاز عن فير  ،أما عن مميزات المجتمع المدني الفمسطيني. ول يتواجد في الشتات
غياب بنية  في ظل ،1967غيره في المجتمعات العربية في أنو نشأ وتطور ومارس نشاطاتو بعد عام 

تمثمت بالحكم العسكري  ،لمسمطة ةوقد كان ىناك مصادر ثالث. أو كيان مستقلأو سمطة لدولة وطنية 
قيادة منظمة ، و واجدة في الضفة والقطاعسرائيمي والتنظيمات واألحزاب السياسية الفمسطينية المتاإل
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ومؤسساتيا وىيئاتيا المتواجدة في الخارج، حيث شكمت المرجعية السمطوية ة التحرير الفمسطيني
منظمة بدور مل ، وقامت التنظيمات المحمية التابعةاألراضي المحتمة المعنوية العميا لمفمسطينيين في

تصاعد نفوذ الحركة  1987ة والمجتمع الفمسطيني، وبعد انتفاضة عام ظمالوسيط بين قيادة المن
 .ة منظمة التحرير الفمسطينية عمى المكانة المرجعية لمشعب الفمسطينيتنافس قياد اإلسالمية وأصبحت

عن عدم ي حالة الختالط النظري الناجمة في ،السمة الثانية التي تميز المجتمع المدني الفمسطيني
والسعي لبناء الدولة الوطنية من ناحية وعمى أشكال  ،أشكال النضال الوطني التحرريالتمييز بين 

 .(1995 أبو عمرو،) التنظيم الذاتي المرتبط بنشاطات وخصائص المجتمع المدني من ناحية أخرى
 

وىو بذلك يخالف  مجتمع مدني فمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجود( عمي الجرباوي)وينفي 
 مجتمع مدني في الوطن العربي ككل، كما يشير الواقع ينفي وجود زياد عمرو، أما عزمي بشارة فيو

والبعض ، إلى أن منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية تعمل باستقالل عن نظيراتيا في غزة
ويزداد استخدام مفيوم . تيشير إلى أن المجتمع المدني الفمسطيني ل يشمل الفمسطينيين في الشتا

المجتمع المدني تعقيدا بسبب غياب الدولة الوطنية، وحداثة السمطة الوطنية والشروط المفروضة 
 . عمييا

 
ويرى جقمان أنو ل يمكن أن يقوم مجتمع مدني دون أن تكون ىناك بنية ديمقراطية، ففي غياب 

المدني ويبقى مجالن فقط ىما الدولة  ضمانات لمديمقراطية تكون الدولة عرضة ألن تمغي المجتمع
وفيما يتعمق بآفاق تطور المجتمع المدني الفمسطيني، يجب العمل عمى مراجعة . والمجال الخاص

وتعتبر التعددية  .لفمسطيني خاصة تحت الحتاللاجوانب التنمية السياسية والجتماعية لممجتمع 
منذ ما يقرب من ثالثة عقود، وقد سيمت ىذه الميزة إحدى معالم الحياة السياسية الفمسطينية  السياسية

وتتضمن  يرىا عبر إنشاء مؤسسات تابعة ليا،أن توسع من تأث ،عمى األحزاب السياسية الفمسطينية
واتسع . ، نقابات العمال، اتحادات الطمبة وجماعات العمل الطوعيةالمرأةىذه المؤسسات مؤسسات 

صحة ير الحكومية التي تقدم خدمات في مجال التعميم الالتأثير بشكل أكبر بتشكيل المنظمات غ
المؤسسات  لكل حزب مؤسستو الخاصة، لكن باإلضافة لذلك ازدادتوأصبح  والرعاية الجتماعية،

الفمسطيني خالل وأصبح مجال المجتمع المدني ظاىرة واضحة في المجتمع  غير الحكومية المستقمة،
ي ظل غياب مؤسسات الدولة الوطنية، وربما بسبب غياب وحدث ىذا التطور ف العقدين الماضيين،

أما نقطة التحول الحاسمة بدأت مع قيام السمطة الفمسطينية نتيجة . السمطة المركزية عمى األرض
إن المجتمع الفمسطيني في المرحمة  ،جقمان يضيفو  .(1995 ،جقمان)لتفاقية أوسمو واتفاقية القاىرة 

الحالية يتشابو من ناحية تطوره ولو في جانب واحد عمى األقل مع المجتمعات األوروبية في القرن 
التاسع عشر، حيث أن المجتمع المدني في فمسطين يمكن أن يتشكل نتيجة عمل وصراع الجماعات 
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أن عدم الستقرار السياسي في فمسطين يحول إل أنو يرى . المنظمة والقوى الجتماعية  في المجتمع
أن ىناك عالقة بين الديمقراطية وتنمية كما يشير إلى  .دون تحقيق ىذه الجماعات والقوى لحقوقيا

سمطات، واستقالل بدون فصل التورية وقانونية، و حيث أنو بدون ضمانات دس، المجتمع المدني
وىذه  .ىشاً اتساع مجال المجتمع المدني سيبقى فإن  التعددية وتداول الحكم،القضاء وتطبيق القانون و 

مع، والثانية األولى داخمية وتتعمق بالسمطة الفمسطينية وعالقتيا بالمجت: في شقيناإلشكالية تكمن 
والتي تضر بالعممية  ،والضغوط التي تمارسيا إسرائيل عمى السمطة الفمسطينيةتتعمق بالتفاقيات 

من خالل العمل القانوني لألحزاب يجب أن تكون المعارضة السياسية  ويرى أن .الديمقراطية
 .(1995جقمان، )السياسية، وليس من قبل المنظمات غير الربحية 

 
 :منظمات المجتمع المدني الفمسطيني 5.9.3

 
حزاب السياسية، لفمسطيني بحسب زياد أبو عمرو من عدد من المنظمات كاأللمدني اايتشكل المجتمع 

والمنظمات  ،والجمعيات المينية ،والمنظمات النسائية ،والتحادات الطالبية ،العماليةوالنقابات 
 .الطوعية واإلرثية

 
 ب السياسية الفمسطينية بارتباطيا بالنضال الفمسطيني المسمح تمتاز نشأة األحزا: األحزاب السياسية

 أفكارىاكانت تعتمد السرية في نشر وكانت نشأة معظميا خارج فمسطين، كما بالدرجة األولى، 
  :ومبادئيا، وتقسم إلى قسمين ىما

 
 لفكر الوطنية التي اعتمدت ا األحزابكل  وتضم :الوطنية الفمسطينية األحزاب والحركات

 م أساسي، وتشمل حركة فتح، وحزب الشعب والجبيتانالديمقراطي الحر كنمط حزبي وتنظي
ويون والناصريون دالشعبية والديمقراطية، وحزب البعث بأقسامو الفمسطينية والعربية والوح

 .والمستقمون، وأحزاب الطريق الثالث
 قد ارتبطت ل. والسمفيينر ضم حماس والجياد اإلسالمي وحزب التحريوت: أحزاب التيار الديني

أحزاب اليسار، واستطاعت حركة فتح  األحزاب الفمسطينية بحركات التحرر العالمية وخاصة
ل ىيكل منظمة التحرير الفمسطينية، إوطنية، وىو أن تؤسس الييكل األول لحركات التحرر ال

 أوسمو، حيث لم تقم المنظمة بوضعفاقية فقدت دورىا الريادي بعد توقيع اتتمك المنظمة  أن
ية، كما أن بعض األحزاب دة تأسيس الدولة الفمسطينية كنظام مركزي يقوم عمى التعددعقا

رة مسي أعاقتمارسات الحتالل التي طدمت بالواقع العممي بعد العودة، وبمالوطنية اص
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األحزاب الوطنية وأفشمت خططيا، تتميز العالقة بين التجاىين الوطني واإلسالمي بالتنافس 
 .الشديد الذي وصل إلى حد المواجية

 
ية من وضع خطة شاممة لحاجة المجتمع الفمسطيني لم تتمكن أحزاب التيار الوطني الفمسطين

مح سات والمراكز األىمية،  كما لم يفلمنظمات المجتمع المدني، فقد سادت عشوائية الجمعيات والمؤس
شومر، ) يعتمد سياسة المحاصصة التقميديةمشتركة لمعمل النقابي وظل  آليةالتيار الوطني في وضع 

2007). 

 
 تشكمت النقابات العمالية في فمسطين في بداية العشرينيات من قبل الشيوعيين،  :النقابات العمالية

حيث ظيرت الحركة النقابية  ،بداية مرحمة جديدة لمحركة العمالية في فمسطين 1925عاو ويعتبر 
وكانت النقابات العمالية أحدى وسائل التعبئة الجماىيرية  ية الخالصة ذات التجاه اإلصالحي،العرب
وتشتت اإلطار  ،اليجرة والنزوح إلى خارج فمسطين ازدادت 48، وبسبب نكبة النتداب البريطانيضد 

وانعكس ذلك عمى مكونات العمل السياسي، ونتج عنو تعددية  ،موحد الجتماعي لمشعب الفمسطينيال
وعزز ىذا تمترس  ،مما أدى إلى حالة النقسامدورىا عمى بيئة الحركة النقابية أثرت ب ،كبيرة لمفصائل

بحيث اعتمدوا سياسة التعيينات ولم يتم تحديد الييئات القيادية  ،بعض قادة الحركة النقابية في مواقعيم
حاولت الحركة العمالية إعادة تنظيم نفسيا إل أنيا تعرضت  .عمى قاعدة انتخابية حرة وديمقراطية

ة النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة شاركت الحركلقد . قات من قبل الحتالل اإلسرائيميلممضاي
تعرضت النقابات العمالية و في سوق العمل اإلسرائيمية،  وقاطعت العمل 87عام في انتفاضة 

مما أدى إلى عدم قدرتيا  ،ومنيا إغالق مكاتب النقابات ،لممضايقات من قبل الحتالل اإلسرائيمي
، اتصال 2010 مدير مديرية عمم سهفيت، نيسان)امج عمل تستجيب لحتياجات العمال عمى بمورة بر 

 (.شخصي

 
 الذي أخذ عمى  ،شكل الطالب منذ بداية الحتالل القطاع الجتماعي الكبير :التحادات الطالبية

واختفت  ،عاتقو دورا طميعيا في التصدي لالحتالل، فحمموا عمى عاتقيم ىموم المجتمع ككل
طموحاتيم الخاصة كفئة شبابية، وفي ىذا السياق شكل الطالب نخبة سياسية شابة، وكان لممنظمات 

 .الفمسطينية دور في تنظيم وتوجيو ىذه الطاقات في إطار وطني وتقدمي بناء
 

لطمبة اتسع الدور الوطني لمحركة الطالبية بشكل سريع مع ازدياد عدد الجامعات وازدياد عدد ا
عمى البنية الجتماعية لمحركة الطالبية وازداد وزنيا في مجال العمل عيين، وطرأت تغييرات الجام

الخصب برزت األطر الطالبية المختمفة كامتداد لممنظمات والفصائل  وفي ىذا المناخ ،السياسي
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 أسستوحد العمل الطالبي المؤطر عمى  األرضيةالفمسطينية العاممة في األراضي المحتمة، وعمى ىذه 
وخالل النتفاضة حدثت تغيرات عمى مالمح الحركة الطالبية حيث كان الشباب  .سياسية وطنية

 .ت ىذه التجربة الحركة الطالبيةوقودىا السياسي، وقد أغن
 

شيدت معظم األحزاب  أوسموالتاريخي بعد اتفاقية  السياسيوبعد دخول القضية الفمسطينية المنعطف 
تم نقميا بشكل غير مباشر إلى الجسم  وأيدلوجيةوالتنظيمات السياسية الفمسطينية أزمات تنظيمية 

الطميعة الطالبية، مما ساىم  أوساطالطالبي، مما أدى إلى بروز مظاىر الالمبالة والنقسام في 
 (.2000انمانكي، )نظيمية أيضا في شل الحركة الطالبية وبروز مظاىر الترىل في بنيتيا الت

 
 عندما قامت  ،يعود تأسيس المنظمات النسائية في فمسطين إلى بداية ىذا القرن :المنظمات النسائية

بتأسيس أول منظمة  ،مجموعة من النساء الفمسطينيات أغمبين مسيحيات ينتمين إلى الطبقة الغنية
نسائية فمسطينية، وكان طابع عمل ىذه المنظمة خيري، كما لم يكن ليذه المنظمة بناء تنظيمي 

وتشريد الشعب الفمسطيني تحول العمل النسوي إلى عمل وطني، حزبي سياسي،  48بعد حرب  .محدد
لعمل في تمك الفترة عمى وشممت ىذه الشريحة من النساء من الطبقة العميا ومن الطالبات، وقد تميز ا

تم تأسيس التحاد العام  1965في عام و  .نشاطات التحرر الوطني وليس عمى القضايا الجتماعية
في العمل  المرأةلممرأة الفمسطينية كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية، إل أن اتساع مشاركة 

عام لم يفمح التحاد النسائي إل أن  .رأةالممن الدور التقميدي الذي لعبتو  المرأةالوطني لم يحرر 
الفمسطينية، وكان ىناك تقدم  المرأةفي بمورة جدول أعمال واضح لمتعامل مع القضايا التي تيم  1967

حق النتخاب، وبسبب  المرأةفي أواخر السبعينيات منحت و  .في مجال العمل النضالي التحرري
  .افتتاح العديد من الجامعات والكميات أفسح المجال لممرأة لالنتساب ليذه الجامعات والكميات

 
جاء تأسيس التحادات النسائية التابعة لمفصائل الوطنية ليشكل  1987في أعقاب النتفاضة عام 

التنظيمات يقتصر عمى التحرر الوطني مم يعد عمل ىذه النسائية، فنقطة تحول في عمل المنظمات 
يتصدر قيادة التنظيمات النسوية  .أو األعمال الخيرية بل أصبح يمتد إلى ميادين التنظيم الجتماعي

نساء ناشطات ينتمين إلى التنظيمات واألحزاب السياسية الفمسطينية، وليذا األمر سمبياتو، حيث أنو 
عمال النقابي أو ول األعمال التنظيمي وجدول األفي كثير من األحيان يصعب التوفيق بين جد

تعاني التنظيمات النسوية من الفئوية السياسية، مما أثر عمى إمكانية تحقيق اندماج في و  .الجتماعي
اتحاد واحد ىو التحاد العام لممرأة الفمسطينية، حيث يعاني ىذه التحاد بسبب النقسامات السياسية 

 (.1995عمرو، أبو )من الضعف 
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 أصبح التركيز الفمسطيني ينصب عمى العمل الجماىيري المنظم 1982بعد عام  :الجمعيات المينية، 
 ،حيث كان لمجمعيات المينية التي انتظم في إطارىا األطباء والميندسونالمؤسسات الوطنية، وبناء 

التخصصي الذي ن الذين كان ليم دور سياسي باإلضافة إلى الدور والصحفيون وغيرىم من المينيي
وكباقي تنظيمات . وسعييا في المحافظة عمى مصالحيا ،تنفرد بو في خدمة المجتمع من ناحية

المجتمع المدني الفمسطيني، سيطر العمل التحرري النضالي عمى جدول أعمال ىذه التنظيمات، 
ىا من التزمت ىذه التنظيمات بالنيج الديمقراطي أكثر من غير لقد  .وكذلك الولءات الفئوية

كما امتازت الجمعيات المينية ذات العضوية . حيث تقوم بانتخابات دورية لنتقاء قياداتيا المؤسسات،
المحددة، بالمشاركة النوعية المتمثمة في اإلسيامات الفكرية، والقيادية لمنظمات المجتمع المدني، 

 (.1995أبو عمرو، )  ولمعمل الوطني والسياسي بشكل عام

 
  تنقسم المنظمات الطوعية في فمسطين إلى مجموعتين، إحداىما تتكون من  :الطوعيةالمنظمات

منظمات وطنية فمسطينية، بينما تتكون الثانية من ىيئات أجنبية تعمل في المجتمع الفمسطيني، من 
ول تندرج الييئات األجنبية في إطار المجتمع المدني . خالل تقديم المساعدات المادية أو المينية

تشكمت التنظيمات الطوعية من جمعيات نشطت في المجالت الصحية  .مسطيني لكنيا تؤثر بياالف
وشكمت المنظمات الطوعية في معظم األحوال . والزراعية والجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة

يا كانت إل انو في مضمون ،امتدادا لمتنظيمات واألحزاب السياسية، التي أنشأتيا لتقدم خدمة لممجتمع
لقد عجزت التنظيمات الطوعية عمى العتماد عمى نفسيا . قاعدة دعم وقوة لمحزب الذي تنتمي إليو

 (.1995أبو عمرو، )الطوعي فييا  ماليا، مما أضعف روح العمل

 
 يوجد في المجتمع الفمسطيني جمعيات تقوم عمى أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو  :الجمعيات اإلرثية

دم، حيث أن العضوية فييا ل تكتسب بل تأتي بالتوارث، وتعتبر الجمعيات اإلرثية القائمة عمى قرابة ال
ىي األكثر انتشارا في المجتمع الفمسطيني، وىناك تداخالت في  ،عمى صمة القرابة كالعائمة أو العشيرة

إن ضعف  .كسالولءات لدى الفرد الواحد، حيث أن الفرد يكون ولءه لمحزب أول ثم لمعائمة أو الع
وتراجع عممية التحول الجتماعي وعممية التحرر الوطني عززت من دور الولءات التقميدية بشكل 

وتنشط الجمعيات اإلرثية كغيرىا من منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في المجال العام، فقد . عام
فل الجتماعي، خاصة في ظل لعبت العالقات التقميدية دورا ايجابيا في تعزيز عالقات التضامن والتكا

لكن وبرغم الدور الذي تمعبو ىذه الجمعيات اإلرثية  .الظروف القاىرة التي سادت في زمن الحتالل
في المجال العام، إل أنيا تشكل عقبة في تطور المجتمع الفمسطيني إلى مجتمع عصري، كما يعرقل 

الديمقراطية، من ىنا وجب السعي لمعمل عمى استيعاب ىذه الجمعيات في إطار عممية التحول  العممية
 .(1995أبو عمرو، )إلى المجتمع المدني الحديث 
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المنظمات اإلرثية كإحدى مكونات المجتمع المدني الفمسطيني، مما يتعارض  زياد أبو عمرو قد شمل ل
و يعتبر المجتمع المدني الفمسطيني حقيقة واقعة، مما حيث أشار إلى أن أبو عمر  ،مع رأي الجرباوي

األولى تركيزه عمى عناصر المجتمع المدني وتجاىل مقومات ىذا المجتمع : يقوده إلى مغالطتين ىما
في الوضع الفمسطيني، معرفا المقومات بالبيئة المدنية والثقافة السياسية المشاركة، وعناصر الدولة 

ة الثانية، فتتمثل في اعتماد تعريف فضفاض لمفيوم المجتمع المدني يشمل الديمقراطية، أما المغالط
ويرى الجرباوي أنو حتى لو وقفت المنظمات  .األحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى المنظمات اإلرثية

اإلرثية حاجزا بين الفرد والدولة، فإنيا لن تعزز النظام الديمقراطي الذي يتطمب منظمات مدنية عن 
ويضيف الجرباوي . تغيير أساس العالقات بين أفراده من منظومة اإلرثية إلى األنموذج الطوعيطريق 

بل ىي امتداد الجمعيات اإلرثية، صفات إلى أن منظمات المجتمع المدني الفمسطيني تتميز بموا
ويميز الجرباوي بين التنظيمات السياسية الطوعية وبين التنظيمات المدنية،  .طبيعي ليذه المنظمات

 .(2006ىالل، )من منطمق أن األحزاب السياسية ىدفيا الستحواذ عمى  السمطة 
 

أما عزمي بشارة فيختمف مع الجرباوي، ويعتبر أن المنظمات غير الحكومية ليست ىي المجتمع 
الطميعة األكثر أىمية في عممية الديمقراطية، ويتفق مع أبو عمرو  المدني، وأن األحزاب السياسية ىي

عمى أن األحزاب السياسية، تشكل جزء من المجتمع المدني، لكنو يحصر ىذا التعريف في دول العالم 
الثالث والدول غير الديمقراطية، انطالقا من أن ىناك تمييزا بين مفيوم المجتمع المدني قبل 

أما جقمان فيعتبر المجتمع المدني الفمسطيني، مجموع التنظيمات . سيسياالديمقراطية وبعد تأ
المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وىيئات ومجالس ونقابات، ليا تعبير تنظيمي في المجتمع، أي 

ىالل، ) "مجموع التنظيمات المجتمعية التي ليا مصمحة فعمية في التحول الديمقراطي في المجتمع"
2006). 

 
ن قيام المجتمع المدني ل يتم إل بتوفير قاعدة ديمقراطية تسمح بالتعددية وترفض الباحثة أوترى 

سقوط النظام الشتراكي  مثلسيادة الحزب الواحد التي برىن عمى فشميا العديد من تجارب الشعوب 
في كل  الفشل من خالل ثورة الشعوب العربية وتغمبيا عمى السمطة وتم التأكيد عمى ىذا .في روسيا

إن ظاىرة الحزب الواحد التي تسود في الدول العربية ومنع الحريات . 2011من تونس ومصر عام 
واحتكار السمطة الحاكمة لموارد الشعب ل يمكن أن تكون بيئة مناسبة إلشراك المجتمع المدني في 

م مجتمع ان قيصنع القرار، ألن ىذا يشكل خطرا عمى مصالحيا، لذلك وكما أشار جقمان فإنو ل يمك
رار السياسي يشكل عائقا وعدم الستق األرضكما أن فقدان السيادة عمى . مدني دون بنية ديمقراطية

 .سميمة أسسكبيرا في خمق مجتمع مدني قائم عمى 
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 مقومات المجتمع المدني كونيا لإن المؤسسات غير الحكومية المتواجدة في فمسطين ل تتمتع بكافة 
قانون الجمعيات األىمية  أنتتمتع بالستقاللية وتخضع لقوانين ومعوقات تحد من عمميا، حيث 

إلى إغالق  أحياناً يفرض شروطا قاسية عمى ىذه المؤسسات، ويعمد  2000لعام ( 1)الفمسطيني رقم 
األولى الحقيقية ىي سياسية في الدرجة  األسبابذلك بالفساد المالي، إل أن  برراىذه المؤسسات م

 . وتنبع من مبدأ سيادة الحزب الواحد ومنع التعددية والمشاركة والحريات
 

 :التنظيمي لممنظمات األهمية الفمسطينيةناء الب .6.9.3
 

بحسب مجال العمل  ،التنظيمي داخل منظمات العمل األىمي الفمسطيني ناءتتعدد أشكال الب
انون الجمعيات قوالختصاص ومنيج عمميا، وحسب فترة تأسيس الجمعية أو الييئة األىمية، وقد حدد 

ووضع المعايير والشروط المالئمة لتكوينيا الداخمي،  ىاألىمية الفمسطينية شكل تمك البن والييئات
إلى مجالس اإلدارة وفقا لمقانون، وىذا الجمعية العمومية إضافة : ويحددىا زياد عمرو باألنماط التالية

يشمل الكم الواسع من المنظمات األىمية، وبشكل خاص الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية، والنمط 
الثاني يتشكل من جمعية عمومية، ومجمس أمناء بدل من تسميتو مجمس إدارة، أما النمط الثالث 

لى ىيئة إدارية وىذا يشمل مؤسسات التنمية فيتشكل من جمعية عمومية ومجمس أمناء إضافة إ
 .(1995أبو عمرو، )واألبحاث بأنواعيا 

 
 :مجمس اإلدارة. 7.9.3

 
اختصاصات مجمس  2000لمعام ( 1)الفمسطيني رقم األىمية والييئات الخيرية يحدد قانون الجمعيات 

دد عاألساسي لمجمعية و  اإلدارة والميام والصالحيات الممنوحة وطريقة النتخاب لو وفق النظام
 (:16)وفق المادة  أعضاء مجمس اإلدارة

 ول يزيد أعضاء ةيقل عن سبع يكون لكل جمعية أو ىيئة مجمس إدارة يتكون من عدد ل ،
 .13عن 

 أو أكثر تجمع بينيما صمة قرابة من الدرجتين  عضوينوز أن يضم مجمس اإلدارة جل ي
 .والثانية األولى

  الجمع بين عضوية مجمس اإلدارة والعمل في الجمعية بأجر، بيدف  (20)كما ومنعت المادة
 .الحد من تضارب المصالح داخل الجمعية

 
 :كالتالي( 18)قم ر دارة فقد تم توضيحيا في القانون من خالل المادة أما عن اختصاصات مجالس اإل
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  الالزمةإدارة شؤون الجمعية أو الييئة أو إعداد الموائح واألنظمة والتعميمات. 
  القانون ألحكامتعيين موظفي الجمعية أو الييئة وتحديد اختصاصاتيم أو إنياء خدماتيم وفقا. 
 تكوين المجان التي يراىا لزمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منيا. 
  عن السنة المالية المنتيية ومشروع الموازنة لمسنة الجديدة الختامي الحسابإعداد. 
  العموميةخطط ومشاريع مستقبمية عمى الجمعية  وأيةاإلدارية والمالية  السنويةتقديم التقارير. 
  ألحكامطبقا  قراراتيادعوة الجمعية العمومية لجمسة عادية أو غير عادية لالجتماع وتنفيذ 

 .القانون
 المختصة فيما يتعمق  الرسميةواردة من الدائرة أو الوزارة أو الجيات  مالحظات متابعة أية

قانون الجمعيات الخيرية والييئات األىمية الفمسطيني ) الجمعية أو الييئة والرد عمييا بنشاط
 .(2000لعام ( 1)رقم 
 

 دراسات السابقةال 3.: 
 

ة واألجنبية التي تتعمق بالمشاركة والدور لقد اطمعت الباحثة عمى العديد من الدراسات المحمية والعربي
عمى الصعيد الرسمي وغير  في كافة المجالت التنموية،  وأىمية ىذا الدور المرأةالذي تقوم بو 

الرسمي وعبر المؤسسات المختمفة، وقد بحثت العديد من الدراسات بالدور الجديد نسبيا الذي أصبحت 
تقدما  المرأةعام وفي فمسطين بشكل خاص، حيث حققت في الوطن العربي بشكل  المرأةتمعبو 

لمشاركة في الحياة السياسية، وأصبحت مشاركة في صنع القرار والسياسات عمى ممحوظا في مجال ا
 ،ىذه الدراسة الدراسات السابقة ذات العالقة لقد استعرضت. المدنية أو الحكومية مؤسساتمستوى ال

حيث أن ىذه  بيدف تحقيق الستفادة العممية منيا وبيدف استكمال ما لم تتطرق لو ىذه الدراسات،
في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةبشكل موسع عمى تحديد الدور الذي قامت وتقوم بو  عممتالدراسة 

 :ض لبعض ىذه الدراساتالمدني بكافة مكوناتو،  وفيما يمي عر 
 

 :الفمسطينيةالدراسات  .3.:.2
 

والعوائق باألرقام ..والواقع..الفمسطينية والسياسة، الدور المرأة بعنوان (:2008)دراسة عاصي 
الفمسطينية، من حيث الدور الذي تقوم بو  المرأة السياسي واقعالىدف ىذا البحث إلى معرفة . والتحميل

 %7.5تشارك بنسبة  المرأةبينت الدراسة أن . تمثيميا في المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسميةو 
عضوا،  744عضوا من النساء، من أصل  56في مؤسسة المجمس الوطني الفمسطيني، أي أن ىناك 

عضوا، أما المجنة التنفيذية فيبمغ عدد النساء فييا  124نساء من أصل  3أما المجمس المركزي فيناك 
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 مشاركا، وبعد إجراء النتخابات 366امرأة من أصل  66ضم طاقم المفاوضات إلى مدريد . صفر
من مجموع الفائزين والفائزات، وارتفع % 3.4نساء في المجمس التشريعي، بنسبة  3فازت  1996عام 

وعمى  .2006خالل انتخابات  %12.8امرأة بمعدل  17عدد النساء في المجمس التشريعي إلى 
وزيرا في الحكومة  24صعيد المجنة التنفيذية في السمطة الفمسطينية، فيناك وزيرتان من أصل 

% 0.5شكمت النساء  .2006فمسطينية التاسعة، ووزيرة واحدة في الحكومة التي شكمت بتاريخ آذار ال

وارتفعت  ،1997من نسبة المعينين في المجالس البمدية، والقروية، ولجان المشاريع، وذلك في عام 
بعد  2005و 2004في عام  %18إلى أن وصمت إلى معدل  %1.8إلى  2000النسبة في عام 

وعمى  .وذلك بفضل الكوتافي الضفة الغربية وقطاع غزة،  أربع مراحل من النتخابات المحمية إجراء
أفضل نسبيا من وضعيا في صنع  المرأةصعيد الحياة السياسية العامة فقد بينت الدراسة أن وضع 

المواقع العميا في صناعة  المرأةمن أىم المعيقات التي أعاقت وصول  وبينت الدراسة أنو .القرار
قانون النتخابات العام، حيث عزز القانون العشائرية والعائمية عمى حساب التعددية، حيث : القرار

ومن  .إلى المعترك السياسي المرأةيعتبر الفقر والبطالة بين النساء من أىم األسباب التي تعيق دخول 
ببرامج التوعية، ومساندة المرشحات والتواصل في ضرورة الىتمام : أىم توصيات ىذه الدراسة ما يمي

تدريب المرشحات والقيادات النسائية عمى ميارات النتخاب والممارسة البرلمانية ممثمة في المجالس 
كذلك اعتماد الكوتا من قبل المجمس التشريعي وتطبيقيا كإجراء مؤقت، يتوقف عمى مدى . المحمية

ودعوة المؤسسات الحكومية واألىمية لمنظر لممرأة كما تنظر . في المجتمع المرأةنجاح تغيير وضع 
 .لمرجل عند التعيين والترقيات

 
العالقة بين الوضع اإلداري لممرأة الفمسطينية في مؤسسات المجتمع بعنوان (: 2007)دراسة القط 

الوضع  ىدفت الدراسة إلى تحميل العالقة مابين .المدني والتنمية الجتماعية في محافظة الخميل
 ة، وقد استخدمت الباحثة الستبانواإلداري لممرأة في مؤسسات المجتمع المدني والتنمية الجتماعي

تألف مجتمع الدراسة من جميع مؤسسات  .والمقابمة الشخصية لجمع البيانات من عينة الدراسة
ينة الدراسة فقد المجتمع المدني في محافظة الخميل بمختمف تصنيفاتيا ومجالت عمميا، أما أفراد ع

كانوا من العاممين في مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز عمى الموظفين اإلداريين، وأخذت عينة 
في مراكز صنع القرار في مؤسسات  المرأةأظيرت النتائج محدودية في مشاركة  .عشوائية طبقية

ة الخميل، كما أظيرت مية الجتماعية في محافظالمجتمع المدني، مما يؤثر سمبا عمى عممية التن
الدراسة عدم وجود فروق جوىرية في التجاه الكمي لتصورات العاممين في مؤسسات المجتمع المدني، 

الفئة العمرية، الحاجة الجتماعية، منطقة )حول الوضع اإلداري لممرأة الفمسطينية تعزى لمتغيرات 
طبيعة )متغيرات المتعمقة بالمؤسسة باإلضافة إلى ال(. السكن، المؤىل العممي، عدد أفراد األسرة

توجد فروق ذات  (.المينة، مجال تخصص المؤسسة، والفئة المستيدفة، وعدد أعضاء الييئة اإلدارية
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دللة إحصائية لتصورات العاممين في مؤسسات المجتمع المدني حول الوضع اإلداري لممرأة 
سياماتيا في التنمية الجتماعية في محافظة الخميل تعزى وبشكل عام أظيرت   .لمتغير الجنس وا 

اإلداري ووصوليا إلى مراكز صنع القرار وبين مساىمة  المرأةالنتائج وجود عالقة طردية بين وضع 
ومن أىم التوصيات التي خمصت ليا الدراسة، . ومشاركتيا فعميا في عممية التنمية الجتماعية المرأة

والنيوض بواقعيا اإلداري ورفع مساىمتيا في التنمية الجتماعية، كذلك ضرورة  المرأةتحسين وضع 
 .عمى تحقيق استقالليا القتصادي ودعم مشاركتيا في الحياة السياسية المرأةمساعدة 

 

ىدفت (. واقع وطموح)المنظمات النسوية في شمال الضفة الغربية  بعنوان (:2007)دراسة يونس 
عمى أىم النشاطات والبرامج التي تنفذىا المنظمات النسوية لمفئات المستفيدة، مع الدراسة  إلى التعرف 

تم إجراء مسح شامل لمجتمع الدراسة المتمثل .  إبراز أىم الصعوبات والتحديات التي تواجو عمميا
، وتم 2005 – 1994المنظمات النسوية العاممة في شمال الضفة الغربية، خالل الفترة الزمنية بجميع 

في ىذه الدراسة استخدام المنيج الوصفي التحميمي، كما تم العتماد عمى الستبيان كأداة في جمع 
وجود اختالف في نشاطات وبرامج  :ومن أىم نتائج ىذه الدراسة .البيانات والمعمومات األولية

ج التدريبية والبرام %(25.5)المنظمات النسوية، التي تقدميا لمفئة المستيدفة، كالبرامج التثقيفية 
والىتمام بأىدافيا التي قامت عمى ( %20)ونشاطات الطفولة  %(21)والنشاطات النسائية  %(23)

ولكن ىناك بعض القصور في عمميا نتيجة الصعوبات السياسية والجتماعية، كما بينت  .أساسيا
الخارجي، وما يرتبط الدراسة غياب التنسيق بين المنظمات النسوية واعتماد المنظمات عمى التمويل 

ومن أىم التوصيات التي خمصت إلييا ىذه الدراسة، ضرورة اعتماد .  بمحددات واشتراطات مسبقة
المنظمات النسوية عمى التمويل الذاتي، من خالل دعميا لمشاريع إنتاجية مدرة لمدخل، وتفعيل 

 .التنسيق ما بين المنظمات النسوية
 

 .الجتماعي في المؤسسات األىمية العاممة في التنمية الريفيةالنوع بعنوان (: 2006)دراسة زغير 
وتحميل  في الضفة الغربية وقطاع غزة، في المؤسسات األىمية، المرأةالضوء عمى واقع  سمطت الدراسة

الدراسة عمى ممت ت  الباحثة لممنيج النوعي والكمي حيث اشتعالقات النوع الجتماعي، واستند
ة المتعمقة بموضوع الدراسة، وجمع المعمومات بواسطة استمارة، تم اختيار مراجعة المصادر الثانوي

  .20مؤسسة أىمية، ل يقل عدد موظفييا عن  25وتكون مجتمع الدراسة من  ،عينة طبقية
 

أظيرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية بين الميمات الوظيفية لممرأة والرجل في نفس 
كما بينت الدراسة . بينما تقل في الوظائف اإلداريةالوظيفة، تزداد اتساعا في الوظائف اإلشرافية، 

ماعي، حيث بين المؤىل العممي والمحتوى الوظيفي تعزى لمنوع الجت ذات دللة إحصائية وجود عالقة
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لم تكشف الدراسة عن . في ىذه المؤسسات المرأةوجد تطابق بين المؤىل والمحتوى الوظيفي لمرجل و 
كما بينت الدراسة  ،وجود فجوات ذات دللة إحصائية في متوسط األجور في اإلدارتين الوسطى والعميا

غض النظر عن جنسيم والرجل، حيث أن عدد المرؤوسين ب المرأةوجود فروق في نطاق اإلشراف بين 
أما بالنسبة لمتقدم الوظيفي، أظيرت الدراسة تمكن . تحت إدارة رجل أكبر من عددىم تحت إدارة امرأة

النساء من الوصول إلى اإلدارة العميا، ونفت وجود فروق جوىرية في عدد أفراد اإلدارة العميا عمى 
وأوصت الدراسة بمزيد من البحث في . ىالرغم من وجود فجوة بين عدد النساء والرجال في ىذا المستو 

مجال فحص عالقات النوع الجتماعي في اإلدارة العميا، والعوائق المؤسساتية التي تمنع وصول 
 .النساء إلييا

 
العوامل السياسية والجتماعية المؤثرة عمى الدور القيادي لممرأة في بعنوان (: 2007)راسة نزال د

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة  .الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرةالمؤسسات الفمسطينية األىمية و 
أىم العوامل السياسية والجتماعية، المعيقة والمحفزة لمدور القيادي لممرأة في المؤسسات الفمسطينية 

عمى اختار الباحث عينة عشوائية بسيطة تعتمد  .األىمية والحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة
مقابالت  8اديات لتعبئة الستبيان الخاص بالدراسة، وتم إجراء من القي 60المؤسسة، مكونة من 

، حيث اىتمت 0224وتم إنجاز ىذه الدراسة خالل العام . معمقة يمثمن مختمف التوجيات السياسية
دراسة المزاوجة بين وتم في ىذه ال .الدراسة بواقع الدور القيادي لمنساء ما بعد قيام السمطة الفمسطينية

 . البيانات المنيجين الكمي والكيفي، حيث تم استخدام الستبيان والمقابمة والمالحظة كأدوات لجمع
 

بينت الدراسة أن العوامل المحفزة لمدور القيادي لممرأة تمعب دورا في التقميل من حدة المعيقات 
. لسياسية لتحسين المشاركة السياسية لممرأةالجتماعية والثقافية، وىي العوامل المرتبطة بالتوجيات ا

كما بينت الدراسة أن المعيقات الجتماعية مرتبطة بنمط المجتمع الذكوري، وتقسيم األدوار في 
 المرأةفي واجبات البيت، ل تزال تشكل التحدي األكبر أمام توجيات  المرأةالمجتمع، بما يحصر نشاط 

جود فروق في تأثيرات المحفزات الداخمية عمى القياديات، تعود وقد خمصت الدراسة إلى و  .نحو القيادة
لممؤسسة التي يعممن بيا، حيث استجابت القياديات ليذه العوامل، أكثر من القياديات في المؤسسات 
األىمية، كما تبين وجود فروق تتعمق بالمحفزات الخارجية يعود لالنتماء السياسي، وانحصرت الفروق 

من حركة فتح والقياديات من حركة حماس، فقد استجابت المنتميات لفتح بشكل أكبر ما بين القياديات 
لممحفزات الخارجية من المنتميات لحركة حماس، وتبين أن ىناك فروق تعود لالنتماء السياسي تتعمق 
بتأثير المعيقات الجتماعية عمى القياديات، حيث تقاربت استجابات المنتميات لفتح وحماس، بدرجة 

تجابة أعمى من المستقالت واليساريات، كما تبين وجود فروق تأثير المعيقات الجتماعية تتعمق اس
بعدد الدورات التي حصمت عمييا القيادية، حيث استجابت الحاصالت عمى دورات أكثر لممعيقات 
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أوصى الباحث بخطة وطنية شاممة،  .الجتماعية، بشكل أكبر من الحاصالت عمى دورات أقل
الجتماعية إشراك النساء في الحكم بالكامل من أجل حكم أفضل والتغيير في األنماط  تستيدف

والثقافية التقميدية، وزيادة التنسيق ما بين فعاليات الحركة النسوية، لتحدي المعيقات وتوسيع البرامج 
 .لتشمل القاعدة النسائية العريضة

 
في التنمية الجتماعية والقتصادية في المؤسسات  المرأةواقع مشاركة بعنوان  (:2008)دراسة عيد 

ات /ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تقديرات مديري .األىمية في محافظتي الخميل وبيت لحم
في التنمية  المرأةات المؤسسات األىمية في محافظتي الخميل وبيت لحم، لواقع مشاركة /وموظفي

راسة من جميع الموظفين والموظفات في مختمف المستويات تكون مجتمع الد. الجتماعية والقتصادية
وتم اختيار العينة . في محافظتي الخميل وبيت لحم المرأةاإلدارية في المؤسسات األىمية المشاركة فييا 

ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة، أنو ل توجد فروق ذات  .بأسموب العينة العشوائية الطبقية
في المؤسسات األىمية تعزى لمتغيرات  المرأةي تقديرات أفراد العينة لواقع مشاركة دللة إحصائية ف

الحالة الجتماعية، الفئة العمرية، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، مجال الوظيفة وموقع المؤسسة، في 
وكان من أىم التوصيات التي خمصت ليا . حين أظيرت الدراسة وجود فروق تعزى لمتغير الجنس

بحقوقيا وواجباتيا نحو طبيعة مشاركتيا في المؤسسات األىمية، وزيادة  المرأةراسة، ضرورة توعية الد
 .ي قضاياىا العامة والدفاع عنوإشراكيا في األنشطة التدريبية والمينية لزيادة تبن

 
مبادئ وتطبيقات الحكم الصالح في المنظمات غير الحكومية بعنوان (: 0226)دراسة قصراوي 

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى نظام  .التنموية الفمسطينية العاممة في المحافظات الشمالية والجنوبية
الحكم واإلدارة في المؤسسات األىمية الفمسطينية العاممة في التنمية، من خالل التعرف عمى الدور 

ح في إدارتيا، ونفذت الذي تمارسو الييئات المرجعية ومجالس اإلدارة، في تطبيق مبادئ الحكم الصال
ت ، ومثل مجتمع الدراسة الجمعيا0226وآذار  0225ىذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شيري أيار 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، ولجمع  .لفمسطينيةوالمنظمات األىمية غير الحكومية ا
 :من أىم ما توصمت إليو الدراسة .المعمومات قامت باستخدام الستبانة ومراجعة األدبيات السابقة

تغيرات ميمة عمى أدوار واستراتيجيات المنظمات األىمية، بعد قيام السمطة الفمسطينية، وبروز  حدوث
الحالة التي نراىا في جمعيات وىيئات العمل األىمي، ل تعطي الفرص ألعضاء . دورىا التنموي

وأدى ضعف الييئات المرجعية نتيجة عدم لجمعية، ة من المشاركة في إدارة اآخرين في الييئة المرجعي
عمى حساب مجالس اإلدارة  والييئات المرجعية، ى ازدياد قوة اإلدارة التنفيذية، ممارستيا لدورىا إل

ات، جعل ىذا الدور يتضارب مع وعدم وضوح الرؤية عند مجالس اإلدارة حول دورىم في إدارة الجمعي
راسة عدم جدية الجمعيات والييئات في تطبيق قيم المساءلة وبينت الد. الييئات المرجعيةدور 



44 
 

وقد أوصت الباحثة بضرورة أن تعيد الجمعيات صياغة خططيا اإلستراتيجية، بما  .والشفافية والنزاىة
ينسجم مع الوثيقة البرنامجية لمجمعيات، وأن تتفق في ذات الوقت مع أولويات التنمية واحتياجات 

 .لحو الوطنيةالمجتمع الفمسطيني ومصا
 

 :الدراسات العربية .3.:.3

 
 ىدفت الدراسة .السورية ودورىا في التنمية القتصادية والجتماعية المرأةبعنوان (: 1998) دراسة تميم

أسرع من غيرىا من  في بعض المجتمعات بخطى المرأةتطور دور  أسبابإلى التعرف عمى 
عن ممارسة دورىا الحقيقي  المرأةالمجتمعات، والتعرف عمى دور بعض العادات والتقاليد في تخمف 

وقد اعتمدت الباحثة المنيج التاريخي والمنيج التحميمي والتجريد العممي لإلجابة عمى  .في المجتمع
سة لديمغرافية المناسبة لفصول الدراحيث تم استخدام عدد من التحاليل اإلحصائية وا .ىذه التساؤلت

في تطور المجتمعات،  المرأةفي دور  الفصل األول والثاني حثالتي قسمتيا إلى ثالثة فصول، يب
وتناولت في الفصل الثالث  ،وخصائص السكان والقوى العاممة النسائية في سورية، والتركيب التعميمي

 .وأثرىا في زيادة الدخل ورفع اإلنتاجفي التنمية القتصادية والجتماعية  المرأةدور 
 
باختالف األمم عبر أزمنة مختمفة،  المرأةتفاوت وضع : توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا 

في الزراعة والصناعة،  السورية المرأةوالتقاليد، ازدياد مشاركة  والعوامل الجتماعية والدينية والعادات
ن طبيعة كما أ. السورية مناصب دبموماسية وسياسية وشاركت في المجال القضائي المرأةوشغمت 

ومن  .العالقات الييكمية تعطي الرجل األولوية في الحصول عمى فرص العمل وممكية وسائل اإلنتاج
اة بين الجنسين، نشر التوعية لتصحيح المعتقدات والتأكيد عمى المفاىيم المؤيدة لممساو : أىم التوصيات

محاربة األمية، والعمل عمى رفع إلزامية التعميم عمى اإلناث حتى المرحمة الثانوية، ورفع نسب القيد و 
 المرأةفي سمطة اتخاذ القرار، وتوعية  المرأةفي المراحل التعميمية العميا مما يساعد عمى زيادة مساىمة 

تعديل سياسات العمل بما ييسر والرجل في قوانين العمل وتشريعاتو، و  المرأةالريفية، المساواة بين 
الجمعيات تشجيع التحادات و . إعادة ىيكمة أنماط العمل من أجل تشجيع تقسيم العمل داخل األسرة

ووضع معايير واضحة لمناصب صنع  ،عمى القيام بحمالت توعية نسائيةالنسوية من قبل الدولة 
نسين، ومد يد العون لممرأة لتصل إلى القرار عمى أن يؤخذ بعين العتبار التمثيل المتوازن بين الج

 .حقوقيا كاممة دون نقصان، ليتسنى ليا المساىمة في النشاط القتصادي، واتساع فرص العمل أماميا
 

في  المرأةوالمجتمع المدني في اليمن، دراسة ميدانية لمشاركة  المرأةبعنوان  (:2004)دراسة الدبعي 
في مؤسسات  المرأةالدراسة إلى معرفة مدى مشاركة  تدفى .مؤسسات المجتمع المدني في مدينة تعز
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لمدني وتطورىا في االمجتمع المدني في مدينة تعز، من خالل التعرف عمى نشأة مؤسسات المجتمع 
في ىذه المؤسسات  المرأةاليمن وفي تعز خاصة، عددىا ومكان تواجدىا، وأنواعيا ونسبة مشاركة 

معرفة العناصر  وبين خصائصيا النوعية إلى جانب المرأةوىل توجد فروق معنوية بين مشاركة 
تم ، و تم استخدام المنيج التاريخي في ىذه الدراسة، وكذلك منيج المسح بالعينة .المساعدة والمعيقة

تعد غالبية : أول النتائجمن أىم  .الشخصية وتحميل الوثائق والسجالتاستخدام الستبيان والمقابمة 
مؤسسات المجتمع المدني في مدينة تعز من ذوات األعمار األصغر سنا، النساء المشاركات في 

والتعميم أو في ة يعممن في مجال التربية المستوى التعميمي الجامعي بنسبة عاليوالحاصالت عمى 
تدني مشاركة : ثانيا. نسائية، واألكثرية يقعن ضمن فئات الدخل الشيري المنخفضجمعيات خيرية أو 
نصف العضوات في : ثالثا. ، والييئات اإلدارية خاصة في تعزات األىمية عامةالنساء في الجمعي

مؤسسات المجتمع المدني ل يشاركن مشاركة حقيقية أو فاعمة في الفعاليات واألنشطة ليذه 
يوجد ضعف وقصور في آليات التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في تعز، : رابعا. المستويات

لمدني افي عضوية مؤسسات المجتمع  المرأةأوصت الباحثة بأىمية تواجد  .وبين أعضائيا النساء
أن  المرأةانطالقا من الدور الذي تقوم بو ىذه المؤسسات ودورىا في التغيير والذي من خالليا تستطيع 

لسمبي تجاه اتعمل وتشكل قوى ضاغطة حول قضاياىا وحقوقيا وتسيم في تغيير وعي المجتمع 
 .المرأة

 
 :الدراسات األجنبية. 3.:.4

 
العربية حول مشاركتيا في التنمية  المرأةوجية نظر بعنوان  (:2009)دراسة روكني وبولديان 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم العوامل التي أدت إلى تعزيز أو إعاقة المرأة في . الجتماعية
ىناك عالقة بين مشاركة المرأة  الثقافية والقانونية في مجتمعيا، والتعرف عمى النشاطات الجتماعية،

، الحالة الجتماعية ،الخبرةيميا، مجال التعمم، سنوات العمل، مجتمعيا وبين مستوى تعمتنمية في 
 .والعمر

 
: ىيبينت الدراسة أن من العوامل التي تؤثر عمى المشاركة الفاعمة لممرأة : من نتائج الدراسة

عدد النساء المواتي أجبن عمى . العتبارات القانونية، التعميم، محددات اجتماعية، ومحددات ثقافية
كما . 34-1برة عاما، ومتوسط سنوات الخ 62-18 امرأة، تراوحت أعمارىن بين( 331)الستبيان كان 

وبين ، ى المشاركةل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين مستوى التعميم ومستو بينت الدراسة أنو 
ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين و بالنشاط الجتماعي وبين الحالة الجتماعية،  المرأةمشاركة 
 المرأةأما فيما يتعمق بالعالقة بين مشاركة . الزوجة وبين مشاركتيا في النشاط الجتماعي المرأةوضع 
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في النشاط الجتماعي وبين مجال التعميم، بينت الدراسة أنو يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين 
ذات دللة إحصائية بين مشاركة  ول توجد فروق. في النشاط الجتماعي المرأةمجال التعميم ومشاركة 

عمى  فيياركة عمى المش المرأةالعوامل التي تشجع أىم  أما .في النشاط الجتماعي وعمرىا المرأة
خطة و المستوى الفردي، تشمل الثقة  بالنفس، اإلرادة القوية، والمثابرة، وامتالك أىداف محددة، 

. روح معنوية عالية، وتمتعيا بمستوى عال من التعميمب والتحميووضوح ألولويات األىداف  ،منظمة
قيام باألعمال المنزلية بحيث تتضمن الدعم الكبير من الزوج، تقبل األسرة لمأما عمى مستوى العائمة، 

فإن وجود تسييالت جتمعية، أما عمى مستوى المجتمع، يتاح المجال لممرأة لممشاركة في النشاطات الم
في مكان العمل مثل الحضانات، وتطبيق المساواة في فرص العمل وفي تقمد مراكز قيادية في اإلدارة، 

وبخصوص العوامل التي تمنع  .ضايا تنمية المجتمعفي ق المرأة ىذه األمور تقنع الرجل بقبول مشاركة
تمييز النوع الجتماعي في العمل، األجور والمزايا : من المشاركة في القضايا الجتماعية فيي المرأة

عمى أساس الجنس، تمييز عمى مستوى الوظيفة نفسيا والمسؤوليات، تمييز في الحقوق القانونية، 
وىناك معوقات  من المشاركة في نشاطات المجتمع، المرأةتمع تمنع وىناك معوقات ثقافية تتعمق بالمج

 .عمى المستوى الشخصي والمشاركة الفردية
 
ىدفت ىذه الدراسة . في اإلنتاج الزراعي المرأةدور بعنوان  (:2007)راسة داميسا وسامندي ويوىنا د

تم إجراء الدراسة في ستة قرى في ، و في اإلنتاج الزراعي المرأةإلى التعرف عمى محددات مشاركة 
في الزراعة، تم استخدام  المرأةنيجيريا، باستخدام المقابمة واإلستبانة لجمع بيانات حول مساىمة 

القتصادية، ومستوى - لدراسة العالقة بين السمات الجتماعية( probit model)النموذج الحتمالي 
مستوى الدخل، : بينت الدراسة أن ىناك دللة إحصائية لممتغيرات التالية .في الزراعة المرأةمشاركة 

في الزراعة وحق التثبيت في العمل، ول يوجد دللة إحصائية لمستوى دخل  المرأةاإلدراك، مساىمة 
المزارعة ومستوى مشاركتيا في اإلنتاج  المرأةبين دخل  مما يعني وجود عالقة عكسية ،رعةالمزا المرأة
في الزراعة، حيث أن  المرأةىناك دللة إحصائية بين حق التثبيت في العمل وبين مساىمة . عيالزرا

وىناك عالقة بين التعميم . المزارعين المثبتين في العمل واألكثر إدراكا ىم األكثر مساىمة في الزراعة
لم  المرأةاسة أن وبينت الدر . األكثر تعمما تبحث عن وظيفة أفضل المرأةفي الزراعة، ف المرأةوعمل 

وجدت  .تم استثناءىا من السياسات الزراعة اليامة المرأةتتواصل مع مرشدين وىذا يدل عمى أن 
إل أن مستوى مشاركتيا في اإلنتاج الزراعي مرتفع،  المرأةالدراسة أنو رغم المعيقات التي تواجييا 

مية تقديم خدمات إرشادية لممرأة أوصت الدراسة بأىو  .ويعتبر ىذا مؤشرا عمى مدى انتمائيا لمزراعة
 المرأةوتسييل وصوليا إلى المعمومات والتكنولوجيا الزراعية، ألن ىذا من شأنو أن يحسن من مساىمة 

 .المزارعة في الزراعة
 



47 
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة 21.3
 

ركزت الدراسات السابقة : لسابقة، العديد من الجوانب أىمياالدراسات ا عنما يميز الدراسة الحالية 
صنع القرار، واألدوار التي  في المرأةالسياسي والتنموي، وأىمية الدور الذي تمعبو  المرأةواقع عمى 

قامت بيا في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأىم المعيقات التي واجيتيا، كما ركزت عمى أىمية 
. متيا، ودعم مشاركتيا في العمل السياسيوالنيوض بواقعيا اإلداري ورفع مساى المرأةتحسين وضع 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني، من موقع أىمية  المرأة لواقع دور فقد تطرقت أما ىذه الدراسة 
دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، وكونيا تشكل المجال بين الدولة والعائمة، حيث 

في ىذا المجال لم يقتصر دورىا وكما  المرأةتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور مكمل لدور الدولة، و 
مدى الدور الذي قامت وتقوم بو  ىذه الدراسةبينت بل  المرأةبشؤون ىو مألوف عمى الجوانب المتعمقة 

واألحزاب  الفمسطينية في كافة مؤسسات المجتمع المدني النسوية والخيرية والنقابية والقانونية المرأة
ومدى التزاميا بمعايير بناء  وغيرىا من مؤسسات المجتمع المدني المتعارف عمييا السياسية

شف عن واقع دور المرأة في البناء المؤسسي يعتبر ذو أىمية قصوى في تطوير المؤسسات، إن الك
من شأنو إتاحة الفرصة لمتعرف عمى نقاط الضعف ونقاط القوة و دور المرأة وبالتالي تقدم المجتمع، 

ة من أجل الحصول عمى حقيا في الوصول إلى مراكز صنع لقد ناضمت المرأ. التي رافقت ىذا الدور
تغيير النمط السائد في وسعت ل طت بكافة الوسائل لتغيير نظرة المجتمع الدونية لممرأةالقرار، وضغ

في العمل المؤسسي الذي تتفاعل فيو  المرأة ن انخراطكما أ .توزيع أدوار المرأة والرجل في المجتمع
ويتيح ليا التعرف عمى تقييم اآلخرين لدورىا  ،تقييم ذاتيافي تيح لممرأة الفرصة ي ،األدوار مع بعضيا
تفعيل دورىا ومضاعفة نشاطيا، وىذا ما كشفت عنو ىذه الدراسة من خالل التعرف مما يدفعيا إلى 

 .عمى تقييم الرجل لدور المرأة في مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني
 

الفمسطينية أن تثبت  المرأةستطاعت وقد ا أدوار متعددة في بناء ىذه المؤسسات، لممرأة لقد لوحظ أن
دارة الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، كما أنيا أصبحت قوة مؤثرة  كفاءتيا وتميزىا في قيادة وا 
وفاعمة في رسم السياسات والخطط، وأصبحت تمعب دور الوسيط بين المواطن والدولة فيي تمعب 

نيا قدرة وكفاءة عالية، لمتكيف مع الدور الرسمي وغير الرسمي في نفس الوقت، مما يتطمب م
يميز ىذه  إن ما. المواطنين وتمبية احتياجاتيم، ولمتعامل مع الدولة والعمل في إطار قانوني وتنظيمي

لقد  .ات المجتمع المدني واليات تطوير ىذا الدورفي مؤسس المرأةفي واقع دور الدراسة ىو أنيا بحثت 
في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةالباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، لدراسة واقع دور  اتبعت

مؤسسات المجتمع  حصول عمى بيانات محددة من أعضاء مجالس إدارةالمدني، مستخدمة الستبانو لم
لتنمية أسموب في ا المرأةالمدني في محافظة رام اهلل والبيرة، بينما اتبعت أكثر الدراسات المتعمقة بدور 
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الدقة في جمع البيانات من مصادرىا  الباحثةعتمدت وا. والمقابمةالمسح الشامل أو األسموب التحميمي، 
المختمفة الثانوية واألولية، رغم صعوبة الحصول عمى بيانات واضحة ومفصمة من وزارة الداخمية 

تي واجيتيا الباحثة منذ ومركز اإلحصاء الفمسطيني والجمعيات غير الحكومية، ىذه الصعوبة ال
  .بدايات ىذا البحث

 

 الخالصة 22.3
 

لقد تناولت الباحثة في ىذا الفصل المفاىيم الثالثة الدور، والمجتمع المدني والبناء المؤسسي، والتي 
، وعمدت "دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني الواقع وآفاق التطوير"تضمنيا موضوع البحث 

التعريف بمفيوم الدور كونو المرتكز األساسي الذي تقوم عميو ىذه الدراسة، فالدور ىو الباحثة إلى 
نمط من الدوافع واألىداف والمعتقدات والقيم والتجاىات والسموك، التي يتوقع أعضاء الجماعة أن 

عة مجمو "ويعرف المجتمع المدني بأنو . يروه في شاغل وظيفة معينة أو يحتل مكانة اجتماعية معينة
التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادىا، ممتزمة 

، أما البناء "في ذلك بقيم ومعايير الحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السممية لمتنوع والختالف
رات متخصصة وفرق عمل المؤسسي فيو عبارة عن العمل المنظم بموائح يقسم فيو العمل عمى إدا

ولجان ويكون مرجعية القرار فييا لمجالس اإلدارة واإلدارات المتخصصة، أي أنيا تنبثق من مبدأ 
م يمكن تحديد العالقة بين دور المرأة وبين البناء اىيالشورى، من خالل التعرف عمى ىذه المف

نفس األعمال التي يقوم بيا الرجل في المؤسسي، فالمرأة متعددة األدوار وأثبتت أنيا قادرة عمى القيام ب
والقيام بالواجبات  ،المؤسسة، وربما في بعض المواقع أثبتت أنيا أقدر من الرجل عمى إشغال المنصب

 .والممارسات التي يتطمبيا موقعيا في المؤسسة وفي مواقع صنع القرار
 

ا وثقافيا، فيي رغم قياميا لقد كان لممرأة إسيامات في تنمية المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعي
بدورىا اإلنجابي ورعايتيا ألسرتيا عمى أكمل وجو، إل أنيا استطاعت أن تشارك في المجال العام 
سواء الرسمي أو غير الرسمي، وبما أن ىذه الدراسة تتعمق بدور المرأة الجتماعي والسياسي من 

في تأسيس لممرأة وإلسياماتيا الرائد دور كان لبد من اإلشارة إلى الخالل مؤسسات المجتمع المدني، 
ومن ثم اتسعت أىدافيا ومجالت  ،الجمعيات والتعاونيات التي ارتبطت في بداياتيا بالبر واإلحسان

عمميا حتى أصبحت ل تقتصر عمى المؤسسات األىمية أو المؤسسات النسوية، بل امتد ىذا الدور 
العديد من  لقد كشفت. ة وبرلمان ونقابات واتحاداتياسيليشمل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب س

في دور المرأة  نسبة مشاركتيا، كذلك بحثت ، من حيثدور المرأة في المواقع اإلداريةعن الدراسات 
ة والمنظمات األىميفي المنظمات دور المرأة  سوي، إل أن حصر الدراسات في في مأسسة العمل الن
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فالمرأة ليا . يعتبر إجحافا وتقصيرا في حق المرأة المدني، النسوية، كمرادف لمنظمات المجتمع
ن كانت ىذه  النقابية والحزبية وغيرىا، إسيامات عدة في مختمف مكونات المجتمع المدني، وا 

قميمة  ثرة بشكل كبير، ألن نسبة مشاركة المرأة في مثل ىذه المؤسسات تعتبراإلسيامات غير مؤ 
 .ات األىمية وخاصة النسويةبنسبة مشاركتيا في المؤسسمقارنة 

 
إل أنو يجب الوقوف عندىا وتحميميا والتعرف عمى أسباب ضعف مشاركة المرأة في ىذه المؤسسات، 

عطاء فرصة أكبر لممرأة ألخذ أدوار في مراكز صنع  ،عن إحداث التغيير المسئولةوتحديد الجيات  وا 
يحدث من  لمرأة نفسيا، فالتغيير يجب أنوفي اعتقادي أن المسؤولية تقع بشكل أساسي عمى ا. القرار

ومن ىذا  ،(01/00رقم  الرعد)، "إن اهلل ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسيم": الداخل، قال تعالى
المنطمق عمى المرأة أن تسعى لتمكين ذاتيا من خالل التسمح بالعمم والمعرفة، ول تنتظر اآلخرين 

الواقع عمييا، والحرمان من تكافؤ الفرص، وتسعى إلى أخذ  لينصفوىا بل تنصف نفسيا وتمنع الظمم
وتضغط بقوة عمى الجيات الرسمية وغير الرسمية  ،األدوار التي تميق بقدراتيا وتتناسب مع مؤىالتيا
 .لتحقيق ما كفمتو ليا التفاقيات الدولية والدساتير
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 الفصل الثالث
جراءات الدراسة  منهج وا 

 
 مقدمة 2.4
 

الذي استخدمتو الباحثة، ومجتمع وعينة الدراسة، واألداة الدراسة لمنيج  وصفاً  ىذا الفصل يتناول
جراءات جمع البيانات، وصدق الستبانة وثباتيا، واألساليب  المستخدمة في جمع البيانات، وا 

 .اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات
 

 منهج الدراسة 3.4
 

في ىذه الدراسة وذلك لن ىذا المنيج ىو األنسب لمثل ىذا النوع اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي 
 .من الدراسات

 
 أداة الدراسة 4.4
 

كأداة رئيسية ليذه الدراسة، وقد تم تصميميا بعد الطالع عمى ( 0.1)تم اعتماد الستبانة ممحق 
شكل يخدم أسئمة النظري والدراسات السابقة، وقد تم تصميم الستبانة بأدبيات الموضوع من اإلطار 

فقرة موزعة عمى خمسة مجالت ( 67)وأىداف الدراسة، وتكونت الستبانة في صيغتيا النيائية من 
 :، وىي تنقسم إلى ثالثة أقسام(0.1)كما ىو موضح في الممحق رقم 

 
 يتكون من أسئمة مفتوحة تتعمق بالمؤسسة، من حيث مجال عمل المؤسسة، والنطاق : القسم األول

دد أعضاء مجمس وتاريخ التأسيس، وعدد أعضاء مجمس إدارة المؤسسة، وع يا،لعممالجغرافي 
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أما فيما يتعمق بالمعمومات الشخصية الخاصة بالمبحوثين فقد تكونت . واإلناثاإلدارة من الذكور 
من الجنس، والعمر، والحالة الجتماعية، والمستوى العممي، والمنصب داخل المؤسسة، والمشاركة 

 .في المجان
 في بناء مؤسسات  المرأةفقرة تناولت فييا الباحثة واقع دور ( 89) يتكون من: القسم الثاني

المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة، واليات تطوير ىذا الواقع، وتم توزيع الفقرات كالتالي 
 .(1.3)حسب جدول 

 
 المحاور الرئيسية لالستبانة: 1.3جدول 

 
 الفقراتعدد  المحور الرقم

 31 في بناء المؤسسة المرأةواقع دور  .1

2. 
من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةاإلنجازات التي حققتيا 

 المدني
14 

 9 لإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةالدوافع التي تحفز  .3

4. 
أثناء قياميا بدورىا في بناء مؤسسات  المرأةأىم التحديات التي تواجييا 

 المجتمع المدني
12 

 23 في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةآليات تطوير دور  .5

 89 المجموع

 
 في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةعبارة عن سؤال مفتوح حول آليات تطوير دور : القسم الثالث

والرجل أعضاء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني المشمولة في  المرأةالمدني من وجية نظر 
تشكل إضافة لما تم اقتراحو من قبل الباحثة في المجال وىذه المقترحات يمكن أن  .عينة الدراسة

، والتي أسيمت إضافة إلى نتائج تطوير دور المرأة آلياتالخامس من استبانة الدراسة حول 
لدوافع واإلنجازات والتحديات، في الوصول إلى توصيات لمجيات الدراسة األخرى المتعمقة با

 .المعنية بتطوير دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني
 

 (نتائج الدراسة)مفتاح اإلجابات  5.4
 

في  المرأةوىي تقيس دور ( 0.1)تم اعتماد مفتاح تصحيح لمتعرف عمى نتائج الدراسة حسب جدول 
  .تطوير ىذا الدور ي في محافظة رام اهلل والبيرة، وآلياتبناء مؤسسات المجتمع المدن
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 مفتاح التعرف عمى نتائج الدراسة: 0.1دول ج
 

 الدرجة النسبة المئوية (6 -2)المتوسط الحسابي من 
 منخفضة جدا 59.9% – 50 2.99 – 2.5
 منخفضة 69.9% - 60 3.49 – 3.0

 متوسطة 79.9% – 70 3.99 – 3.50
 مرتفعة 89.9% - 80 4.49 – 4.0
 مرتفعة جدا فما فوق 90 فما فوق 4.0

 
 صدق أداة الدراسة 6.4

 
عمى عدد من األكاديميين القديرين في جامعة القدس وجامعة  ياعرضو تم تصميم استبانة الدراسة 

، وقد أسيموا إسياما فعال وايجابيا في إخراج الستبانة في صورتيا النيائية (0.1)بيرزيت ممحق 
 .وبشكل يحقق أىداف الدراسة

 
 ثبات أداة الدراسة 3.6
 

د بمغت قيمة الثبات الداخمي تم احتساب معامل كرونباخ ألفا لفحص التساق الداخمي لمفقرات، وق
 .، وىي قيمة مناسبة إلجراء الدراسة(2.73)لمفقرات 

 
 نتائج قيم معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخمي لمجالت الستبانة: 1.1جدول 

 
 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور

 0.950 31 واقع الدور
 0.929 14 اإلنجازات
 0.810 9 الدوافع

 0.874 12 التحديات
 0.954 23 آليات التطوير
 0.957 89 الدرجة الكمية
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 المعالجة اإلحصائية 3.4
 

بعد جمع البيانات قامت الباحثة بمراجعتيا، وذلك تمييدا إلدخاليا لمحاسوب إلجراء المعالجة 
اإلحصائية، وتم ( SPSS)تم تحميل البيانات من خالل استخدام حزمة اإلحصائية لمبيانات وقد 

 :ما يميالعتماد عمى 
 

 اإلجابات المفظية إلى رقمية تحويل. 

  درجات، ومعارض  1درجات، محايد  2درجات، وموافق  3أعطيت اإلجابة موافق بشدة
 .درجتين، ومعارض بشدة درجة واحدة

 استخراج التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية. 
 استخدام اختبار(t-test)  تحميل التباين األحاديواختبار (One Way Analysis Of 

Variance) 

  استخدام اختبار(LSD)   في المجموعة الواحدة الفروقلبيان مصدر . 

  ألفااستخدام معامل الثبات كرونباخ. 

 

 مجتمع الدراسة 9.4
 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة، وعددىا 
مؤسسة، تم  456بمغ عدد المؤسسات غير الحكومية بحسب وزارة الداخمية الفمسطينية (. 017)
قتصر سسات التي يوكذلك المؤ  ،والمؤسسات الجيوية ذات الطابع العشائري تثناء النوادي الرياضيةاس

كون أن الدراسة اشتممت عمى مؤسسات تعمل عمى مستوى المحافظة والوطن  ،عمميا عمى القرى
النقابات والتحادات واألحزاب السياسية التي لم تشمميا  أضيفت. مؤسسات 023فأصبح العدد والدولي 

الذي تعتمده المؤسسات الفمسطينية ( باسيا)قائمة وزارة الداخمية، والتي حصمت عمييا الباحثة من دليل 
 017وبذلك أصبح عدد مؤسسات مجتمع الدراسة ( 34)ة وغير الرسمية، وكان عددىا الرسمي
 .مؤسسة

 
 عينة الدراسة 4.:
 

ىذه استبانة عمى ( 180)وتم توزيع (.  مؤسسة 60% )25تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مقدارىا 
جع استر ، اإلدارةمجالس وعضوات بمعدل ثالث استبانات لكل مؤسسة توزع عمى أعضاء  ،المؤسسات
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ممحق )مؤسسة  47وقد بمغ عدد المؤسسات المستجيبة  %(.62)استبانة فقط بمعدل ( 111)منيا 
3.3.) 
 

 :الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة .4.:.2
 

من خالل القسم األول من الستبانة تم التعرف عمى خصائص عينة الدراسة التي تتعمق بالمؤسسة 
، وكذلك (نوع المؤسسة، النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة، سنوات عمل المؤسسة)من حيث 

الجنس، الحالة الجتماعية، العمر، المستوى )الخصائص التي تتعمق بأفراد عينة الدراسة من حيث 
 . (4.3)، كما ىي مبينة في الجدول (ي، المنصب، المشاركة في المجانالعمم

 
 خصائص العينة الديمغرافية: أ-4.3جدول 

 
القيم 
 الناقصة

النسبة 
 المئوية

 المتغيرات العدد

0 
 نوع المؤسسة نقابة 4 8.5
 حزب 2 4.3
 أىميةمؤسسة  41 87.2

0 
النطاق الجغرافي  المحافظة 10 21.3

 الوطن 30 63.8 المؤسسةلعمل 
 الدولي 7 14.9

0 

سنوات عمل  سنوات 5≤ 3 6.4
 سنوات 10 ≤إلى  5 ˂ 7 14.9 المؤسسة

 سنة 15 ≤إلى  10 ˂ 13 27.7
 سنة 15 ˂ 24 51.1

0 
 الجنس ذكر 40 36.0
 أنثى 71 64.0

0 

 الحالة الجتماعية عزباء/أعزب 19 17.1
 متزوجة/متزوج 86 77.5
 أرممة/أرمل 4 3.6
 مطمقة/مطمق 2 1.8
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 خصائص العينة الديمغرافية: ب-4.3جدول 
 

القيم 
 الناقصة

النسبة 
 المتغيرات العدد المئوية

2 

 المستوى العممي توجييي فأقل 2 1.8
 دبموم 21 18.9
 بكالوريوس 43 38.7
 ماجستير فأعمى 43 38.7

2 

 العمر 20 – 29 23 20.7
18.9 21 39 – 30 

32.4 36 49 – 40 

 فما فوق 50 28 26.1

0 

المنصب داخل  رئيس 17 15.3
 نائب رئيس 9 8.1 المؤسسة

 مجمس إدارة عضو 80 72.1
 غير ذلك 5 4.5

0 

 المشاركة في المجان غير مشارك 34 30.6
 رئيس 16 14.4
 عضو 61 55.0

 
 :نوع المؤسسة .4.:.2.2

 
أن نوع المؤسسات التي شممتيا عينة الدراسة تتكون من نقابات بنسبة ( 4.3)يتضح من الجدول رقم 

كانت استجابة األحزاب السياسية  %.87.2بنسبة أىمية ومؤسسات  %4.3وأحزاب بنسبة ، 8.5%
 .قميمة جداً 

 
، فكانت نسبة يمة جداعينة الدراسة كانت قمفي عدد النساء المبحوثات في النقابات واألحزاب السياسية 

 ، (2-1)ونسبة النساء إلى الرجال في األحزاب السياسية  (5-3) النساء المبحوثات لمرجال في النقابات
ترى الباحثة أن السبب في  .(33-67) فكانت إلى الرجال أما نسبة النساء في الجمعيات األىمية

في عدم اقتناعيا في قدرة النقابات عمى و انخفاض نسبة مشاركة النساء في النقابات تعود لممرأة نفسيا 
خدمة مصالحيا، كذلك يعود لمعادات والتقاليد الموروثة، وأيضا ارتباط العمل النقابي بالعمل الحزبي 

يجة تبينما تبين الن .ا قميمة كما أظيرت عينة الدراسةوالتي تعتبر نسبة مشاركة النساء إلى الرجال فيي
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أن ، وىذا يدل عمى جال في المؤسسات األىمية أعمى من الرجالأن نسبة مشاركة النساء إلى الر 
اىتمام المرأة بالقضايا المجتمعية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر أكبر من اىتماميا باألمور 
السياسية والنقابية، وىذا ما أكدت عميو نتيجة السؤال الثاني والثالث، حيث كان إسيام المرأة في زيادة 

الحياة السياسية من أقل إنجازاتيا، وكذلك كان من أقل دوافع المرأة أىمية في العمل  مشاركة المرأة في
 .المؤسسي ىو الرغبة في العمل السياسي

 
 :النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة .4.:.3.2

 
المؤسسات العاممة : توزعت العينة حسب الموقع الجغرافي الذي يمارس فيو نشاط المؤسسة كما يمي

من حجم العينة، فيما بمغت نسبة المؤسسات التي تعمل عمى نطاق  %(21.3)المحافظة عمى نطاق 
من حجم العينة، أما المؤسسات التي تعمل عمى النطاق الدولي فبمغت نسبتيا  %(63.8)الوطن 

 .من حجم العينة 14.9%
 

مقارنة مع الرجال بمغت نسبة النساء المبحوثات في مؤسسات المجتمع المدني عمى مستوى الوطن 
محافظة مقارنة ، بينما كانت نسبة المبحوثات في المؤسسات العاممة عمى مستوى ال77.5%-59.2%

فكانت نسبة النساء إلى الرجال  (ليا فروع دولية) ، أما عمى المستوى الدولي%15-%20 مع الرجال
20%-7.5.% 
 

 :سنوات عمل المؤسسة .4.:.4.2
 

المؤسسات التي : توزعت عينة الدراسة حسب سنوات عمل المؤسسة إلى أربع فئات موزعة كما يمي
من حجم العينة، المؤسسات التي تتراوح  %6.4تقل سنوات عمميا أو تساوي خمس سنوات شكمت 

من حجم العينة، أما المؤسسات التي تتراوح سنوات  (%14.9)سنوات  10إلى  5سنوات عمميا بين 
 15من حجم العينة، والمؤسسات التي تزيد سنوات عمميا عن %( 27.7)سنة  15إلى  10عمميا بين 

يالحظ من النتائج السابقة أن العديد من المؤسسات تم . من حجم العينة %51.1سنة بمغت نسبتيا 
ة، أي أن مؤسسات المجتمع المدني ليا جذور قديمة، مما إنشاؤىا حتى قبل قدوم السمطة الفمسطيني

يؤكد عمى أن مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني لم تنشأ بفعل التطورات الحديثة التي شيدىا 
غاثية وخيرية نشأت بفعل الظروف السياسية التي شيدتيا  العالم، بل كان ليا أدوارا متعددة نضالية وا 

ريتيا في العمل حتى ىذا الوقت دليل عمى صالبة جذورىا ومصداقيتيا األراضي الفمسطينية، واستمرا
 .مجالتالفي خدمة المجتمع مع اىتماميا بمواكبة التطورات الحديثة في كافة 
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 :الجنس .4.:.5.2
 

من المبحوثين ىم من الذكور، بينما نسبة اإلناث بمغت  %36.0أن ( 4.3) يتضح من الجدول
وىي نسبة عالية مما يدل عمى أن تعاون المرأة واستجابتيا لتعبئة  مالي المبحوثين،من إج 64.0%

لىتماميا و ، الستبانة كان أكبر من استجابة الذكور، وقد يعود ذلك في اعتقاد الباحثة لجدية المرأة
 .بالبحث العممي ،خاصة في المواضيع التي تتعمق بالمرأة وبإبراز دورىا وتطويره

 
 :الحالة االجتماعية .4.:.6.2

 
% 77.5من المبحوثين غير متزوجين، و% 17.1يظير أن  بالنسبة لمحالة الجتماعية لعينة الدراسة

. من المبحوثين مطمقون% 1.8ومن العينة ىم من فئة األرامل، % 3.6من المبحوثين متزوجون، أما 
كبر نسبة من المبحوثين كانت تبين من ىذه النتيجة أن نسبة المتزوجين ىي أعمى نسبة، وبما أن أ

من النساء، فإن ىذا مؤشر في اعتقاد الباحثة عمى أن المرأة تقوم بدورىا في المنزل ورعاية األسرة، 
 . وفي نفس الوقت تعمل في المجال العام المجتمعي والسياسي

 
 :المستوى العممي .4.:.7.2

 
أو ( التوجييي)من المبحوثين حاصمين عمى شيادة الثانوية العامة % 1.8أن  (4.3)يبين الجدول 
من المبحوثين حاصمين  %38.7من المبحوثين حاصمين عمى شيادة دبموم، و% 18.9أقل، بينما 

إن ىذه . من المبحوثين حاصمين عمى درجة الماجستير فأعمى% 38.7عمى شيادة البكالوريوس، و
درجتي البكالوريوس والدراسات العميا، يدل عمى أن المؤسسات النسبة المرتفعة من الحاصمين عمى 

كانت النسبة العميا من المبحوثات   .تيتم باستقطاب أصحاب الشيادات الجامعية العميا بشكل كبير
 األقل، والنسبة والدكتوراهمن حممة الماجستير  %32.4من حممة شيادة البكالوريوس، و  %(45.1)

 والدكتوراهحممة الماجستير من  المبحوثين لمقابل كانت نسبة الرجالفي ا .كانت لحممة الدبموم
 .%(15.8)ومن حممة الدبموم  ،%(28.9)ومن حممة البكالوريوس  %(52.6)
 

مى أن نسبة النساء الحامالت لشيادة البكالوريوس أكبر من نسبة الباحثة أن ىذه النتيجة تدل عترى 
أن الميام عمى اعتبار فنسبة الرجال أعمى، والدكتوراة  الماجستيرالرجال، أما بالنسبة لحممة شيادة 

المناصب العميا في ل تتطمب شيادات ماجستير ودكتوراة، ففي المؤسسة  المرأةالتي تقوم بيا 
م العالي بينت أن نسبة التعميورغم أن إحصاءات . المرأةالمؤسسات ىي من نصيب الرجل أكثر من 
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ىي مقارنة بالذكور الدبموم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العميا  اصالت عمى درجةاإلناث الح
إل أن فرصتيا في المشاركة (. 2010الجياز الفمسطيني لإلحصاء المركزي، ) 75.3% - 92.8%

 .في مواقع صنع القرار اقل من الرجل
 

 :العمر .1.7.9.6
 

من % 20.7عاما ىي  29–20ثين الذين تتراوح أعمارىم بين أن نسبة المبحو ( 4.3)يبين الجدول 
من المبحوثين، والذين  %(18.9)عاما  39 – 30المبحوثين، وبمغت نسبة الذين تتراوح أعمارىم بين 

 50من المبحوثين، أما من ىم فوق ال %32.4عاما بمغت نسبتيم  49 – 40تتراوح أعمارىم بين 
نسبة المبحوثين من أعضاء مجالس إدارة مبحوثين، يالحظ أن من ال %26.1عاما فقد بمغت نسبتيم 

عاما، وىذا يدل عمى أن فئة  49ومدراء مؤسسات المجتمع المدني أغمبيم من الذين تزيد أعمارىم عن 
ب ل تزال األقل في ىذه المؤسسات، مما يستدعي العمل عمى تجديد دم المؤسسة من خالل الشبا

 .بابإفساح المجال لمشاركة فئة الش
  

 :المنصب داخل المؤسسة .4.:.9.2
 

من المبحوثين ىم رؤساء في ىذه المؤسسات،  %15.3أن ىناك ما نسبتو ( 4.3)يبين الجدول 
 %4.5وىم أعضاء في المؤسسة،  %72.1يشغمون منصب نائب رئيس في المؤسسة، أما % 6.0و

(. رئيس أو نائب رئيس)وىذا يعنى أن حوالي ربع المبوحثين ىم في مواقع إدارية عميا  .ىم غير ذلك
أما بخصوص المناصب التي تقمدتيا النساء المبحوثات في مجالس اإلدارة فقد كانت معظم المبحوثات 

في  %5.6في منصب رئيس، و  %12.7وكان ىناك نسبة  %(78.9)أعضاء في مجالس اإلدارة  
لمناصب عميا في المؤسسة إل أن فرصتيا لم تكن من تقمد المرأة  تبين أنو بالرغم. يسمنصب نائب رئ

 .متكافئة مع فرصة الرجل
 

 :المشاركة في المجان .4.:.2.:
 

من % 14.4أن نسبة المبحوثين المشاركين في المجان بموقع رئيس بمغت  (4.3)بين الجدول 
، أما النسبة األكبر فكانت من أعضاء المجان حيث %30.6المبحوثين، وغير المشاركين في المجان 

بينت الدراسة أن ىناك نسبة ل بأس بيا من غير المشاركين في المجان مما %. 55.0شكمت نسبة 
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المرأة كعضوة في المجان كانت مشاركة  .يستدعي حثيم عمى القيام بدور أكبر من خالل المجان
  .%25-%8.5مقارنة بالرجال كانت بنسبة  مجانل سياوترأ ،(%40-%63.4)مقارنة بمشاركة الرجال 

 
 (األسئمة المفتوحة)عينة الدراسة خصائص  21.4

 

 
 

 التوزيع النسبي ألعضاء مجالس اإلدارة من الذكور واإلناث: 1.3شكل
 

من حجم عينة الدراسة من المؤسسات التي تمت دراستيا ىي من % 54.3أن ( 1.3)يبين الشكل 
من حجم عينة الدراسة من ىذه المؤسسات،  %45.7وصمت إلى  المرأةالذكور، وأن نسبة عضوية 
من حجم العينة من ىذه المؤسسات ىي مؤسسات نسوية، أي ل  %25.5واخذين بعين العتبار أن 

في مجالس إدارة مؤسسات المجتمع  المرأةأن نسبة عضوية  توجد فييا عضوية لمرجل، مما يدل عمى
 .المدني ل زالت قميمة نسبة لمرجال

 
فيما يتعمق بتحقيق الكثير من حقوقيا في المشاركة السياسية  المرأةرغم التقدم الذي أحرزتو لذلك 

شاركة في تنمية دور أكبر لمم المرأةوالجتماعية والقتصادية، إل أنو ل زال ىناك قصور في إعطاء 
 .المجتمع من خالل ىذه المؤسسات

 
ومن خالل نتائج الدراسة اتضحت بعض التحديات التي تواجييا المرأة في بناء مؤسسات المجتمع  

 .المدني، األمر الذي أعاق مشاركتيا بشكل أكبر وأكثر فعالية

54.3%
45.7%

ذكور

إناث
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 توزيع العينة حسب عدد أعضاء مجمس اإلدارة من الذكور: 2.3شكل 
 
من حجم العينة من المؤسسات، وىذه  %25.5أنو ل توجد عضوية لمذكور في  (2.3)الشكل بين ي

من  %8.5، و 2من المؤسسات عدد أعضاءىا  %4.3المؤسسات ىي مؤسسات نسوية، و
، 4من المؤسسات عدد أعضاءىا من الذكور  %6.4، و3سسات عدد أعضاءىا من الذكور المؤ 
من المؤسسات عدد أعضاءىا % 6.3و ،3 أعضاءىا من الذكورمن المؤسسات عدد %( 14.9)و

من المؤسسات عدد أعضاءىا  %4.3، و7من المؤسسات عدد أعضاءىا % 12.8، و6من الذكور 
 33-21-16-12-11-10، أما المؤسسات التي عدد أعضاءىا من الذكور كان 7من الذكور 
 %.2.1فبمغت نسبتيا 

 
فإن عدد  ،"2000لعام ( 1)ات غير الحكومية الفمسطيني رقم قانون الجمعي"من المعروف أنو وحسب 

لمؤسسات عضوا، األرقام األخيرة  13ول يزيد عمى  7أعضاء مجالس اإلدارة يجب أن ل يقل عن 
تعتمد ترخيصيا من دول أجنبية وليس من قبل وزارة الداخمية الفمسطينية لكنيا تقوم بدور فاعل في 

وفي كثير من األحيان ليا دور أكبر من مؤسسات المجتمع  .الناحية التنمويةالمجتمع الفمسطيني من 
المدني الفمسطيني المحمية، حيث أن تمويل ىذه المؤسسات يؤىميا إلقامة مشاريع تنموية ذات تكمفة 

رض فول تخضع لممساءلة من قبل الدولة ول ي ،عن الدولة وأجيزتيامرتفعة، وىي تعمل باستقاللية 
 .ود كمثيالتيا من المؤسسات الفمسطينية التي تخضع لوزارة الداخمية الفمسطينيةعمييا قي
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 توزيع العينة حسب أعضاء مجالس اإلدارة من اإلناث: 3.3شكل 
  
من حجم العينة من المؤسسات لدييا امرأة واحدة فقط في مجالس  %8.5أن  (3.3)الشكل بين ي

% 19.1من حجم العينة تضم امرأتان في عضوية مجالس إدارتيا، وما نسبتو  %27.7إدارتيا، و

 %6.4، ونساء 5تضم في مجالس إدارتيا  %2.1، وقطنساء ف 3تضم في عضوية مجالس إدارتيا 
و  نساء 7ة تضم في مجالس إدارتيا من حجم العين %6.4نساء، و 6تضم في مجالس إدارتيا 

تضم في  %4.3نساء، و 9من حجم عينة الدراسة يضم في عضوية مجالس إدارتيا  10.6%
  .امرأة 13تضم في مجالس إدارتيا  %4.3، وامرأة 11عضوية مجالس إدارتيا 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 مقدمة 2.5
 

الفصل عرض ومناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وفقا لفقرات الستبانة ومجالتيا،  يتناول ىذا
في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةوتحميميا وتفسيرىا من خالل استعراض آراء المبحوثين حول دور 

عمى جميع  تطوير ىذا الدور، والتي كشفت عنيا استجاباتيم ني في محافظة رام اهلل والبيرة وآلياتالمد
فقرات أداة الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤلت الدراسة وأىدافيا، ولمتحقق من صحة فرضياتيا 

 .باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة
 

 مناقشة النتائج 3.5
 

نتائج تحميل إجابات المبجوثين باستخدام المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  فيما يمي عرض 
و  t-testراسة بعد أن تم تحميميا بواسطة اختبار أسئمة الدراسة وكذلك عرض نتائج فرضيات الدعمى 

ANOVA. 
 

ما واقع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني " :النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس .2.3.5
  "في محافظة رام اهلل والبيرة، وما هي آفاق تطوير هذا الدور؟

 
كما والدرجة لإلجابة عن ىذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب 

 .(1.4)يظير في الجدول 
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في بناء  المرأةدور لوالدرجة والنحرافات المعيارية والنسب  لحسابيةالمتوسطات ا :1.4جدول 
 .المجتمع المدني مرتبة تنازلياً   مؤسسات 

 
الدرجة بناء عمى 

 المعيار
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
رقم  فقرات المجال الحسابي

 المجال
 5 آليات التطوير 4.27 0.47 85.4 مرتفعة

 1 واقع الدور 4.08 0.51 81.5 مرتفعة

 3 الدوافع 4.05 0.50 81.0 مرتفعة

 2 النجازات 4.04 0.58 80.7 مرتفعة

 4 التحديات 3.52 0.71 70.5 متوسطة

 الدرجة الكمية 4.05 0.38 81.0 مرتفعة
 

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين لمجالت استبانة الدراسة حول دور 
يتضح ( 1.4)في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة الواردة في الجدول  المرأة
 :ما يمي

ضمن الدرجة ( 4)ضمن الدرجة المرتفعة والمجال ( 2، 3، 1 ،5)جاءت ثالثة مجالت وىي 
وىي درجة مرتفعة مما يدل عمى أن لممرأة دور كبير في  4.05المتوسطة، أما الدرجة الكمية فقد بمغت 

في  تدل ىذه النتيجة عمى أنو بالرغم من اإلنجازات التي حققتيا المرأة .بناء مؤسسات المجتمع المدني
انخفاض الدرجة إلى مما أدى  ،في مجالت أخرى اً أنو تبين أن ىناك قصور بعض المجالت إل 

بنسبة كبيرة من قبل المبحوثين عمى  بينما كان ىناك اتفاق. الكمية لمجال اإلنجازات إلى المرتبة الرابعة
ة تم التأكيد عمييا من خالل ضرورة تطوير ىذا الدور من أجل زيادة فاعمية دور المرأة، وىذه النتيج

اتفاق المبحوثين عمى جميع اآلليات المطروحة لتطوير دور المرأة المقترحة من قبل الباحثة في السؤال 
بينما  .دور المرأة في البناء المؤسسي حول تطوير وكذلك من خالل اقتراحات المبحوثين ،الخامس

مما أدى  ني،حول التحديات التي تواجييا المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المد كبير ىناك خالف
وقد يعود ذلك  إلى انخفاض كبير في الدرجة الكمية لمجال التحديات بحيث احتمت المرتبة الخامسة،

 .إلى الفرق بين أراء الجنسين كما تبين في تحميل الفرضيات
 

" في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةآليات تطوير دور " 5لقد جاء المتوسط الحسابي لممجال 
مقدارىا  مئويةبنسبة أي  4.27بالمرتبة األولى ضمن الدرجة المرتفعة، بمتوسط حسابي مقداره 

بمتوسط " في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةمجال واقع دور " 0وتاله المجال رقم  ،85.4%
لإلسيام   المرأةالدوافع التي تحفز " 3وجاء مجال  ،%81.5نسبة مقدارىا أي ب 4.08حسابي مقداره 
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 4.05في المرتبة الثالثة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المجال " في بناء مؤسسات المجتمع المدني
من خالل دورىا في  المرأةاإلنجازات التي حققتيا " 2 رقم أما المجال ،%81.0مقدارىا نسبة أي ب

وقد جاء  ،%80.7 مقدارىا نسبةأي ب 4.04فكان متوسطيا الحسابي " مؤسسات المجتمع المدني
 %.70.5مقدارىا نسبة أي ب 3.52في المرتبة األخيرة حيث كان متوسطو الحسابي  4المجال 

 
في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةما واقع دور ": األول الفرعي السؤالالنتائج المتعمقة ب .3.3.5
 "؟المدني

 
ولإلجابة عن السؤال الفرعي األول استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب 

 (.2.4)كما يظير في الجدول  ةوالدرج
 

في بناء  المرأةواقع دور ل والدرجة لحسابية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات ا: أ-2.4جدول 
 .مؤسسات المجتمع المدني

   
الدرجة 
بناء عمى 
 المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم فقرات المجال

 16 تحديث أىداف المؤسسة 4.28 0.651 85.5 مرتفعة

 17 ربط أىداف المؤسسة بالرسالة والرؤية 4.25 0.643 85.0 مرتفعة

 2 تحديث رؤية المؤسسة 4.22 0.731 84.3 مرتفعة

 12 وضع رسالة تتسم بالواقعية 4.21 0.639 84.2 مرتفعة

 15 تحديد أىداف المؤسسة 4.21 0.665 84.2 مرتفعة

 23 اإلسيام في طرح فكرة المؤسسة 4.21 0.581 84.3 مرتفعة

 4 وضع رؤية تتسم بالواقعية 4.19 0.751 83.7 مرتفعة

 9 تحديث رسالة المؤسسة 4.19 0.648 83.9 مرتفعة

 14 صياغة رسالة تراعي عوامل النمو والتوسع المستقبمي 4.19 0.766 83.7 مرتفعة

 1 وضع رؤية المؤسسة 4.18 0.800 83.6 مرتفعة

 8 وضع رسالة المؤسسة 4.18 0.732 83.6 مرتفعة

 11 ايجاد توافق بين رسالة المؤسسة ورؤيتيا 4.18 0.722 83.7 مرتفعة

 13 صياغة الرسالة بوضوح 4.18 0.782 83.6 مرتفعة

 5 وضع رؤية مرتكزة عمى األساليب العممية 4.14 0.749 82.8 مرتفعة
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واقع دور المرأة في بناء لحسابية والنحرافات المعيارية والنسب والدرجة لالمتوسطات ا: ب-2.4جدول 
 .مؤسسات المجتمع المدني

 
الدرجة 
بناء عمى 
 المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم فقرات المجال

 18 وضع أىداف واقعية  لممؤسسة 4.11 0.643 82.2 مرتفعة

 27 المشاركة في إعداد النظام الداخمي لممؤسسة 4.11 0.860 82.2 مرتفعة

 7 جعل الرؤية تعكس احتياجات المرأة 4.09 0.885 81.9 مرتفعة

 10 جعل رسالة المؤسسة تعكس احتياجات المرأة 4.08 0.877 81.7 مرتفعة

 3 وضع رؤية تتسم بالشمولية 4.07 0.843 81.5 مرتفعة

 20 وضع جدول زمني لتحقيق أىداف المؤسسة 4.07 0.732 81.5 مرتفعة

 4.07 0.832 81.5 مرتفعة
توفير الموارد البشرية التي تحتاجيا المؤسسة من 

 الرجال والنساء
26 

 6 تضمين رؤية المؤسسة أفكار خاصة بالمرأة 4.06 0.823 81.3 مرتفعة

 19 وضع أىداف قابمة لمقياس 4.06 0.761 81.3 مرتفعة

 21 وضع أىداف تراعي احتياجات المرأة في المجتمع 4.06 0.878 81.3 مرتفعة

 22 وضع أىداف تتسم بالشمولية 4.04 0.722 80.7 مرتفعة

 24 الحصول عمى التمويل لتأسيس المؤسسة 4.04 0.918 80.7 مرتفعة

 30 التدخل في تحديد جوانب اإليرادات والصرف 3.97 0.848 79.4 متوسطة

 28 اإلسيام في وضع موازنة المؤسسة  3.94 0.916 78.7 متوسطة

 3.91 0.991 78.1 متوسطة
استقطاب ىيئة التأسيس من الرجال والنساء إلنشاء 

 المؤسسة
25 

 3.91 0.912 78.1 متوسطة
جعل الموازنة تأخذ بعين العتبار الحاجات العممية 

 واإلستراتيجية لممرأة
31 

 3.72 1.035 74.4 متوسطة
اإلسيام في إدخال موازنة الجندر في النظام المالي 

 لممؤسسة
29 

 الدرجة الكمية 4.08 0.510 82.2 مرتفعة
 

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لتقديرات المبحوثين لفقرات مجال واقع 
تراوحت  :يمي يتضح ما( 2.4)في بناء مؤسسات المجتمع المدني الواردة في الجدول  المرأةدور 

في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةالمتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين نحو مجال واقع دور 
جاءت فقرات ىذا المجال ضمن  .%74.4 -% 85.5 قدرىانسبة ب يأ 3.72 – 4.28المدني ما بين 
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الدرجة المرتفعة، والدرجة المتوسطة، ولم تحصل أي من فقرات المجال عمى الدرجة المنخفضة أو 
لدراسة، وذلك ألىمية لقد حصل ىذا المجال عمى الترتيب الثاني ضمن مجالت ا .المنخفضة جدا

في بناء مؤسسات المجتمع المدني، ليس لمجرد الحصول عمى عضوية  المرأةالدور الذي تقوم بو 
مجالس إدارة المؤسسات بل من أجل القيام بدور فاعل في تحديد رؤيا ورسالة وأىداف المؤسسة بما 

 .بشكل خاص المرأةيحقق مصالح المجتمع بشكل عام و 
 

حصمت عمى أعمى متوسط حسابي " تحديث أىداف المؤسسة" 16الفقرة  أنق يظير الجدول الساب
تحديث " 2ثم الفقرة " ربط أىداف المؤسسة بالرسالة والرؤية" 17، تمتيا الفقرة %63.3نسبة ب (4.28)

تحديد " 15تالىا الفقرة  "وضع رسالة تتسم بالواقعية" 12، ثم في المرتبة الرابعة الفقرة "رؤية المؤسسة
أىداف المؤسسة، إن ىذه الفقرات احتمت المراتب األولى كونيا تعتبر من أىم معايير البناء المؤسسي، 

والرسالة واألىداف ومن ثم يعمل عمى وضع السياسات  فالبناء المؤسسي يبدأ بوضع الرؤية
يدل عمى قيام  إن ىذا الترتيب .التي تتضمنيا رسالة المؤسسةاءات والخطط لتحقيق األىداف واإلجر 
بدورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني بمينية وعن دراية بالشؤون اإلدارية التي تتعمق  المرأة

في مجالس إدارة المؤسسات  المرأة من خالل عضويتيا أنتبين  كما .بمؤسسات المجتمع المدني
أن تي أظيرت ال (2008( قصراويوىذا يتفق مع  صياغة الوثيقة البرنامجية أو التعديل عميياقامت ب

الرؤية ) عمى الوثيقة البرنامجيةإجراء التعديالت المرأة من خالل دورىا في مجالس اإلدارة شاركت في 
 .(والرسالة واألىداف

  
فقد حصمت عمى نسبة استجابة متوسطة " التدخل في تحديد جوانب اإليرادات والصرف" 30أما الفقرة 

اإلسيام في إدخال موازنة " 29اإلسيام في وضع موازنة المؤسسة، والفقرة رقم " 28وكذلك الفقرة 
وتعرف موازنة الجندر  .%74.4بنسبة  معدلحصمت عمى أدنى " الجندر في النظام المالي لممؤسسة

جراءات التي تعتمدىا الموازنة العامة عمى كل من الرجال بأنيا الموازنة التي تحمل تأثير القرارات واإل
، وآخرون. والبطمة، س. أبو غوش، ر) النساء في مراحل العمر المختمفة ومناطق الدولة المختمفةو 

ول تعتمده المؤسسات في المجتمع الفمسطيني حديثا،  ، لقد بدأ العمل عمى تطبيق ىذا المفيوم(2007
من قبل  جازهعدم إن يؤكد عمى أنو رغم ضرورة تطبيق ىذا اإلجراء إل أن األمربشكل كبير، إن ىذا 

أو من قبل  ،بل قد يعود لوجود عوائق منيا مؤسسية المرأة ل يعتبر ضعفا في قدراتيا أو إنجازاتيا،
يدعو إلى  الية والتي تعتبر مينية بحتة،أما ضعف إنجازات المرأة في األمور الم. الدولة لتطبيقو

 مكاندورىا في بناء المؤسسة، فباإلن أىمية ل يقمل م اإلقرار بأن عدم معرفة المرأة ليذه األمور
الستعانة بذوي الخبرات من المتخصصين في مجال المحاسبة لمقيام بيذا األمر، إل أن ىذا األمر ل 

 . معرفتيا باألمور المالية أو يمنع إلماميا بأساسيات عمم المحاسبة المرأةيعني أن ل تطور 
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من خالل  المرأةما أهم اإلنجازات التي حققتها ": الثاني الفرعي السؤالالنتائج المتعمقة ب. 4.3.5
  "؟دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني

 
ولإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب 

 (.3.4)والدرجة كما يظير في الجدول 
 

 المرأةإلنجازات التي حققتيا ل والدرجة والنحرافات المعيارية والنسبلحسابية المتوسطات ا: 3.4جدول 
 .من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني

 
الدرجة 
بناء عمى 
 المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم فقرات المجال

 32 المحيط أصبحت أكثر تفاعال مع المجتمع 4.36 6580. 87.2 مرتفعة

 33 اكتسبت خبرة في مجال إدارة المؤسسات 4.34 5290. 86.7 مرتفعة

 34 أصبحت أكثر قدرة عمى اتخاذ القرارات 4.22 6820. 84.4 مرتفعة

 4.09 7110. 81.8 مرتفعة
استفادت من خبرات المنظمات األىمية في مجال تطوير 

 عمل المؤسسة
35 

 4.05 8880. 80.9 مرتفعة
تكسب ثقة المواطنين بقدرة المرأة عمى  استطاعت أن
 اتخاذ القرار

37 

 44 عممت عمى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني 4.05 6990. 80.9 مرتفعة

 4.02 7860. 80.4 مرتفعة
استفادت من نجاحات المرأة السابقة في رفع مكانة المرأة 

 وتعزيز دورىا
36 

 38 التعرف عل احتياجات المواطنينساعدىا ذلك في  4.01 8070. 80.2 مرتفعة

 40 أسيمت في تحقيق مشاريع تتعمق بتنمية المرأة 3.99 0.829 79.8 متوسطة

 39 اكتسبت خبرة في إعداد دراسات وأبحاث 3.93 0.850 78.6 متوسطة

 43 ساعدت عمى تغيير نظرة المجتمع السمبية لممرأة 3.88 0.843 77.6 متوسطة

 45 عممت عمى تطبيق معايير الديمقراطية في المؤسسة 3.88 0.843 77.6 متوسطة

 41 أسيمت في توفير فرص عمل من خالل طرح مشاريع 3.87 0.983 77.5 متوسطة

 42 أسيمت في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية 3.68 1.013 73.6 متوسطة

 الدرجة الكمية 4.04 0.580 80.7 مرتفعة
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين في ىذه الدراسة، لفقرات المجال 
من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني الواردة  المرأةالثاني حول اإلنجازات التي حققتيا 

 :يتضح ما يمي( 3.4)في الجدول 
 

من  المرأةأن درجة تقديرات المبحوثين لإلنجازات التي حققتيا ( 3.4)تشير البيانات الواردة في الجدول 
، 37، 35، 34، 33، 32)خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني، كانت مرتفعة في الفقرات 

فكانت أعمى نسبة لمفقرة  %80.2 - %87.2حيث حصمت عمى نسبة تراوحت بين ( 38، 36، 44
أكثر خبرة في مجال إدارة " 33تمتيا الفقرة ، "المحيط مع المجتمع أصبحت أكثر تفاعال" 32

إن ىذه النسب تعتبر مؤشرا  .أصبحت أكثر قدرة عمى اتخاذ القرارات 34المؤسسات ومن ثم الفقرة 
مما يعطي  ،في إشغال الدور الذي تقوم بو في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةايجابيا عمى قدرة 

أما الفقرات . يسعى إلفساح المجال أماميا إلثبات قدراتيا في المجال العامو  المرأةالمجتمع ثقة أكبر ب
وىذه الفقرات تتعمق بإنجازات  ،(42، 41، 45، 43، 39، 40)التي حصمت عمى نسبة متوسطة فيي 

أة، وفي تغيير نظرة المجتمع السمبية لممر ، وفي إعداد دراسات المرأةفي تحقيق مشاريع تتعمق ب المرأة
وىذه النتيجة ، وتوفير فرص عمل من خالل طرح مشاريع ،عايير الديمقراطية في المؤسسةوتطبيق م

حيث أشارت إلى أن تحقيق استفادة أكبر من مشاركة المرأة  (2008) الصباغتتفق مع ما توصمت لو 
يتأتى من خالل النساء المواتي يصمن إلى مواقع مؤثرة لكنين ل يعممن باتجاه التغيير، وترى الباحثة 
أن دور المرأة في مواقع صنع القرار ضروري لمنيوض بالمرأة وتعزيز مكانتيا في المجتمع، من خالل 

 .تي تعمل عمى زيادة تمكين المرأة من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامةالمشاريع وغيرىا ال
 

من خالل ىذا  ."سيةفي الحياة السيا المرأةأسيمت في زيادة مشاركة " 42وأدنى نسبة كانت لمفقرة 
رغم إنجازاتيا عمى المستوى اإلداري لممؤسسة إل أنيا لم تنجز بعد الكثير فيما  المرأةالتحميل يتبين أن 

والتي يتعمق بعضيا بزيادة  ،من خالل المشاريع ومن خالل تطبيق قيم الديمقراطية المرأةيتعمق بدعم 
تم في مؤسسات المجتمع المدني أن تي المرأةفي الحياة السياسية، وىذا يعني أن عمى  المرأةمشاركة 
ة المرأ، حول أىم المكاسب التي تحققيا (2004)كما تتفق ىذه النتيجة مع نزال  .أكثر المرأةبشؤون 

 .من خالل مشاركتيا في البرلمان
 
لإلسهام في  المرأةما هي أهم الدوافع التي تحفز ": الثالث الفرعي السؤالالنتائج المتعمقة ب .4.3.5

 "بناء مؤسسات المجتمع المدني؟
 

 ج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسبااستخر تم  الثالثولإلجابة عن السؤال الفرعي 
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 (.4.4)ة كما يظير في الجدول والدرج 
 

 المرأةمدوافع التي تحفز لوالدرجة لحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المتوسطات ا: 4.4جدول 
 .لإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني

 

الدرجة بناء 
 عمى المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم فقرات المجال الحسابي

 51 تحسين مكانتيا الجتماعية 4.31 0.600 86.1 فعةتمر 

 48 اإلسيام في تنمية المجتمع المحمي 4.23 0.632 84.7 مرتفعة

 54 الرغبة في دعم المرأة وتوفير احتياجاتيا 4.18 0.635 83.6 مرتفعة

 49 الرغبة في ممارسة العمل التطوعي 4.17 0.830 83.4 مرتفعة

 4.15 0.729 83.1 مرتفعة
تغيير نظرة المجتمع حول قدرة المرأة عمى 

 اتخاذ القرار
47 

 50 تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني 4.02 0.690 80.4 مرتفعة

 46 تحقيق المساواة بين المرأة والرجل 3.88 0.955 77.6 متوسطة

 52 تحقيق حوافز مادية 3.88 0.970 77.7 متوسطة

 53 الرغبة في العمل السياسي 3.65 1.010 72.9 متوسطة

 الدرجة الكمية 4.05 0.500 81.0 مرتفعة

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لتقديرات المبحوثين حول الدوافع التي 
 : تبين ما يمي( 4.4)لإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني الواردة في الجدول  المرأةتحفز 

 

عمى اإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني  المرأةجاءت الدرجة الكمية لمجال الدوافع التي تحفز 
تحسين مكانتيا " 51وقد كانت الفقرة  ،%81.0بنسبة مئوية أي  4.05مرتفعة، بمتوسط حسابي 

عمى المرتبة الثانية، " اإلسيام في تنمية المجتمع المحمي" 48ىي األكثر أىمية ثم الفقرة " الجتماعية
الرغبة في ممارسة العمل " 49، ثم الفقرة "وتوفير احتياجاتيا المرأةالرغبة في دعم " 32ثم الفقرة 
تطوير " 50عمى اتخاذ القرار، ثم الفقرة  المرأةتغيير نظرة المجتمع حول قدرة " 47، ثم الفقرة "التطوعي

بتيا المئوية متوسطة فقد كانت نس 53، 52، 46أما باقي الفقرات . "دور مؤسسات المجتمع المدني
 .3.65 – 3.88ومتوسطيا الحسابي  %72.9 –% 77.6تراوحت بين 

 
في بناء مؤسسات المجتمع المدني كانت من منطمق وعييا بأىمية دورىا في  المرأةتبين أن دوافع 

وتغيير النظرة السمبية  ،وكذلك العمل عمى تحسين مكانتيا في المجتمع ،تنمية المجتمع المحمي



70 
 

بناء عمى العادات  المرأةوتوزيع األدوار بطريقة غير منصفة فرضت عمى  ،المرأةالمتعمقة بدور 
وتتفق ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة عيد . والتقاليد السمبية في مجتمعنا الفمسطيني

حول أىم دوافع مشاركة المرأة في التنمية القتصادية والجتماعية، فكان أىم دوافعيا رغبة ( 2008)
إل أن ىذه الدراسة تختمف مع  عي حتى تضمن مكانتيا الجتماعية،في ممارسة العمل التطو  مرأةال

ففي دراسة عيد حصمت ىذه الفقرة  ،من حيث رغبة المرأة في تحقيق حوافز مادية (2008) دراسة عيد
ضمن جاءت الحوافز المادية عمى درجة مرتفعة وجاءت في المرتبة الثانية، أما في ىذه الدراسة 

ولم تكن دوافعيا اختالف عينة الدراسة، الدرجة المتوسطة، وفي اعتقاد الباحثة أن السبب يعود إلى 
لإلسيام في بناء مؤسسات المجتمع المدني من قبيل المصمحة الشخصية أو تحقيق منافع مادية أو 

 .يسياسية، مما يدل عمى مدى النتماء والرغبة في المشاركة في تنمية المجتمع المحم
 

أثناء قيامها  المرأةواجهها تما هي التحديات التي " :الرابعالفرعي السؤال النتائج المتعمقة ب 6.3.5
 "بدورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني؟

 
ولإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب 

 (.5.4)والدرجة كما يظير في الجدول 
 

متحديات التي تواجييا ل والدرجة لحسابية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات ا :أ-5.4جدول 
 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأة

 
الدرجة بناء 
 عمى المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم فقرات المجال الحسابي

 4.07 1.158 81.4 مرتفعة
اعتقاد الرجل بأنو أكثر قدرة من المرأة عمى صنع القرار 

 والمشاركة في الحياة العامة
58 

 65 مسؤوليات المرأة المتعددة 4.01 889. 80.2 مرتفعة

 3.93 1.011 78.5 متوسطة
عدم وعي المجتمع ألىمية الدور المنوط بالمرأة اتجاه 

 المجتمع
57 

 64 الستقرار السياسيغياب  3.73 1.100 74.5 متوسطة

 60 تدني الوضع القتصادي لممرأة 3.60 1.046 71.9 متوسطة

 56 عدم وعي المرأة المسبق بالتشريعات 3.56 1.075 71.2 متوسطة

 66 اتالتمويل وما يصاحبو من قيود تفرض عمى المؤسس 3.41 1.155 68.1 منخفضة

 63 بيروقراطية المؤسسات 3.32 1.126 66.5 منخفضة
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متحديات التي تواجييا لحسابية والنحرافات المعيارية والنسب والدرجة لالمتوسطات ا: ب-5.4جدول 
 .المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني

 
الدرجة بناء 
 عمى المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم فقرات المجال الحسابي

 3.28 1.042 65.6 منخفضة
التي تعيق عمل المرأة في منظمات المجتمع التشريعات 

 المدني
55 

 61 عدم وضوح دور المرأة  في توزيع الميام داخل المؤسسة 3.28 1.063 65.6 منخفضة

 3.26 1.213 65.1 منخفضة
اعتقاد المرأة بأنيا أقل قدرة عمى صنع القرار والمشاركة 

 في الحياة العامة
59 

 62 التيميش من قبل أعضاء المؤسسة لرأي المرأة 2.88 1.187 57.6 منخفضة جداً 

 الدرجة الكمية 3.52 0.71 70.5 متوسطة
 

لتقديرات المبحوثين لفقرات مجال من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
ما تبين ( 5.4)في بناء مؤسسات المجتمع المدني الواردة في الجدول  المرأةالتحديات التي تواجييا 

 :يمي
 

 مقدارىا مئوية أي بنسبة، 2.88 – 4.7تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة ما بين 
الدرجة الكمية لمجال التحديات جاءت ضمن الدرجة المتوسطة، بمتوسط حسابي  .57.6% –% 81.4
 .%70.5مقدارىا بنسبة مئوية أي  3.52

 
واجيت العديد من التحديات خالل قياميا بدورىا في بناء مؤسسات  المرأةيتضح من ىذه النسبة أن 

عمى صنع القرار  المرأةالمجتمع المدني، وكان أىم ىذه التحديات اعتقاد الرجل بأنو أكثر قدرة من 
رواسب النظرة الدونية  العتقاد من قبل الرجل ىو مما تبقى منوىذا  العامة،والمشاركة في الحياة 

وطرأ عمييا بعض التغيير في  ،والتي كانت سائدة في المجتمع سابقا وبشكل كبير ،دورىاللممرأة و 
واعترافو بأدوار المرأة األخرى السياسية  الوقت الحاضر نتيجة وعي الرجل والمجتمع بشكل عام

 .واإلنتاجيةوالجتماعية 
 

لعديد من مؤسسات متقدمة في ا لى مراكزالمرأة إ لم تصل وكنتيجة ليذا العتقاد من قبل الرجل،
 ل تتعدى ،(1.3شكل )  في مجالس اإلدارة وبحسب ىذه الدراسة المجتمع المدني، وقد كانت مشاركتيا
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من حجم العينة من ىذه  %25.5لدراسة، اخذين بعين العتبار أن من حجم عينة ا% 23.5 
المؤسسات ىي مؤسسات نسوية، أي ل توجد فييا عضوية لمرجل، مما يدل عمى أن نسبة عضوية 

وىذا يتفق مع دراسة . في مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني ل زالت قميمة نسبة لمرجال المرأة
كانت المشاركة من مجالس اإلدارة  لمجمعيات التي  %83.3حيث بينت أن ( 2007) قصراوي

من حجم العينة عدد أعضاء مجمس إدارتيا بين  %71.5نساء في حين أن  (3)النسوية ل تزيد عمى 
ويعزز ىذه النتيجة اإلحصاءات الصادرة عن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  .عضواً  13 - 9
نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني ل زالت متدنية، نسبة  أنوالذي بين ( 2009)

 %.2وفي النقابات  ،%1السياسية  األحزاب، وفي %2مشاركة المرأة في الجمعيات الخيرية 
 
مسؤوليات المرأة المتعددة في الترتيب الثاني بدرجة مرتفعة، تأكيدا عمى أن ازدواجية "جاءت الفقرة و 

بع المرأة داخل األسرة وخارجيا، وأحيانا األدوار المتعددة التي تقوم بيا في أكثر من  الدور الذي تقوم
حيث بينت  (2008) وآخروندراسة ناصر تتفق ىذه النتيجة مع مؤسسة تشكل تحديا كبيرا لممرأة، و 

نتائج الدراسة أن من أكثر القضايا اضطيادا لممرأة ىو ازدواجية األعباء التي تقوم بيا المرأة، داخل 
من خالل استعراض نظرية الدور، حيث أن ازدواجية األدوار  أيضاً  ما يتضح اوىذ .رجواالمنزل وخ

نسبة لشاغل مكانة معينة تعرض التوقعات الخاصة بدور معين بال" تشكل معيقا وتسبب صراع الدور 
نفسية تصل إلى فس الوقت، ويؤدي ىذا إلى إحداث ضغوط يستطيع أن يقوم بيا كميا في ن بحيث ل

  (.1996الجميمي، ) درجة تعيق الفرد في أدائو لدوره بشكل مقبول
 

قياميا بدورىا في بناء مؤسسات  أثناء المرأةأن أقل التحديات التي تواجييا ( 5.4)ويبين الجدول 
بنسبة مئوية أي  0.66المجتمع المدني ىو التيميش من قبل أعضاء مجالس اإلدارة بمتوسط حسابي 

 المرأةألعضاء مع ويعود ىذا في اعتقاد الباحثة إلى تعامل ا. وىي نسبة منخفضة جدا 35.4%
الرجل لممرأة ولقدراتيا، وىذا يتفق مع بموضوعية ودون تمييز مما يدعو لمتفاؤل بإمكانية تغيير نظرة 

حول واقع النساء ( 0227الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )الدراسة المسحية التي أجراىا 
 .المنتخبات في المجالس المحمية والبمدية

 
في بناء  المرأةما هي آليات تطوير دور ": الخامسالفرعي السؤال النتائج المتعمقة ب 7.3.5

 "مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة؟
 

ولإلجابة عن السؤال الفرعي الخامس استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب 
 (.6.4)كما يظير في الجدول  ةوالدرج
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في بناء  المرأةليات تطوير دور لحسابية والنحرافات المعيارية والنسب آلالمتوسطات ا :أ-6.4الجدول 
 .مؤسسات المجتمع المدني

 
الدرجة بناء 

عمى 
 المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم فقرات المجال

 67 بناء قدرتيا في مجال إعداد الخطط والبرامج 4.46 0.501 89.2 مرتفعة

 71 مجال العالقات العامةبناء قدرتيا في  4.45 0.629 88.9 مرتفعة

 68 بناء قدرتيا في مجال القيادة 4.42 0.532 88.5 مرتفعة

 72 اكتساب القدرات اإلدارية 4.38 0.557 87.6 مرتفعة

 82 تكريس الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة 4.36 0.713 87.3 مرتفعة

 4.36 0.644 87.2 مرتفعة
المرأة في العمل عمى توعية المجتمع ألىمية دور 

 المجال العام
85 

 4.36 0.791 87.2 مرتفعة
تشكيل وتنشيط المجان النسائية في مؤسسات 

 المجتمع المدني المختمفة
86 

 70 بناء قدرتيا في صياغة المشاريع 4.35 0.598 87.0 مرتفعة

 80 العمل عمى تنمية العمل التطوعي 4.33 0.681 86.6 مرتفعة

 4.32 0.627 86.3 مرتفعة
بناء قدرتيا في مجال التنسيق والتشبيك مع 

 المؤسسات األخرى ذات األىداف المتشابية
77 

 88 إزالة العوائق المؤسسية أمام مشاركة أوسع لممرأة 4.31 0.798 86.2 مرتفعة

 4.30 0.646 86.1 مرتفعة
التواصل مع المستفيدين لمتعرف عمى مدى 

 استفادتيم من الخدمات التي تقدميا المؤسسة
84 

 4.30 0.708 85.9 مرتفعة

تعزيز أواصر العالقات بين الجمعيات والييئات 
المختمفة لمنيوض بالمرأة وتعزيز مشاركتيا اإليجابية 

 في المجتمع
87 

 78 الستفادة من الخبرات الخارجية 4.29 0.666 85.8 مرتفعة

 4.26 0.617 85.2 مرتفعة
لمؤسسات الطالع عمى اإلطار القانوني المنظم 

 العمل األىمي
74 

 4.24 0.781 84.8 مرتفعة
( اإلدارة الرشيدة)اللتزام بتطبيق أسس الحوكمة 

 كمتطمب داخل المؤسسة
83 

 69 بناء قدرتيا في مجال إعداد الميزانيات 4.23 0.656 84.5 مرتفعة

 4.23 0.891 84.5 مرتفعة
إيجاد حوافز من قبل مؤسسات المجتمع المدني 

 وصول المرأة إلى المصادر والفرص التنمويةلزيادة 
89 

 81 متابعة المستجدات في الحياة العامة 4.22 0.794 84.4 مرتفعة
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ليات تطوير دور المرأة في لحسابية والنحرافات المعيارية والنسب آلالمتوسطات ا :ب-4.2الجدول 
 .بناء مؤسسات المجتمع المدني

 
الدرجة بناء 

عمى 
 المعيار

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم فقرات المجال

 73 اكتساب القدرة في مجال توفير التمويل 4.18 0.762 83.6 مرتفعة

 75 بناء قدراتيا في تحميل السياسات العامة 4.16 0.754 83.2 مرتفعة

 76 اكتساب القدرات في مجال تقييم األعمال 4.16 0.678 83.2 مرتفعة

 79 العمل عمى تنويع مصادر التمويل 4.06 0.870 81.3 مرتفعة

 الدرجة الكمية 4.27 0.470 85.4 مرتفعة

لتقديرات المبحوثين لفقرات مجال آليات من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
 :تبين ما يمي (6.4)في بناء مؤسسات المجتمع المدني، الواردة في الجدول  المرأةتطوير دور 

 
% 89.2 أي بنسبة مقدارىا، 4.6 – 4.46تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة ما بين 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني جاءت  المرأةالدرجة الكمية لمجال آليات تطوير دور  .81.3% -
 .%85.4 مقدارىا بنسبة مئويةأي  4.27ضمن الدرجة المرتفعة بمتوسط حسابي 

 
جاءت جميع الفقرات ضمن الدرجة المرتفعة مما يعني أن اآلليات التي ىي ضمن فقرات المجال 

 المرأةكانت ذات أىمية كبيرة ويجب العمل عمى تطبيقيا من قبل كافة الجيات المعنية بتطوير دور 
 ىي ، وخاصة الفقرات التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابيفي بناء مؤسسات المجتمع المدني

بناء قدراتيا في مجال " 71والفقرة " في مجال إعداد الخطط والبرامج  المرأةبناء قدرات " 67 الفترة
أما  ".اكتساب القدرات اإلدارية" 50والفقرة " بناء قدراتيا في مجال القيادة" 64والفقرة " العالقات العامة

فقد حصمت عمى متوسطات متدنية مقارنة  69و  73و  79الفقرات المتعمقة باألمور المالية مثل فقرة 
 .مع الفقرات األخرى

 
بدرجة مرتفعة تتفق مع العديد من الدراسات التي بحثت  المبحوثينإن ىذه اآلليات والتي يتفق عمييا 

وكذلك تم   (2006، والشميري  2007، نزال، 2008عيد، )ور المرأة في المجالت المختمفة في د
من خالل السؤال المفتوح الذي وجو لممبحوثين لمتعرف عمى آليات تطوير  اآللياتالتأكيد عمى ىذه 

وفي اعتقاد الباحثة أن ىذه اآلليات يمكن تعزيزىا من  .المجتمع المدني تدور المرأة في بناء مؤسسا
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اليات فعخالل اتخاذ خطوات مدروسة من فبل المرأة نفسيا، ومن قبل مؤسساتيا المدنية والرسمية وال
 .والجتماعية السياسية

 
 لنتائج المتعمقة بفرضيات الدراسةا 4.5
 

 :ولمتأكد من صحة فرضيات الدراسة تم إجراء التحاليل اإلحصائية المناسبة وكانت النتائج كما يمي
 

 : النتائج المتعمقة بالفرضية األولى .2.4.5
 

متوسطات استجابات  في (α ≤ 0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
 لمدني تعزىافي بناء مؤسسات المجتمع  المرأةدور  المبحوثين في مؤسسات المجتمع المدني حول

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين  ".الجنسلمتغير 
سسات المجتمع المدني حسب في بناء مؤ  المرأةدور  حوللستجابات المبحوثين  المتوسطات الحسابية

 (:8.4)متغير الجنس لمعرفة إذا كانت ىناك فروق ذات دللة إحصائية، حسب الجدول 
 

 .لمتغير الجنس مجالت الستبانة تعزى لفروق  t-testنتائج اختبار : 7.4جدول 
 

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

االنحراف  العدد النسبة قيمة ت
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المحور الجنس

0.013* 109 
 ذكر 4.2 0.489 40 84.7 2.53

 واقع الدور
 أنثى 4.0 0.508 71 79.7 2.55

0.968 109 
 ذكر 4.0 0.528 40 80.8 0.04

 اإلنجازات
 أنثى 4.0 0.606 71 80.7 0.04

0.491 109 
 ذكر 4.1 0.529 40 81.8 0.69

 الدوافع
 أنثى 4.0 0.480 71 80.5 0.67

0.039* 109 
 ذكر 3.3 0.774 40 66.8 2.09-

 التحديات
 أنثى 3.6 0.657 71 72.5 1.99-

0.973 109 
 ذكر 4.3 0.443 40 85.4 0.03-

 آليات التطوير
 أنثى 4.3 0.484 71 85.5 0.03-

0.559 109 
 ذكر 4.1 0.349 40 81.6 0.59

 الدرجة الكمية
 أنثى 4.0 0.404 71 80.7 0.61

(α=2.23)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   
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في الدرجة الكمية  (α ≤ 0.05) عدم وجود فروق عند مستوى الدللة( 7.4)يتضح من الجدول 
 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمجنس المرأةلمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

 في متوسطات استجابات المبحوثين (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة

التحديات التي "وفي المجال الرابع " في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةواقع دور "ممجال األول ل
 " .ا في بناء مؤسسات المجتمع المدنيأثناء قياميا بدورى المرأةتواجييا 

 
بشكل  "في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةقيم واقع دور " نستخمص من ىذه النتيجة أن الرجل

دى وعي الرجل وتعتقد الباحثة أن السبب في ذلك يمكن أن يعزى إلى مأفضل مما قيمت دورىا، 
، وبأنيا من الناحية اإلدارية قادرة عمى أن تحقق التوقعات التي المرأةبأىمية الدور الذي تقوم بو 

نفسيا بشكل  المرأةون في ىذا الموقع، بينما قيمت يفرضيا الدور فيي تكتسب ميارات تؤىميا ألن تك
 .أقل مما قيمو الرجل ربما يعود ألنيا تطمح بأن يكون دورىا أكبر مما ىو عميو اآلن

 
 وقد، المرأةأقل من تقييم  "المرأةلمتحديات التي تواجييا "وفيما يتعمق بالتحديات فقد كان تقييم الرجل 

ل تزال رغم التقدم الذي أحرزتو في مجال المشاركة في بناء مؤسسات  المرأةإلى أن  ذلك يعود
ىناك العديد من التحديات والمعيقات التي تعيق دورىا، بينما الرجل  أنإل أنيا تجد  ،المجتمع المدني

 ،شريكا فعال تخطى العديد من ىذه التحديات، وىذا يتفق مع اإلجابات عمى واقع الدور المرأةيجد في 
قطعت شوطا طويال في مجال المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةيجد الرجل أن حيث 

عيد، )أما ىذه النتيجة فتتعارض مع دراسة  .أن الطريق ل يزال في بدايتو المرأةالمدني، بينما تجد 
حيث بينت دراستو عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين تعزى لمجنس حول معيقات  ،(0226

، كذلك تعارضت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عيد حيث بينت دراستو أن ىناك فروق في المشاركة
وفي اعتقاد الباحثة أن الختالف في . إجابات المبحوثين حول دوافع المشاركة تعزى لمتغير الجنس

 .النتائج يعود إلى الختالف في عينات الدراسة وفي حدودىا المكانية
 

 :الفرضية الثانيةالنتائج المتعمقة ب .3.4.5
 

في استجابات المبحوثين حول  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة
في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة تبعا لمتغير الحالة  المرأةدور 

والنحرافات المعيارية  ولمتحقق من صحة الفرضية فقد استخرجت المتوسطات الحسابية .الجتماعية
في بناء مؤسسات  المرأةيوضحان دور ( 9.4)و ( 8.4)واستخدم تحميل التباين األحادي، والجدولن 

 .المجتمع المدني تبعا لمحالة الجتماعية
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في بناء  المرأةدور للستجابات المبحوثين  والنحرافات المعيارية يةالحساب اتمتوسطال: أ-8.4جدول 
 .مؤسسات المجتمع المدني تبعا لمحالة الجتماعية

 
 المحور مصدر التباين المتوسط الحسابي االنحراف المعياري العدد
 عزباء/أعزب 4.0 0.318 19

 واقع الدور
 متزوجو/متزوج 4.1 0.558 86
 أرممة/أرمل 4.3 0.248 4
 مطمقة/مطمق 4.2 0.297 2

 المجموع 4.1 0.513 111
 عزباء/أعزب 3.8 0.665 19

 اإلنجازات
 متزوجو/متزوج 4.1 0.566 86
 أرممة/أرمل 4.2 0.267 4
 مطمقة/مطمق 4.2 0.354 2

 المجموع 4.0 0.576 111
 عزباء/أعزب 4.0 0.484 19

 الدوافع
 متزوجو/متزوج 4.1 0.518 86
 أرممة/أرمل 4.1 0.074 4
 مطمقة/مطمق 4.1 0.393 2

 المجموع 4.0 0.497 111
 عزباء/أعزب 3.5 0.593 19

 التحديات
 متزوجو/متزوج 3.5 0.745 86
 أرممة/أرمل 3.7 0.753 4
 مطمقة/مطمق 3.1 0.141 2

 المجموع 3.5 0.712 111
 عزباء/أعزب 4.0 0.336 19

 آليات التطوير
 متزوجو/متزوج 4.3 0.485 86
 أرممة/أرمل 4.4 0.205 4
 مطمقة/مطمق 4.1 0.184 2

 المجموع 4.3 0.468 111
 

 



78 
 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات المبحوثين لدور المرأة في : ب-8.4جدول 
 .بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعا لمحالة الجتماعية

 المحور مصدر التباين المتوسط الحسابي االنحراف المعياري العدد
 عزباء/أعزب 3.9 0.347 19

 الدرجة الكمية
 متزوجو/متزوج 4.1 0.395 86
 أرممة/أرمل 4.2 0.206 4
 مطمقة/مطمق 4.0 0.217 2

 المجموع 4.0 0.384 111
 

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المتوسطات 
في بناء مؤسسات المجتمع المدني حسب متغير  المرأةالحسابية لستجابات المبحوثين نحو دور 

الحالة الجتماعية لمعرفة إذا كانت ىناك فروق ذات دللة  إحصائية، كما ىو مبين في الجدول 
(9.4:) 
 

لفروق مجالت الستبانة ( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي : أ-9.4جدول 
 .تعزى لمتغير الحالة الجتماعية

 
مستوى 
 الداللة

 Fمقدار 
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.662 0.53 

 بين المجموعات 0.42 3 0.14

 داخل المجموعات 28.54 107 0.27 واقع الدور

 
 المجموع 28.97 110

0.370 1.06 

 بين المجموعات 1.05 3 0.35

 داخل المجموعات 35.50 107 0.33 اإلنجازات

 
 المجموع 36.55 110

0.998 0.01 

 بين المجموعات 0.01 3 0.00
 داخل المجموعات 27.16 107 0.25 الدوافع

 
 المجموع 27.17 110

0.826 0.30 

 بين المجموعات 0.46 3 0.15
 داخل المجموعات 55.24 107 0.52 التحديات

 
 المجموع 55.70 110
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لفروق مجالت ( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي : ب-9.4جدول 
 .الستبانة تعزى لمتغير الحالة الجتماعية

مستوى 
متوسط  Fمقدار  الداللة

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المحور مصدر التباين المربعات

0.035* 2.98 

 بين المجموعات 1.86 3 0.62
آليات 
 التطوير

 داخل المجموعات 22.19 107 0.21

 
 المجموع 24.05 110

0.227 1.47 

 بين المجموعات 0.64 3 0.21
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 15.58 107 0.15

 
 المجموع 16.23 110

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   

واستنادا إلى قيمة مستوى الدللة لمدرجة الكمية لمجالت الدراسة تبين أنيا ( 9.4)يتضح من الجدول 
في بناء مؤسسات  المرأةبين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور  (α ≤ 0.05)أكثر من 

 (α ≤ 0.05)، مما يعني عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة المجتمع المدني

وتبين أن ىناك فروق ذات دللة إحصائية  .المبحوثين تعزى لمتغير الحالة الجتماعيةفي استجابات 
في بناء  المرأةفي متوسطات استجابات المبحوثين حول دور  (α ≤ 0.05) مستوى الدللة  دعن

في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةآليات تطوير دور " مؤسسات المجتمع المدني في المجال الخامس
  .لمتغير الحالة الجتماعية بعاً ت "المدني

 
 متغير الحالة الجتماعيةلممقارنة البعدية آلليات التطوير تبعًا ل( LSD)نتائج اختبار : 10.4جدول 

 

الحالة االجتماعية  I-J الخطأ الداللة
(J) 

الحالة 
 (I)االجتماعية 

 المتغير المستقل

 متزوجة/متزوج 0.333- 0.1154 *0.005
 أرممة/أرمل 0.423- 0.2505 0.094 التطوير آليات عزباء/أعزب

 مطمقة/مطمق 0.134- 0.3386 0.693
(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   

 
أن مصدر الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين نحو المجال الخامس ( 10.4)يبين الجدول 

متزوجة /عزباء ومتزوج/ىي بين أعزب" في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةآليات تطوير دور "
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عزباء /متزوجة وأعزب/رغم أن ىناك فروقات ذات دللة إحصائية بين متزوج. متزوجة/لصالح متزوج
 %80)ت التطوير المذكورة في الستبانة إل أن ىناك تقارب في وجيات النظر حول أىمية آليا

لى أن خبرة المتزوجين في آليات تطوير العمل المؤسسي بشكل عام وتطوير وقد يعود ذلك إ(. فأعمى
 . في العمل المؤسسي بشكل خاص أكبر المرأةدور 

 
وفي اعتقاد الباحثة أن المرأة المتزوجة وجدت أن ىناك العديد من الميارات المينية التي تنقصيا 

كونيا زوجة من ناحية وعاممة من  اكتسابيا،ىو السبب في عدم يكون الزواج  أنوالتي من الممكن 
ادة توزيع العمل داخل المنزل بحيث يتاح لممرأة ما يستدعي توعية المجتمع بضرورة إعناحية أخرى، م

يتفق ىذا الرأي مع الدراسات التي قامت بيا المجنة القتصادية . الوقت الكافي لتطوير قدراتيا
نت أن من أىم المعيقات التي تحول دون اإلفادة الكاممة ، حيث بي(1992) أسياوالجتماعية لغربي 

 .من الخبرات النسائية في العمل التنموي تمثمت في دور المرأة المزدوج كأم وعاممة
 

 :بالفرضية الثالثةالنتائج المتعمقة  4.4.5
 

في متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05) عند مستوى الدللةق ذات دللة إحصائية و ل توجد فر 
في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير  المرأةالمبحوثين حول دور 

الحسابية والنحرافات المعيارية ولمتحقق من صحة الفرضية فقد استخرجت المتوسطات  .العمر
في بناء  المرأةيوضحان دور ( 12.4)و ( 11.4)استخدم تحميل التباين األحادي، والجدولن و 

 .مؤسسات المجتمع المدني تبعا لمتغير العمر
 

 المرأةدور  لستجابات المبحوثين حول ية والنحرافات المعياريةالحساب اتمتوسطال: أ-11.4جدول 
 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعا لمتغير العمر

 

االنحراف  العدد
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المحور بالسنواتالعمر 

 30إلى أقل من  20 3.9 0.312 23

واقع 
 الدور

 39إلى أقل من  30 4.0 0.406 21
 50إلى أقل من  40 4.1 0.660 36
 فأعمى 50 4.3 0.435 29
 المجموع 4.1 0.513 109
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دور المرأة  ية والنحرافات المعيارية لستجابات المبحوثين حولالحساب اتمتوسطال: ب-11.4دول 
 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعا لمتغير العمر

 

 العدد
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المحور العمر بالسنوات الحسابي

 30إلى أقل من  20 3.8 0.672 23

 اإلنجازات
 39إلى أقل من  30 4.2 0.529 21
 50إلى أقل من  40 4.1 0.567 36
 فأعمى 50 4.1 0.498 29
 المجموع 4.0 0.573 109
 30إلى أقل من  20 3.9 0.529 23

 الدوافع
 39إلى أقل من  30 4.2 0.393 21
 50إلى أقل من  40 4.1 0.537 36
 فأعمى 50 4.1 0.444 29
 المجموع 4.1 0.494 109
 30إلى أقل من  20 3.6 0.684 23

 التحديات
 39إلى أقل من  30 3.5 0.711 21
 50إلى أقل من  40 3.5 0.753 36
 فأعمى 50 3.5 0.731 29
 المجموع 3.5 0.717 109
 30إلى أقل من  20 4.2 0.417 23

آليات 
 التطوير

 39إلى أقل من  30 4.4 0.421 21
 50إلى أقل من  40 4.2 0.512 36
 فأعمى 50 4.4 0.437 29
 المجموع 4.3 0.464 109
 30إلى أقل من  20 3.9 0.350 23

الدرجة 
 الكمية

 39إلى أقل من  30 4.1 0.287 21
 50إلى أقل من  40 4.0 0.470 36
 فأعمى 50 4.2 0.314 29
 المجموع 4.1 0.381 109
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لفروق مجالت الستبانة تعزى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : 12.4دول ج
 .لمتغير العمر

 
مستوى 
 الداللة

مقدار 
F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.023* 3.32 

 بين المجموعات 2.46 3 0.82
 داخل المجموعات 25.97 105 0.25 واقع الدور

 
 المجموع 28.43 108

0.156 1.78 

 بين المجموعات 1.71 3 0.57
 داخل المجموعات 33.73 105 0.32 اإلنجازات

 
 المجموع 35.45 108

0.096 2.17 

 بين المجموعات 1.54 3 0.51
 داخل المجموعات 24.86 105 0.24 الدوافع

 
 المجموع 26.40 108

0.867 0.24 

 بين المجموعات 0.38 3 0.13
 داخل المجموعات 55.20 105 0.53 التحديات

 
 المجموع 55.58 108

0.097 2.16 

 المجموعاتبين  1.35 3 0.45
آليات 
 التطوير

 داخل المجموعات 21.91 105 0.21

 
 المجموع 23.26 108

0.113 2.04 

 بين المجموعات 0.86 3 0.29
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 14.84 105 0.14

 
 المجموع 15.71 108

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   

أنو ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات استجابات  (12.4)يتضح من الجدول 
في الدرجة الكمية لمتوسطات استجابات المبحوثين حول  (α ≤ 0.05) المبحوثين عند مستوى الدللة 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة واليات التطوير تبعا  المرأةواقع دور 
 .لمتغير العمر
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 دورحول واقع  (α ≤ 0.05) تبين أنو يوجد فروق في استجابات المبحوثين عند مستوى الدللة قد و 
 .التطوير تبعا لمتغير العمر ي بناء مؤسسات المجتمع المدني وآلياتف المرأة

 
 .متغير العمرلممقارنة التعدية لواقع الدور تبعًا ل (LSD)نتائج اختبار : 13.4جدول 

 
 مستوى
 الداللة

الخطأ 
 المعياري

 متوسط التباينات
(I-J) 

 العمر (I) (J)العمر  
المتغير 
 المستقل

0.004* 0.13886 0.41009 
 30إلى أقل من  20
 سنة

سنة  50
 40إلى أقل من  30 0.32275 0.14250 *0.026 واقع الدور فأكثر

0.056 0.12409 0.23987 
 50إلى أقل من  40
 سنة

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   

فأكثر، وبين  32فأكثر لصالح  50سنة و 30-20أن مصدر الفروق بين  (13.4) يالحظ من الجدول
 .فأكثر 50فأكثر لصالح  32و 30-40
 

 وبالتالي فإن ،ق يعود إلى أنو كمما زاد العمر كمما ازدادت الخبرةو الفر وفي اعتقاد الباحثة أن سبب 
 المرأةلدييم القدرة عمى تقييم واقع الدور الذي تقوم بو  عاما، 50عن  أعمارىمالمبحوثين الذين تزيد 

 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني بموضوعية
 

  :النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة .5.4.5
 

في متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
 .في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير المستوى العممي المرأةالمبحوثين حول دور 

 
ولمتحقق من صحة الفرضية فقد استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واستخدم 

في بناء مؤسسات  المرأةيوضحان دور  (15.4)و  (14.4)تحميل التباين األحادي، والجدولن 
 .المجتمع المدني تبعا لممستوى العممي
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لمتغير  لستجابات المبحوثين تبعاً ية والنحرافات المعيارية الحساب اتمتوسطال: أ-14.4جدول 
 .المستوى العممي

 

المتوسط  االنحراف المعياري العدد
 المحور المستوى العممي الحسابي

 توجييي فأقل 4.0 0.160 2

 واقع الدور
 دبموم 4.0 0.678 21
 بكالوريوس 4.1 0.447 43
 ماجستير فأعمى 4.1 0.500 43
 المجموع 4.1 0.512 109
 توجييي فأقل 3.8 0.152 2

 اإلنجازات
 دبموم 4.0 0.558 21
 بكالوريوس 4.0 0.630 43
 ماجستير فأعمى 4.1 0.533 43
 المجموع 4.0 0.571 109
 توجييي فأقل 3.9 0.314 2

 الدوافع
 دبموم 4.0 0.349 21
 بكالوريوس 4.0 0.498 43
 ماجستير فأعمى 4.1 0.544 43
 المجموع 4.0 0.489 109
 توجييي فأقل 3.9 0.000 2

 التحديات
 دبموم 3.6 0.760 21
 بكالوريوس 3.6 0.641 43
 ماجستير فأعمى 3.4 0.771 43
 المجموع 3.5 0.714 109
 توجييي فأقل 4.2 0.000 2

 آليات التطوير
 دبموم 4.2 0.586 21
 بكالوريوس 4.2 0.401 43
 ماجستير فأعمى 4.4 0.453 43
 المجموع 4.3 0.465 109
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لمتغير  لستجابات المبحوثين تبعاً ية والنحرافات المعيارية الحساب اتمتوسطال: ب-14.4جدول 
 .المستوى العممي

 

المتوسط  االنحراف المعياري العدد
 المحور المستوى العممي الحسابي

 توجييي فأقل 4.0 0.111 2

 الدرجة الكمية
 دبموم 4.0 0.454 21
 بكالوريوس 4.0 0.363 43
 ماجستير فأعمى 4.1 0.369 43
 المجموع 4.1 0.380 109

 
الستبانة لفروق مجالت ( One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : أ-15.4جدول 

 .لمتغير المستوى العممي تبعاً 
 

مستوى 
 Fمقدار  الداللة

متوسط 
 المحور مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية المربعات

0.830 0.294 

 بين المجموعات 0.2 3 0.079
 داخل المجموعات 28.1 105 0.268 واقع الدور

 
 المجموع 28.3 108

0.737 0.422 

 بين المجموعات 0.4 3 0.140
 داخل المجموعات 34.8 105 0.332 اإلنجازات

 
 المجموع 35.3 108

0.651 0.547 

 بين المجموعات 0.4 3 0.132
 داخل المجموعات 25.4 105 0.242 الدوافع

 
 المجموع 25.8 108

0.453 0.883 

 بين المجموعات 1.4 3 0.452
 المجموعاتداخل  53.8 105 0.512 التحديات

 
 المجموع 55.1 108

0.163 1.744 

 بين المجموعات 1.1 3 0.369
آليات 
 التطوير

 داخل المجموعات 22.2 105 0.212

 
 المجموع 23.3 108
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لفروق مجالت الستبانة ( One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : ب-15.4جدول 
 .لمتغير المستوى العممي تبعاً 

 
مستوى 
متوسط  Fمقدار  الداللة

 المحور مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية المربعات

0.680 0.505 

 بين المجموعات 0.2 3 0.074
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 15.4 105 0.147

 
 المجموع 15.6 108

 
أنو ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات ( 15.4)و ( 14.4)يتبين من الجدولين 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة  المرأةاستجابات المبحوثين نحو دور 
 .لممستوى العممي تبعاً 
 
في بناء مؤسسات المجتمع  المرأةفي إجابات المبحوثين حول دور  تعتقد الباحثة أن عدم وجود فروقو 

يعود إلى أن غالبية عينة المبحوثين ىم من الفئة المتعممة والحاصمين  ،المدني تبعا لممستوى العممي
. أي أن ىناك تقارب في اآلراء ،%80الوريوس فأعمى يصل إلى حوالي عمى شيادات عممية بك

وجود أظيرت نتائج دراستو  حيث( 2008عيد، )ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  تتعارض
في مجال المعيقات كانت  المبحوثين حول واقع مشاركة المرأة تعزى لممستوى العممي إجاباتفروق في 

 .بين دبموم وبكالوريوس لصالح البكالوريوس
 

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة .6.4.5
 

بين متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
 .لمنصب في المؤسسةالمتغير  في بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعاً  المرأةالمبحوثين حول دور 

 
ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل التباين األحادي لمفروق بين المتوسطات الحسابية 

لمدني حسب متغير المنصب، في بناء مؤسسات المجتمع ا المرأةلستجابات المبحوثين نحو دور 
 (.16.4)لمعرفة إذا كانت الفروق ذات دللة إحصائية، حسب الجدول 
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مجالت لستجابات المبحوثين حول  ية والنحرافات المعياريةالحساب اتمتوسطال: أ-16.4جدول 
 .لمتغير المنصبالستبانة تبعًا 

 
 المحور المنصب المتوسط الحسابي االنحراف المعياري العدد
 رئيس 4.2 0.423 17

 واقع الدور
 نائب رئيس 4.3 0.597 9
 عضو 4.0 0.522 80
 غير ذلك 4.2 0.524 5

 المجموع 4.1 0.513 111
 رئيس 4.1 0.461 17

 اإلنجازات
 نائب رئيس 4.3 0.496 9
 عضو 4.0 0.602 80
 غير ذلك 4.2 0.535 5

 المجموع 4.0 0.576 111
 رئيس 4.0 0.421 17

 الدوافع
 نائب رئيس 4.2 0.563 9
 عضو 4.0 0.511 80
 غير ذلك 4.3 0.363 5

 المجموع 4.0 0.497 111
 رئيس 3.8 0.896 17

 التحديات
 نائب رئيس 3.4 0.515 9
 عضو 3.5 0.687 80
 غير ذلك 3.2 0.677 5

 المجموع 3.5 0.712 111
 رئيس 4.3 0.380 17

آليات 
 التطوير

 نائب رئيس 4.3 0.421 9
 عضو 4.2 0.492 80
 غير ذلك 4.6 0.381 5

 المجموع 4.3 0.468 111
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مجالت لستجابات المبحوثين حول  ية والنحرافات المعياريةالحساب اتمتوسطال: ب-16.4جدول 
 .لمتغير المنصبالستبانة تبعًا 

 
 المحور المنصب المتوسط الحسابي االنحراف المعياري العدد
 رئيس 4.2 0.287 17

الدرجة 
 الكمية

 نائب رئيس 4.2 0.431 9
 عضو 4.0 0.396 80
 غير ذلك 4.2 0.341 5

 المجموع 4.0 0.384 111
 

ق مجالت الستبانة و لفر ( One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : أ-17.4 جدول
 .تعزى لمتغير المنصب

 
مستوى 
 الداللة

 Fمقدار 
متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.830 0.294 

 بين المجموعات 0.2 3 0.079

 داخل المجموعات 28.1 105 0.268 واقع الدور

 
 المجموع 28.3 108

0.737 0.422 

 بين المجموعات 0.4 3 0.140

 داخل المجموعات 34.8 105 0.332 اإلنجازات

 
 المجموع 35.3 108

0.651 0.547 

 بين المجموعات 0.4 3 0.132

 داخل المجموعات 25.4 105 0.242 الدوافع

 
 المجموع 25.8 108

0.453 0.883 

 بين المجموعات 1.4 3 0.452

 داخل المجموعات 53.8 105 0.512 التحديات

 
 المجموع 55.1 108

0.163 1.744 

 المجموعاتبين  1.1 3 0.369
آليات 
 التطوير

 داخل المجموعات 22.2 105 0.212

 
 المجموع 23.3 108
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ق مجالت الستبانة و لفر ( One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : ب-17.4جدول 
 .تعزى لمتغير المنصب

 
مستوى 
 الداللة

 Fمقدار 
متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

 المحور التباينمصدر 

0.680 0.505 

 بين المجموعات 0.2 3 0.074
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 15.4 105 0.147

 
 المجموع 15.6 108

 
 (α ≤ 0.05)أنو ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 17.4)يتبين من الجدول 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير  المرأةفي متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 
 .المنصب

 
في بناء مؤسسات  المرأةيبين الجدول وجود فروق ظاىرية في استجابات المبحوثين حول دور و 

لم يكن ليا دللة  الفروقالمجتمع المدني تبعا لمتغير المنصب داخل مجالس اإلدارة، إل أن ىذه 
  .إحصائية

 
 :النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة .7.4.5

 
في استجابات المبحوثين حول  (α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة

في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المشاركة في  المرأةدور 
 .المجان

 
ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل المتوسط الحسابي والنحرافات المعيارية وتحميل التباين 

في بناء مؤسسات  المرأةاألحادي لمفروق بين المتوسطات الحسابية لستجابات المبحوثين نحو دور 
للة إحصائية، حسب متغير المشاركة في المجان لمعرفة إذا كانت الفروق ذات دتبعًا لالمجتمع المدني 

 (.19.4)و الجدول  (18.4)الجدول 
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مجالت ستجابات المبحوثين حول ية والنحرافات المعيارية لالحساب اتمتوسطال: 18.4جدول 
 .لممشاركة في المجانالستبانة 

 

 العدد
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عضوية 
 المجان

 المحور

 مشاركغير  4.1 0.527 34
واقع 
 الدور

 رئيس 4.3 0.399 16
 عضو 4.0 0.523 61

 المجموع 4.1 0.513 111
 مشاركغير  4.2 0.515 34

 اإلنجازات
 رئيس 4.3 0.474 16
 عضو 3.9 0.607 61

 المجموع 4.0 0.576 111
 مشاركغير  4.2 0.465 34

 الدوافع
 رئيس 4.1 0.482 16
 عضو 4.0 0.513 61

 المجموع 4.0 0.497 111
 مشاركغير  3.6 0.538 34

 التحديات
 رئيس 3.5 0.924 16
 عضو 3.5 0.742 61

 المجموع 3.5 0.712 111
 مشاركغير  4.4 0.397 34

آليات 
 التطوير

 رئيس 4.4 0.404 16
 عضو 4.2 0.496 61

 المجموع 4.3 0.468 111
 مشاركغير  4.1 0.333 34

الدرجة 
 الكمية

 رئيس 4.2 0.322 16
 عضو 4.0 0.410 61

 المجموع 4.0 0.384 111
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 لفروق مجالت الستبانة (One Way Anova)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي : 19.4جدول 
 .تعزى لمتغير المشاركة في المجان

 
مستوى 
 الداللة

قدار ثم
F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.153 1.91 

 بين المجموعات 0.99 2 0.494
واقع 
 الدور

 داخل المجموعات 27.98 108 0.259

 
 المجموع 28.97 110

0.031* 3.60 

 بين المجموعات 2.28 2 1.142
 داخل المجموعات 34.26 108 0.317 اإلنجازات

 
 المجموع 36.55 110

0.209 1.59 

 بين المجموعات 0.78 2 0.389
 داخل المجموعات 26.39 108 0.244 الدوافع

 
 المجموع 27.17 110

0.730 0.32 

 بين المجموعات 0.32 2 0.162
 داخل المجموعات 55.38 108 0.513 التحديات

 
 المجموع 55.70 110

0.022* 3.97 

 بين المجموعات 1.65 2 0.823
آليات 
 التطوير

 المجموعاتداخل  22.40 108 0.207

 
 المجموع 24.05 110

0.041* 3.30 

 بين المجموعات 0.93 2 0.467
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 15.29 108 0.142

 
 المجموع 16.23 110

(α=2.23)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   
 

مدرجة الكمية ل( p = 0.041)ىناك فروق ذات دللة إحصائية  أن( 19.4)تبين من الجدول 
متغير تبعًا لفي بناء مؤسسات المجتمع المدني  المرأةلمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

 .المشاركة في المجان
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 "المرأةاإلنجازات التي حققتيا "الثاني  ينقيمة مستوى الدللة لممجال أن( 19.4)يتضح من الجدول 
مما يعني أن ىناك فروق في متوسطات استجابات  (.022α ≤ 0) "المرأةآليات تطوير دور "الخامس و 

 . في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير المشاركة في المجان المرأةالمبحوثين حول دور 
 

لمجال النجازات ومجال آليات التطوير تبعًا  لممقارنة البعدية (LSD)نتائج اختبار : 20.4جدول 
 .متغير المشاركة في المجانل

 
مستوى 
 الداللة

الخطأ 
 المعياري

 متوسط التباينات
(I-J) 

(J) المجان (I) المحور المجان 

 رئيس 0.10182- 0.17076 0.552
 غير مشارك

 النجازات

 عضو 0.24851 0.12055 *0.042
 غير مشارك 0.10182 0.17076 0.552

 رئيس
 عضو 0.35033 0.15821 *0.029
 غير مشارك 0.24851- 0.12055 *0.042

 عضو
 رئيس 0.35033- 0.15821 *0.029
 رئيس 0.04879- 0.13807 0.725

 غير مشارك

آليات 
 التطوير

 عضو 0.22724 0.09747 *0.022
 غير مشارك 0.04879 0.13807 0.725

 رئيس
 عضو 0.27602 0.12792 *0.033
 غير مشارك 0.22724- 0.09747 *0.022

 عضو
 رئيس 0.27602- 0.12792 *0.033
 رئيس 0.10071- 0.11408 0.379

 غير مشارك

الدرجة 
 الكمية

 عضو 0.14086 0.08053 0.083
 غير مشارك 0.10071 0.11408 0.379

 رئيس
 عضو 0.24158 0.10569 *0.024
 غير مشارك 0.14086- 0.08053 0.083

 عضو
 رئيس 0.24158- 0.10569 *0.024

(α=0.05)عند مستوى الدللة دالة إحصائيًا *   
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 آليات"والمجال الخامس " اإلنجازات"أن مصدر الفروق في المجال الثاني ( 20.4)يبين الجدول 
بين غير مشارك وعضو لصالح غير مشارك، يمكن أن يعزى ذلك إلى عدم قدرة غير " التطوير

يكون عميو الواقع، ية، حيث أعطاىا نسبة أعمى مما قد المشارك عمى تقييم اإلنجازات بصورة موضوع
ولذلك كان  ،(اإلنجازات)لعدم مشاركتو في عضوية المجان التي تقوم بالعمل الفعمي في المؤسسة 

غير المشارك مقارنة بالنظرة الواقعية من أعمى من وجية نظر  المرأةالمتوسط الحسابي إلنجازات 
يمكن أن ، و لصالح رئيس رئيسبين عضو و المشاركين في المجان بين  الفروقوفيما يتعمق ب. العضو

من موقع عمميم كرؤساء يقومون  المرأةيعزى ذلك إلى مدى اطالع رؤساء المجان عمى إنجازات 
 .بعممية التقييم والمراقبة

 
 :لنتائج المتعمقة بالفرضية السابعةا .8.4.5

 
في متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير  المرأةالمبحوثين حول دور 
لمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل المتوسط الحسابي و  .النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة

والنحرافات المعيارية وتحميل التباين األحادي لمفروق بين المتوسطات الحسابية لستجابات المبحوثين 
لمتغير النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة كما  في بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعاً  المرأةنحو دور 

 (.22.4)و ( 21.4)ولين ىو مبين في الجد
 

لستجابات المبحوثين حول مجالت ية والنحرافات المعيارية الحساب اتمتوسطال: أ-21.4جدول 
 .تعزى لمنطاق الجغرافي لعمل المؤسسةالستبانة 

 

 العدد
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المحور مستوى العمل الحسابي

 المحافظة 3.9 0.624 21

 واقع الدور
 الوطن 4.2 0.497 73
 الدولي 3.9 0.253 17
 جميع المستويات 4.1 0.513 111
 المحافظة 3.8 0.584 21

 اإلنجازات
 الوطن 4.2 0.513 73
 الدولي 3.6 0.562 17
 جميع المستويات 4.0 0.576 111
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ية والنحرافات المعيارية لستجابات المبحوثين حول مجالت الحساب اتمتوسطال: ب-21.4جدول 
 .تعزى لمنطاق الجغرافي لعمل المؤسسةالستبانة 

 

االنحراف  العدد
 المعياري

المتوسط 
 المحور مستوى العمل الحسابي

 المحافظة 3.8 0.431 21

 الدوافع
 الوطن 4.2 0.485 73
 الدولي 3.9 0.499 17
 المستوياتجميع  4.0 0.497 111
 المحافظة 3.5 0.904 21

 التحديات
 الوطن 3.6 0.649 73
 الدولي 3.3 0.687 17
 جميع المستويات 3.5 0.712 111
 المحافظة 4.1 0.565 21

آليات 
 التطوير

 الوطن 4.4 0.423 73
 الدولي 4.1 0.430 17
 جميع المستويات 4.3 0.468 111
 المحافظة 3.9 0.447 21

الدرجة 
 الكمية

 الوطن 4.1 0.340 73
 الدولي 3.8 0.338 17
 جميع المستويات 4.0 0.384 111

 
لفروق مجالت ( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي : أ-22.4جدول 

 .لمتغير النطاق الجغرافي العمل المؤسسةالستبانة تعزى 
 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.010* 4.84 

 بين المجموعات 2.38 2 1.19
 داخل المجموعات 26.59 108 0.25 واقع الدور

 
 المجموع 28.97 110
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لفروق مجالت ( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي : ب-22.4جدول 
 .النطاق الجغرافي العمل المؤسسةلمتغير الستبانة تعزى 

 
مستوى 
 الداللة

 قيمة
F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المحور مصدر التباين

0.000* 10.01 

 بين المجموعات 5.72 2 2.86
 داخل المجموعات 30.83 108 0.29 اإلنجازات

 
 المجموع 36.55 110

0.005* 5.47 

 المجموعاتبين  2.50 2 1.25
 داخل المجموعات 24.67 108 0.23 الدوافع

 
 المجموع 27.17 110

0.225 1.51 

 بين المجموعات 1.52 2 0.76
 داخل المجموعات 54.19 108 0.50 التحديات

 
 المجموع 55.70 110

0.014* 4.45 

 بين المجموعات 1.83 2 0.92
آليات 
 التطوير

 المجموعاتداخل  22.22 108 0.21

 
 المجموع 24.05 110

0.001* 7.94 

 بين المجموعات 2.08 2 1.04
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 14.15 108 0.13

 
 المجموع 16.23 110

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   
 

مدرجة الكمية لمتوسطات استجابات ىناك فروق ذات دللة إحصائية ل أن( 22.4)يبين الجدول 
أي أنو يوجد فروق في ( p = 0.001)في بناء مؤسسات المجتمع المدني  المرأةالمبحوثين نحو دور 

 .استجابات المبحوثين تبعا لمتغير النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة
 

في  (α ≤ 0.05)وتبين من نفس الجدول أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير النطاق  المرأةاستجابات المبحوثين حول دور 

 ".التحديات"الجغرافي لعمل المؤسسة في المجال الرابع 
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 .لمتغير النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة بعاً لممقارنة البعدية ت (LSD)نتائج اختبار : 23.4جدول 
  

مستوى 
 الداللة

الخطأ 
 المعياري

 متوسط التباينات
(I-J) 

(J)  النطاق
 الجغرافي

(I)  النطاق
 الجغرافي

 المحور

 مستوى الوطن 0.32943- 0.12286 *0.008
 مستوى المحافظة

واقع 
 الدور

 المستوى الدولي 0.04988- 0.16187 0.759
 مستوى المحافظة 0.32943 0.12286 *0.008

 مستوى الوطن
 المستوى الدولي 0.27955 0.13361 *0.039
 مستوى الوطن 0.34402- 0.13230 *0.011

 مستوى المحافظة
 اإلنجازات

 المستوى الدولي 0.24574 0.17432 0.161
 مستوى المحافظة 0.34402 0.13230 *0.011

 مستوى الوطن
 المستوى الدولي 0.58976 0.14389 *0.000
 مستوى الوطن 0.32429- 0.11835 *0.007

 مستوى المحافظة
 الدوافع

 المستوى الدولي 0.01887- 0.15593 0.904
 مستوى المحافظة 0.32429 0.11835 *0.007

 مستوى الوطن
 المستوى الدولي 0.30542 0.12871 *0.019
 مستوى الوطن 0.24636- 0.11231 *0.030

 مستوى المحافظة
آليات 
 التطوير

 الدوليالمستوى  0.05046 0.14797 0.734
 مستوى المحافظة 0.24636 0.11231 *0.030

 مستوى الوطن
 المستوى الدولي 0.29683 0.12214 *0.017
 مستوى الوطن 0.26771- 0.08962 *0.003

 مستوى المحافظة
الدرجة 
 الكمية

 المستوى الدولي 0.04362 0.11808 0.713
 مستوى المحافظة 0.26771 0.08962 *0.003

 الوطنمستوى 
 المستوى الدولي 0.31133 0.09746 *0.002

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة *   

" واقع الدور"أن مصدر الفروق في استجابات المبحوثين نحو المجال األول ( 23.4)يبين الجدول 
ىو بين مستوى المحافظة ومستوى " آليات التطوير"والخامس "  الدوافع" والثالث" اإلنجازات"والثاني 

الوطن لصالح الوطن، وكذلك مستوى الوطن والمستوى الدولي لصالح مستوى الوطن في المجالت 
الثالثة، ول توجد فروق ذات دللة إحصائية بين المستوى الدولي ومستوى المحافظة في جميع 
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نجازات تم تقييم واقع . المجالت بنسبة  ،التطوير من قبل المبحوثين والدوافع وآليات المرأةالدور وا 
وتساىم  المرأةوربما يعود ذلك إلى توسع المجالت التي تعمل بيا  ،أعمى لمعاممين عمى مستوى الوطن

 الفروقأما . مؤسسات تعمل عمى مستوى الوطنالمن  %(66)في تطويرىا، حيث أن ثمثي المبحوثين 
سات التي تعمل عمى مستوى الوطن والدولي فقد بينت الدراسة أن استجابات المبحوثين نحو بين المؤس
نجازات  ،واقع الدور  ،في المؤسسات التي تعمل عمى المستوى الدولي التطوير لدوافع وآلياتوا المرأةوا 

مة عمى أقل من المؤسسات التي تعمل عمى مستوى الوطن، مما يعني أن ىناك دور أكبر لممرأة العام
وخبرتيا في المجال المحمي أكبر من خبرتيا ودورىا في  المرأةمستوى الوطن وأنو من المعتقد أن دور 

المجال الدولي، وىذا يؤكده قمة المؤسسات في عينة الدراسة التي تعمل عمى المستوى الدولي 
(15.)%  

 

في بناء مؤسسات  المرأةما هو المطموب من وجهة نظرك لتطوير دور : السؤال المفتوح 5.5
 المجتمع المدني باإلضافة إلى ما ذكر؟

 
وكانت آليات التطوير المقترحة من  ،%60تمت اإلجابة عن السؤال المفتوح من قبل المبحوثين بنسبة 

 (.23.5)كما ىي مبينة في الجدول  وجية نظر المبحوثين مرتبة تنازليا حسب األكثر تكراراً 
 

 المجتمع مؤسسات بناء في المرأة دور لتطوير الدراسة عينة بحسب اإلضافية اآلليات: أ-23.5جدول 
 المدني

 
 الرقم المقترح التكرار

10 
تأىيل المرأة لمقيادة والنخراط الفاعل في وضع األىداف اإلستراتيجية والتخطيط في جميع 

 .المجالت
1.  

  .2 .إعطاء المرأة فرصة إلثبات ذاتيا 9

  .3 .الجنسين، وعدم التمييز بين ميام المرأة الطبيعية والمينيةترجمة شعارات المساواة بين  8

6 
تثقيف المرأة والنيوض بمستواىا الفكري، من خالل عقد دورات تدريبية لتعزيز حضورىا في 

 .مؤسسات المجتمع المدني
4.  

  .5 .تعزيز قناعة المرأة بأىمية دورىا وقدرتيا عمى العمل والتخطيط والقيادة 6

6 
توجيات وسياسات كافة فئات المجتمع ومؤسساتو وقطاعاتو نحو المرأة  إحداث تغيير في

 .وأىمية دورىا في تنمية المجتمع
6.  

  .7 .العمل عمى تحقيق المساواة في فرص التقدم الوظيفي داخل المنظمة دون تمييز 5

  .8 .سن التشريعات وحماية حقوق المرأة 5
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 مؤسسات بناء في المرأة دور لتطوير الدراسة عينة بحسب اإلضافية اآلليات: ب-23.5جدول 
 المدني المجتمع

 
 الرقم المقترح التكرار

  .9 .إدراك المرأة لرسالتيا ودورىا اليجابي في جميع مناحي الحياة 4
  .10 .العمل من خالل اإلعالم والمناىج من أجل صياغة تصور لما نريد أن يكون مجتمعنا عميو 4
  .11 .والتعميم والتأىيل ومواكبة التطورالتزام المرأة بالتثقيف الذاتي  3

3 
عدم تسييس المؤسسات بحيث تعطى الفرصة لمجميع لممشاركة في التنمية من خالل 

 .مؤسسات المجتمع المدني بغض النظر عن التوجيات السياسية
12.  

  .13 .عدم حصر القيادة بيد الرجل 2
  .14 .توعية المرأة بحقوقيا 2

2 
المجتمع المدني ليتوفر لممرأة الفرصة في تنويع العمل عمل انتخابات دورية داخل مؤسسات 

 .في أكثر من موقع، ويكون ذلك من خالل اعتماد األساليب الديمقراطية في اإلدارة
15.  

  .16 .إعطاء المزيد من الثقة لممؤسسات التي تقودىا نساء 2
  .17 .تعزيز قدرة المرأة عمى التعامل مع اآلخر والستفادة من خبراتو 2
  .18 .تجارب وقصص نجاح المرأةإبراز  2

 
لقد جاءت ىذه المقترحات من قبل المبحوثين حول آليات تطوير دور المرأة في بناء مؤسسات 
المجتمع المدني لتأكد عمى اآلليات المقترحة من قبل الباحثة في السؤال الخامس، والتي تم التوافق 

الفرصة لممشاركة والنخراط في إعداد الخطط عمييا بدرجة مرتفعة، كما اقترح الباحثين إعطاء المرأة 
والبرامج، بحيث تتعرف المرأة من خالليا عمى قدراتيا واإلنجازات التي يمكن أن تحققيا مما يعزز من 

  .ثقتيا بنفسيا، ويدفعيا لممزيد من المشاركة في العمل المؤسسي
 

يدف المشاركة ل تستكة والتمكين، فتأتي ىذه النتيجة لتؤكد عمى أن ىناك ارتباط كبير بين المشار كما 
مكاناتيا ووجودىا  يضاً المجتمع، بل تستيدف أفقط تنمية  تنمية الذات المشاركة وتطوير قدراتيا وا 

 (.2003مرصد، )مى أصعدتيا المختمفة حياة الجتماعية عالفاعل والمؤثر في ال
 

 ممخص النتائج 6.5
 

يمكن تمخيص أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه بعد تحميل أسئمة الدراسة، واختبار الفرضيات 
 :الدراسة عمى النحو التالي
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  من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين لمجالت استبانة الدراسة
، تبين أن مدني في محافظة رام اهلل والبيرةفي بناء مؤسسات المجتمع ال المرأةحول دور 

في بناء مؤسسات  المرأةآليات تطوير دور ( "5)، وحصل المجال 4.05الدرجة الكمية بمغت 
عل أعمى نسبة استجابة، ضمن الدرجة المرتفعة، بمتوسط حسابي مقداره " المجتمع المدني

عمى أدنى نسبة استجابة  (4)وقد حصل المجال  .%85.4وبنسبة استجابة مقدارىا ( 4.27)
 %.70.5 مئوية مقدارىاسبة بن يأ( 3.52)بمتوسط حسابي 

  فقد جاءت فقرات "في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةواقع دور "بالنسبة لممجال األول ،
ىذا المجال ضمن الدرجة المرتفعة، والدرجة المتوسطة، ولم تحصل أي من فقرات المجال 

" تحديث أىداف المؤسسة" (16)وحصمت الفقرة . عمى الدرجة المنخفضة أو المنخفضة جدا
 (29)أما الفقرة رقم  ،%85.5مئوية مقدارىا نسبة  أي 2.06عمى أعمى متوسط حسابي 

متوسط حصمت عمى أدنى " اإلسيام في إدخال موازنة الجندر في النظام المالي لممؤسسة"
 %.74.4 مقدارىا استجابة بنسبة

  من خالل قياميا بدورىا في بناء  مرأةالاإلنجازات التي حققتيا "فيما يتعمق بالمجال الثاني
أصبحت أكثر تفاعال مع المجتمع " (32)مؤسسات المجتمع المدني، فكانت أعمى نسبة لمفقرة 

في الحياة  المرأةأسيمت في زيادة مشاركة " (42)المحيط تمتيا الفقرة، وأدنى نسبة كانت لمفقرة 
 .السياسية

 عمى قياميا بدورىا في بناء مؤسسات  المرأةحفز أما المجال الثالث المتعمق بالدوافع التي ت
المجتمع المدني، فقد جاءت الدرجة الكمية ليذا المجال ضمن الدرجة المرتفعة، بمتوسط 

 (51)وكانت أعمى نسبة استجابة لمفقرة  ،%81.0مقدارىا  مئويةأي بنسبة  4.05حسابي 
 وأدنى ،86.1مئوية مقدارىا نسبة أي ب 2.10بمتوسط حسابي " تحسين مكانتيا الجتماعية"

ي تتعمق بالرغبة كانت لمفقرة الت  %73.6مئوية مقدارىا نسبة أي ب( 3.68)متوسط حسابي 
  .بالعمل السياسي

 أثناء قياميا بدورىا في بناء  المرأةحول التحديات التي تواجييا  بالنسبة لممجال الرابع
ت ىي اعتقاد الرجل بأنو أكثر قدرة مؤسسات المجتمع المدني، فقد تبين أن أىم ىذه التحديا

نسبة أي ب ،4.07بمتوسط حسابي  عمى صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة المرأةمن 
التيميش من قبل أعضاء مجالس " فقد كانت أما أقل التحديات .%81.4مئوية مقدارىا 

 .وىي نسبة منخفضة جدا %57.6 مقدارىا بنسبة مئويةأي  2.88بمتوسط حسابي " اإلدارة

  في بناء مؤسسات المجتمع المدني جاءت  المرأةالدرجة الكمية لمجال آليات تطوير دور
وحصمت  %.85.4 مقدارىا نسبة مئويةأي ب 4.27ضمن الدرجة المرتفعة بمتوسط حسابي 

متوسط حسابي  في مجال إعداد الخطط والبرامج عمى أعمى المرأةبناء قدرات " (67)الفقرة 
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العمل عمى تنويع مصادر " (79)وكانت الفقرة  ،%89.2 مئوية مقدارىا نسبةأي ب 4.46
  .%60.1 مئوية مقدارىابنسبة أي  4.06بمتوسط حسابي ىي األقل أىمية " التمويل

  ل توجد فروق عند مستوى الدللة(α ≤ 0.05)  في الدرجة الكمية لمتوسطات استجابات
بينما توجد فروق . في بناء مؤسسات المجتمع المدني تعزى لمجنس المرأةالمبحوثين حول دور 

في متوسطات استجابات المبحوثين في  (α ≤ 0.05)ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
أثناء قياميا  المرأةالتحديات التي تواجييا "، وفي المجال الرابع "واقع الدور"المجال األول 

 ".المدني بدورىا في بناء مؤسسات المجتمع

  توجد فروق ذات دللة إحصائية عن مستوى الدللة(α ≤ 0.05)  في متوسطات استجابات
في لمحالة الجتماعية  تبعاً في بناء مؤسسات المجتمع المدني  المرأةالمبحوثين حول دور 

 حيث أن" في بناء مؤسسات المجتمع المدني المرأةآليات تطوير دور "المجال الخامس 
 .متزوجة/الفروق في متوسطات الستجابات كانت لصالح متزوج مصدر

 عند مستوى الدللة فروق ذات دللة إحصائية ل توجد (α ≤ 0.05)  في الدرجة الكمية
في بناء مؤسسات المجتمع المدني في  المرأةلمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

في ذات دللة إحصائية يوجد فروق  بينما .لمتغير العمر محافظة رام اهلل والبيرة تبعاً 
في بناء مؤسسات  المرأةحول دور  (α ≤ 0.05)استجابات المبحوثين عند مستوى الدللة 

في بناء مؤسسات  المرأةواقع دور "لمتغير العمر في المجال األول  المجتمع المدني تبعاً 
 .سنة فأكثر 50وق لصالح وكان مصدر الفر  ".المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة

  في  المرأةل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور
 .اإلدارةوالمنصب في مجالس  لممستوى العممي بناء مؤسسات المجتمع المدني تبعاً 

  ًوفي المجال "  المرأةاإلنجازات التي حققتيا "إلى قيمة مستوى الدللة لممجال الثاني  استنادا
في متوسطات ذات دللة إحصائية تبين أن ىناك فروق " المرأةآليات تطوير دور "الخامس 

في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل  المرأةاستجابات المبحوثين حول دور 
" ازاتاإلنج"وكان مصدر الفروق في المجال الثاني . والبيرة تعزى لمتغير المشاركة في المجان

بين غير مشارك وعضو لصالح غير مشارك، وبين رئيس وعضو لصالح رئيس، ومصدر 
بين غير مشارك وعضو لصالح غير مشارك " آليات التطوير"الفروق في المجال الخامس 

 .وبين رئيس وعضو لصالح رئيس

 يوجد فروق ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثين عند مستوى الدللة (α ≤ 0.05) 
لمتغير  تبعاً  ،في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة المرأةنحو دور 

وكان ". التحديات"النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة في جميع المجالت باستثناء المجال الرابع 
" اإلنجازات"واقع الدور والثاني "مصدر الفروق في استجابات المبحوثين نحو المجال األول 
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ىو بين مستوى المحافظة ومستوى الوطن لصالح " التطوير آليات"والخامس " الدوافع" والثالث
ذات ول توجد فروق . صالح مستوى الوطنمستوى الوطن، ومستوى الوطن والمستوى الدولي ل

دللة إحصائية في استجابات المبحوثين بين المستوى الدولي ومستوى المحافظة في جميع 
 .المجالت
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات

   
 االستنتاجات 2.6
 

 :بناء عمى نتائج الدراسة توصمت الباحثة إلى الستنتاجات التالية
 

  مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني ل زالت أقل من مستوى
وقد ظير ذلك من خالل رصد عضوية المرأة في مجالس اإلدارة، وربما يعود  ،مشاركة الرجل

 .ذلك لعتقاد الرجل بأنو أكثر قدرة من المرأة في العمل المؤسسي وفي مواقع صنع القرار

 لكن دورىا في تحديث أىداف ورؤية  ،كان لممرأة دور فاعل في مؤسسات المجتمع المدني
زال دور المرأة ضعيف في  لو . ىداف ورؤية المؤسسةالمؤسسة أكبر من دورىا في وضع أ

 .األمور المالية والموازنات التي تتعمق بالمؤسسة

  حققت المرأة من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني العديد من اإلنجازات عمى
 بشكل ايجابي عمى قدراتيا اإلدارية، إل المؤسسي، حيث انعكس ىذا الدور المستوى الشخصي و 

 .أن إسياميا في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لم يكن بمستوى اإلنجازات األخرى

  ،سعت المرأة من خالل دورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مكانتيا الجتماعية
وذلك لتبرىن عن قدراتيا في اإلسيام في تنمية المجتمع المحمي جنبا إلى جنب مع الرجل، 

دورىا في مؤسسات المجتمع المدني لمجتمع الدونية لممرأة، ولم يكن ولة بذلك تغيير نظرة امحا
 .ينبع من الرغبة في العمل السياسي بشكل كبير

  ىناك تطور كبير في دور المرأة في العمل المؤسسي، حيث أن التيميش الذي عانت منو بشكل
 .يا المرأةكبير في الماضي، أصبح يشكل أقل التحديات التي تواجي

 عمل المرأة في مؤسسات المجتمع المدني والنجاحات واإلنجازات التي حققتيا، أسيمت في تعزيز 
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 .ثقة المرأة بنفسيا وبقدراتيا في صنع القرار 

 لمجالت اإلدارية والقيادية، وبشكل خاص لبناء قدرات المرأة في مختمف ا ل زال ىناك ضرورة
لتطوير دور المرأة في بناء عمى مستوى المجتمع والمؤسسات تييئة األجواء األمور المالية، و 

 .مؤسسات المجتمع المدني

  تحظى المرأة بتقدير أعضاء مجالس اإلدارة من الذكور لدورىا في بناء مؤسسات المجتمع
 .المدني، بغض النظر عن اعتقاد الرجل السائد بأنو أكثر قدرة منيا عمى صنع القرار

 

 التوصيات 3.6 
 

إلى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، ولكي تحقق الدراسة أحد أىم أىدافيا في وضع  استنادا
توصيات تسيم في تطوير دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، فإن الباحثة تقترح مجموعة 

 :من التوصيات
 

 :التوصيات الموجهة لمؤسسات المجتمع المدني .2.3.6
 
  يم في تعزيز التطور ل مؤسسات المجتمع المدني، مما يسالمرأة داخالعمل عمى توسيع مشاركة

الديمقراطي لممجتمع، وحيث أن ىذه المشاركة ستمكن المرأة من اكتساب الخبرات الالزمة لمقيام 
  .بدور قيادي في مجالت أخرى

 لمؤتمرات تطوير قدرة المرأة في مجال العمل المؤسسي، من خالل البرامج التدريبية والمشاركة في ا
  .عمى المستوى المحمي والقومي والدولي

 بحيث تضمن مشاركة  ةعمى مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل عمى تعديل نظميا األساسي
 .أوسع لمنساء في إدارة ىذه المؤسسات

 مع ؤسسي بناء عمى الكفاءة والتنافس إعطاء المرأة الفرصة الالزمة لتطوير قدراتيا في العمل الم
 .العمل دون محاباة أو تمييز زمالءىا في

 لمنيوض بالمرأة وتعزيز مشاركتيا  ،تعزيز أواصر العالقات بين الجمعيات والييئات المختمفة
 .اليجابية في المجتمع الفمسطيني

   زالة العوائق المؤسسية، وايجاد الحوافز لزيادة وصول المرأة  لممرأة تكافؤ الفرصو توفير العدالة وا 
 .ار، من خالل تغيير السياسات العامة لممؤسسات وتعديمياإلى مراكز صنع القر 

  ويتم انتخابيم بناء عمى  ،إجراء انتخابات نزيية يرشح ليا كل من الرجل والمرأةالعمل عمى
 .كفاءاتيم وبدون تمييز، وبما يسمح بتداول السمطات بين الرجل والمرأة بصورة متكافئة
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 :مؤسسات المجتمع المدنيالموجهة لممرأة في التوصيات  .3.3.6
 

  المرأة عمى بناء قدراتيا اإلدارية والمالية، ومتابعة المستجدات التي تتعمق بالعمل         أن تعمل
 .المؤسسي

   الستفادة من التجارب العالمية لممرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، حتى يتسنى ليا أن تقوم
 .بدورىا في بناء مؤسسات المجتمع المدني بشكل فعال

  يتوقف مدى إسيام المرأة في التنمية من خالل مؤسسات المجتمع المدني عمى مستوى التعميم
مة المرأة في العمل التنموي يرتفع مع ارتفاع المؤىل والتدريب الذي حصمت عميو، فنسبة مساى

 .العممي وليذا عمى المرأة الىتمام برفع مستواىا . العممي الذي تحصل عميو

  عمى المرأة أن تستمر في المطالبة بحقوقيا القانونية والتي تضمن ليا الحق في تكافؤ الفرص مع
ن عمى عمم بيذه القوانين والتشريعات وما تم الرجل دون تمييز، وبالتالي يجب عمى المرأة أن تكو 

 .تحقيقو وما لم يتم اللتزام بو

 

 :لمجهات الرسميةالموجهة  التوصيات .4.3.6

 

  ،تمع المدني لتمكينيا من القيام بدورىا في بناء مؤسسات المجتوفير تسييالت مجتمعية لممرأة
 .بشكل سميم

  نجازات بغض النظر  ،ياالمرأة استنادا إلى قدراتيا وأدائتوعية المجتمع بأىمية النظر إلى قدرات وا 
 .عن أية عوامل أخرى

  حيث أن اإلشكالية  ،(رجل وامرأة)التركيز عمى تغيير توجيات وسياسات المجتمع المحمي فيما فيو
دم المرأة وتطورىا بما يحويو من إعاقة المجتمع لتقفقط بقدرة المرأة أو عدميا، بقدر ل تكمن 

بحيث يضمن إعطاء المرأة فرصة متساوية مع  ،عادات وتقاليد سمبية يجب العمل عمى تغييرىا
  .من خالل مؤسسات المجتمع المدني ،الرجل لممشاركة في خدمة المجتمع وتنميتو

 من دور في إعداد المجتمع لما ليا  ،الىتمام بالتطوير المستمر لمبرامج والمواد اإلعالمية والثقافية
 .المرأة ودورىا في تنمية المجتمع، واإلشادة بقصص نجاحيالمتغيير بإبراز أىمية 

  العتراف بحقوق المرأة وسن القوانين والتشريعات التي تعمل عمى زيادة مشاركة المرأة في العمل
 .السياسي
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 االستبانة: 2.4ممحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 
 

 أخي الكريم/أختي الكريمة
 ......تحية طيبة وبعد

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
 

 دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رام اهلل والبيرة، الواقع وآفاق التطوير
بناء  /أبو ديس، برنامج التنمية المستدامة /وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الماجستير من جامعة القدس 

ستبانو التي تم إعدادىا ليذا الغرض، آممة تحري الصدق والموضوعية في اإلجابة، التفضل بتعبئة ال أرجو. مؤسسات
 .عمما بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إل ألغراض البحث العممي ومن خالل رزم إحصائية

 
 
 

 "تعاونكم شاكرين لكم حسن"

 
 نجاح الخطيب: الباحثة
 أحمد مصمح أبو دية. د  :المشرف

 
0/0/0200 
 
 

 

 
 
 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا
 معيد التنمية المستدامة
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 معمومات عامة: القسم األول
    : يرجى اإلجابة عمى فقرات الستبانة التالية

 :بيانات تتعمق بالمؤسسة

 ........................................................................اسم المؤسسة .0

 المؤسسة نوع .0

. أ    قابةن
 حزب       . ب
فن  –جمعيات خيرية  –ديمقراطية  –مراكز أبحاث  –قانون  –تعميم  –صحة )منظمات غير حكومية .  ج         

 (طفولة –بيئة  –تأىيل  –شباب  –تنمية اقتصادية  –امرأة  –  وثقافة

 لعمل المؤسسة النطاق الجغرافي .1

 ذات امتداد دولي     عمى مستوى الوطن                  عمى مستوى المحافظة          
 ...........................................................تاريخ تأسيس المؤسسة  .2

   عدد أعضاء مجمس اإلدارة .3

 ...........أنثى ..........               ذكر 
 :        تتعمق بالمبحوث بيانات   

 : الجنس   .0

 ذكر                 أنثى 

 الحالة الجتماعية  .0

 ة/مطمق ة   /أرمل  ة/متزوج      اء  عزب/أعزب
 العمر .1

 فما فوق 32  22-27  12-17  02-07   

 

 المستوى التعميمي .2

 ماجستير فأعمى      بكالوريوس  مومدب  توجييي أو أقل          

 

 المنصب داخل المؤسسة .3

 ............غير ذلك        عضو      رئيس    نائب  رئيس 

 

 :وضعك في المجان .4
 ..............غير ذلك    عضو         رئيس   غير مشارك     
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 عند اإلجابة التي تناسب اتجاهك نحو فقرات االستبانه  xيرجى وضع إشارة : القسم الثاني
 

 واقع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني: المحور األول
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

يتمثل واقع دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني 
 :فيما يمي

 الرقم

  .1 وضع رؤية المؤسسة     

  .2 تحديث رؤية المؤسسة     

  .3 وضع رؤية تتسم بالشمولية     

  .4 وضع رؤية تتسم بالواقعية       

  .5 وضع رؤية مرتكزة عمى األساليب العممية     

  .6 تضمين رؤية المؤسسة أفكار خاصة بالمرأة     

  .7 جعل الرؤية تعكس احتياجات المرأة     

  .8 وضع رسالة المؤسسة     

  .9 المؤسسةتحديث رسالة      

  .10 جعل رسالة المؤسسة تعكس احتياجات المرأة     

  .11 يجاد توافق بين رسالة المؤسسة ورؤيتياا     

  .12 وضع رسالة تتسم بالواقعية     

  .13 صياغة الرسالة بوضوح      

  .14 صياغة رسالة تراعي عوامل النمو والتوسع المستقبمي     

  .15 تحديد أىداف المؤسسة     

  .16 أىداف المؤسسةتحديث      

  .17 ربط أىداف المؤسسة بالرسالة والرؤية     

  .18 وضع أىداف واقعية  لممؤسسة     

  .19 وضع أىداف قابمة لمقياس     

  .20 وضع جدول زمني لتحقيق أىداف المؤسسة     

  .21 وضع أىداف تراعي احتياجات المرأة في المجتمع     

  .22 وضع أىداف تتسم بالشمولية     

  .23 اإلسيام في طرح فكرة المؤسسة      

  .24 الحصول عمى التمويل لتأسيس المؤسسة     

  .25 استقطاب ىيئة التأسيس من الرجال والنساء إلنشاء المؤسسة     

توفير الموارد البشرية التي تحتاجيا المؤسسة من الرجال      
 والنساء

26.  

  .27 المشاركة في إعداد النظام الداخمي لممؤسسة     
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  .28 اإلسيام في وضع موازنة المؤسسة     

  .29 اإلسيام في إدخال موازنة الجندر في النظام المالي لممؤسسة     

  .30 التدخل في تحديد جوانب اإليرادات والصرف     

جعل الموازنة تأخذ بعين العتبار الحاجات العممية      
 والستراتيجية لممرأة

31.  

 
 المرأة من خالل دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدنياإلنجازات التي حققتها : المحور الثاني

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

حققت المرأة من خالل دورها في المؤسسة اإلنجازات  
 :التالية

 الرقم

  .32 أكثر تفاعال مع المجتمع المحيط أصبحت     

  .33 اكتسبت خبرة في مجال إدارة المؤسسات     

  .34 اتعمى اتخاذ القرار  أكثر قدرة أصبحت     

خبرات المنظمات األىمية في مجال تطوير عمل  استفادت من     
 المؤسسة

35.  

من نجاحات المرأة السابقة في رفع مكانة المرأة  استفادت     
 وتعزيز دورىا

36.  

استطاعت أن تكسب ثقة المواطنين بقدرة المرأة عمى اتخاذ      
 القرار

37.  

  .38 في التعرف عل احتياجات المواطنينساعدىا ذلك      

  .39 اكتسبت خبرة في إعداد دراسات وأبحاث     

  .40 في تحقيق مشاريع تتعمق بتنمية المرأة أسيمت     

  .41 من خالل طرح مشاريع في توفير فرص عمل أسيمت     

  .42 في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية أسيمت     

  .43 المجتمع السمبية لممرأةساعدت عمى تغيير نظرة      

  .44 عممت عمى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني     

  .45 عممت عمى تطبيق معايير الديمقراطية في المؤسسة     
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 في بناء مؤسسات المجتمع المدني لإلسهام المرأة أهم الدوافع التي تحفز: ور الثالثالمح
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 الرقم دعت الدوافع التالية المرأة لمقيام بدورها في بناء المؤسسة 

  .46 تحقيق المساواة بين المرأة والرجل     

  .47 تغيير نظرة المجتمع حول قدرة المرأة عمى اتخاذ القرار     

  .48 في تنمية المجتمع المحمي اإلسيام     

  .49 الرغبة في ممارسة العمل التطوعي     

  .50 مؤسسات المجتمع المدنيتطوير دور      

  .51 مكانتيا الجتماعية تحسين     

  .52 تحقيق حوافز مادية     

  .53 الرغبة في العمل السياسي     

  .54 الرغبة في دعم المرأة وتوفير احتياجاتيا     

 
 المرأة أثناء قيامها بدورها في بناء مؤسسات المجتمع المدنيأهم التحديات التي تواجهها : رابعالمحور ال

ل أوافق 
 بشدة

ل 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

المرأة أثناء قياميا بدورىا في  التي واجيتيامن أبرز التحديات 
 ةمؤسسالبناء 

 الرقم

منظمات المجتمع المرأة في التشريعات التي تعيق عمل      
 المدني

55.  

  .56 عدم وعي المرأة المسبق بالتشريعات     

  .57 ألىمية الدور المنوط بالمرأة اتجاه المجتمععدم وعي المجتمع      

من المرأة عمى صنع القرار اعتقاد الرجل بأنو أكثر قدرة      
 الحياة العامةوالمشاركة في 

58.  

اعتقاد المرأة بأنيا أقل قدرة عمى صنع القرار والمشاركة في      
 الحياة العامة

59.  

  .60 القتصادي لممرأة تدني الوضع     

  .61 توزيع الميام داخل المؤسسةعدم وضوح دور المرأة  في      

  .62 التيميش من قبل أعضاء المؤسسة لرأي المرأة     

  .63 بيروقراطية المؤسسات     

  .64 غياب الستقرار السياسي     

  .65 مسؤوليات المرأة المتعددة     

  .66  اتتفرض عمى المؤسسالتمويل وما يصاحبو من قيود      
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 آليات التطوير: الخامسالمحور 
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

من آليات تطوير دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع 
 :المدني

 الرقم

  .67 بناء قدرتيا في مجال إعداد الخطط والبرامج      

  .68 بناء قدرتيا في مجال القيادة     

  .69 الميزانياتبناء قدرتيا في مجال إعداد      

  .70 بناء قدرتيا في صياغة المشاريع     

  .71 بناء قدرتيا في مجال العالقات العامة     

  .72 اكتساب القدرات اإلدارية     

  .73 اكتساب القدرة في مجال توفير التمويل     

الطالع عمى اإلطار القانوني المنظم لمؤسسات العمل      
 األىمي

74.  

  .75 السياسات العامة بناء قدراتيا في تحميل     

  .76 اكتساب القدرات في مجال تقييم األعمال     

التنسيق والتشبيك مع المؤسسات بناء قدرتيا في مجال      
 األخرى ذات األىداف المتشابية

77.  

  .78 الستفادة من الخبرات الخارجية     

  .79 العمل عمى تنويع مصادر التمويل     

  .80 العمل عمى تنمية العمل التطوعي     

  .81 متابعة المستجدات في الحياة العامة     

  .82 تكريس الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة     

كمتطمب ( اإلدارة الرشيدة)اللتزام بتطبيق أسس الحوكمة      
 داخل المؤسسة

83.  

التواصل مع المستفيدين لمتعرف عمى مدى استفادتيم من      
 الخدمات التي تقدميا المؤسسة
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 :القسم الثالث
 :ما ىو المطموب من وجية نظرك لتطوير دور المرأة في بناء مؤسسات المجتمع المدني بالضافة إلى ما ذكر

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
 

 لتعاونكم شكرا
 



118 
 

 أسماء محكمي الستبانة: 2.3ممحق 
 

الرقم 
 المتسمسل

 الجامعة التخصص اإلسم

 جامعة القدس دراسات المرأة الدكتورة فدوى المبدي 1
 جامعة القدس مناىج وأساليب الدكتور محسن عدس 2
 جامعة بيرزيت عموم سياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج 3
 جامعة القدس عموم مصرفية الدكتور عزمي األطرش 4
 جامعة بيرزيت لغة عربية الدكتور غدير الخروبي 5
 جامعة بيرزيب إدارة الدكتور محمد أبو زايد 6
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 أسماء مؤسسات المجتمع المدني التي شممتيا الدراسة: 3.3ممحق 

 الرقم  إسم المؤسسة
  .1 المعمم إبداع

  .2 اتحاد الشباب الفمسطيني

  .3 فمسطين التحاد العام لعمال

  .4 تحاد لجان العمل الزراعيإ

  .5 تحاد لجان المرأة لمعمل الجتماعيإ

  .6 إتحاد لجان كفاح المرأة الفمسطينية

  .7 الزراعية اإلغاثة

  .8 الطبية اإلغاثة

  .9 العامة لالتحاد العام لعمال فمسطين األمانة

  .10 تمفزيون القدس التربوي

  .11 جذور

  .12 مرضى الثالسيميا أصدقاءجمعية 

  .13 الييموفيمياجمعية أصدقاء مرضى 

  .14 جمعية التحاد النسائي العربي

  .15 جمعية الخنساء النسائية

  .16 الجمعية العممية لمفن المعاصر

  .17 جمعية العمل النسوي لرعاية وتأىيل المرأة

  .18 لممرأة العربية الرعايةجمعية 

  .19 جمعية المرأة العاممة

  .20 اليدى النسائيةجمعية 

  .21 الييدرولوجيين الفمسطينيينجمعية 

  .22 ية إنعاش األسرةعجم

  .23 جمعية سيدات بيتونيا الخيرية

  .24 جمعية ياسمين الخيرية

  .25 دار المياه والبيئة

  .26 الضمير لرعاية األسير وحقوق النسان

  .27 طاقم شؤون المرأة

  .28 مشباب لفمسطين 

  .29 كتمة المبادرة العمالية

  .30 المبادرة الوطنية الفمسطينية

  .31 المجمس التشريعي الفمسطيني
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  .32 مركز الرشاد النفسي والجتماعي لممرأة

  .33 مركز الدفاع عن الحريات

  .34 المركز الفمسطيني لقضايا السالم والديموقراطية

  .35 مركز بيسان لمبحوث والنماء

  .36 مركز خميل السكاكيني الثقافي

  .37 مركز عالج وتأىيل ضحايا التعذيب

  .38 جامعة بيرزيت  –معيد الحقوق 

  .39 المعيد الفمسطيني ألمراض السكري

  .40 منتدى شارك الشبابي

  .41 مواطن المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديموقراطية

  .42 مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي

  .43 مؤسسة تعاون

  .44 مؤسسة عبد المحسن القطان

  .45  األطباءنقابة 

  .46 نقابة الميندسين

  .47 الوظيفة العموميةنقابة الموظفين في 
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