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The evaluation to the training programs conducted by the women non-
governmental organizations in Ramallah and Al-Bireh governorate from 
the trainees’ point of view 
 
Abstract 
 
This study was conducted between  ِSeptember 2006-April 2007 on rural female trainees 
who received training courses in governate woman societies in Ramallah and Al-Bireh 
districts. 
 
The purpose of the study is to explore the level of the trainer’s evaluation to the content of 
the training courses they received from those societies. 
 
The researcher used the analytical approach and had chosen the targeted sample for the 
trainers in woman societies in the districts of Ramallah and Al-Bireh in the period 2003-
2007. 
 
The study was based on women point of views expressed when filling the questionnaire 
to identify their evaluation of these training courses. The researcher collected the data 
and tested the hypotheses by using the review of literature and by analyzing the input 
from the questionnaires statistically (SPSS). In addition, the researcher benefited from 
the data collected from personal contact.  
 
The study revealed that despite the effort these societies exert to empower and develop 
women, the evaluation for this training programs where found to be low. They were not 
found to be giving women skills which enable them to find a job or make any kind of 
income for the family. It also found that the level of women understanding their social and 
economic rights is still low. The training courses contributed very little to such education 
according to international conventions which resulted in its ability to demand her rights in 
heredity, political life, and educational rights and in joining man in the work force in the 
different walks of life. In the light of the injustice she lives in her society which deprive her 
of her rights, the training did not contribute to seriously improve her self esteem or giving 
women the ability to participate in family decisions. 
 
The study recommends that the evaluation to be conducted by the societies themselves to 
review the content of these training courses and also to identify the right target group  to 
receive such training with emphases on integrated programs which provide women with 
skills at all levels. 
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 الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

  مقدمة 1.1

  

 دوله خالل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ومنتدى 189أقر منهاج العمل الدولي الذي تبنته 

تمام ، أثنى عشر مجاال لاله1995المنظمات غير الحكومية الموازي الذي عقد في بيجين في أيلول 

والتي طالبت بإجراءات فورية من اجل تحقيق المساواة , الحاسم بشؤون المرأة والنهوض بها

والتنمية والسلم لجميع النساء في مجاالت الفقر والتعليم والتدريب والصحة والعنف والنزاع المسلح 

فلة، من خالل واالقتصاد ومواقع السلطة وصنع القرار وحقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم والبيئة والط

 وبعد انتهاء خمسة سنوات على مؤتمر 2000وفي العام  ،وضع آليات وطنية للنهوض بالمرأة

,  ووضعت مجاالت أساسية للعمل بها وهي المساواة،بيجين عقدت األمم المتحدة دورة استثنائية

كوا لمتابعة عمل واالسيم العمل من خالل مؤسسة اليونيفم وتم متابعة وتقي.والسالم,والتنمية, والجندر

االمم (الحكومات وجمع التقارير واإلنجازات والتجارب الناجحة في الدول ووضع االولويات

  ).2006،ةالمتحد

  

وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجان وطنية حكومية وغير حكومية على مستوى الدول العربية وتم إنشاء 

مرأة مثل تونس وفلسطين إدارات عامة متخصصة في هذا المجال،واستحدثت وزارات خاصة بال

لوضع السياسات العامة وعلى أساس أهداف التنموية لأللفية القادمة التي تستند على أن المرأة يجب 

إال أن معظم اإلحصاءات المتعلقة بالمرأة في البلدان العربية . أن تكون شريكة حقيقية في التنمية
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 واستثمار الطاقات وتخصيص تحتوى على ثغرات رئيسية في مجاالت وضع السياسات العامة

  ). 2005،وزارة التخطيط( المرأة األمر الذي يحول دون تقدم الموارد وتوزيع المنفعة،

  

بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة العربية منذ إقرار المؤتمر العالمي للمرأة حقوقها االقتصادية 

حقيقية والمشاركة الفاعلة في التنمية وفقدان إال أن غياب المساواة ال, والسياسية واالجتماعية والثقافية

واألمية والفقر تبقي , األمن االجتماعي واالقتصادي لدى المرأة وازدياد العنف الموجهة ضدها

   ).2007 ،نجم(الصفات العامة التي تميز أوضاع المرأة في المناطق العربية

  

بية وبنسب متفاوتة فمن اثنا إن قضية التمييز ضد المرأة واجهت معارضة في جميع الدول العر

عشرين دولة وقعت نحو اثنا عشر دولة وقعت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

وتشير التقارير الواردة من الدول العربية إن . المرآة مما أدى إلى إضعاف تطبيق هذه االتفاقية

اإلنتاجية والمياه والتكنولوجيا هنالك تمييز واضح في ضمان حق الحصول على الموارد والخدمات 

وخدمات اإلرشاد والتسويق والتدريب مما أدى إلى ضعف المشاركة االقتصادية للمرأة وتدني 

  ).2004،اسكوا(حصتها من الدخل

  

في حين أتاح النمو االقتصادي في كثير من الدول العربية فرصا جديدة للنساء في مجاالت 

وازدياد ) العولمة(إال أن التحوالت االقتصادية العالمية , خلالمشاركة االقتصادية واإلنتاج والد

المديونية اثر سلبا من استفادة المرأة من هذه الفرص وكرس التمييز في المهن واألجور ومواصلة 

استبعاد عمل المرأة المنزلي وبدون اجر من نطاق القياس االقتصادي وزيادة ظاهرة الفقر وتأنيث 

   ).2006، واخرون،بزره(الفقر

  

من خالل االستجابة الى و ،في تقديم الخدمات الصحية والتثقيفيةاالهلية النسوية المنظمات ساهمت 

المرأة "الدور الذي تلعبه من رغم وبال وللنساء بشكل خاص،،الحاجات الملحة للمجتمعات المحلية

ذي ينعكس بدوره على في مجتمعاتنا العربية، و مشاركتها الفعالة اجتماعيا واقتصاديا، وال" الريفية

نها غالبا ما تواجه بالتقصير من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة،  اال أأسرتها والمحيطين بها؛

   .وغيرها... في الوقت الذي تظهر فيه حاجتها لمن يهتم بقضاياها الملحة؛ كاألمية، والفقر، والبطالة

  

لذي تقوم به المرأة الريفية في التنمية لكن هناك بعض الجهود التي انتبهت إلى الدور الكبير ا

االقتصادية واالجتماعية نظرا النتمائها إلى القطاع الزراعي، تزامنت هذه الجهود مع اهتمام 

المنظمات الدولية المعنية بالعمل االجتماعي بالريفيات، في محاولة لحصولها على مستوى الئق من 
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 بد لقضايانا أن تحددها أجندة دولية؟، وأال يكفي هل ال: والسؤال.. اإلنصاف والعدالة االجتماعية

الواقع وقسوته لدفع المهتمين بقضايا المرأة إلعادة ترتيب أولوياتهم لتصب في صالح 

   ).2005الصالحي، (المهمشات؟

  

وبشكل عام فانه يمكن القول أن أهم المشكالت التي تواجه المراكز المختصة بتدريب المرأة تتركز 

كما أن عدم توفر المناهج . لمباني المالئمة، التجهيزات المناسبة وميزانيات التشغيلفي عدم توفر ا

المالئمة، المدرسات والمدربات المؤهالت، وضآلة الرواتب التي يتقاضينها يضعف إمكانية 

  ).2005،وزارة الشئون االجتماعية(استقطاب متطوعات بشكل منتظم

  

                                            ً       قط مهنية وتقنية بمحتواها وأنظمتها وإنما أيضا  برامج أخيرا هناك حاجة إلى برامج تدريب ليس ف

تهدف إلي تمكين المرأة في خوض مجاالت عديدة مثل التعليم المستمر، إدارة المشاريع الصغيرة 

  .والمبادرة الذاتية ومهارات التفاوض

  

  دراسة مشكلة ال2.1

  

 التدريبية في الجمعيات رامجبللالنساء الريفيات تقييم مشكلة الدراسة في التعرف على  تنحصر

إذ يشير الواقع المعاش والمرئي إلى أن المرأة في محافظة رام اهللا والبيره، االهلية النسوية 

                                                                                  ً    الفلسطينية ال زالت مهمشة واستمرار النظرة الدونية لها، ومما يزيد االمر تعقيدأ أن جزءا  من 

 ، زلن يشعرن بعدم قدرتهن على التأثيرالنساء اللواتي جرى استهدافهن من قبل البرامج التدريبية ما

إن هذا . وهذا بدوره يطرح سؤاال حول جدوى وجود تلك البرامج التدريبية الموجهة للنساء الريفيات

االنطباع يشير إلى الظروف المحيطة بعمل المؤسسات النسوية في فلسطين وأجندة الممولين، وتلبية 

ن من دائرة الفقر، وهنالك من يعتقد إلى أن تكرار تلك البرامج من احتياجات النساء التي تخرجه

تلك البرامج التدريبية وعدم تكاملها سببا رئيسا في عدم استفادة تلك النساء من البرامج التدريبية 

  البرامجعناصروهناك من يعتقد أن عدم استفادتهن من تلك البرامج يعود إلى ضعف . واستمرارها

بعض األحيان إلى تبني إجراءات شكلية دون مضمون أو هدف يلبي  الذي قد يدفعها في ،التدريبية 

  .احتياجات أو تعزيز قدرات تلك النساء 

  

      عـزز    ,                                                                                                   إن ما سبق من تحليالت منطقية حول استفادة تلك النساء وتقييمهن لهذه البرامج التدريبيـة                

                   لذلك الدراسة هنا                                                        مشكلة حقيقية تستدعي البحث فيها باسلوب تقييمي،                                      القناعة لدى الباحثة بوجود     

                                 لبرامج التدريبية ومدى تأثيرها     ل                     النساء الريفيات               ما تقييم       :                                       سوف تسعى لإلجابة على السؤال التالي     
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                                                                                                على واقعهن االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي وتطوير ألذات، ومساهمتهن فـي الحيـاة             

                                         د والتنفيذ والتقييم وأداء المـدربين                                                                          العامة، وتقييمهن لهذه البرامج التدريبية بأنفسهن من حيث اإلعدا        

   .                          من ادوات التدريب الفعال           تية وغيرها                                      وتوفير كافة المستلزمات المادية واللوجس

  

  دراسة مبررات ال3.1

  

ان الباحثة موظفة في وزارة الشئون االجتماعية وتشارك في وضع السياسات الخاصة بتنمية 

اهمية الموضوع بالنسبة لدور الجمعيات االهلية  وقد الحظت ،وتمكين المراة على الصعيد الحكومي

 لهذا يتطلب االمر االهتمام بالمرأة الريفية ،النسوية في تمكين المرأة وخصوصا في مجال التدريب

ومع تعدد وتنوع قضاياها واحتياجاتها تطلب األمر معرفة واقعية عن , وتمكينها في جميع المجاالت

ة قياس ورصد مؤشرات تفيدنا بمدى استفادة النساء الريفيات أوضاعها واحتياجاتها وقضاياها صعوب

من البرامج التدريبية للمرآة الريفية في المؤسسات األهلية النسوية لتضمين هذه البرامج التدريبية 

عدم ضمن البرامج األخرى والخدمات للمؤسسات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة ونتيجة ل

اة الريفية واحتياجاتها التدريبية من خالل توجيه الخدمات التنموية توفر دراسات كافية تخص المر

للمراة الريفية في المؤسسات األهلية، والتعرف على واقع الخدمات التدريبية للنساء الريفيات ومدى 

  .مالئمتها والواقع المعاش

  

   أهمية الدراسة 4.1

  

راسات االولى في حدود علم الباحثة التي تنبع اهمية هذه الدراسة كونها من الناحية النظرية من الد

 ،تبحث في مجال مدى استفادة النساء الريفيات من البرامج التدريبية في الجمعيات االهلية النسوية

 كون ان هذه الجمعيات تمثل قطاع مهم ،الخ.في كافة الجواني االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ة وخصوصا في تمكين المرأة وتدريبها بما انها تمثل واساسي وشريك في عملية التنمية المستدام

 وتنبع الدراسة ايضا من الناحية العملية الى ، )2007،الفلسطيني لالحصاء المركزيالجهاز %(49

ايجاد برامج فاعلة تستفيد منها المراة في جوانب متعددة، كالتحرر االقتصادي، ورفع مستواها 

ب الرجل  لتصبح قادرة على الوقوف بجان،وتمكين ذاتها وزيادة مشاركتها السياسة، ،التعليمي

  .للنهوض بعملية التنمية

  

 تكون أكثر عمقأ ،كما ان هذه الدراسة تكمن في أنها قد تكون بداية لدراسات اخرى في هذا المجال

وتخصصأ مما يجعلها مفتاحأ وحافزأ إلضافات نوعية أخرى ألدبيات التدريب في الجمعيات 
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الى ما تقدمه من مدى االسفادة الفعلية للنساء من البرامج التدريبية للمساهمة في  إضافة ،النسوية

 وتعد هذه الدراسة من أولى الدراسات ذات االختصاص ويمكن أن يستفيد ،تنمية المرأة وتمكينها

  :منها 

  

  .الهيئات االدارية في الجمعيات الخيرية  •

  .وزارة الشئون االجتماعية ووزارة المرأة  •

  .ون في مجال التدريب المختص •

  .الجامعات الفلسطينية  •

  طالب لغايات البحث العلمي  •

  

 لدراسة ا  اهداف 5.1

  

تقييم المتدربات لتلك البرامج التدريبية في المؤسسات يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة مدى 

اما . المختلفةبالمجاالت  وتنميتة قدراتها االهلية النسوية ومدى تاثير تلك البرامج على تمكينها

  :األهداف الفرعية فهي 

  

استفادة النساء من تلك البحث في فاعلية البرامج التدريبية للمرأة الريفية الفلسطينية ومدى  •

 . في المجاالت المختلفةالبرامج 

 .التعرف على مدى توافق هذه البرامج مع احتياجات النساء  •

   . على اجاباتهن التعرف على تأثير  خصائص  •

 .تدعيم الذات نساء في تأثير هذه البرامج على راي ال •

ا من هوغيرتقييم البرامج التدريبية من قبل المتدربات لمحتوى البرامج  واداء المدربين  •

  .عناصر التدريب الفعال 

  

  ا وفرضياتهدراسة أسئلة ال6.1

  

مج التدريبية ما تقييم البرا"  الدراسة لالجابة على السؤال الرئيسي من وجهة نظر المتدربات تسع

ة على االسئلة كما حاولت الدراسة االجاب في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات؟

  :الفرعية التالية
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ما مدى فاعلية البرامج التدريبية للمرأة الريفية الفلسطينية ومدى استفادة النساء من تلك  •

 . في المجاالت المختلفة؟البرامج 

 .برامج مع احتياجات النساء ؟ما مدى توافق هذه ال •

  . ما تأثير  خصائص العينة على اجاباتهن ؟  •

 .ما راي النساء في تأثير هذه البرامج على تدعيم الذات ؟ •

ما هو تقييم البرامج التدريبية من قبل المتدربات لمحتوى البرامج  واداء المدربين وغيرها  •

  .من عناصر التدريب الفعال ؟

  

: تبني الفرضيات االحصائية التالية تم ،ائص عينة المبحوثات على اجاباتهمللتعرف على تأثير خصو

المتوسط الحسابي في اجابات )α 0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  : التالية للمتغيراتتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية تعزىلمبحوثات حول  ا

  

  .لحالة العملية ا •

  .لمستوى التعليمي ا •

  .طبيعة العمل  •

  .القطاع االقتصادي •

   .مكان العمل •

  .يدخل االسرة الشهر •

  .العمر •

  

   محتويات الدراسة7.1

  

  : هي ،تحتوي الدراسة على خمسة فصول

  

 ،هدافها أ،مشكلتها،اهميتها،عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة ومبرراتها :الفصل األول •

  .تها افرضي ،اسئلتها

واهم  ،االطار النظري للموضوع حيث يوضح االطار المفاهيمي للموضوع :الفصل الثاني •

 المؤسسات األهلية و،الخ..من فقر وتعليم وعمل و،التحديات التي تواجهها المراة الريفية

وتقييم البرامج والنظيات ذات ،في الوقت الراهن  والمطلوب منها النسوية

  .والدراسات السابقة ذات العالقة ،العالقة
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ويتناول عرضأ شامأل ألساسيات الدراسة مثل المنهجية التي اعتمدت إلعداد  :صل الثالثالف •

  . ومدى إختبار صدق وثبات ادوات الدراسة ،كألدوات ومجتمع الدراسة،هذه الدراسة

  . ويشمل على عرضأ مفصأل للنتائج،وتحليل البيانات ومناقشتها  :الفصل الرابع •

 التي تنبثق عن النتائج التي تم التوصل ،والتوصيات،وتضمن اإلستنتاجات :الفصل الخامس •

  .لها

 ثم مجموعة من ،رفق بهذه الفصول الخمسة قائمة باهم المصادر والمراجعموأخيرأ  •

  .المالحق التي ترى الباحثة ضرورة ارفاقها بهذه الدراسة 
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  الفصــل الثاني

_____________________________________________________  

  االطار النظري والدراسات السابقة

  

  مقدمة .1.2

  

                                            ً         ً                                   قامت المنظمات غير الحكومية في فلسطين تاريخيا  وتقليديا  بدور أساسي وفعال في توفير الخدمات 

الصحية والتعليمية والثقافية ومحو األمية وتدريب على مهن حرة والقيام بأنشطة مدرة للدخل 

 ً                                                     ا  على تقديم تلك الخدمات والرعاية االجتماعية إلى الفئات وركزت تاريخي. لمكافحة الفقر والعوز

المحتاجة من المجتمع الفلسطيني وخاصة من الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل والمعاقين 

  )2002،عبد الهادي(.والمسنين والنساء الفقيرات في المخيمات والقرى والمدن
 

على أثر توصيات مؤتمرات عالمية التي وفي ضوء التحديات والمستجدات العالمية واإلقليمية 

 طرأ تغير نوعي على بعض المنظمات غير ،حيث1995-  مثل مؤتمر بكينعقدت في التسعينات

         ً                            ير محدودا  ولم يتعد في كثير من األحيان ي ولو بقي هذا التغ الحكومية من حيث األهداف واألنشطة،

ى دور تنموي اجتماعي اإلعالن عن األهداف فتحولت من دور رعائي اجتماعي صرف إل

                                                ً                   فبينما ال يزال عدد من المنظمات غير الحكومية مختصا  بتقديم خدمات صحية . اقتصادي وسياسي

اجتماعية ورعائية، يركز البعض اآلخر على عمليات التوعية والدعوة والدفاع والمساندة والمطالبة 

المنظمات غير الحكومية في وقد نشطت معظم . بحقوق اإلنسان لتعزيز تحسين نوعية حياة المواطن

اإلعداد للمؤتمرات الدولية التي عقدت في التسعينات والتي تهدف إلى التنمية االجتماعية المستدامة 

والتطور في مهام المنظمات غير الحكومية ينعكس في تغيير . وتحسين نوعية الحياة كقاسم مشترك

دفاع والمناصرة ومساندة المصالح العامة في في الدعوة وال   ً اوال  أهدافها وتوسع أنشطتها التي تتمثل 
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المجتمعات المحلية التي تقوم بها لتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية من خالل محاوالت 

  في محاولة التأثير على الرأي العام في المجتمع المدني      ً وثانيا  التأثير على السياسات العامة؛ 

  

  ً     ً                                           را  فعاال  في التنمية المحلية والوطنية في معظم الدول وحاولت المنظمات غير الحكومية أن تلعب دو

                                       ً                                            العربية حتى أنها في بعض الدول كانت بديال  للحكومات في ظل أحوال سياسية غير مستقرة مثل 

فلسطين و لبنان، بالرغم من ذلك واجهت صعوبات جمة في عملها وفي تنفيذ مهامها، مما حد من 

 التنموية وفي تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية التي عقدت نشاطها وفاعليتها كمشارك في العملية

  .في التسعينات لتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية االجتماعية الشاملة والمستدامة

  

 ؟لمرأة الريفية الفلسطينية وتحدياتها المعاصرةا  2.2
 

جحاف قانون العمل ااهمها  ،تحدياتمن  المراة الريفية الفلسطينية   لهتعرضما تبعض سيتم تناول 

   دائمة لتحسين وضعها االقتصادي، ووالبحث عن سبللفقرمكافحتها لوالتعليم، و،بحقوقها في االجر

  

  :مقدمة. 1.2.2

  

                          تراجعا كبيـرا علـى       ،                                                                       اثر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ اندالع انتفاضة االقصى         

                           ومواجهة الظروف العامة     ،                اسرها المتزايدة                                     حيث اصبح عليها تحمل  اعباء         ،                         مكانة المراة الفلسطينية  

   ،                              نتيجـة التـدهور االقتـصادي    ،                                                         ويبرز هذا التراجع المنتظم لمكتسبات المراة الفلسطينية    ،       والصعبة

   )    2007   ،     الشيخ (                   واالمني بشكل عام ،         واالجتماعي

  

  :المراة والقانون. 2.2.2

  

ينيات في األراضي المحتلة من مجموع النساء الفلسط% 14.6تعاني المرأة الريفية والتي تشكل 

إال أن درجة معاناتها في حقل العمل تتميز ) 2006 قمر،(كغيرها من النساء في المجتمع الفلسطيني،

ببعض الخصوصية لعدة أسباب، لعل أهمها ينبثق من إجحاف قانون العمل الفلسطيني،المعمول به 

ثاني من الباب األول تحت ففي الفصل ال. في الضفة الغربية وقطاع غزة في حقها بشكل خاص

، يناقش في المادة الثالثة، البند الثالث، على أنه تسري أحكام هذا "أحكام ومبادىء عامة " عنوان 

القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء أفراد أسرة صاحب العمل من 

رمان اإلناث في المجتمع ، هذا ناهيك عن ح)2007،وزارة العمل الفلسطينية(،الدرجة األولى
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تقوم األعراف والتقاليد ،.الفلسطيني بشكل عام، وفي الريف بشكل خاص من حقهن في الميراث

العربية بحرمان المرأة من الميراث بشكل كلي خاصة في الريف، وذلك على الرغم من أن الشريعة 

بية على وضعهن اإلسالمية تمنح األنثى نصف ما يحصل عليه الذكر بما لذلك من نتائج سل

  ).2004، اسكوا( االقتصادي

  

إن حرمان الكثير من النساء الريفيات من الغطاء القانوني الذي تتمتع به الفئات العاملة األخرى، إذ 

من النساء % 50.3                                                   ً                أن معظم النساء الريفيات يعملن في حقل الزراعة، فوفقا  لإلحصائيات، فإن 

من المجموع الكلي للعمل الزراعي % 65راعة، ويقمن بالفلسطينيات الريفيات يعملن في حقل الز

الفلسطيني وبنفس الوقت، فإن معظمهن يعملن في األراضي التابعة ألزواجهن أو لوالدهن حيث 

                                               ً                              منهن بدون أجر مدفوع وبالتالي، يتم اعتبارهن وفقا  للقانون في كال الحالتين عامالت % 48.2تعمل 

بمعنى آخر وضمن هذا السياق، فقد . درجة األولىلصاحب عمل تربطهن به صلة قربى من ال

                  ً                                                                       اشترك القانون جنبا  إلى جنب مع التقاليد المجتمعية في الحد من تطور المرأة الريفية وتمكينها 

  )2003 ،قمر(        ًاقتصاديا 

  

  :الوضع االقتصادي للمراة. 3.2.2

  

 في العملية اإلنتاجية، ان التمكين االقتصادي، هو الهدف االساسي لزيادة مشاركة النساء الريفيات

وبالتالي فمن النشاطات األساسية التي تقوم بها الجمعيات هي مشاريع محدودة تقتصر على 

وتصنيع غذائي وغيرها من المشاريع التي تصب في نفس ،االقتصاد المنزلي، والحديقة المنزلية

   .االهتمام

  

اء الريفيات في ظل هذه الظروف ان اآلثار النفسية واالجتماعية التي تركت مالمحها على النس

السياسية واالقتصادية الصعبة التي تعيشها النساء بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني ككل، والناتجة 

عن تحمل هؤالء النساء أعباء مضاعفة ناتجة باألساس عن إلحاحية الحاجات العملية اليومية وعن 

دعم المادي والنفسي خاصة في منطقة دخول المزيد من النساء في دائرة الفقر والحاجة إلى ال

وبالتالي، تحتاج المراة الى  تمكنها اقتصاديا من خالل القيام ببرامج توفر لها مصدرا مدرأ . الجدار

للدخل بعيدا عن المهن التقليديه كالخياطة والنسيج بل تحتاج الى مهن جديدة تتوافق مع بيئتها مثل 

اطات االقتصادية التي تساعد المرأة الفلسطينية خاصة والنش،مزارع األرانب والحدائق المنزلية

 معيالت األسر اللواتي تزداد نسبتهن من فترة ألخرى من توفير االحتياجات األساسية ألسرهن

  . )2003،جمعية تنمية المرأة الريفية(
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 UNRWAأما المرأة فعبرت عن حاجتها إلى توفر مصادر دخل لها، من خالل  دراسة قامت بها 

 وكانت معظم االحتياجات التي عبرت عنها العينة المبحوثة من الالجئات اللواتي ،2005عام في ال

 إمرأة عن 15وكمثال على ذلك، أعربت . لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتوفر دخل لألسرة

حاجتهن إلى دورات تدريبية في تصنيع الغذاء والكمبيوتر والخياطة، وفي نفس الوقت، أعربت 

اء عن حاجتهن لنشاطات مدرة للدخل كإنشاء مشاريع صغيرة، وأعربت سبعة نساء عن عشرة نس

حاجتهن لدورات تدريبية في التسويق وإدارة المشاريع الصغيرة، وأعربت ثمانية نساء عن حاجتهن 

  .لقروض

  

 ان ظروف المعيشية الصعبة التي يعشن بها، والتي قد ال تتوفر فيها أبسط شروط الحياة المتحضرة،

             ً                                      عدد قليل جدا  للمدارس وغيرها من المشاكل االجتماعية انتسابكشبكات المياه والكهرباء، مع 

وفي تعليقه على وضع النساء الريفيات الفلسطينيات، بأن النساء الريفيات الفقيرات هم . األخرى

  ) 2004،مركز دراسات التنمية .(                   ً           الفئات األكثر تهميشا  في المجتمع

 
  :مراة والالتعليم. 4.2.2

  

% 75كيف لنا أن نتجاوز التخلف والفقر وأكثر من  "،يعاني المجتمع الفلسطيني من الفقر والتخلف،

من أسباب تخلف المجتمع العربي هو " و أن ) 2001قطامش،"(من السكان يستهلكون وال ينتجون

خليل، (،" ً ا  كونه مجتمع ذو طابع أبوي الذي ال يعكس سلبيته فقط على المرأة وإنما على الرجل أيض

من % 65                                                   ً                       ،وتعتبر المرأة الريفية من أكثر شرائح المجتمع تهميشا  في القطاع التعليمي، إن) 2005

مجموع النساء الريفيات الفلسطينيات إما أميات أو لم يحصلن سوى على التعليم االبتدائي، وفي 

ويعود ذلك ألسباب . ةنفس السياق، هناك انخفاض في النسبة التي تنهي دراستها الثانوية والجامعي

عديدة متداخلة، تتراوح من العادات والتقاليد وتفضيل األهل لتعليم الذكور عن اإلناث، إلى األوضاع 

االقتصادية والسياسية الصعبة والتي تساهم وبدرجة كبيرة في تعقيد مسألة التعليم للفتيات، ناهيك 

ٍ                                 عن عدم وجود عدد كاف  من المدارس الثانوية في القرى ال  فلسطينية الستيعاب عدد السكان المتنامي                  

 )2003 قمر،(

  

اما في مجال التعليم،فاقتصرت النشاطات على إنشاء مشروع صفوف التوجيهي،وتمويل روضة 

أطفال ومكتبة نسوية، وتوفير منح جامعية،تعود النقص في الخدمات باألساس لعدم توفر التمويل، 

تمويل مشاريع للتعليم اغية من قبل أحد الممولين ل                                   ً  وفي نفس اإلطار لم تلق الجمعيات آذانا  ص

، وبما ان  المرأة الريفية هي أكثر فئات المجتمع )2003 جمعية تنمية المرأة الريفية، (الجامعي 
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في عام % 16.6تهمشا في التعليم، حيث وصلت نسبة األمية بين اإلناث في الريف الفلسطيني 

 ئي الفلسطينياالحصاالجهاز( في الحضر%9.6 في المخيمات و 12.4، مقارنة ب2004

َ                                ،وان  مستوى الفقر في فلسطين وصل إلى )2004،المركزي َ                وهذا يعني أن  أكثر من ثلثي ،70%                

                           ً                                                            الشعب الفلسطيني يعاني حاليا  من الفقر واألوضاع االقتصادية المتردية مع ما يتبع ذلك من آفات 

  )IUED(،اجتماعية وصحية أخرى

  

سرة على  حدة الفقر الذي تعاني منه تلك األسرة، لذا يجب القيام بحمالت يؤثر عدد األطفال باأل

توعوية تثقيفية من قبل المنظمات والجهات المعنية للنساء خاصة في القرى لرفع مستويات الوعي 

لديهن حول وسائل تنظيم األسرة وخطورة الحمل المتكرر، ومن خالل محاربة ظاهرة الزواج 

وذلك من خالل رفع سن الزواج الذي نص عليه قانون , مجتمع الفلسطينيالمبكر المتفشية في ال

 عاما كآلية لتخفيف معدل 18 عاما، ورفعه ليكون كحد أدنى 15األحوال الشخصية والذي حدده ب

  ).2004،مركز دراسات التنمية(الخصوبة ولرفع مستوى الوعي والتعليم لدى اإلناث

  

ي على مواد تنص على إلزامية التعليم للجميع بحد ذاتها آلية وتعتبر مسألة تضمين القانون الفلسطين

  .لمحاربة ظاهرة التسرب والتسريب في المجتمع الفلسطيني خاصة بين النساء الريفيات

  

                    ّ     وضمن هذا السياق، ال بد  من . وتعتبر هذه من مهام المؤسسات الحكومية واألهلية على حد سواء

المشاريع الصغيرة والحاسوب وببعض المهن والحرف التي عقد دورات تدريبية ذات عالقة بإدارة 

بإمكان النساء االعتماد عليها في سوق العمل و خاصة للمرأة الريفية حيث الفقر واألمية العالية، 

باإلضافة إلى توفير مصادر للقروض على أن تتضمن هذه األخيرة شروطا بسيطة تشجع النسوة 

  .)2005،وزارة التخطيط(على اإلقبال عليها

  

ان محاربة ظاهرتي األمية والتعليم المتدني اللتين تعاني منهما بعض شرائح المجتمع 

             ّ                                         وبالتالي ال بد  من تشجيع الفتيات واألهل على ضرورة حصول ،خاصة النساء في الريف،الفلسطيني

 بناء وذلك من خالل،الفتاة على مستوى الئق من التعليم ال يقل عن التعليم الثانوي بأدنى الحاالت

خاصة في المناطق الريفية النائية، تلك التي تجد الفتاة واألهل فيها على حد ،العديد من المدارس

خاصة في ظل ،سواء للمدن أو المناطق المجاورة سواء صعوبة في التنقل يوميا منها وإليها

, يضا                                       ّ                                    الظروف التي يفرض فيها االحتالل من عوائق جم ة على حركة التنقل من منطقة ألخرى، وأ

من خالل الضغط باتجاه رسم إستراتيجية تنموية حكومية تعمل على توفير هذه المنشآت التعليمية 

    ّ                                                                                        وال بد  من قيام المجتمع األهلي بمنظماته المختلفة باعتبار هذا الهدف أحد أولويته لما له من نتائج 
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باألساس بتوفير إيجابية على جميع األهداف التي تعمل من أجلها هذه المنظمات والتي تتلخص 

                    ّ          وضمن هذا السياق، ال بد  من قيام . مجتمع فلسطيني ديمقراطي قائم على المساواة بين الجنسين

جمعية (أولوية على المشاريع األخرى المنظمات األهلية بالضغط على الممولين إلعطاء هذا الهدف 

يهي جديدة أو تمويل ، وان المشاريع ذات العالقة بفتح صفوف توج )2004تنمية المرأة الريفية،

مشاريع تعليم جامعي لم تلق آذانا صاغية من قبل الممولين، ما يلقي الضوء على حقيقة مهمة 

مفادها بأنه في كثير من الحاالت يقوم الممولين بتحديد أولويات المجتمع الفلسطيني بدال من 

ة، ما يجعل من سياسة االنصياع إلى المؤسسات المحلية ذات العالقة المباشرة بالشرائح المحتاج

التكتل والضغط من قبل هذه المؤسسات آلية أساسية لفرض أجندتهم على الجهة الممولة وليس 

  .العكس

  

  :المراة في القوى العاملة. 5.2.2

  

                                                                                                    وال يتوقف وضع المرأة الفلسطينية في العمل على حرمانها منه أو على حصولها على نسب متدنية                

ً             يرافق ذلك  شكالً أخراً من أشكال التمييز والالمساواة القائمين  بناًء                                            من مجموع القوى العاملة، بل                                                 ً     ً              

                                                                                                  على النوع االجتماعي في المجتمع الفلسطيني، والذي يعرف باألجور المتدنية وغيرالمتساوية مـع             

                                                        فان االجور التي تتلقاها النساء الفلسطينيات فـي          ،                وفي هذا السياق    .                               تلك التي يحصل عليها الرجال    

                                                                                         بشكل عام دخال متدنيا، وبأن دخل الرجال يساوي ضعف ذلك الذي تحصل عليه النساء                           العمل يعتبر 

   )      1999 ،     هندية (  . 

  

نرى ان ما ورد سابقا قد اثر على عمل المراة وتمكينها اقتصاديا وذلك بتاثيره على نسبة النساء 

 النساء فوق سن  فظهرت المراة كقوة عاملة من،الريفيات العامالت مقارنة مع عدد الرجال العاملين

وارتفعت هذه النسبة  ،2004من المجموع الكلي سنة %13.2عاما بنسبة متدنية لم تتجاوز  )15(

 وهذا يعني ان معظم النساء في ،%14.1، لتصل إلى ما نسبته  2005       ً      ً          إرتفاعا  طفيفا  في العام 

ادت الى هذه  االراضي الفلسطينية خارج القوى العاملة مما يدفعنا للبحث عن االسباب التي  

المعضلة وكانت وراء النسبة العالية جدا لبطالة النساء حيث تجاوز ذلك ليشمل مواضيع اخرى ذات 

  )2004، جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني (.عالقة وثيقة بقضايا النوع االجتماعي 

  

لرغم من أن تنمية المرأة وتحسين أوضاعها المعيشية تحقق التنمية المستدامة في مجتمعها، وبا

معاناة جميع أفراد المجتمعات الفقيرة، من أوضاع معيشية مجحفة، إال أن معاناة المرأة التي تمثل 

جماعات هامشية من الناحية االجتماعية واالقتصادية في هذه المجتمعات أشد وطأة وتأثير،ولقد زاد 
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   ً                        ادا  إلى التأكيد حول أدبيات وعي المجتمع العالمي بدور المرأة األساسي في عملية التنمية، وذلك استن

التنمية على أن نجاح برامج التنمية، وضمان استدامتها وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات 

العالمية والتواؤم معها مرهون، بمشاركة العنصر البشري وحين إعداد وطبيعة تأهيل مشيرة إلى أن 

                                 ً  لقدرتها االقتصادية كما يعطي مؤشرا                                                      ًعمل المرأة في المؤسسات الخيرية المتاحة، يعتبر تدعيما 

     ً                                                            ً                      واضحا  على تفهم المرأة بدورها في هذه المؤسسات في تطوير مستمر، نظرا  لما وصلت إلية المرأة 

من قدرة على األداء والعطاء من خالل تواجدها وإصرارها على المواصلة، ولقد انعكست القناعات 

 المداخل الرئيسية للتنمية بوجه عام، ومحاربة الفقر والمفاهيم المتزايدة بأن تنمية المرأة هي أحد

                                                                        ً      ً    بوجه خاص، انعكست على سياسيات المؤسسات التمويلية الدولية والتي وجهت جانبا  كبيرا  من 

موازنتها لتمويل البرامج والمشروعات المعنية بتنمية المرأة، وتم اإلشارة إلى أن النساء هن أكثر 

                      ً             ً                     عي الفردي وأكثر تنظيما  وأوسع تأثيرا  في المجتمع في الوطن الفئات المشاركة في العمل التطو

العربي حيث أعمال توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة 

 أضحى من المسلم                                                    ً      ً      يتصل مفهوم المشاركة بمفهومي التنمية والتمكين اتصاال  وثيقا ، فلقد. المجتمع

حيل إنجازها على أي صعيد، دون مشاركة الناس بقطاعاتهم المختلفة، به أن تنمية حقيقية، يست

  .وشرائحهم االجتماعية، في صنعها من ناحية، وفي جني ثمارها من ناحية أخرى وفئاتهم وطبقاتهم

  

ان مشاركة النساء في قوة العمل في المنطقة العربية هي األدنى في العالم، وبأن النساء تحتل في 

               ً                                                           المتدنية، مضيفا  بأن النساء في البالد العربية تتميز بأعلى معدالت الخصوبة إلى العادة االوظائف 

جانب أقل معدالت مشاركة في قوة العمل، ما يعكس بطريقة واضحة قيم المجتمع األبوي، فالنساء 

 واعتبر التقرير بأن هذه المستويات المنخفضة لمشاركة النساء في قوة ،                         ًتبقى في المنزل وتلد أطفاال 

تعكس من ضمن ما تعكسه غياب اإلعتراف بقيمة عمل النساء غير المدفوع في رعاية ,  العمل

وإحتضان وحياكة نسيج المجتمعات المحلية،ما يدفع إلى إعتبار التوظيف المدفوع األجر الطريقة 

 وأن تقسيم الوظائف القائم ،الوحيدة لحصول النساء على نصيب عادل عن مساهمتهن في التمنية  

 بحيث يتمتع الرجال بشكل عام بوظائف إدارية عليا ،                                  ًى أساس النوع اإلجتماعي ال يزال سائدا عل

   )2004 ،اسكوا(،مقارنة بالنساء

  

  :المراة والفقر. 6.2.2

  

األول يرتبط بقلة فرص : يعود لسببين أساسيين ان االسباب األساسية المسؤولة عن فقر النساء

 بسبب مسؤولية رعاية األطفال وإعتبار دخلهن بمثابة النساء في الوصول إلى وظائف مجزية

مصدر ثانوي كعامل مساعد للرجال، أما الثاني، فيعود إلى كون النساء ال يمتلكن على األغلب 
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حرية التصرف بدخلهن، وحتى وإن توفر هذا الشرط لهن، يذهب على األغلب لتحسين وضع 

 تتميز مشكلة الفقر في الحالة الفلسطينية و، )2000،سالم،واخرون(العائلة وليس لوضعهن الشخصي

بأنها ذات طابع عام أكثر من كونها خاص، فالرجال والنساء على حد سواء يعانون من هذه 

الظاهرة ألسباب عدة لعل أهمها تكمن في األوضاع السياسية وممارسات اإلحتالل، هذا مع مراعاة 

  ).2003،قمر(بعض الخصوصية التي تتميز فيها هذه الظاهرة للنساء 

  

تتميز مشكلة الفقر في الحالة الفلسطينية بأنها ذات طابع عام أكثر من كونها خاص، فالرجال و

والنساء على حد سواء يعانون من هذه الظاهرة ألسباب عدة لعل أهمها تكمن في األوضاع السياسية 

اهرة للنساء وممارسات اإلحتالل، هذا مع مراعاة بعض الخصوصية التي تتميز فيها هذه الظ

   )2003،قمر.(

  

 لمركزيالجهاز االحصائي ا (%32.5  بحيث تصل نسبته إلى ،المناطق الريفيةفي إنتشار الفقر ان 

وكمثال على . كلما إزداد عدد األطفال داخل األسرة، كلما إزدادت نسبة الفقر و. )2004،الفلسطيني

، في 4- 3تراوح فيها عدد االطفال من لدى العائالت التي ي% 50.6ذلك، بأن قيمة الفقر تصل إلى 

 وهنا ، أطفال8- 7لدى العائالت التي يتواجد فيها من % 69.5حين ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 

تجدر اإلشارة بأن النساء الفلسطينيات تحتلن  أعلى معدالت للخصوبة مقارنة بغيرها من الدول 

مركز دراسات ( مولود 5.9 حوالي 1999فقد بلغ معدل الخصوبة الفلسطيني في العام . األخرى 

َ                                         يعني بأنهن وأسرهن قد يكن  أكثر عرضة للفقر مقارنة بالدول المجاورة وهذا ) 2004،التنمية                        .  

  

وكلما ازداد عدد األطفال باألسرة، كلما ازدادت حدة الفقر الذي تعاني منه تلك األسرة، ولمواجهة 

ن قبل المنظمات والجهات المعنية للنساء خاصة تلك المعضلة يجب القيام بحمالت توعوية تثقيفية م

في القرى والمخيمات لرفع مستويات الوعي لديهن حول وسائل تنظيم األسرة وخطورة الحمل 

وذلك من , المتكرر، ومن خالل محاربة ظاهرة الزواج المبكر المتفشية في المجتمع الفلسطيني

 عاما، ورفعه 15خصي والذي حدده بخالل رفع سن الزواج الذي نص عليه قانون األحوال الش

 عاما كآلية لتخفيف معدل الخصوبة ولرفع مستوى الوعي والتعليم لدى 18ليكون كحد أدنى 

  . )2006 ،ئي المركزي الفلسطيني جهاز االحصا(.اإلناث
  

وهي ) 2003،قمر( بذلك نوجز بعض االحتياجات الخاصة بالمراة الفلسطينية كما اشارت لها دراسة

   :كالتالي
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تعتبر هذه . ضرورة العمل لوأد ظاهرة اإلستالب الثقافي الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية •

العملية من أصعب وأعقد المجاالت، حيث تحتاج إلى فترة طويلة وإلى عمل دؤوب وعلى 

فهذا المرض اإلجتماعي ينتقل من خالل الالوعي من جيل . إتجاهات متعددة في نفس الوقت

جيال الصغيرة عن الكبيرة التي بدورها ورثته عما سبقها من أجيال، حتى ألخر وترثه األ

                    ّ                  وضمن هذا السياق، ال بد  من البدء بتوعية . أصبح مالزما طبيعيا لحيثيات الموروث الثقافي

المجتمع بكافة أفراده، وبشكل خاص توعية  األطفال حول مفاهيم المساواة،و أهمية عمل 

عنف بكافة أشكاله، ألنه منافي لألخالق اإلنسانية التي من وتعليمها وحول ضرورة رفض ال

وهنا يأتي دور التربية والتنشئة اإلجتماعية، . الواجب أن يقوم عليها المجتمع الفلسطيني

ً              بدءأ من األسرة، مرورا بالمؤسسات التعليمية وإنتهاء  بوسائل اإلعالم ومع ذلك، فاألمر .                                                

ه يحتاج إلى فترة طويلة، فإن هناك حاجة إلتفاق عام ليس بهذه السهولة، فباالضافة إلى أن

بين جميع الجهات المسؤولة من المؤسسات الحكومية إلى األهلية لرسم إستراتيجية بعيدة 

المدى، تعمل هذه الجهات من خاللها على إجراء تعديالت على المناهج التعليمية لتضمينها 

الضافة إلى عقد ورشات عمل مبادىء تنص على ضرورة المساواة بين الجنسين، با

ودورات تثقيفية لألهل خاصة االمهات لمساعدتهن على التخلص من براثن اإلستالب 

الثقافي الذي تعرضن له، وذلك لمصلحتهن ولمصلحة األجيال الصغيرة التي يتشبع عقلها 

 التي بمفاهيم وقيم األهل، باالضافة إلى إجراء تعديالت على الصورة النمطية السلبية للمرأة

تروج لها وسائل اإلعالم، وإستخدام هذه المنابر اإلعالمية للترويج لحقوق المرأة والمساواة 

 .سساته وأفرادهبين الجنسين وإلى فداحة العنف وتأثيراته وتكلفته على المجتمع بكافة مؤ
 

محاربة الصورة النمطية السلبية للمرأة الفلسطينية التي تحصر عملها في المنزل حيث  •

شن حمالت توعوية تثقيفية بين النساء من قبل , سرة والزوج واألطفال، وذلك من خاللاأل

المنظمات النسوية وتلك المعنية بحقوق اإلنسان والتنمية والمؤسسات الحكومية لرفع درجة 

الوعي لديهن حول أهمية العمل التي تعدو الجانب المادي لتشمل جوانب معنوية وإجتماعية 

ة والشعور بتقدير الذات من خالل تخطي معضلة المعاالت والمتابعات، أخرى كاالستقاللي

فالتحرر اإلقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي باالضافة  إلى ضرورة 

الترويج ألهمية مساعدة الرجل لقرينته في تحمل أعباء المنزل،  وإلى ضرورة إزالة 

ن خالل قيام المنظمات المعنية بشن وذلك م, التمييز القانوني ضد النساء في حقل العمل

حمالت ضغط على المجلس التشريعي تركز على العالقة الجدلية القائمة بين إنصاف المرأة 

في حقل العمل وبين تنمية ونهوض المجتمع ككل، لتعديل ما ورد من نصوص قانونية 

مجحفة في قانون العمل الفلسطيني، وضرورة  تضمينه صراحة على عدم جواز فصل 
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المرأة بسبب الزواج، إلزامه لصاحب العمل تحمل نفقات الوالدة والعالج والفحص الطبي، 

باالضافة إلى ضرورة تقليصه لساعات العمل للمرأة الحامل وعدم دمجها ضمن إجازة 

 من القانون والتي حددت 103هذا واقرار إلغاء ما ورد في المادة . الوضع التي منحها إياها

تمضيها المرأة العاملة قبل حصولها على إجازة الوضع بأن تكون قد المدة التي يجب أن 

هذا باالضافة إلى ضرورة محاربة التمييز .      ً يوما 180أمضت في العمل قبل كل والدة مدة 

 وضرورة محاربة التقسيم ،الذي يلحق بالنساء من جراء حصولهن على أجور متدنية

وذلك من خالل قيام القائمين على , ةالنمطي لعمل النساء خاصة في المؤسسات الحكومي

السلطة هناك برسم إستراتيجية توازي بين النساء والرجال خاصة في المناصب العليا، هذا 

  .ت على العمل بعد إنهاء تعليمهنباالضافة إلى ضرورة تشجيع الفتيات خاصة المتعلما

  

 نتائج سلبية على صحة محاربة ظاهرة الخصوبة العالية بين النساء الفلسطينيات، لما لها من •

األم بالدرجة األولى وعلى مستوى الفقر والرفاه اإلجتماعي الذي تتمتع فيه األسرة بشكل 

بأنه كلما إزداد عدد , عام، حيث بينت إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الل وذلك من خ. االطفال باألسرة، كلما إزدادت حدة الفقر الذي تعاني منه تلك األسرة 

القيام بحمالت توعوية تثقيفية من قبل المنظمات والجهات المعنية للنساء خاصة في القرى 

والمخيمات لرفع مستويات الوعي لديهن حول وسائل تنظيم األسرة وخطورة الحمل 

وذلك , المتكرر، ومن خالل محاربة ظاهرة الزواج المبكر المتفشية في المجتمع الفلسطيني

 15واج الذي نص عليه قانون االحوال الشخصية والذي حدده بمن خالل رفع سن الز

 عاما كآلية لتخفيف معدل الخصوبة ولرفع مستوى 18عاما، ورفعه ليكون كحد أدنى 

  .الوعي والتعليم لدى األناث 
 

محاربة األمية والتعليم المتدني الذي تعاني منه النساء خاصة في القرى، وذلك من خالل  •

 األهل حول ضرورة وأهمية التعليم للفتاة والعمل على تخليصهن شن حمالت توعوية بين

من المعتقدات التمييزية المتخلفة التي ال ترى منفعة من تعليم الفتاة وتفضل بالمقابل تعليم 

 ومن خالل تشكيل حمالت ضغط منظمة على المجلس التشريعي لسن ،الذكور في العائلة

وذلك ,  للجميع وعلى محاسبة مخالفي هذا القانونقانون ينص على إلزامية التعليم الثانوي

من خالل التركيز على أن التعليم هو إحدى اآلليات الفاعلة لتقليل حدة الفجوات اإلجتماعية 

وفي نفس السياق،تعتبر مسألة تضمين القانون الفلسطيني على مواد . القائمة بين الجنسين

  لمحاربة  ظاهرة التسرب والتسريب في تنص على إلزامية التعليم للجميع بحد ذاتها آلية

 .المجتمع الفلسطيني خاصة بين النساء الريفبات 
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شن حمالت توعوية بين النساء من قبل الجهات المعنية بضرورة حصولهن على حقهن من  •

الميراث، حيث بينت الدراسات بأن أغلب اإلناث في المجتمع الفلسطيني ال يحصلن على 

  .ساءسبب أحد األسباب التي تقف وراء إرتفاع درجة الفقر بين النحقهن فيه، واعتبر هذا ال

  

العمل على تغيير بعض نصوص المواد القانونية التمييزية السارية في األراضي الفلسطينية  •

والتي تعتبر إمتدادا وإنعكاسا للموروث الثقافي وللبنى التحتية األبوية التي تسيطر على 

            ّ                        وبالتالي ال بد  من شن حمالت ضغط من قبل . ك منظومة العالقات اإلجتماعية هنا

المنظمات النسوية وتلك المعنية بحقوق اإلنسان والمرأة بشكل خاص على المجلس 

التشريعي لتعديل نصوص القوانين التالية؛ األحوال الشخصية، األسرة،العقوبات، الصحة 

تخابات  بعض مواد مشروع قانون العقوبات، قوانين اإلن،1996/ 43خاصة  رقم 

  .التشريعية والمحلية 

  

تشجيع النساء الفلسطينيات على اإلنغماس في الحياة السياسية، وذلك من خالل قيام الجهات  •

المعنية بورشات عمل ودورات تثقيفية توعوية للنساء لرفع مستوى الوعي لديهن حول 

, اتضرورة المشاركة في الحياة السياسية، وخاصة الترشح منها على جميع المستوي

التشريعية والمحلية،وربط ذلك بإمكانية تحسين مستوى حقوقهن اإلقتصادية واإلجتماعية 

أسوة بالبالد النامية األخرى كالهند، وفي نفس الوقت محاربة الصورة السلبية التي ترى بها 

 تلك التي ال ترى باألنثى على األغلب كائنا قادرا على ،والنساء االخرياتالنساء نفسها 

  . ناصب قيادية، وذلك لتشجيع المرأة على الترشح وعلى إنتخاب النساء في آن واحدتولي م
 

أما فيما يتعلق بالعنف، والذي يعتبر إنعكاسا لعالقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين،  •

فيجب فضحه من خالل تعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية منها للتمكن من إخراجه 

لعام ومن الفعل الطبيعي إلى غير الطبيعي، وقد تكون الدورات من دائرة الخاص إلى ا

التوعوية التثقيفية للنساء المختصة بمساعدتهن على تجاوز مرحلة الحرج من المجاهرة 

بمثل هذا الجرم الذي يتعرضن له، إلى المجاهرة به وفضحه ومطالبة الحق والرأي العام 

في نفس السياق، ضرورة شن حمالت ضغط و.  بتأمين الحياة الكريمة لهن إحدى الوسائل

من قبل الجهات المعنية على المجلس التشريعي لتضمين القانون األساسي ما قدمتها 

للمؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان من تعريفات لهذا النوع من الجرم، و ربط الصحة 

لحاالت بمفهومها العام بالعنف حيث أنه مع كل حالة قتل، هناك الكثير من اإلصابات وا

هذا باالضافة إلى ما نوقش سابقا من . النفسية غير المحددة والعاهات الدائمة مدى الحياة 
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وباالضافة إلى .ضرورة تعديل بعض ما ورد من نصوص في قوانين العقوبات والصحة 

        ّ                                                                    ذلك، ال بد  من محاربة سلطة وسيطرة وجهاء العشائر الذين أثبتت الدراسات بأن معظم 

 ."ء تتم بمباركتهم والذين ينشطون بشكل كبير في األراضي الفلسطينيةجرائم قتل النسا

  

   : Empowerment              مفهوم التمكين   .      7.2.2

  

                                    ال ينظر إليها في الكثير مـن         ،                                                                       أن فكرة تمكين النساء في المجتمعات العربية ومشاركتهن في التنمية         

ـ                       االمـم   (              ق الدوليـة                                                                                      األحيان على إعتبار أنها حقوق من حقـوق األنـسان التـي كفلتهـا المواثي

                                                       ً                           وغيره من المواثيق، والتي نصت صراحة على أن هذا الحق جزءاً ال يتجزأ مـن                   )     1986 ،       المتحده

             ً                             إلى أنه نادراً ما ينظر إلى هـذه العمليـة           باالضافة   .                                          حقوق االنسان المتكاملة غير القابلة للتصرف

  ن  أل                       وتقوية شخـصيتهن،                                                                             على أنها إحدى الوسائل التي تستطيع النساء من خاللها تحقيق طموحهن          

                                                                                                    فكرة تمكين النساء مقبولة كوسيلة لتحقيق رفاهية أفضل للطفل واألسرة والمجتمع، أمـا موضـوع               

                                          ً                     فإنه يواجه العديد من العقبات، لكونه مرتبطـاً بالخالفـات            ,                                        إنجاز حقوق النساء كهدف في حد ذاته      

                                والعـرف األسـالمي والمعـايير                ً                                                          االكثر عمقاً في المجتمع حول العالقة بين حقوق النساء والقانون           

                                                                                                    التقليدية الخاصة بالنوع اإلجتماعي ومسئوليات األسرة، وكمثال على ذلك، الدعوات الحديثة التـي             

                      وهذا يدل ويؤكد على      .                                                                                     تنادي بتقييد مشاركة النساء في قوة العمل كحل للبطالة المتفشية بين الرجال             

                                                     بة الثانية من حيث األحقية في المنافسة على فرص                      َ                          بأن النساء تَم إعتبارهن في المرت       ،    َ        ً   ما طَرح سابقاً  

   )      2005       واخرون،       نابولي،  .(                                     العمل في المجتمعات الذكورية التقليدي 

  

في المجتمع، بمعنى القدرة   powerإن درجة المشاركة ونطاقها تحدد إلى درجة كبيرة توزيع القوة 

  ً                        عا  بأكمله، إلى المدى الذي                                          ً                 على إحداث تأثير في اآلخر الذي قد يكون فردا  أو جماعة أو مجتم

أي أن . هما وجهان لعملة واحدة  Empowermentنستطيع أن نقول فيه أن المشاركة والتمكين 

                                                               ً                      المشاركة ال تستهدف فقط تنمية المجتمع وصنع مستقبله بل تستهدف أيضا  تنمية ألذات المشاركة 

. الجتماعية على أصعدتها المختلفةوتطوير قدراتها وامكاناتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة ا

ومن هنا فإن درجة مشاركة النساء في الجوانب المختلفة للواقع االجتماعي تقف كمؤشر أساسي 

  )2005واخرون،نابولي، (.على وضع المرأة ومشكالتها، ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع

  

ثة في الحركة االجتماعية بصورة ورغم حداثة مفهوم المشاركة النسائية، وارتباطه بتطورات حدي

                                               ً                                          عامة، والحركة النسائية بصفة خاصة، فان ثمة أشكاال  من المشاركة التقليدية للنساء، وبصفة خاصة 

في مجتمعنا الفلسطيني العربي ال ينبغي تجاهلها، بل إن أي دعوة لمشاركة المرأة الفلسطينية 
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واقع االحتالل وإفرازاته مرهونة في نجاحها، وخاصة في الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية وهو 

في تصوراتنا، باستلهامها وارتباطها بأشكال المشاركة التقليدية المتجذرة في ثقافتنا، مع إفادتها في 

  )2005واخرون،نابولي، (.الوقت ذاته بالمدلوالت الحديثة لمفهوم المشاركة

  

 لتنمية  قضاياها من حيث كونها آلية أساسيةأهميتها وداللتها بالنسبة للمرأة و" المشاركة"تكتسب 

                            ً      ً                                      وهما بعد أن يرتبطان ارتباطا  جدليا ، فالذات أو الشخصية المتفتحة، القوية ،وتنمية الموضوع،ألذات

والمزدهرة والفاعلة هي القادرة على تحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي والسياسي، كما أن النمو 

دى الفرص التي يتيحها لتحقيق مشاركة القطاعات المختلفة االجتماعي بدوره يمكن أن يقاس بم

  .)2005واخرون، نابولي،.(وتفتحها وازدهارها وفاعليته

  

تشترط عملية المشاركة بصفة عامة على درجة معينة من القوة أو التمكين، إذ أن المشارك في 

ع واألهداف التي يرغبها، الحياة اليومية هو فاعل لديه القدرة على الفعل واالختيار وتحقيق األوضا

ومن ثم فإن المشاركة الحقيقية تعني وتفترض درجة الفاعلية وشروط تحققها، وقدرة المرأة على 

تحقيق إرادتها وتطلعاتها على الصعيد االجتماعي على أساس أن السعي نحو القوة عنصر كامن في 

االجتماعية الضاغطة، الفعل االجتماعي، وهو مصدر أساسي لمقاومة التنظيمات والمؤسسات 

وإن  ،لذاتاويرتبط مفهوم التمكين في التحليالت السيسيولوجية الحديثة بمفهومين آخرين؛ تحقيق 

                                                                                  ً المشاركة بهذا المعنى تسير إلى مدى القدرة على الفعل وصنع الظروف ومقاومة الضغوط وصوال  

  .)2005 ،نذير( إلى تحقيق ألذات وتحقيق القوة أو التمكن بإزاء الظروف ذاتها

  

ونستطيع أن نقول في هذا الصدد إن المرأة العربية عامة والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة ما تزال 

تستشعر الكثير من الضغوط المؤسسية االجتماعية التي تعوق مشاركتها في صنع القرار، إن مفهوم 

 ووعيها ومعرفتها  شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي من قدرتها  التمكين هنا يشير إلى كل ما

ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف األصعدة المادية والسيكولوجية واالجتماعية والسياسية ويتيح لديها 

كافة القدرات واالمكانات التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ومن ثم اإلسهام 

ونستنتج  .) 2005 ،نذير( .ةعدصاألالفلسطيني وعلى كافة دني الحر والواعي في بناء المجتمع الم

  :مما سبق بعض خصائص للنساء الريفيات التي عرفناها من خالل الواقع الفلسطيني وهي كالتالي

  

تعيش المرأة الريفية ضمن أسرة ممتدة وتكون هي الركيزة األساسية  :الجوانب االجتماعية •

والد واألرض فيها حيث تعتمد األسرة عليها في قضاء حاجات المنزل والعائلة واأل
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وغاليا تقوم برعاية , والحيوانات وما يتبعها من التزامات لألقرباء والعالقات االجتماعية

  .كبار السن في العائلة والصغار
 
تعمل المرأة بدون مقابل في األسرة رغم أنها الركيزة األساسية لتوفير  :الجانب االقتصادي •

بها تستطيع التصرف به الحتياجاتها متطلبات المنزل والعائلة دون تحديد مبلغ خاص 

الخاصة ورغم اهتمامها باألرض والزراعة وقطف الزيتون والحيوانات والماشية والدواجن 

, تقوم بتوفير الخبز مما يأخذ القسط األوفر من وقتها وتكون هي المسؤولة عن المال

ف على البناء وغالبا ما تكون مسؤولة عن اإلشرا, واالدخار والحفاظ على دخل رب األسرة

وتوفير متطلبات العمال وأحيانا تقوم بنقل األحجار ومواد البناء اإلسمنتية على رأسها 

غير أنها تقوم بنقل الماء على رأسها في بعض القرى نتيجة عدم توفر , لتوفير أيدي عاملة

  .خدمة المياه

  

قوم باالقتراع حسب تتبع المرأة رأي رب األسرة في االنتماء السياسي وت :الجوانب السياسية •

ما يملي عليها أفراد األسرة وال تشارك برأيها الخاص نتيجة قضائها معظم الوقت في 

  األعمال المنزلية 

  

تلتزم المرأة بالعادات والتقاليد وتحافظ عليها ألنها الحماية االجتماعية : الجوانب الثقافية •

رية ألنها تقضي معظم وقتها في وغالبا ما تكون بعيدة عن مشاكل المرأة العص, بالنسبة لها

وهنا نريد دراسة مدى استفادة المرأة التي أخذت  .رعاية العائلة وتقصر في حق نفسها

قسطا ال باس به من الدورات من المؤسسات األهلية النسوية وتأثيره على حياتها في ظل 

الريفية العناية إعطاء المرأة  . األعباء التي تحملها المرأة في ظل الجوانب التي تم ذكرها

الكافية من قبل العديد من المنظمات النسوية، إذ قد ال تغطي خدمات البعض منها تلك 

المناطق، التي بينت الدراسات أنها أحوج فئات المجتمع للعناية والدراية، ومع ذلك فإن 

نشاط جمعية تنمية المرأة الريفية في الريف الفلسطيني يسجل نجاح لها وللحركة النسوية 

  .ككل، ويمثل حافزا للعديد من هذه المنظمات لتنحو حذوها

  

                                                       المنظمات االهلية النسوية والمطلوب منها في الوقت الراهن  2. 3
 

               وكان العمل    ،                                                                                         يعتبر العمل االهلي امتدادا لقيم التكافل االجتماعي التي حضت عليها االديان السماوية           

           وقامـت    ،                     فتفاعل مع احداثه    ،              لمجتمع العربي                            وتطوره انعكاسا لنبض ا     ،                           األهلي العربي في استمراره   
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                                   سجلها التـاريخ المعاصـر،وقد       ،                                                                منظماته بأدوار اجتماعية واجتماعية واقتصادية وسياسية ووطنية      

       الى   ،                وحقوق االنسان   ،                                      الى بروز مفاهيم التنمية البشرية      ،                                           ادت التطورات العالمية في الحقبة االخيرة     

                                                       وارتبط بذلك التوسع في دور هذه المنظمات ليشمل          ، ه                                           وضع االنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدم      

                                                        ادوارأ جديدة في تأطير الناس وتنظيمهم من أجـل           ،        والرعائي ،         والخدماتي ،                        الى جانب الدور الخيري   

   )    2000 ،      واخرون ،    عوده  .(                                     المشاركة الفاعلة في العملية التنموية 

  

                               الضوء علـى واقـع تلـك                وألقى  ،    1989                                                            ولتأكيد ذلك انعقد المؤتمر االول للمنظمات العربية عام         

                                       وربما كان عقد الثمانينات هو عقـد        ،                                                                  المنظمات والتحديات المعاصرة لعملية التنمية في العالم العربي       

                                          وبما ان البـشر هـم محـور تلـك            ،                                        لتطبيق مفاهيم التنمية والديمقراطية     ،                       المنظمات غير الحكومية  

         مثـل    ،                              تشكيل القـدرات البـشرية                                                                فكان البد من العمل على جعلهم غاية التنمية من خالل           ،        المفاهيم

   ،                                                                                                  تحسين مستوى الحاجة والمعرفة والمهارات وتمكين البشر من االنتفاع بهذه القـدرات المكتـسبة             

   )    2000 ،      واخرون ،    عوده  .(                                                                سواء فيما يتعلق باالغراض االنتاجية والثقافية واالجتماعية والسياسية 

  

       كرعاية  ،                            عبء عنها في مجال الخدمات                                                                 قامت المنظمات االهلية على أساس مساندة الدولة وتخفيف ال        

                                           ولكن على هذا الدور ان يتـسع ليـشمل          ،                                       واالرامل وغيرهم من الفئات المهمشة      ،         والمعوقين ،       الفقراء

                                       وصوال لتمكين تلك الفئـات  مـن          ،                                                                 ميادين جديدة مثل التعليم والتدريب وتوسيع المشاركة السياسية       

                                            ان نجاح المنظمـات فـي تنفيـذ األدوار           .                                                           التأثير في رسم السياسات العامة على كافة المستويات         

                                                                                              مرتبطة بتقديم رؤى جديدة تتناول مكافحة الفقر وتمكين المرأة ومساندة الدولة لتقديم              ،              المطلوبة منها 

    مه                                                               خدمات نوعية تكفل لهم المشاركة الحقيقية في عملية التنمية المستدا

  

                             بثقة عن األحزاب السياسية، أو                                                        كانت القضية الوطنية هي األساس في تشكيل األطر النسائية المن

     الن  ،                                                                                         عن الجمعيات الخيرية  األهلية، االنمائية والنسوية وذلك قبل قدوم السلطة الوطنية الفلـسطينية  

              حيـث كانـت     ،                                                                              قضية التحرر الوطني كانت هي االهم من وجهة نظر المؤسسات والمجتمـع ككل            

                                     تمـاعي  كقـضايا مؤجلـة لحـين                                                                         تتعاطى مع القضايا االجتماعية كالمساواة والعدل والنـوع االج        

   )    2006     نزال،  .(      التحرر

  

                             حيث تم التركيـز علـى        ،                                                       مفصال نوعيا في توجهات واسس عمل الحركة النسائية            1978            كان العام   

                             وبدوره كان لالنتفاضة االولى     ،                                                                   تشكيل حركة نسائية قوية تربط الجانب السياسي بالجانب االجتماعي        

                                                            لنساء الرائدات ان يدركن اهمية التنسيق والتعاون بـين                                  التي جعلت العديد من ا     ،                تاثيرأ كبيرأ      1987

                                   تشكل المجلس االعلـى للنـساء           1989               ففي العام     ،                                                  المنظمات النسوية لبناء اسس متينة لهذه الحركة      
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                     وكان هذا دلـيال      ،                      باالضافة الى المهنيات   ،                                                          وتكون من االطر السياسية الفلسطينية التي مثلت الفصائل       

   )    1991 ،        دراغمة  .(                                   توافق ومتطلبات المرحلة في ذلك الوقت                           على بدء حركة نسائية جديدة ت

  

                                                                                                     شكل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن نقلة وتطورات نوعية في تـاريخ الحركـة                

                                                                                              فمن أبرز ما رافق هذه المرحلة من تطـورات، بـروز المؤسـسات النـسوية المهنيـة                   ،        النسائية

ً                        المتخصصة التي جعلت جًل إهتمامها في قضاي                                                            ا النوع االجتماعي، وبهذا إتسمت مرحلة أوسلو،التي                           

                                                                                                 ادت الى  بروز مؤسسات نسوية تخصصية ذات إستقاللية عن األحزاب السياسية،  بتبنيت قـضايا                

   . )    2004 ،     كتاب  (                                                                  المرأة االجتماعية وتفعيل الجدل والنقاش الديمقراطي حول قضايا المرأة 
  

           تعمل  في    ،                مؤسسة تقريبا      2400                    لوطنيه الفلسطينية                                                    يبلغ عدد المؤسسات االهلية في مناطق السلطه ا       

                  جمعية خيريـة        1250                                                                             مجاالت متعدده ومتنوعة ويبلغ عدد الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي           

                                      جمعية وهمية سجلت للعمل وخدمـة          200                                                       مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعيةويقدر بان هنالك        

                                         ولكن بعد حصولها على التسجيل لـم         .          الريفية                                                  الفئات المهمشة وتحت شعار خدمة المراة وخصوصا      

                                                                                                     تتابع اإلجراءات الفعلية لتفعيلها مثل توفير مقر والحصول على تمويل أو عمل دمج مع جمعيـات                

                                                                               مما جعل الممولين يرجعون للوزارة للتاكـد مـن مـدى فاعليـة تلـك                 ،                         فاعلة او اتحادات نوعية   

   )    2007                       رة الداخلية الفلسطينية،     وزا  .(                                          المؤسسات او زيارتها ميدانيا على ارض الواقع

  

                                                                                                       ومن المتعارف عليه لدى الوزارة بان التمويل مرتبط بمدى فاعلية الهيئات اإلدارية وقدرتها علـى               

      حيـث   ،                                                                                              االتصال والتفاعل مع الممولين في الجمعيات الفاعلة مثل مركز المـراة لإلرشـاد القانوني             

              ، وبالمقابـل      2006                  مالي السنوي للعام                 حسب التقرير ال       1330000                         معدل ميزانيتها في العام      وصل

                                                                                                      تجد ان بعض الجمعيات الريفية ال تستطيع ان تدفع اجرة مقرهـا أو عمـل أي بـرامج تـستطيع                    

                                                              اما  المنظمات النسوية الفلسطينية فـي مـدن الـضفة الغربيـة        .                                 النهوض بواقع المراة بشكل عام     

            منظمـة أو       )     PASSIA، 2006 (    87                                                              والقطاع، والتي يصل عددها بفروعها المختلفة إلى حـوالي          

    ).   1.2 (                  موزعة حسب الشكل     أكثر

  

                                                                          نجد ان هنالك اجحافأ في توزيع تلك المؤسسات على الصعيد الجغرافـي              )    1.2 (                 ومن خالل الشكل    

                                                   يقل فيها عدد الجمعيات النسوية بالمقارنة مـع          )                    طولكرم،جنين،نابلس   (                           حيث نجد ان مناطق الشمال    

                                                               لخليل حيث تعد من اكبر المحافظات، اال ان عدد الجمعيـات                                                 منطقة الوسط رام اهللا،وكذلك الجنوب ا     

                                                                                                     النسوية غير كاف لخدمة قطاع النساء وتوفير احتاجاتهن التنموية، وتتمركز تلـك الجمعيـات فـي              



 
 

24

                                                                                                          المدن، بينما تقل في الريف مما يعطي فرصة اقل للمرأة الريفية من االستفادة من تلـك الجمعيـات                  

   .      لراهن                               وخدماتها، وخصوصا في ظل الوضع ا

  

جنين, 2

طولكرم, 3

القدس, 17

غزه, 15

الخليل, 6

بيت لحم, 
10

نابلس, 10
اريحا, 3

رام اهللا, 21

جنين
طولكرم
نابلس
اريحا
رام اهللا
القدس
بيت لحم
الخليل
غزه

 
  

                                             فـي منـاطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                  النـسوية                           توزيع المؤسـسات االهليـة    :    1.2    شكل

) PASSIA، 2006    (     

  

من اجل ضمان تكامل العمل ما بين المؤسسات االهلية النسوية والحكومة يجب العمل على صياغة 

اة في المناطق المهمشة الى اخذ دورها بالشكل سياسات خاصة تشمل التركيز على تمكين المر

الكامل على عكس ما يجري حاليا في التركيز من قبل المؤسسات االهلية النسوية وغيرها على 

تفاق ما بين الحكومة والمؤسسات االهلية العمل داخل المدن الرئيسية لذلك يجب ان يتم اال

 .ركيز على المناطق الريفية والمهمشةوالمؤسسات الداعمة لتغيير سياساتها بشكل يضمن الت

  

                              صـحة المـرأة النفـسية        ،                                                                     عملت الجمعيات النسوية على توفير امكانية للعمل لنساء في مجاالت          و

                                                                                                والصحية، اإلرشاد الصحي والنفسي والتوعية الصحية والتدريب للعاملين الصحيين إلدماج القضايا           

       حمـالت    :                                        فية بين النساء، وومثاأل علـى ذلـك                              ونشر التوعية الثقا    ،                               النفسية واالجتماعية في عملهم،   

                                                                                                       التوعية والتثقيف وتدريب النساء، باإلضافة إلى ما تقدمه هذة الجمعيات من دورات توعوية قانونية              

   .      وحماية



 
 

25

                                                                                                        تتعدد نشاطات المنظمات االهلية النسوية وتتنوع لتشمل العديد من الجوانب المجتعية ولعل اهمها ما              

   :    يلي 

  

وتتمثل بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات واصدار الكتب : ثقافيةاالنشطة العلمية وال •

 .والبحوث الخاصة بالنساء

تشمل مجاالت التوعية جوانب مختلفة مثل السياسية والقانونية :نشطة التوعية ومجاالتها ا •

 .واالجتماعية والصحية 

على مهارات والتدريب ، والمكتبات،مثل دورات الحاسوب: االنشطة التعليمية والتدريبية  •

 والتدريب المهني المتمثل بالحرف ،متعددة الجوانب تتعلق بالقيادة ودعم الذات واالتصال

 .التقليدية كالخياطة 

خدمات تنموية تتمثل بفتح نوادي خاصة بالنساء ودعم مشاريع مجتمعية من خالل التشبيك  •

 .مع مؤسسات المجتمع المحلي 

 .ة وعينية للفئات الفقيرة مثل مساعدات نقدي: المساعدات الخيرية  •

   )2006،عوده،واخرون(.خدمات ارشاد قانوني وحماية للنساء المعنفات •

  

                                                                إجراء تعديالت على العديد من القوانين السارية في األراضـي           ب         النسوية                              لم تنجح المؤسسات االهلية     

       التـي                المؤسـسات                                               على الرغم من وجود عدد قليل من هـذه           .                                     الفلسطينية والتي تميز ضد المرأة      

                            في أجندة نشاطاتهن لتطوير                                   غير انها اعطت هامشا بسيطأ    ,                                        تمارس سياسة الضغط والحشد والتعبئة،      

            ً                                                                                            المرأة مهنياً، وذلك من خالل توفير الدورات التدريبية في مجاالت عدة، لتكون هذه بمثابة الخطـوة                

   .                                                    ً األولى للنساء في قطاع العمل وذلك من خالل تمكينهن مهنياً

  

 إذ يالحظ في هذه النشاطات اهتمامها ،هذه االجمعيات توجهها للعمل النمطيويؤخذ على نشاط 

ومثل هذه النشاطات ال تسد ، وتجفيف الخضروات والفواكه،بدورات الحياكة، وتزيين الشعر

  .االحتياجات الخاصة بالنساء الريفيات 

  

                        رها في مجـال حقـوق                                       اال انها اكثر فاعلية من غي       ،                                              ومع محدودية دور هذه الجمعيات االنفة الذكر      

   ،                               اال انه وضمن هذا الـسياق       ،                                          حيث تولي اهتمامها لالرتقاء بوضع المرأة      ،                        المرأة والنوع االجتماعي  

  ال  ،     ألجلها                التي أنشئت   ،                                                                               وكي تتمكن المنظمات النسوية من النجاح في اجتياز وتحقيق المهام الحقيقية          

                                     حقها فيما أنجزته، ولوضع الخطـوط       ّ                                                                بّد من إلقاء الضوء على إنجازاتها وإخفاقاتها وذلك إلعطائها          

   )    2004     نزال، (  .                              العريضة على ما زال دون المنال
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  : وهي كما يلي)2003،حنان(وهنالك بعض نقاط القوه والضعف لتلك المؤسسات 

  

إعطاء العديد من المنظمات النسوية الفلسطينية العاملة في المنطقة هامش كافي في أجندة  •

ي للمرأة الفلسطينية، لما لذلك من دور كبير في زيادة نشاطاتها للجانب التوعوي الثقاف

الوعي للنساء، األمر الذي يعكس نفسه إيجابيا على العديد من أنماط العالقات التي تحكم 

  . الجنسين في المجتمع الفلسطيني 

إهتمام العديد من المنظمات النسوية الفلسطينية بالعامل الصحي النفسي اإلجتماعي للمرأة،  •

ن ذلك بسبب العنف المبني على النوع اإلجتماعي، الظروف المحيطة واإلحتالل، سواء كا

ومحاولة البعض إدماج هذه القضايا في مناهج التعليم، . تحرشات جنسية وما إلى ذلك 

  . حيث إحدى المحطات األساسية التي تصقل معايير وقيم وسلوكيات األفراد 

                                          ً  افيا في أجندة نشاطاتهن لتطوير المرأة مهنيا ، إيالء العديد من المنظمات النسوية هامشا ك •

وذلك من خالل توفير الدورات التدريبية في مجاالت عدة، لتكون هذه بمثابة الخطوة األولى 

ومع ذلك، قد يؤخذ على .                                        ًفي قطاع العمل وذلك من خالل تمكينهن مهنيا ) النساء( لهن

المجال النمطي لعمل المرأة على نشاط هذه المنظمات في هذا المضمار بأنها تنحو بإتجاه 

الرغم من أهميتها خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إذ 

يالحظ المتفحص لنشطات العديد من هذه المنظمات في هذا المجال، بأنها إما تكون دورات 

 .  حياكة، تزيين شعر وتجفيف خضروات و فواكه وما إلى ذلك

أة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي في تأسيس بيت آمن للنساء المعنفات نجاح مركز المر •

فعلى الرغم من أن هذه المعضلة، تغيب بشكل مطلق . والمعرضة حياتهن للخطر في أريحا

ّ                                             من معظم أجندة المنظمات النسائية، إال أن  نجاح هذا المركز بتأسيس هذا البيت في أريحا،                                       

ية ككل، وبنفس الوقت، يعد عامال مشجعا للعديد من يعتبر بمثابة إنجاز للحركة النسو

المنظمات التي تمكنها مقدراتها المادية واإلجتماعية من فعل ذلك على الحذو بإتجاه هذا 

 . الهدف

نجاح المنظمات النسوية بتعديل قانون اإلنتخابات بغض النظر عما يشوبه من إخفاقات من  •

 .وجهة نظر نسوية

سوية بدور الوعي الجندري الذي يتمتع به عمال الضبط إهتمام بعض المنظمات الن •

، لجهة عقدها دورات تدريبية لهم حول ... )أطباء، رجال شرطة ( اإلجتماعي الرسمي 

 .كيفية التعامل مع حاالت االعنف الجنسي والجسدي وما إلى ذلك 

أة من نجاح الحركة النسوية ككل وبمساهمة كبيرة من طاقم شؤون المرأة في تمكين المر •

إستصدار وثيقة السفر دون إذن ولي أمرها الذكر، وتمكين المراة األرملة من إستصدار 
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وضمن هذا السياق، تمكين األم من إجراء . وثائق السفر لطفلها دون موافقة ولي أمر الطفل

حساب بنكي لطفلها في البنوك المحلية بعد أن كان األمر حقا لألب فقط، لما لذلك من 

 . ح هذه الحركة بتغيير صورة المرأة من كائن غير مؤهل إلى مؤهلإيحاءات بنجا

ّ                                     مساعدة النساء المعنفات من نواحي قانونية، وحري  باالشارة هنا ما يقوم به مركز المرأة  •                                             

 . "لإلرشاد القانوني واإلجتماعي من تمثيل قانوني لضحايا العنف في المحاكم
 

  :)2003،حنان(سويةالنقاط التي تؤخذ على المنظمات النأما أهم 

  

على الرغم من أهمية التعليم، إال أنه لم يحظ بعناية مناسبة من قبل المنظمات النسوية  •

الفلسطينية، سواء تعلق األمر بتوفير مدارس، محاربة ظاهرة التسرب والتسريب، خاصة 

د في المناطق الريفية حيث تكثر الحواجز العسكرية األسرائلية التي تحول دون وصول العدي

  .من الفتيات لمدارسهن التي توجد على األغلب في المدن المجاورة

عدم إيالء موضوع عمل المرأة اإلهتمام المناسب، وذلك باألساس لعدم رعاية معظم  •

  . المنظمات النسوية  مسألة توفير الحضانات لألطفال والمشاريع المدرة للدخل 

سبا في أجندة عمل هذه المنظمات، عدم إعطاء صحة المرأة ببعدها الفيزيائي هامشا منا •

والذي قد يعود لعوامل مادية على األغلب، إذ إقتصر إهتمام معظمها بصحة المرأة النفسية 

اإلجتماعية التي ال شك لها تبعات إيجابية على صحة المرأة بمفهومها العام، ومع ذلك، 

 .  هذه المنظمات يعتبر توفير عيادات صحية خاصة في القرى النائية أولوية من أولويات

غياب موضوع توفير البيوت اآلمنة للنساء المعنفات وهن كثر في المجتمع الفلسطيني من  •

 . معظم أجندات  هذه المنظمات

ٍ                                  عدم إيالء موضوع المشاركة السياسية هامشا كاف  من العناية من قبل هذه المنظمات،  •                                          

 على عدة منظمات لجميع خاصة في مدينتي الخليل وجنين، وبنفس الوقت، إقتصار تغطيته

 . المناطق الفلسطينية 

عدم إعطاء المرأة الريفية العناية الكافية من قبل العديد من المنظمات النسوية، إذ قد ال  •

تغطي خدمات البعض منها تلك المناطق، التي بينت الدراسات أنها أحوج فئات المجتمع 

رأة الريفية في الريف الفلسطيني  ومع ذلك فإن نشاط جمعية تنمية الم،للعناية والدراية

يسجل نجاح لها وللحركة النسوية ككل، ويمثل حافزا للعديد من هذه المنظمات لتنحو 

 .حذوها
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عدم منح المرأة الالجئة العناية المناسبة من قبل العديد من المظنمات النسوية، والذي قد  •

ذي على الرغم من أهميته، يعود إلعتقاد هذه المنظمات بأن نشاط األونروا هناك كافي، وال

 .يجب أن يرافقه نشاط من قبل المنظمات النسوية الفلسطينية العاملة في المنطقة

عدم نجاح المنظمات النسوية بإجراء تعديالت على العديد من القوانين السارية في  •

األراضي الفلسطينية والتي تعتبر تمييزية ضد المرأة على الرغم من وجود عدد ال بأس به 

 هذه المنظمات التي تمارس سياسة الضغط والحشد والتعبئة، وكأمثلة على ذلك، جمعية من

المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طاقم شؤون المرأة، مركز الدراسات النسوية، مركز 

. المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، مركز القدس للنساء وجمعية تنمية المرأة الريفية

لنجاح المحدود لهذه المنظمات في هذا الحقل، إال أنها لم تتمكن بعد من وعلى الرغم من ا

ومع ذلك، ال يمكن إلقاء المسؤولية المطلقة لذلك على هذه . تسجيل تلك اإلنجازات المرجوة

المنظمات بمفردها، إذ تتحمل مسؤوليته العديد من الجهات والتي تضم المجتمع المدني 

 .اتها المختلفة، الرئاسية والتشريعية وما إلى ذلكبكافة مكوناته، والدولة بمؤسس

غياب شبه مطلق للمنظمات النسوية من دهاليز صياغة مسودة الدستور الفلسطيني، وذلك  •

على الرغم من وعي هذه المنظمات ألهمية الدستور ولدوره في صيانة أو هدر حقوق 

  .المرأة

.  مراكز صنع القرار بنسب مقبولةعدم نجاح هذه المنظمات بتمكين المرأة من الوصول إلى •

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، إال أنه يحتاج للعديد من الشروط الواجب أن ترافق 

جهود المنظمات النسوية جنبا إلى جنب لتتمكن المرأة من االمشاركة السياسية الفاعلة في 

لتقبل المرأة مؤسسات صنع القرار، ولعل من أهم هذه الشروط نضوج المجتمع بأفراده 

 ومع ذلك، ،بدورها القيادي، رفع مستوى الوعي للمرأة لتدعم المرأة في اإلنتخابات وغيرها

يبقى العامل القانوني المساند األقوى للمرأة الفلسطينية في هذه المرحلة، بالتالي، يجب أن 

في تكثف هذه المنظمات جهودها مع جهود منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك الفاعلة 

مجال حقوق اإلنسان، لتغيير قانون اإلنتخابات التشريعية والمحلية بشكل ينزع الخط 

 .  وصول المرأاة لمراكز صنع القرار

  ."غياب المراكز النسوية في العديد من المناطق الفلسطينية، خاصة في الريف •

  

 ، تقدم المراةوالمطلوب من هذه المنظمات في الوقت الراهن العمل على سد الثغرات التي تعيق

وللوصول لذلك يجب العمل على تدعيم مكانة النساء اقتصاديأ واجتماعيأ وزيادة مشاركتها 

 ولتحقيق ذلك يجب اجراءبرنامج عمل للتغيير يهدف الى تحقيق المساواة النوعية فيما ،السياسية

السلطة داخل  وتعديل هياكل  ،وتوفير االمن االقتصادي،يتعلق بامكانية الوصول للفرص المتاحة
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االسرة ومن خالل حلول السوق للنساء والتي تحتاج الى التوفيق بين مسؤوليات االسرة 

 ويتطلب ذلك ،باالضافة الى عمل اتجاه ضاغط من اجل تطبيق برنامج السياسة النوعية،والعمل

  باالضافة الى،الوصول الصحاب القرار وتزعم عملية االصالح وتبني تحالفات من اجل التغيير

  ،تضمين أكبر عدد من النساء في الحياة السياسية، من شأنه ان يدعم التغيير على مستوى القاعدة

 ،سد الفجوات النوعية في التعليم والصحة: وتواجه المراة عدة تحديات على جبهة النوع االجتماعي 

ة وصنع القرار  وزيادة تضمين المراة في العملية السياسي،زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة

  )2006 ،البنك الدولي(
  

                               لتدريبية والنظريات ذات العالقة     امج ا          تقييم البر     4.2

  

                                                                                                              من الحقائق التي ال جدال فيها الدور الفعال الذي يلعبه التدريب في تنمية قدرات النساء  سواء كـن                   

       وهنالك  ،      لمجاالت                                                                           وتأثيره ايجابيا على تعديل السلوك وبناء ألذات  والتوعية في جميع ا            ،            عامالت أم ال  

                                                                                                          جدل وأسئلة تطرح عن جدوى هذه البرامج والتكلفة العالية لها، وما هو العائد المـادي والمعنـوي                 

            توفيق،عبــد  (                                             وهــل هــو ملمــوس علــى جميــع المــستويات ،                            المــنعكس علــى المتــدربات 

                 إن الوسـيلة     ،                                                                         وهذا يتوافق ما تم طرحة في العديد من االدبيـات الـسابقة الـذكر              ، )    2007       الرحمن،

                                                      لـذا يلقـى اهتمامـا متزايـدا مـن المنظمـات              ,                                                ضلى في تنمية الموارد البشرية هي التدريب           الف

   )    2006 ،        واخرون ،      الطائي (        المعاصرة

  

           والتـي    ،                                                                                              ويمكن النظر للتدريب على انه عملية متكاملة تحتاج لتضافر  كافة الجهود لتحقيق اهدافه             

     هـي   "                  ويعني التـدريب   ،           لتي تعتريها                                                                من خاللها تستطيع المراة الريفيه من مواجهة كافة المشكالت ا         

                أو النـشاط     )    2006                   الطـائي واخـرون،    (                                                              تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد باالتجاهات و الدوافع        

                                                                  ً                                 المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات واالتجاهات التـي تجعلـه صـالحاً لمزاولـة عمـل                

                                     بان االستمرارية شرط اساسي لفاعلية                                               وبنظرة تحليلية للتعريفات السابقة نجد       ، )    2001            السيد،عليوه، (  ما

  )         وبشرية   ،     مادية (                  وعلى انها جهود     ،                                                       والمرتبطة باالتجاهات والدوافع لدى المراة الريفية       ،            تلك البرامج 

   .                                           تكلف الكثير من الوقت والجهد االنساني لتحقيقة

  

     لـة                                                                                                  ويمكن االشارة الى أن عناصر جودة التدريب لتحقيق تدريب فعال في إطار المنظومـة المتكام              

                          من التقنيـات الهادفـة       ) backage (                         باستثمار باقة مترابطة     ،                                        ألنشطة وفعاليات تنمية الموارد البشرية    

                                ، التي تكسب المراة الريفية       )                القدرات،المهارات ،                المستوى المعرفي  (                                   إلى إحداث التأثير المستهدف في      
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   رف                                                                                                    مهارة في أداء العمل المطلـوب منهـا فـي الزراعـة او غيرهـا مـن المهـارات والمعـا                    

   )    2006 ،              الطائي، واخرون  (                                                              تمكنها من تغيير اتجاهاتها و زيادة كفائتها الحالية والمستقبلية ،        والخبرات

  

  )2000باشا، (:وعليه فان الغرض من التدريب هو

  

  .زيادة اإلنتاج واألرباح •

  . رفع معنويات •

  .تخفيض النفقات •

  . تحسين الجودة •

  سد النقص في القوى العاملة •

  

                  وللتوضيح ينظر    ،                                                               لق من مبدا المشاركه في تحديد االحتياجات التدريبية للنساء                             والتدريب كمفهوم ينط  

                         وفي ضوء مبررات ودواعي      .        التقييم و ،       التنفيذ و ،                                                   الية كعملية تتكون من ثالث عناصر وهي التخطيط         

                                                                                                     التدريب وأهدافه يتم تشكيل فريق عمل يشرف على تخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب ويقوم على قياس               

                                                       والمرتبطة ارتباطأ كليأ بطبيعة وخصوصية المـراة         ،                                      التدريبية الفعلية للبرنامج التدريبي              االحتياجات  

       وضرورة  ،                             واإلمكانيات البشرية والمادية   ،               وتحديد المضمون  ،                                  مع تحديد االهداف المراد تحقيقها     ،       الريفية

      نـده                                                                                                     تشكيل فريق عمل للتدريب يقوم بإعداد وتنفيذ وتقويم البرنامج التدريبي ومتابعتـه ويكـون ع              

   )    2006 ،     اخرون ،      الطائي   (                                             المقدرة على مناقشة الفئة المستهدفة من التدريب

 
                                                                                                           وبشرح مفصل لتلك العملية نولي  اهتماما كبيرا للتخطيط النـه يـرتبط  ارتباطـأ كليـأ بتحديـد                    

                             تشير إلى أن هنالك نقص معين Need              ، حيث ان كلمة  )Training Needs (                    االحتياجات التدريبية 

                                                           فانه يدل على أن النقص يمكـن معالجتـه أو إشـباعه            (Training)          ا تدريب                        في نواحي معينه، أم   

                                                               على انها  األداة الرئيسية التي يمكن من خاللهـا تحديـد             :                                        بالتدريب، ويعرف االحتياجات التدريبية     

                                                                                                       مجاالت تطوير وتنمية أداء األفراد من خالل العملية التدريبية وان المـشكالت الحاليـة المتعلقـة                

       جانـب   ،                                                                                  يمكن عالجها بالتدريب وهو ما يطلق علية القابلية للتدريب، وتتاثر بجانبين                         باألداء الحالي 

                  جوانـب وخـصائص      :               وجانب ضـعف     ،                                                يتمثل بمهارات ومعرفة وقدرات يكتسبها المتدرب       :      قوه  

                                                                                             ت غير مرغوبة لدى الفرد يراد بها تغييرها او استبدالها بخصائص وصفات مرغوبـة عـن                   صفا و

   ،                والسلوك،والعالقات   ،                                             لصفات والخصائص في الجانبين مرتبطة باألداء                    وقد تكون ا    ،             طريق التدريب 

   )    2006 ،     اخرون ،      الطائي   ( .                          او بنمط التفكير او الشخصية
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هنالك ربط بين استراتيجية المؤسسات والبرنامج التدريبي، وال بد من أن نجد جدوى من 

 حيث يشمل ،ة التدريبيةاالستثمار في مجال التدريب والتنمية، فال بد من استخدام مفهوم األنظم

  )2006الطائي، واخرون،( :هذا المفهوم أربعة أوجه وهي 

  

   ،                          وتحليل على مستوى المهام    ،                                        ويقصد به تحليل على مستوى المؤسسة       :                   احتياجات الموجودات  •

  .                       وتحليل على مستوى األفراد

    )                  مبادىء التعلم  ،                  األهداف، االستعدادات  (                تصميم البرنامج  •

   ).               تنمية اإلدارة  ،            خارج المؤسسة  ,             اخل المؤسسة              طرق التدريب د (       التنفيذ •

   )        السلوك ،        التعلم ،           إعادة العمل (        التقييم  •

  

تحديد المتطلبات،  :وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التخطيط ألي برنامج  تدريبي فعال يحتاج الى 

 وتحديد افضل الوسائل طرق اختيار،وتحديد األهداف، وتحديد المحتويات، وطرق اختيار المشاركين

وهنالك  ثالث مستويات ،)اخرون،الطائي(وسيلة للتنفيذ، واختيار المنشات والمرافق المناسبة، 

لتمكين المراة الريفية في البرنامج التدريبي تتعلق بزيادة معرفتها لحقوقها وتوعيتها وتعليمها، 

هات تنموية مع تضمين البرامج على توج،وتمكينها بمهارات تؤهلها للعمل واالستقاللية االقتصادية

ينقسم التدريب من حيث النوع  و)عبد الرحمن،توفيق(تتطابق مع متطلبات االحتياجات الخاصة بها 

إلى عدة أنواع،  وتتعدد وجهات النظر حول أنواع التدريب فيصنفها كل وفقا لرأيه، ولكن االنواع 

يات النسوية، االكثر شيوعا هي التدريب الجماعي والذي يعتبر النوع المعمول به في الجمع

ومما ال جدال فيه أن التدريب ال يلعب هذا  ).2000باشا،(والتدريب الفردي الذي قلما استخدامه

إن تخطيط التدريب وتنظيمه يبدأ . الدور بفعالية واقتدار إال إذا تم بصورة علمية مخططة ومدروسة

ت حسب سلم ماسلو الذي بتحديد االحتياجات، وبتحفيز الدوافع لدى النساء لتتوافق مع االحتياجا

  )2006، واخرونالطائي) (1.2 (شكل سلم هرمي ممثال بالشكل رتب االحتياجات اإلنسانية على 

  

وتفترض هذه النظرية بان الحاجات االنسانية تمثل رغبات تتولد داخل النفس البشرية وتختلف 

في بلد مثل السويد وتتنوع من فرد آلخر باختالف التوازن النفسي للفرد،او من مجتمع آلخر، ف

مؤكد ان االحتياج يختلف عنه في فلسطين،النك هنا  تولي االمن اهمية  في بعض األحيان عن 

الحاجات الفسيولوجية، وبمقارنة احتياجات هرم ماسلو نجد ان بعض النساء قد بلغن مرحلة تحقيق 

ا نسال أنفسنا، لو تساوت الذات وبالمقابل  نجد نساء ال زلن يبحثن عن الحد االدنى من الكفاف، وهن

جميع النساء في االحتياجات لبدى انه شيء غير واقعي، وعلينا كمجتمع مكون من مؤسسات أهلية 

وحكومية أن تسعى للبحث بطرق علمية  وموضوعية عن االحتياجات وإعطائها األولوية في 
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لك ارتباطأ وثيقأ  بين التخطيط للبرامج التدريبية،اما في الجمعيات الخيرية النسوية فنجد ان هنا

شروط الممول واستمرارية تلك البرامج التدريبية، او مدى توافقها مع احتياجات النساء،  والتعرف 

على ما لدى النساء الريفيات من مشكالت تواجههن في الحياة اليومية والمستقبلية، ومن خالل هذا 

البرنامج مع احتياج النساء،،وعند البحث تم التطرق والسؤال من خالل االستمارة عن مدى توافق 

دراسة المراة الريفية نجدها تبحث عن احتياجاتها ضمن الواقع المعاش لديها ويتفاوت االحتياج بين 

امرأة ألخرى، فحين كنا نتحدث عن تمكين النساء وإعطائهن األدوات والوسائل الالزمة لذالك فال 

ن، وخلق دوافع لديها تتوافق مع نظرية ماسلو بد من أن يتم أوال إشباع الحاجات األساسية لديه

  .خالل وضع رؤى جديده واقعية تجعل المرأة مستقلة ومعتمدة على ذاتها وتتخلص من تبعية الرجل

  

  
  

  )2006الطائي، واخرون، (تصنيف ماسلو للحاجات:  2.1شكل 

  

طة بها من ان المجتمع يمارس ضغوطات اجتماعية على المراة من خالل شبكة العالقات المحي

 مما يشكل لديها عدة ضغوطات اجتماعية تضطر ،االسرة او السياسات العامة او الموروثات الثقافية

 ومهما عملت الجمعيات لتوعيتها وتعريفها بحقوقها اال ان ،المراة للرضوخ لها لترضي المجتمع

شير فرويد الى ان حيث ي،التاثير ال يعطي نتائجة بسبب االعتقادات واالتجاهات التي زرعت لديها

االتجاهات السطحية ممكن تغييرها اما االتجاهات االساسية فمن الصعب ازالتها وتعديلها، واستحالة 

ولكن ممكن أن تنشئ محفزات تجعهلها تتطلع ،على الجمعيات ان تغير معتقدات سلبية لدى النساء
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لتجارب أوالخبرات المتكررة ومن الوسائل التي تتكون بها اتجاهات المرأة ا،للمستقبل بكل ايجابي

 فالخوف من قيادة السيارة قد يتكون نتيجة حادث ،الفريدة والجزئية التي لم تتكرر اال مرة واحدة

 فاالحداث المؤلمة أو الفاشلة التي تأتي بدال من الرضا تؤدي الى تغيير االتجاه ،سير واحد مر به

  )2001،العيسوي(

  

التدريبي ان يترك انطباعا ايجابيا لدى تلك النساء لتتكون  يجب على البرنامج ،وبناءأ عما سبق

  .لديهن اتجاهات تنصب باهداف التنميه وتفعيل دورهن في البناء والتحرر 

  

   :             تقييم التدريب   .     1.4.2

  

                                                                                                   لالجابة على سؤال البحث، والمتضمن من يقيم البرامج التدريبية؟، وعن جدوى التدريب، وأسـئلة              

                       وخصوصا فـي العـالم      ،                                              ريبية عن الجدوى من ذالك المجهود والتكلفة                                   تطرح في نهاية كل دورة تد     

                                                                                                           العربي، الن اإلدارة العربية لم تقدم رؤيا أو تقريرا أو استراتيجية عربيا عن تقييم البرامج صناعة                

                                                                                                           التدريب العربية،  بالمقابل نجد الجمعية األمريكية تصدر تقريرا سنويا للتدريب والتنمية في نهايـة               

                                                                                     ابتكر كيرك باتريك حديثا طريقة لتقييم تلك البرامج باسلوب علمي وموضوعي، ضمن                         كل عام،وقد   

     )    2007       توفيق،  (  :              اربعة مستويات

  

                يعـرف بفكـرة      :                                          ان المشاركون سـعداء فـي البرنـامج؟            هل ك    ): Reaction (          ردة الفعل  •

                    مكان الدراسـة،     ،           المدربون  ،                                                             المشاركين عن برنامج معين بما في ذلك المواد التي درست         

                                                  ويحدد هـذا العامـل اسـتمرارية للبـرامج           ،   الخ    ....                   طريقة التدريس     ،             هيالت المتاحة     التس

                                                   وقد تم قياس ردة الفعل مـن خـالل االسـتمارة              .                                   والتصدي ألسئلة واستفسار المشاركين   

  .                                                                           بالرضا او عدم الرضا عن تلك البرامج من قبل النساء التي اعدت من قبل الجمعيات 

  

                                                            المشاركون؟ يرتبط بقيـاس وتعلـم المبـادىء والحقـائق                      ماذا تعلم     : (learning)  :       التعلم •

                                                                                             واألساليب والمهارات المقدمة بالبرنامج التدريبي، ويجب أن تتوفر مؤشرات قابله للقيـاس            

                                                                               وتطرقت اإلستمارة في اسئلتها الى المهارات التعليمية التي تـم اكـسابها              .               مثل اإلختبارات 

   . خ  ال .                                         للنساء من محو امية ومهارات حاسوب وانترنت 

  

         يـستخدم                                                               هل غير المشاركون من سلوكهم بناءا على ما تعلمـوه ؟              ):Behavior (        السلوك   •

                                                           وتشترك عوامل أخرى لقياسه مثل المقارنـة قبـل البرنـامج     ،                           هذا لقياس كيفية أداء العمل 
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                                                             بحثنا في اثر الدورات على عالقاتهن وسلوكهن والتغيير في           .                               وبعده او متابعات لمدى بعيد    

   .                                    ارات وطرق التفكير الخاصة ببناء الذات               األسرة واخذ القر
  

      جمـع                                                             هل اثر التغيير في السلوك على حياتهم بـشكل عـام؟           :         النتائج      ):(Results         النتائج   •

                                وكان السؤال األهم ما النتائج       .                                                            البيانات قبل البرنامج وبعده بمعزل عن المتغيرات األخرى       

      ومـن    .                   ت مهنية وغيرها                                                                    التي تمت بعد التدريب من حصولها على عمل او اكتساب مهارا          

                                                                                                     يقيم هذه البرامج، والمتعارف علية هو التقييم النهائي الذي يتم من قبل المتدربات في نهاية               

                                                                                            كل برنامج تدريبي من خالل االستبيان الذي يعد اكثر شيوعا من غيره من ادوات برنامج،               

               مؤسسات دولية                                                                     وتقييم المؤسسة، وتقييم الممولين للمشروع ككل في حال تم تمويله من قبل 

  

  :تحديد االحتياجات التدريبية. 2.4.2

  

  :تهدف عملية تجديد االحتياجات التدريبية في النهاية إلى اإلجابة على سؤالين هما

  

  من هم األشخاص المطلوب تدريبهم؟ •

 ما هو نوع التدريب المطلوب لهم وما مداه الزمني؟ •

  

  :ع من االحتياجات التدريبية هيهناك ثالثة أنوا االحتياجات التدريبية، فأنواعأما 

  

  احتياجات خاصة •

  نتيجة لحاجات شخصية   •

  االحتياجات الفردية •

  

وتعني تحديد الفرد الذي يحتاج إلى التدريب وفي أي مجال بمعنى آخر تحديد الخبرة والمعرفة 

  والمهارة التي يحتاجها الشخص

  

مهارة والخبرة والسلوك الالزم  تحديد المعرفة والفتعني: بمشكلة ماخاصة الحتياجات أما اال

لمواجهة المشاكل والصعوبات مثل الفتيات المعتدى عليهم وكيفية الحفاظ على النفس ومجابهة 

  .المعتدي وتحتاج الى دورات متخصصة للدفاع عن النفس
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  .باإلضافة إلى ما سبق فانه يمكن تقسيم االحتياجات التدريبية من حيث الزمن إلى حالية ومستقبلية

المستقبلية هي المرتبطة بخطط التنمية والتطوير والتغيرات المتوقعة  .حالة هي المرتبطة بالحاضرال

  .سواء كانت فنية، مالية أو إدارية

  

من ضرورة تخطيط التدريب وتنظيمه الن إجراء  تحديد االحتياجات التدريبية فتنبع أهميةأما 

هد والمال حيث يصعب صياغة أهداف                               ٍ                 التدريب دون تخطيط يجعله غير مجد  وهدر للوقت والج

التدريب وقياس العائد منه دون تحديد لالحتياجات التي هي الخطوة الرئيسة في تخطيط وتنظيم 

  .التدريب

  

  : فتمثلت فيمصادر االحتياجات التدريبيةأما 

  

  .النساء المستهدفات •

  .اهتمامات المؤسسة •

  .وجود مشكلة ما أو ظاهرة •

  

الفئة المستهدفة المعنية بالتدريب  :، هي تحديد االحتياجات التدريبيةاألطراف المشاركة في عملية

 .ينحصر دوره في تحديد ما يمكن ان يقوم به هو شخصيا لتطوير أدائه ومقابلة احتياجات تطوره

المدرب ومصمم البرامج التدريبية وينحصر دوره في تحويل االحتياجات التدريبية إلى برامج و

  .تدريبية

  

ة إلى أن مشاركة هذه األطراف في تحديد االحتياجات التدريبية تتداخل أحيانا وتختلف تجدر اإلشار

  )2000باشا،(.      ً                          أحيانا  حسبما تمليه ظروف كل مؤسسة

  

                  الدراسات السابقة     5.2

  

لم يكن الرجوع للدراسات السابقة، ذات الصلة باالمر اليسير، على الرغم من تعدد الدراسات 

عام، وال شك بان االدبيات والدراسات التي تناولت المراة وعالقتها بالنوع المتعلقة بالمراة بشكل 

االجتماعي في فلسطين كثيرة ومتنوعه، فمنها ما اخذ الجانب السياسي او االقتصادي او التعليمي 

الخ، وبسبب القناعة باهمية دور المرأة في التنمية واعتبارها شريكة وركيزة اساسية فيها لدى ...

وسيتم .  ألنها لم تخصص المرأة الريفية،، إال أن هذه الدراسات رغم أهميتها  تبدو محدودهالكثيرين
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 بمحورين االول يتناول الدراسات الخاصة بالمراة والثاني تناولت تناول بعض الدراسات المتعلقة

  :التدريب في المجاالت المختلف وهي كالتالي 

  

  :بتنمية المراةدراسات خاصة . 1.5.2
 

بعنوان النساء اللواتي يرأسن اسر وسوق العمل في األراضي   )2006 ،بزرة وآخرون(دراسة 

تناولت الدراسة بعض الخصائص لألسر التي ترأسها نساء في المدن والريف  : الفلسطينية

 حيث سجلت الخصائص االجتماعية واالقتصادية والدخل والحيازات ،والمخيمات الفلسطينية

ظهرت الدراسة أن نسبة النساء في المجتمع والتي ترأسه نساء هي وأ.الزراعية وظروف السكن

ويليها %) 9( ذكر، وان معدالت المؤهل العلمي كانت هي االعلي في الحضر 155 أنثى لكل 121

، وقد تجاوزت نسبة البطالة في مجتمع الهدف على مستوى %)7(وأدناها الريف %) 8(المخيمات 

في الريف والحضر، وتشير % 49مقابل % 60المخيمات االراضي الفلسطينية حيث كانت في 

من األسر الفلسطينية التي ترأسها نساء لديها حيازة زراعية وتنتشر الحيازات % 11النتائج إلى أن 

ألسر التي تقع تحت خط % 10مقابل % 12الزراعية بها األسر التي تقع فوق خط الفقر بنسبة 

من % 51العامالت حسب التجمع السكاني موزعة بنسبة الفقر، وأظهرت النتائج ان معظم النساء 

في المخيمات، وأشارت الدراسة إلى أن % 14.5من الريف و % 34.5المناطق الحضرية و 

مجتمع الدراسة خارج القوى العاملة قد تفاقمت في الريف حيث وصلت نسبة النساء خارج قوى 

عشوائي طبقي، وقد أوحت الدراسة  أسرة موزعة بشكل 186، وقد سجلت عينة البحث %50العمل 

أن يتم تشجيع انخراط النساء في جميع المجاالت ودعمها من قبل المجتمع على المستويين الحكومي 

   .واألهلي

  

تتضمنت هذه الدراسة ثالثة أوراق عمل، لعدد من الباحثات الفلسطينيات، )  1997،تراكي( دراسة

احتوت الدراسة  وقد،عي في ملف التنمية البشريةقدمت في ورشة عمل بعنوان دمج النوع االجتما

ثالثة أوراق عمل، تناولت الورقة األولى الفرص والمعيقات أمام دمج النوع االجتماعي في عملية 

التنمية البشرية، منها التعليم ودور المكانة والثروة والقيم والمعايير االجتماعية والنظرات التقليدية 

 تناولت بشكل مختصر التفرقة بين مفهوم النوع االجتماعي الذي يتعلق للمرأة، أما الورقة الثانية

باألدوار االجتماعية لكل نمن المرأة والرجل وتقسيم العمل والجنس ومفهوم التنمية البشرية 

المستدامة، أما الورقة الثالثة تحدث حول المرأة واإلفقار في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث 

  .ا منها وصول المرأة للتعليم والخدمات الصحيةتناولت عدد من القضاي
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هدفت تلك الدارسة لدمج ،،دمج النساء في العمل المأجور في فلسطين )1998 ،حمامي(دراسة 

النساء في العمل المأجور، وتوصلت الدراسة فيما يخص المرآة الريفية أن الطبيعة التقليدية للزراعة 

رص التعليم والتدريب تعتبر األسوأ مقارنة بالرجل حيث أن الفلسطينية المبنية على العائلة، وان ف

المؤسسات المتهيئة للنساء شبه معدومة وان التدريب المهني في فلسطين يتسم بحاجة وكمتطلبات 

  . سوق العمل

  

، تناولت أربعة 1998 بعنوان  المرأة الفلسطينية والتنمية )2006، وآخرون،عبيدات ( دراسة اما 

أن التنمية بدون مشاركة المرآة الفعالة تبقى تنمية منقوصة، وقام بها عدد من أوراق تأكد على 

الباحثين الفلسطينيين وتناولت الورقة األولى مدخل شامل لتحليل مسالة المرآة والتنمية وركزت 

الورقة على أهم العقبات التي تواجه المرأة الفلسطينية مثل االحتالل ومصادرة األراضي، األمية، 

 نسبة النساء في المجاالت المهنية، وتدني أجور النساء بالمقارنة مع  الورقة األولى أفادت وتدني

تلك الدراسة إلى تدني نسبة النساء الموظفات في البلديات والمجالس القروية وعدم مشاركتها في 

خطط التنمية الورقة الثانية أفادت أن البلدان التنموية أغفلت . اختيار المشاريع التي تخدم المرأة 

   .1997- 1996الورقة الثالثة ملف التنمية في فلسطين من , االحتياجات األساسية والحقيقية للمرآة

  

تحت عنوان دراسة خاصة بفاعلية المنظمات ) 2004 مركز االعالم والمعلومات للمراة،(دراسة 

والنوع االجتماعي تناولت دور المنظمات األهلية في تعزيز الديمقراطية ، النسوية في قطاع غزه

واعتمدت في حينها كافة المنظمات التي قامت بنشاطات وتم نشرها في الصحف الرسمية ثالث 

 111 منظمة اعتبرت فاعلة ووجهت 88مرات على األقل خالل ذلك العام، بناء عليه تم اختيار 

ا أشارت إليه سؤال حول الديمقراطية والنوع االجتماعي والنتائج التي حصلت عليها شبيهة جدا بم

يجب التركيز على القضايا واإلشكاليات التي أبرزتها هذه الدراسة ويمكن اعتبارها بمثابة . الدراسة

تقييم خارجي لهذه المؤسسات، وتركز على ما هو مشترك بينها وتحدد نقاط القوة والضعف بالنسبة 

كيز عليها من اجل تعزيز لها والتي تمكن الجهات التدريبية من تحديد المجاالت التي يمكن التر

  . البناء المؤسسي لهذه المنظمات وتطوير وصفها

  

        فــؤاد    .                مثل دراسـة د    ،                                      التي تناولت قضايا المرأة الريفيـة      و                                       إن معظم الدراسات العربية المتوفرة      

         جامعة  -                        استاذ علم االجتماع   -      2003                                                   أوضاع المرأة الريفية وقضايا النوع اإلجتماعي             الصالحي  

                                                               معرفة واقعية عن أوضاع وإحتياجات والقـضايا التـي تهـم                                مان، والتي تناولت             مؤسسة ا   ،     صنعاء

                                            الخاصة بدراسة حالـة المـراة الريفيـة          )     1988              جامع، واخرون،  (           ودراسة    ،                        المرأة الريفية اليمنية  

                             نـشر اللجنـة االقتـصادية       ،           بحث ميداني  ،                                               تقييم دورها ومكانتها وبرامجهـا التدريبيـة        :          المصرية  
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                                                                            والتي استهدفت التعرف على مداخل تنمية المراة الريفية وطبيعة ادوارها           . ،  يا                     واإلجتماعية لغربي آس  

                    وحـصر وتقيـيم      ،                                                                       ومعوقات فاعلية أدائها ومؤشرات ومحددات مكانتها باألسرة والمجتمع         ،       الراهنة

                                                                                                           برامجها التدريبية والتعليمية في مجاالت اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية المتكاملـة، اال ان هـذه               

                                                                                                    ات اخذت جوانب معينه للمراة الريفية العاملة في الزراعة والتي ترتفع نسبة االميـة لـديها                      الدراس

    .          بشكل كبير

  

                  رسالة ماجـستير،    ،                                                           بعنوان المشاركة السياسية للمراة الريفية فـي فلـسطين           )      2004 ،     الشيخ (       دراسة  

                والتـي حالـت                                                                                           جامعة بيرزيت،  قد سلطت الضوء على على المعيقات التي واجهتها المرأة الريفية              

                                                                                               دون المشاركة الفعالة على الصعيد السياسي، وكانت من أهم نتائج البحـث أن المـرأة الفلـسطينية      

                                        ونوع العمل للمراة وقـد اعتمـدت         ،                                                                الريفية تتأثر بمتغيرات الحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي      

    .                         الدراسة  المنهج التحليلي

  

                                                          هلية ودورها  في المرحلة  النضالية وتحولهـا بعـد                                                        تنوعت  الدراسات التي تناولت المنظمات اال      

                                                     واعتبارها مكونأ رئيسيأ من من مكونات المجتمع         ،                                                   اتفاقية اوسلو الى منظمات أهلية تنموية وحقوقية      

                                                  دور المرأة الفلسطينية في الهيئات والمنظمـات                      ورقة عمل حول      .)    2003      قمر،   (                 المدني،ففي دراسة 

                                                                     طينية لحماية حقوق الالجئين فبراير بعنوان المـراة الفلـسطينية                       الهيئة الفلس   :        إعداد                الغير حكومية 

                                                 هدفت الدراسة الـى القـاء الـضوء علـى            ،                                                      والمنظمات النسوية الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني     

                                                                                                      إحتياجات المرأة الفلسطينية، وعلى المشاكل التي تعترض طريقها وتحول دون تقدمها فـي الحيـاة               

                                               وتم تصنيف المحاور األساسية التـي شـملتها       ،                     لفلسطينية وأولوياتها                                أسوة بالرجل بموضوع المرأة ا    

             التعلـيم،   ،       العمـل   :                                                                               الدراسات موضع البحث إلى سبعة محاور تتضمن كل من المجـاالت التاليـة              

                                                            واظهرت الدراسة بان  هنالك غياب آليات تنفيذية لتطبيق          .                  الصحة والعنف     ،          القانون  ،        الفقر  ،       السياسة

                  العمل وسـيلة          وان                                                    دمة التي تراعي حقوق األنسان والمرأة بشكل خاص،                               القوانين والنصوص المتق  

                                                                                                   للتمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء، حيث ان التعليم  هو وسيلة للتمكين اإلجتماعي واإلقتصادي             

                                                                   وأشارت الدراسه الى ان الفقر يؤدي الى نقص المشاركة في صنع            ،                                والسياسي والثقافي في آن واحد    

   .                            اإلجتماعية والمدنية والسياسية                  القرار في الحياة

  

فقد وجدت ان بين مجموع . وقامت بدراسة المؤسسات األهلية، وحصة قطاع المرأة الفلسطينية

 مؤسسة 39                              ِّ                                           المؤسسات التي رصدها مكتب المنس ق العام لألمم المتحدة في الضفة الغربية يوجد 

وجد من بين مجموع وفي غزة ي. نسوية متخصصة، إضافة لتسع مؤسسات للمرأة والطفل

هذا من .   ُ                        ت عنى بشؤون المرأة والطفل18 مؤسسة أهلية نسوية متخصصة، زائد 25المؤسسات 
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حيث العدد، أما من حيث الوظائف والمهام، فتجمع هذه المؤسسات بين الخدمات االجتماعية 

أشارت الدراسة إلى أن . الخاصة بالمرأة والعائلة وبين المهام الثقافية والحقوقية والتدريبية والتأهيلية

، حيث  بادرت المرأة بتشكيل الجمعيات واالتحادات 1921العمل المؤسسي الذي نظم منذ عام 

وكانت النساء المتعلمات أول . النسائية، وقامت بأدوار فاعلة في الحياة االجتماعية الفلسطينية

 الوطنية الكبرى والمخاطر                                                       ّ         المبادرات  في ذلك الوقت للدخول إلى الحياة العامة والتصد ي للمهام

وأشارت الدراسة إلى أن  المرأة الفلسطينية استمرت .التي بدأت نذرها في أوائل القرن العشرين

ّ   ً      ً                            على مر المراحل التاريخية، لكن باستراتيجيات أكثر تطو را  وشموال  حيث بدأت حركتها تمتد لتشمل                                                    

ماعية، وما زالت تعمل مؤسسات نسوية فئات شعبية واسعة ونساء ينتمين إلى مختلف الطبقات االجت

                                      ً                                              تشكلت في األربعينات وال زال دورها مشهودا  له في خدمة الشعب الفلسطيني على امتداد نكباته 

وفي مناطق اللجوء والشتات شكل االتحاد العام للمرأة  . المتتالية مثل االتحاد النسائي في نابلس

 فروع له في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني داخل                 ً          ً      ً         الفلسطينية عنصرا  استقطابيا  واسعا  وتم بناء

لكن ظروف االحتالل حالت دون استمرار عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة . وخارج الوطن

 عاد ليمارس نشاطه في مناطق السلطة الوطنية وال زالت 1993بعد عام .                ًطيلة عشرين عاما 

وأشارت الدراسة إلى التحديات التي . العراقفروعه قائمة وتؤدي مهامها في لبنان، مصر، سوريا و

 :واجهت المرأة الفلسطينية وهي

 
      

إن العامل الرئيسي هو المشكالت االجتماعية التي أصابت العائلة الفلسطينية ومنها استشهاد  •

.. أعداد كبيرة من الرجال أو اعتقالهم، التشرد واالغتراب واللجوء وتدني مستوى المعيشة 

وهكذا ... جتمعات التي تتعرض للحروب تختل فيها النسبة بين الرجال والنساء وأن الم,الخ

فالمرأة الفلسطينية وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، كما أدركت بصورة مبكرة أن العمل 

  .المؤسسي المنظم هو السبيل إلى التقدم لألمام

يل وتقديم العون بغض عملت المؤسسات األهلية النسوية في مجاالت الصحة والتعليم والتأه •

النظر عن حجم مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي المباشر، فقد ظلت معظم 

القيادات التاريخية على رأس المؤسسات النسوية التي قدمت وال زالت مهام إنسانية كبرى 

  .ذات مضامين وطنية وقومية

ى الجديد في الحركة النسوية تجاوبت اتجاهات في الحركة النسوية الفلسطينية مع المنحن •

العالمية، فخصصت منظمات تعنى بالتصدي للعنف العائلي واالجتماعي ضد المرأة 

واستغرقت في البحث النظري حول الحقوق اإلنسانية للمرأة والطفل وأسست مراكز بحث 

وعلى أهمية هذا االتجاه المتقدم إال انه بالغ في االنعزال عن األوساط . متخصصة بذلك

فالعناوين . شعبية الواسعة التي ال زالت بحاجة إلى من يأخذ بيدها وينظم جهودها وقدراتهاال
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على .                          ُّ                         ً                           المذكورة أعاله استقطبت الن خب النسوية وأبعدتها نسبيا  عن القاعدة النسوية الواسعة

 ً ا  أية حال فقد كان لنتائج إعادة االحتالل اإلسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أثر

  .     ً                                                   كبيرا  في إحداث صدمة ثقافية وحضارية وسياسية لدى هذه النخب

  

                                 ُ                                  ّ                      وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن ت عيد أو توازن حساباتها مرة أخرى لتت جه نحو الفئات الشعبية 

              ّ                                                                       األوسع والتي تصد ت بعناد ليس له مثيل لحماية كرامة الشعب الفلسطيني ووحدته وحقه في تقرير 

                    ً                                           إنه يجب الرصد الدقيق  ألوضاع المرأة الفلسطينية الناجمة عن الدمار   .ل الوطنيالمصير واالستقال

لكن من المتوقع أن . الهائل الذي أحدثه جيش االحتالل في الحياة المدنية الفلسطينية لم تتضح بعد

تواجه المؤسسات األهلية مصاعب إنسانية كبرى نتيجة استشهاد ما يتجاوز األلفين وجرح حوالي 

وهذا يعني آالف النساء األرامل .              ً                                ة وعشرين ألفا  واعتقال عشرات اآلالف من المناضلينخمس

ناهيك عن المشكالت الكبرى التي حلت باألطفال نتيجة اإلعاقات . وآالف العاطلين عن العمل

  .وسوء التغذية والحرمان من التعليم وكل ما يتعلق بالحياة الطبيعية

  

   :                     في المجاالت المختلفة         التدريب ت     تناول       دراسات   .      2.5.2

  

                  التعليم العام                                                      تقويم البرنامج التدريبي لمديرات ومساعدات مدارس      "           بعنوان    )    2002      عوض، (       دراسة  

           البرنـامج                                                       شارت الدراسة الى مجموعة اهداف أهمهـا تقـويم            وأ   ، "                                  في كلية التربية للبنات بالرياض    

                                        لعـام بالمرحلـة الثانويـة اثنـاء                         مدارس التعليم ا                                                  التدلريبي لالدارة المدرسية لمديرات ومساعدات      

                               اما عن متغيرات الدراسة فهي        .                                في البرنامج وتقديم التوصيات                                  لتحديد نقاط القوه والضعف      ،      الخدمة

       محـور                        ويتـضمن البرنـامج      ،      التخصص ،                المؤهـل العلمي   ،                     عدد سنوات الخبره    ،          المرحلة  ،       الوظيفة

                                    ا اعتمدت الباحثة االستبانة كاداة           وكم  ،                   وفعالية التدريس   ،                                 وتحقيق االهداف وفعالية المقررات    ،      االعداد

                                      واشتملت علـى عـدة محـاور وهـي          ،                                                         للدراسة للحصول على البيانات الالزمة من عينة الدراسة       

                             بالضافة لـسؤال مفتـوح       ،                   وفعالية التدريس   ،                           وفاعلية المقررات الدراسية   ،              وتحقيق االهداف  ،      االعداد

           على جميـع                    نة واجريت الدراسة                                                 كما اشتملت على بيانات اولية عن خصائص العي        ،                البداء المقترحات 

                                                                     ،لقياس واقع برنامج االدارة المدلرسية المقام في كلية التربيـة           )                    المديرات والمساعدات  (               افراد العينة   

  ه       1422-    1421                                    خالل الفصل الثاني للعام الجامعي       ،                                                 للبنات االقسام االدبية بمنطقة الرياض التعليمية     

                                                     التي توصلت اليها الدراسة الى نجـاح بـرامج                           ومن أهم النتائج    .                  مديرة ومساعدة    20             وبلغ عددهن   

                                                           وفي تطوير مهارات المتـدربات االداريـة والتربويـة           ،        والتنظيم ،        والتخطيط ،          في االشراف          التدريب  

                             اثارا سلبية علـى نتـائج                       اال ان هنالك       ،                                                          التعليمية، واحداث تغييرات سلوكية في العالقات االنسانية      

                      ولم يحقـق البرنـامج    ،                           نظري في التدريب كالمحاضـره                                          التدريب بسبب استخدام االسلوب التقليدي ال  
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                       واوصت الدراسة الى     ،                                                                         اهداف مرضية في تنمية قدرات المتدربات ضمن االحتياجات التدريبية لهن         

                                   واستخدام اساليب حديثـة فـي        ،                                                                   االهتمام بتدريب المديرات اثناء الخدمة وتعديل افكارهن وتطويرها       

   .          ي التدريب                                 والتركيز على الجانب التطبيقي ف ،       التدريب

  

                                                                        برنامج تدريبي مقترح لتنمية السلوك الـديمقراطي وسـلوك التفاعـل            "        بعنوان   )    2000    فرج، (       دراسة  

                                                                 هدفت الى التعرف على اثـر اسـتخدام البرنـامج التـدريبي             "                                     االجتماعي عند تدريس مادة الفلسفة      

              وك التفاعـل         وسل  ،                                                                                 لمجموعة من المعلمين الذين تم تدريبهم على تنمية مهارات السلوك الديمقراطي          

                             والذي تم تطبيقه على عينة      ،                                                              كما هدفت الى الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح         ،        االجتماعي

                           التي اكتسبوها في مجـال                                                                          كما هدفت الدراسة الى قياس مدى تمكن المعلمين من المهارات             ،       الدراسة

             ومهـارات    ،  عي                                ومهـارات لتفاعـل االجتمـا       ،                         ومهارات اتخاذ القرار    ،                       مهارات السلوك االنساني  

                                                       حيث قامـت باختيـار ثالثـين معلمـا وقـسمتهم             ،                                   واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي     .        التدريس

                          ،مجموعة ضابطة تتكون من     )                                    العمر،الخبرات،وعددالدورات السابقة    (                              مجموعتين متكافئتين من حيث     

            ريبي علـى                                                     معلما  وقامت الباحثة بتطبيق البرنامج التد         15                                      معلما واالخرى تجريبية تتكون من         15

                      واعتمدت الباحثـة     ،                 ساعات اسبوعية   4                  اسبوعا بواقع      16                      واستغرق البرنامج     ،                   المجموعة التجريبية 

                                                        فـي مجـال الـسلوك االنـساني ومهـارات التفاعـل                                                      استبانة تحتوي علـى مجموعـة فقـرات         

                                        وتوصلت الدراسة الى نتائج اهمهـا        ،                                وتم توزيعها على المجموعتين     ،                ومهارات التدريس  ،        االجتماعي

                      وهذا يوضح فاعلية     ،                                                       لصالح المجموعة التجريبية والتي تلقت برنامج تدريبي                        فروق واضحة        وجود

                                                 وخلصت الدراسة الى مجموعة توصيات اهمهـا        ،                                                    البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على المتدربين      

   ،                                                                                                    عمل برنامج تدلريبي اثناء الخدمة لزيادة المهارات االجتماعية واكـسابهم الـسلوك الـديمقراطي             

   .    كبر  أ                         الهتمام بهذا الموضوع بشكل   وا

  

                                                                        اتجاهات متدربي شرطة رام اهللا والبيره نحو اثر التدريب على ادائهم            "        بعنوان   )    2006 ،    عوده (       دراسة  

                                      على اتجاهات متدربي شـرطة رام اهللا                                                            ويتمثل الهدف االساسي لهذه الدراسة في التعرف          ،       الوظيفي

   ،    2005                        لغاية كانون الثـاني           2004             نون الثاني                                                          والبيره نحو اثر التدريب على ادئهم الوظيفي من كا        

                               بشكل سلبي على اداء مـستوى                       مما ينعكس     ،                                                     في ظل انخفاض االداء لدى افراد الشرطة الفلسطينية       

                                                                              وكما تهدف هذه الدراسة الى التعرف على اسباب التي تكمن وراء هـذه               ،                          الخدمة المقدمة للمنتفعين  

            والـذين    ،                                      من موظفي جهاز الشرطة الفلسطينية         موظف   )   108 (                            اشتملت عينة الدراسة على      ،       الظاهره

                                                                                                  تلقوا برامج تدريب ذات موضوعات متعددة يقيمها جهاز الشرطة الفلسطينية بهدف تدريب كـوادر              

                                      واقتصرت الدراسـة علـى العـاملين                         في تلك الفتره،                          مستوى ادائهم الوظيفي                             واعادة تاهيلهم لرفع    

                                                     من العاملين بـرامج تـدريب متنوعـة ومتعـددة،                                                             بمحافظة رام اهللا والبيره بسبب تلقي نسبة جيدة         
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                                                                واستخدمت عدة اساليب احصائية لغرض التحليل منها اسـلوب           ،                                   واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي   

   ،                                                                                     وكانت من اهم النتائج الى وجود فروق في االداء الوظيفة تعزى لمتغير العملر              ،              االحصاء الوصفي 

                                            ، واظهرت نتائج الدراسة وجـود مؤشـرات         ،     دريبي                والمحتوى الت   ،             وزمن التدريب  ،               والمؤهل العلمي 

                                                                    اثر ايجابي بالمستوى المطلوب السباب متعددة منها توزيع امـادة                                               سلبية للتدريب ولم يكن للتدريب      

                                       وليس اضافة الـى النيـة التحتيـة         ،                                            واختيار المتدربين من قبل رؤسائهم لهم       ،                       التدريبية بعد الجلسات  

                                                      الدراسة الى مجموعة توصيات اهمها تنفيذ التـدريب                  وخلصت    ،                        ومعظم الدورات نظرية    ،       للتدريب

                                       واالهداف المنعـسكة فـي هيكليـة         ،            واالتجاهات  ،                                               وفقا لسياسة واستراتيجية تدريب محدد الجوانب     

     .         الشرطة 

  

                                                                          اثر دافعية المعلمين الداخلية والخارجية في االستفادة مـن البـرامج            "        بعنوان    )     2003 ،    شاور (       دراسة  

                                         المعلمـين والمعلمـات مـن البـرامج                                           الدراسة الى تحديد مدى استفادة            هدفت     ، "                  التدريب التطويرية 

                والتخصص واثـر    ،                                         وكما هدفت ايضا الى اثر كل من الجنس        ،                                   التدريبية التطويرية حسب تصوراتهم   

                        وتم استخدام المنهج     .                                                                                 التفاعالت الثنائية والثالثية في درجة االستفادة من برامج التدريب التطويرية           

                                              معلم ومعلمة من مـدارس محـافظتي رام اهللا             )    428 (                       ة عشوائية مكونه من                 واختيار عين  ،        التحليلي

                              نسبة االستفادة غير مرتفعـة              الى ان                    وتوصلت الدراسة      ، ة ا د أ                        واستخدمت االستبانة ك    ،               والبيره والقدس 

                           واوصت الدراسـة بـضرورة        ،                                                                      نسبيا وان هنالك فروق تعزى لمتغير الدافعية الداخلية والخارجية          

                   وعلـى التطـوير    ،                                                                 دوافع الداخلية لدى المعلمين لما لها االثر االكبر في االسـتفادة                         االهتمام بتنمية ال  

    .                                                         مثل البحوث االجرائية والتعلم الذاتي والممارسة التاملية  ،      المهني

  

                                                                     الواقع التدريبي والتدريب المأمول علـى االحتياجـات التدريبيـة           "        بعنوان    )     1999        الجنيدي، (       دراسة  

          -    1998                      فـي الفتـره مـن          ،   "                                من وجهة نظرهم ونظر رؤسـائهم         ين                               للمشرفين التربويين في فلسط   

   ،                       التربوين في فلسطين              المشرفين   من )   231 ( ن                           وتكون مجتمع الدراسة م     ،                    وهي دراسة مقارنة            1999

                                                        الفنيين لمديري التربية والتعليم في كافة المديريات                   والنواب    ،                     قسام االشراف التربوي   ال       رئيسا   )  25 (

                           وفي مركـزي التطـوير       ،                                              ومسؤولي التدريب في وزارة التربية والتعليم      ،   نية                          التربية والتعليم الفلسطي  

     165                               وتكونت عينة الدراسـة مـن          ،                                                                      التربوي في دائرة التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث الدولية        

                                             عدم وجود فروق بين وجهة نظلر المـشرفين                                           واظهرت نتائج الدراسة ان هنالك       ،        رئيسا   21        مشرفا و 

               االحتياجـات                                                                    في درجة الواقع التدريبي وفي درجة التدريب المامول علـى                             ووجهة نظر رؤسائهم  

   .                  التدريبية للمشرفين

  

   :                                   قد افادت الباحثة على الصعيد االتي  ،                                   مما ال شك فيه ان هذه الدراسات وغيرها و
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   .                                             ساعدت في صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة الحالية •

  .                                   ساعدت في تصميم البحث واختيار االداة  •

                                                                                 التاكيد على ضرورة توفير دراسات تخص المراة الفلسطينية في الجوانب  كافة                       ساعدت في    •

                                                                                          لكنها بالرغم من الدور الذي ادته في توسيع نطاق المعرفة حـول عمـل المنظمـات فـي             

                                                 انها اخذت قطاعات متخصصة للمراة ولكن بـشكل           :     االولى                      فقد امتازت بنقطتين       ،      فلسطين

                       ظهرت قصورا في عـده       وا .                        لمنهج العلمي في البحث                                       والثانية بان البعض منها اعتمد ا       .    عام

  :           نواحي اهمها

  

o  تقييم اداء الجمعيات                    .   

o  تقييم البرامج والمشاريع التنموية                                 .   

o قلة االهتمام بدراسة اوضاع المراة الريفي                                      .  
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  منهج واجراءات الدراسة
  

  قدمة م1.3

  

 بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها في ،يهدف هذا الفصل الى توضيح نتائج الدراسة وتحليلها

  . وسيستعرض اهم االستنتاجات التي تخص موضوع الدراسة ،التحليل االحصائي

  

                  واجراءات الدراسة       منهجية      2.3

  

                               شكلة الدراسة، فهو يعمل على                                    استخدامه كطريقة لمعالجة م        تم                                      المنهج التحليلي هو االسلوب الذي      

       وذلـك    .                                                                                      وصف الظاهرة او المشكلة المراد دراستها، ورصد األبعاد والمضامين التي تتكون منهـا        

                                                                                                       لفهمها وتقديم تصور وصفي حولها، ثم يأتي بعد ذلك العمل على تحليلها وتفكيك التراكيب التـي                 

                                ي للمتغيرات والمؤشرات التـي                                                                       تتكون منها المشكلة، وربط النتائج باالسباب، وتقديم وصف تحليل        

   .                           تالمس المشكلة موضوع الدراسة 

  

                حدود الدراسة3. 3

  

   :                          جاءت حدود الدراسة كما يأتي
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المؤسسات األهلية النسوية المتخصصة في قطاع المراة والمقدمة لخدمات مباشرة للنساء  •

وتم حصر تلك , عامة ومنهن الريفيات والمسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

جمعية المراة , ,جمعية المراة العاملة , طاقم شؤون المراة : لمؤسسات وهي كالتالي ا

ولقد تم اختيار تلك ،ومركز المراة لالرشادر القانوني،وجمعية إنعاش األسرة،الريفية

 :ليةالمؤسسات لالسباب التا

o  متخصصة في مجال المراة مؤسسات اهلية نسويهالنها .  

o طة الوطنية الفلسطينية كافة تعمل على مستوى مناطق السل.  

o  تزيد ميزانيتها السنوية عن المليون دوالر سنويا.  

o  2000لعام ) 1(مصوبة الوضاعها القانونية وفقا لقانون الجمعيات الخيرية رقم .  

  

 واللواتي استفدن من البرامج التدريبية من 59- 18 النساء الريفيات من سن :حدود بشرية  •

 .ة المشار أليها سابقا المؤسسات األهلية النسوي
 
                                                       ويتواجد العدد األكبر فيها من المؤسسات الفاعلة في         ،                        محافظة رام اهللا والبيرة    :              حدود مكانية    •

   .                         مجال تمكين وتدريب المراة 
 
                 نتيجة لنهاية       2003                             وتم تحديد ذلك منذ العام        ,     2007        حتى       2003               منذ العام     :            حدود زمانية  •

                      وتسهيل التنقـل بـين    ،                         السلطة الوطنية الفلسطينية                                      االجتياحات االسرائيلية على كافة مناطق   

  .                                  ولتوفر دراسات ووثائق تهم البحث ،                                          المناطق الفلسطينية وخصوصا بين القرى والمدن

  

                عينة الدراسة 3. 4

  

                                                  وقد تـم اختيـار العينـة بطريقـة العينـة            ،      متدربة   )   150 (                                      أجريت الدراسة على عينة مكونة من       

         وتـم     ات         استمار    106                               عليهن شروط الدراسة، اعتمدت                         متدربة  تنطبق        150             وتم جمع     ،        المقصوده

   .                                        ستمارة لعدم استكمال المتدربات من تعبئتها   ا  44      اسقاط 

  

        طويلـه       كانت           االستمارة            أيضا أن                                                      الصعوبات التي واجهتها الباحثة في هذا الجانب                    من ضمن        وكان

                في الجمعيات      ت                       اثناء انعقاد الدورا                                                   وتم توزيعها من قبل الجمعيات على المتدربات                       وتحتاج لوقت، 

    ).   1.3 (                            وقد تم توزيعها حسب الجدول  ،        وتعبئتها
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  المؤسسات االهلية النسوية  العينة حسب توزيع: 1.3جدول 

  
  عدد االستمارات  عدد المتدربات سنويا  اسم  الجمعية  الرقم

  التي وزعت
والتي % 10تمثل عينة البحث ( 260             إنعاش األسرة   1

  ) متدربة39تساوي 

35  

  25  25          المراة         طاقم شؤون   2

  30  462                       تنمية المراة الريفية    3

  30  60                      جمعية المراة العاملة   4

  30  40                             مركز المراة لإلرشاد القانوني   5

  150  626         المجموع   6

  

                                                                                                      ويتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمـع الدراسـة والعينـة                

                                                               اتبعها الباحث في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شـرح                                                  وشرح الخطوات واإلجراءات العلمية التي    

                                                                                                 مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت فـي             

  .       الدراسة

  

                     أدوات جمع المعلومات  3. 5

  

   :                             تمثلت ادوات الدراسة فيما يأتي

  

                                 شكل رئيـسي علـى االسـتمارة،                                        في جمع البيانات تم االعتماد ب       :  )   1.3      ملحق     (        اإلستمارة •

                                                                                     واالتصال الشخصي وبشكل ثانوي على مراجعة االدبيات ذات العالقة بموضوع  الدراسة،            

   :                                                                                               وقد تم تطوير االستمارة لتشمل ثالث مجاالت  لتقييم البرامج التدريبية على النحو التـالي              

                 لعام للبـرامج                        مجال محور التقييم ا                                        ثات وعالقتها بتقييم تلك البرامج،                         مجال خصائص المبحو  

   .                                                             مجال تقييم البرامج الخاصة بدعم الذات وتنمية القدرات القيادية                   من محتوى وادوات، و

  

                                                                                                       وتم تعبئة االستمارة من قبل المتدربات، بعد انتهاء الدورات التي تم االلتحاق بها اثناء اعـداد هـذه          

                       االنتظار لحـين عقـد                                                                                    الدراسة، وكانت هذه من اهم الصعوبات التي واجهت الباحثة، حيث كان يتم             

   .                             دورة تدريبية لتعبئه االستمارة 
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                                                                    تم عمل ثالث مقابالت مع بعض القائمين على تلك المؤسسات ومنسقي             :                    المقابالت المعمقة    •

  .                                                                    التدريب للبرامج  التدريبية في المؤسسات االهلية النسوية  موضوع البحث  

                                       ا إلى مدى اهتمام الباحثة المتواصل                           كما تم اإلشارة سابق     :                                     التحليل من خالل التجربة الميدانية     •

                                                                           وذلك بحكم عملها الذي مكنها من المالحظة قدر المستطاع وهي ميـزة ال               ,                بهذا الموضوع   

                            تظهر لدى الباحثين العاديين 

   .                                                           مراجعة التقارير والوثائق الصادرة عن المؤسسات األهلية النسوية •

  

                  صدق أداة الدراسة  3. 6

  

ـ                                                    حثة بشكل اولي، ومن ثم تـم عرضـها علـى ال                                             تم اعداد االستمارة من قبل البا                   شرف وثالثـة      م

                                ، حيث تـم االخـذ بمعظمهـا         )   2.3      ملحق     (                                          والحصول منهم على مالحظاتهم وتعليقاته           تخصصين م

                مستهدفات من     10                                                                                        وتعديل االستمارة قبل البدء بجمع البيانات، وبعد ذلك تم تعبئة االستمارة من قبل              

                                                              تم اجراء التعدبالت الالزمة على االستمارة بعد االختبـار                                                   النساء كاختبار قبلي لالستمارة، ومن ثم     

   .                                   القبلي، وتعبئتها من الميدان بعد ذلك

  

  ثبات األداة 7.3

  

                          جاءت معامالت الثبـات       قد       ً                            ، ووفقاً للجدول المبين ادناه، ف                                                 استخدم الباحث معامل الثبات كرونباخ ألفا     

   . )   2.3     جدول    (                           مرتفعة لتناسب اغراض الدراسة

  

  )كرونباخ ألفا( امل الثباتمع: 2.3جدول 

  

   معامل الثبات  المجال

  )كرونباخ ألفا(

                                                                              مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفـذة          

                            في المؤسسات األهلية النسوية

0.88  

  0.95                                           مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية

  0.96                                          مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية

  0.97               الدرجة الكلية
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                 إجراءات الدراسة  3. 8

  

                        لها وهذه الخطـوات            التخطيط                                                                     تم إجراء الدراسة وفق خطوات علمية منظمة كي تخرج وفق ما تم             

    :   هي
 

 .وضع االستبيان بصورة منظمة ومرئية •

 .تم عرض االستمارة على المشرف، وثالثة مساندين آخرين •

ة التي تمثل موضوع الدراسة وتنطبق عليها شروط دراسة مجتمع الدراسة وأخذ تحديد العين •

 .الدراسة

 .اخضاع االستمارة لتجربة قبلية •

 .توزيع اإلستبيانة وأخذ االستجابات عليها من عينة الدراسة •

 وإدخالها إلى الحاسوب بشكل ، وتدقيقهاجمع االستبيانات من أفراد العينة وفرزها وتصنيفها •

 .رموز

  إلى الحاسوبإدخال استجابات أفراد العينة •

 .تم تدقيق البيانات المدخلة والتاكد من عدم وجود اخطاء في االدخال •

 ).SPSS(                      ً                          عولجت البيانات إحصائيا  عن طريق البرنامج اإلحصائي  •

 .تم استخراج البيانات من تكرارات، وجداول تقاطعية، وفحوصات احصائية •

 .الوصول إلى النتائج ونقدها ومناقشتها •

  

             المتغيرات3. 9

  

   :                            لت متغيرات الدراسة فيما يأتي   تمث

  

    :        لمستقلة ا            المتغيرات  ) 1
 

        دبلـوم   . 4                 بكـالوريوس        . 3                  دبلوم متوسط        . 2           ثانوي       . 1  :                           المستوى التعليمي للمتدرب   •

        دكتوراة . 6          ماجستير    . 5       عالي   

          أرملة     . 4         مطلقة     . 3          متزوجة     . 2         عزباء     . 1  :                  الحالة االجتماعية  •

       أعمل ال . 2        أعمل     . 1  :                الحالة العملية  •
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      ربـة   . 5                        عاطلة عن العمل           . 4               موظفة           . 3             زراعة         . 2            مصنع         . 1  :               طبيعة العمل    •

     أخرى . 6          منزل      

                 قطـاع أهلـي       . 3                 قطاع حكومي        . 2               قطاع خاص        . 1  :                               القطاع االقتصادي لمكان العمل    •

         ربة منزل . 6                   عاطلة عن العمل      . 5           غير ذلك     . 4

  .  3                        3000-    2001       مـن   . 2               شـيقل            2000         أقل من     .  1  :                   دخل األسرة الشهري   •

       شيقل    6000        أكثر من   .  6        6000-    5001  .  5        5000-    4001  .  4        4000-    3001

  

                                                                                  تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهليـة النـسوية مـن وجهـة نظـر                 :                المتغير التابع   )  2

  .         المتدربات

  

                    المعالجات اإلحصائية  3.  10

  

                 وذلك باسـتخدام     ) spss (                    للعلوم االجتماعية   ة               الحزمة االحصائي                                         من اجل معالجة البيانات تم استخدام       

  :                          المعالجات اإلحصائية التالية

  

    .                                  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية •

      ).Independent-Samples T-test (                            اختبارات لمجموعتين مستقلتين  •

   .(One Way ANOVA)                    تحليل التباين األحادي •

   .                   معامل ارتباط بيرسون •
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  عرض النتائج 

  

   مقدمة 1.4

  
 التي ، حيث يتم عرض ومناقشة لنتائج االستمارة،يتناول هذا الفصل عرض للنتائج ومناقشتها

وثانيا ،تحتوي على ثالث محاور تشمل متغير خصائص المبحوثات وتاثيرها على عملية التقييم

 وتوقيت ،لتدريبية ويحتوي على درجة رضى المتدربات عن البرامج التدريبيةالتقييم العام للبرامج ا

 ،ومشاركتها في تقييم البرامج،واداء المدربين، ومشاركتها في تحديد اهداف الدوره،الدورات

بعد عملية جمع المعلومات عولجت إحصائيا ،والمحور الثالث تناول محور تنمية المهارات القيادية

 SPSS) (Stastical Package for(برامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام حزمة ال

Social Science ( وفيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:  

  

   النتائج المتعلقة بخصائص العينة2.4

  

توضح االشكال المبينه ادناه خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات الحاله العمليه،وطبيعة 

  . والعمر،ودخل االسره الشهري،والمستوى التعليمي،حالة االجتماعيةوال،العمل

  

  :                       ً                      خصائص عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة العملية. 1.2.4

  

  :                       ً                      توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة العملية  )1.4(يوضح الشكل 
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توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة العملية      

24.5

75.5
أعمل
ال أعمل

  
  

  ير الحالة العملية                       ً     توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغ: 1.4شكل 

  

 حيث ،العمل تمثل النسبة االعلى من المتدربات بان المراة العاطلة عن) 1.4(يتضح من الشكل رقم

 ويعزى مشاركتها بالتدريب ،، وتعتبر نسبة عالية اي تمثا معظم العينة%75.5وصلت النسبة الى 

رصة عمل توجد لها دخل لتهيء لنفسها امكانية الحصول على مهارة او حرفة تمكنها من ايجاد ف

  .يجعلها تستقل اقتصاديا

  

                         ً                        توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة االجتماعية. 2.2.4

  

                         ً                        توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة االجتماعية) 2.4(يوضح الشكل 

  

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية      

1.90% 1.90%

34.90%
61.30%

عزباء
متزوجة
مطلقة
أرملة

  
  

  ماعية                        ً                    توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة االجت:2.4شكل 
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 ،ان النساء العزباوات هن الفئه العليا في  دون غيرهن من المتزوجات )2.4(شكل يتضح من ال

، ويعزى ذلك لتوفر وقت كاف لديها ولعدم انشغالها بتحمل اعباء %61.3حيث وصلت النسبة الى 

هذا  و، بينما نجد ان النساء المتزوجات قد حظين نسبة اقل،مثل رعاية الزوج والبيت واالوالد

ولربما . يعني ان المراة المتزوجة يقع على عاتقها اعباءا تضعف امكانية مشاركتها في التدريب 

يعزى ذلك أن الحالة االجتماعية للمتدربات بحاالتها المختلفة لن تكن لها أية فاعلية ما دامت المرأة 

شاريع مدعومة                  ً                                                   الريفية تلقن طرقا  تدريبية نظرية فقط دون وضع ذلك في قوالت عملية ضمن م

ً                 من قبل سواء  القطاع الحكومي  قطاع (أو قطاع المؤسسات الخاص ) المؤسسات المعنية بذلك(          

ً                ً      ً                                             وسواء  كان ذلك مشروعا  بسيطا  لربما يبدأ من البيت لهذه النسوه ولربما تقدم ) المؤسسات األهلي     

وض طويلة األمد المساعدة لهذه النسوه لتنتهي تلك المشاريع بمشاريع متوسطة أو كبيرة ضمن قر

مدعومة ومسنده من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لتصبح مشاريع انتاجية تساهم في تدعيم 

  .وتقوية الناتج المحلي والقومي

  

   :                              بحوثات فيما يتعلق بطبيعة العمل         خصائص الم  .      3.2.4

  

                         ً                   توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير طبيعة العمل  )    3.4 (           يلخص الشكل 

  

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير العمل

1.90%

12.30
%7.50%

27.40
%

2.80%

48.10
%

موظفة مصنع عاطلة عن العمل زراعة ربة منزل أخرى
  

  

                         ً                   توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير طبيعة العمل:  3.4شكل 
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 وهنا نجد ان النسبة االعلى ،والمتضمن متغير طبيعة العمل للمتدربة) 3.4(يتضح من الشكل  رقم 

، وهذا يمثل تقريبا نسبة النصف %48.1 حيث وصلت النسبة ،تتجه للنساء العاطالت عن العمل

  .لعامالت بالزراعة ليس هن المستهدفات من تلك البرامج وان ا،للمتدربات

  

   :                              ير القطاع االقتصادي لمكان العمل                              خصائص المبحوثات فيما يتعلق متغ  .      4.2.4

  

                         ً                        توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير القطاع االقتصادي   )    4.4 (           يلخص الشكل 

  

  

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراالقتصادي لمكان العمل

6.60%

2.80%

4.70%
10.40%

48.10%

27.40%

قطاع خاص قطاع حكومي قطاع أهلي
غير ذلك عاطلة عن العمل ربة منزل

  
  

   العمل ً                             ا  لمتغير القطاع االقتصادي لمكانتوزيع عينة الدراسة تبع: 4.4شكل 

  

متغير نوعية القطاع التي تعمل به المراة ووضع لتبيان نوعية عمل ) 4.4(يوضح الجدول رقم 

 وتبين ام النسبة االعلى هي من حصة النساء العاطالت عن العمل وتصل النسبة الى ،المراة

قت لتمكين ذاتها وتطويرها من خالل التي قد تجد متعا من الو،، تليها فئة ربات البيت48.1%

  .االتخاق بتلك البرامج 

  

  :تغير بمتغير دخل االسره في الشهرخصائص المبحوثات فيما يتعلق م. 5.2.4

  

                         ً                           توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير دخل االسره في الشهر ) 5.4(يلخص الشكل 
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توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير دخل دخل األسرة في     
الشهر

60.40%

1.90% 1.90%
2.80%

31.10%

أقل من   2000 شيكل  2001-3000 3001-4000
4001-5000 5001-6000

  
  

      ً                          تبعا  لمتغير دخل االسره في الشهرتوزيع عينة الدراسة : 5.4شكل 

  

 والذي يبين في اي مستوى اقتصادي تقع ،متغير دخل االسره الشهري) 5.4(يوضح الشكل 

 اي تقع تحت خط ، شيكل2000 وتبين ان النسبة االعلى هي لالسر التي يقل دخلها عن ،المتدربة 

حث عن دخل اضافي يساعدها من  وفي ظل الظروف الراهنة تجد ان المراة تتجه للتدريب للب،الفقر

  .توفير دخل اضافي لها والسرتها 

  

وربما يعزى ذلك أن أغلب المتدربات من النساء الريفيات قد اتضح بأنهن ال يعملن بأي عمل حيث 

 ،من المجموع الكلي للنساء الالتي أجبن على هذا االستبيان% 75ر5وصلت هذه النسبة إلى حوالي 

لبرامج التدريبية لم يستفد منها سوى الجزء البسيط من هؤالء النساء فمن هنا نالحظ بأن هذه ا

                        ً               ولربما لو كان هنالك دعما  لبعض المشاريع % 24ر5واللواتي يعملن ويصلن نسبتهم إلى حوالي 

                                                                   ً         ً        بعد البرامج التدريبية لكان أفضل من حيث االستفادة وتطبيق ما أخذ نظريا  أو عمليا  من خالل 

  .شاريع الخاصة بهن أو العمل في مشاريع ضمن ما تحتويه الدورات التدريبيةالبرامج في إقامة الم

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول3.4

  

ما درجة تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر  :نص السؤال

  المتدربات ؟
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مئوية لكل فقرة ولكل مجال والدرجة لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب ال

  الكلية لإلستبانة 

  

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات . 1.3.4

  األهلية النسوية

  

والذي تضمن مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية ) 1.4(الملحق خالل يتضح من 

نفذة في المؤسسات األهلية النسوية،أن درجة التقييم كانت للمتوسطة على الفقرات المرأة الريفية الم

في حين كانت ,  )3.06   - 3.13(حيث تراوحت المتوسطات لالستجابة ما بين ) B18 , B17(رقم

حيث تراوحت المتوسطات ) B10 , B6 , B12(على الفقرات رقم ) منخفضة(درجة التقييم 

على الفقرات رقم ) منخفضة جدا(وأخيرا كانت درجة التقييم , ) 2.51- 2.76(لالستجابة ما بين 

)B14 , B11 , B13 , B5 , B25 , B21 , B16 , B23 , B22 , B15 , B7 , B9 , B26 

 ,B4 , B8 , B24 , B20 , B3 , B1 , B2 (  حيث وصلت المتوسطات  ما بين)2.49 -

1.92.(  

  

العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال الخصائص 

حيث وصلت المتوسطات ) منخفضة جدا(المؤسسات األهلية النسوية فلقد كانت درجة التقييم 

  .)2.40(لالستجابة إلى

  

أن درجة التقيم لمجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية ) 1.4( الملحق ويتضح من خالل 

الريفية المنفذة في المؤسسات االهلية النسوية قد كانت سلبية ويعزى ذلك أن هذه البرامج المرأه 

ينقصها عناصر أخرى أضافية وهي تفعيل دور المؤسسات التي تعنى بالمرأة الريفية بعد التدريب 

اض أو لربما تفعيل دور مؤسسات  اإلقر, وذلك بإقامة مشاريع التشغيل التي تستوعب األيدي العاملة

  .                                                                          ً         الخاصة من أجل إقامة المشاريع التي تعمل على تحسين مستوى الدخل لها أما فرديا  أو أسرية

  

  : مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية.2.3.4

  

 , C2.1(على الفقرات رقم ) منخفضة(أن درجة التقييم كانت ) 2.4(يتضح من خالل الملحق 

C2.3 , C2.4 , C2.5 , C2.6 , C2.10,  C2.9 (  حيث تراوحت المتوسطات  لالستجابة ما

 , C2.2 , C1.3(و كانت درجة التقييم منخفضة جدا على الفقرات رقم , ) 2.33- 2.84(بين 
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C1.2 , C2.12 , C2.7 , C2.11 , C2.13 , C3.10 , C3.11 , C4.7 , C3.4 , C3.3 , 

C2.8 , C3.6 , C3.1 , C3.5 , C3.2 , C3.7 , C4.6 , C1.5 , C3.8 , C1.1 , C1.4 , 

C3.12 , C3.9 , C4.3 , C4.4 , C4.8 , C4.2 , C4.5 , C4.9 , C4.1 (  حيث وصلت

  )1.61- 2.31(المتوسطات ما بين  

  

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية فلقد كانت درجة التقييم 

  ).2.11(ة إلىحيث وصلت المتوسطات  لالستجاب) منخفضة جدا(

  

أن درجة التقييم لمجال محور التقييم العام للبرامج ) 1.4(لملحق لقد أوضحت الدراسة من خالل ا

التدريبية قد كانت سلبية وبعزى ذلك أن المرأة الريفية لم يتحسن وضعها اإلقتصادي والمعيشي بعد 

 المساهمة في إقامة مشاريع                                       ً         ً      ً        هذه الدورات التدريبية التي تنقصها دعما  إقتصاديا  حقيقيأ  من أجل

ولربما أن الوضع الفلسطيني الخاص من , خاصة بهدف التحسين الوضع المعيشي اإلقتصادي لهن 

حصار إقتصادي وسياسي قد أدى إلى ردة فعل لدى النساء المتدربات من حيث عدم قدرتهم على 

ً                                          المطالبة بحقوقهن سواء  اإلقتصادية أو السياسية أو اإلجتماعية داخل  هذا المجتمع التي تحكمه                     

عادات وتقليد وقيم وأفكارو ثقافة ال يسمح للمرأة بإبداء رأيها أو المشاركة في إيجاد الحل المناسب 

  .أو حتى المشاركة باألعمال التي اليسمح للمرأة العربية أن تساهم أو تشارك بها

  

  : مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية.3.3.4

  

 D1.6 , D4.4(على الفقرات رقم ) منخفضة جدا(ان درجة التقييم كانت ) 3.4( قيتضح من الملح

 ,D2.6 , D1.2 , D4.3 , D4.2 , D1.5 , D4.1 , D3.4 , D2.7 , D4.7 , D4.5 , D4.6 

 ,D1.3 , D2.3 , D4.8 , D1.7 , D1.4 , D3.5 , D2.1 , D2.5 , D3.6 , D3.2 , D3.3 

 ,D2.4 , D2.2 , D1.8 , D1.1 , D3.1 , D3.7 (  حيث وصلت المتوسطات ما بين)2.30- 

1.66.(  

  

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال محور التقييم العام للبرامج القيادية فلقد كانت درجة التقييم 

  )1.96( حيث وصلت المتوسطات لالستجابة إلى) منخفضة جدا(

  

ويعزى ذلك إلى أن ،كانت سلبيةأن درجة التقييم لهذا المجال قد ) 3.4 (الملحقيتضح من خالل 

المرأة الريفية والتي تعيش في مجتمع يحكمه الرجال يصعب عليها حتى التفكير بإبداء الرأي من 
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ً                                                            أجل إيجاد الحلول سواء  كانت إجتماعية تخصها أو تخص  األسرة أو كانت إقتصادية من أجل                      

ا نرى بأن المرأة لم تحصل فمن هن،مساعدة أسرتها لتحسين مستواها الدخل المعيشي أو األسري

على حقها الطبيعي والتي نصت عليها الشرائح السماوية والقوانين الوضعية وعلى جميع الصعد  

لذا لن تصل الحد األدنى من أن تصبح قادرة على قيادة جزئية ،االجتماعية و االقتصادية و السياسية

 أن تكون هذه المرأة ريادية في حل بسيطة داخل المجتمع الفلسطيني والذي  لن يتقبل لربما فكرة

مشاكلها ومشاكل المجتمع وذلك أسوة بباقي المجتمعات العربية والتي ترى بالمرأة على أنها عنصر 

                    َ استهالك فقط وليس إال ؟

  

   الدرجة الكلية4.4

  

ادناه و من خالل مناقشة المجاالت الثالثه، أن المرأة الريفية في فلسطين ) 1.4(يتضح من الجدول 

د استنكفت من الدورات النظرية التدريبية والتي تكون في قوالب التدريب النظري، لذا تناشد ق

المرأة المؤسسات والتي تقوم بهذه الدورات التدريبية أن تبدأ بالمجال العملي وهو تمويل المشاريع 

 العاملة التي يقوموا بالتدريب عليها، أو قيام هذه المؤسسات بمشاريع خاصة بما تستوعب األيدي

 .المدربة من خالل الدورات التدريبية المتعددة والمتنوعة التي تقام في فلسطين عامة

  

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم للمجال الكلي: دولج

  

  الرتبة
 

رقم 

 المجال
  المجال الكلي

 

  المتوسطات

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري

1 1 

امج التدريبية لتنمية مجال الخصائص العامة للبر

 0.52 2.40 المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية

 0.65 2.11 مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية 2 2

 0.61 1.96 مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية 3 3

 0.52 2.16 الدرجة الكلية  

  

مجال الخصائص العامة للبرامج (توسطات  على المجاالت أن الم) 1.4(يتضح من خالل الجدول 

 مجال محور التقييم العام ،التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية

حيث تراوحت المتوسطات من ) مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية, للبرامج التدريبية 

  .ف تقييم المتدربات للمجاالت الثالث سابقة الذكر ، وهذا يدل مدى  ضع1.96- 2.40
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تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من (أما بالنسبة للدرجة الكلية للمجال الكلي 

حيث وصلت المتوسطات ) منخفضة جدا(فلقد كانت درجة التقييم ) وجهة نظر المتدربات 

  ).2.16(لالستجابة إلى

  

                             تعلقة بمتغير الحالة العملية             النتائج الم   5.4

  

                      من أجل فحص الفرضية      .  )4. 2 (     دول   ج                                                             خصائص المبحوثات فيما يتعلق بالحالة العملية  يلخصها ال        

     تبين   )    2.4 (                ونتائج الجدول Independent T-test                   لمجموعتين مستقلتين   )  ت (                  تم استخدام اختبار 

     ذلك

  

سسات األهلية النسوية من وجهة نظر تقييم البرامج التدريبية في المؤ جدول اختبار: 2.4جدول 

  المتدربات تبعا لمتغير الحالة العملية

  
  الحالة العملية                 )80=العدد (ال أعمل )26=العدد (أعمل

 المجاالت
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مجال الخصائص العامة للبرامج 

مرأة الريفية التدريبية لتنمية ال

المنفذة في المؤسسات األهلية 

  النسوية

2.33  0.50  2.42  0.53  0.75 0.46 

مجال محور التقييم العام للبرامج 

  التدريبية

2.22  0.59  2.07  0.67  1.02 0.31 

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج القيادية

2.01  0.49  1.94  0.64  0.49 0.62 

 0.61 0.51 0.53  2.13 0.48  2.19  الدرجة الكلية

  ) α = 0.05)( 1.98(ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  

مجال الخصائص العامة للبرامج (أن قيم ت المحسوبة للمجاالت ) 2.4(يتضح من خالل الجدول 

مجال محور التقييم العام , التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية 

كانت على التوالي )  الدرجة الكلية, مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية , ية للبرامج التدريب

وبذلك ) 1.980(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية  ) 0.51 , 0.49 , 1.02 , 0.75(
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لتقييم البرامج التدريبية ) α 0.05=(يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لمؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير الحالة العملية وعلى في ا

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات (المجاالت 

برامج مجال محور التقييم العام لل, مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية , األهلية النسوية 

وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة , ) الدرجة الكلية, القيادية 

  .إحصائية 

  

   النتائج المتعلقة لمتغير المستوى التعليمي6.4

  

لتقييم البرامج التدريبية في ) α 0.05=( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد

 .من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمتدربالمؤسسات األهلية النسوية 

 حيث يوضح ANOVAمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

نتائج اختبار تحليل التباين ) 4.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول ) 3.4(الجدول 

  .األحادي

  

لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة المتوسطات الحسابية : 3.4 جدول

  نظر المتدربات تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمتدرب 

  

المستوى                       

  التعليمي

  المجاالت

  ثانوي

  51=العدد

 دبلوم متوسط

  23=العدد

  بكالوريوس

  28=العدد

  دبلوم عالي

  4=العدد

 للبرامج مجال الخصائص العامة

التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة 

  في المؤسسات األهلية النسوية

2.52  2.37  2.26  2.01  

مجال محور التقييم العام للبرامج 

  التدريبية

2.13  2.02  2.21  1.63  

مجال محور التقييم العام للبرامج 

  التدريبية

2.04  1.82  1.99  1.54  

  1.71  2.16  2.05  2.21  الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من : 4.4جدول 

  وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمتدرب

  
  المستوى التعليمي

  

 المجاالت

مصدر 

 التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

3 1.917  0.639  

داخل 

 المجموعات

102 26.315  0.258  

مجال الخصائص 

العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية المرأة 

الريفية المنفذة في 

المؤسسات األهلية 

    28.233 105 المجموع النسوية

2.48 0.07 

بين 

 المجموعات

3 1.417  0.472  

داخل 

 المجموعات

102 43.255  0.424  

مجال محور التقييم 

 العام للبرامج التدريبية

    44.672 105 المجموع

1.11 0.35 

بين 

 المجموعات

3 1.470  0.490  

داخل 

 المجموعات

102 37.086  0.364  

مجال محور التقييم 

  العام للبرامج التدريبية

    38.556 105 المجموع

1.35 0.26 

بين 

 مجموعاتال

3 1.165  0.388  

داخل 

 المجموعات

102 26.678  0.262 

 الدرجة الكلية

    27.843 105 المجموع

1.48 0.22 

  )α) (2.70 0.05=(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
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مجال الخصائص العامة (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت) 7.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

مجال محور التقييم , ة المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفي

كانت على ) الدرجة الكلية, مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية , العام للبرامج التدريبية 

) 2.70(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية  ) 1.48 , 1.35 , 1.11 , 2.48(التوالي 

لتقييم البرامج ) α 0.05=(جد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وبذلك يتضح بأنه ال تو

التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة (للمتدرب وعلى المجاالت 

مجال محور التقييم , مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية , ألهلية النسوية في المؤسسات ا

وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق , ) الدرجة الكلية, العام للبرامج القيادية 

   .ذات داللة إحصائية 

  

                                             النتائج المتعلقة لمتغير الحالة االجتماعية   7.4

  

 حيث يوضح الجدول ANOVAية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي من اجل فحص الفرض

  :نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 6.4( بينما يوضح الجدول رقم ،المتوسطات الحسابية) 5.4(

  

المتوسطات الحسابية لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة : 5.4جدول

  ات تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةنظر المتدرب

  
  الحالة االجتماعية

  المجاالت

  عزباء

  65=العدد

  متزوجة

  37=العدد

  مطلقة

  2=العدد

  أرملة

  2=العدد

مجال الخصائص العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة 

  في المؤسسات األهلية النسوية

2.44  2.32  2.35  2.42  

العام للبرامج مجال محور التقييم 

  التدريبية

2.10  2.14  1.77  2.42  

مجال محور التقييم العام للبرامج 

  التدريبية

1.90  2.07  1.62  2.35  

  2.40  1.88  2.17  2.13  الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من : 6.4جدول 

   تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةوجهة نظر المتدربات

  
  الحالة االجتماعية          

  

 المجاالت

مصدر 

 التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

ين ب

المجموعات

3 0.320  0.107  

داخل 

المجموعات

102 27.913  0.274  

مجال الخصائص العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية المرأة الريفية 

المنفذة في المؤسسات األهلية 

 النسوية

    28.233 105 المجموع

0.39 0.76 

بين 

المجموعات

3 0.475  0.158  

داخل 

المجموعات

102 44.196  0.433  

مجال محور التقييم العام للبرامج 

 التدريبية

    44.672 105 المجموع

0.37 0.78 

بين 

المجموعات

3 1.212  0.404  

داخل 

المجموعات

102 37.344  0.366  

 العام للبرامج مجال محور التقييم

  التدريبية

    38.556 105 المجموع

1.10 0.35 

بين 

المجموعات

3 0.309  0.103  

داخل 

المجموعات

102 27.533  0.270 

 الدرجة الكلية

   27.843 105 المجموع

0.38 0.77 

  )α) (2.70 0.05=(ى الداللة ف الجدولية عند مستو
  

مجال الخصائص العامة للبرامج ( أن قيم ف المحسوبة للمجاالت) 6.4(يتضح من خالل الجدول 

مجال محور التقييم العام , التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية 

كانت على التوالي ) الدرجة الكلية, القيادية مجال محور التقييم العام للبرامج , للبرامج التدريبية 
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وبذلك ) 2.70(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية  ) 0.38 , 1.10 , 0.37 , 0.39(

لتقييم البرامج التدريبية ) α 0.05=(يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

تدربات تعزى لمتغير الحالة االجتماعية وعلى في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر الم

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات (المجاالت 

مجال محور التقييم العام للبرامج , مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية , األهلية النسوية 

ذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة وب, ) الدرجة الكلية, القيادية 

لتقييم البرامج التدريبية ) α 0.05=( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى .إحصائية 

  .في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير الحاله االجتماعية 

  

  طبيعة العمل النتائج المتعلقة لمتغير 8.4

  

 حيث يوضح الجدول ANOVA اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي من

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 8.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول ) 7.4(

  

سوية من وجهة المتوسطات الحسابية لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية الن: 7.4 جدول

  نظر المتدربات تعزى لمتغير طبيعة العمل

  
  الحالة العملية         

  

  المجاالت

  موظفة

 13=العدد

  مصنع

  2=العدد

عاطلة عن 

  العمل

  51=العدد

  زراعة

  3=العدد

 ربة منزل

 29=العدد

  أخرى

  8=العدد

مجال الخصائص العامة 

للبرامج التدريبية لتنمية 

المرأة الريفية المنفذة في 

  لمؤسسات األهلية النسويةا

2.27  2.83  2.44  2.49  2.39  2.25  

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج التدريبية

2.30  2.42  2.04  2.45  2.13  1.97  

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج التدريبية

2.11  2.33  1.85  2.16  2.11  1.72  

 1.97  2.20  2.37  2.09  2.51  2.23  الدرجة الكلية

  

  



 
 

64

نتائج تحليل التباين األحادي لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من : 8.4جدول 

  وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير طبيعة العمل

  
المستوى          

  التعليمي

  

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.171  0.857 5 بين المجموعات

  0.274  27.376 100داخل المجموعات
جال الخصائص م

العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية المرأة 

الريفية المنفذة في 

المؤسسات األهلية 

 النسوية

    28.233 105 المجموع

0.63 0.68 

  0.281  1.405 5 بين المجموعات

  0.433  43.267 100داخل المجموعات
مجال محور التقييم 

 العام للبرامج التدريبية

    44.672 105 المجموع

0.65 0.66 

  0.495  2.474 5 بين المجموعات

  0.361  36.082 100داخل المجموعات
مجال محور التقييم 

  العام للبرامج التدريبية

    38.556 105 المجموع

1.37 0.24 

  0.200  1.001 5 بين المجموعات

 0.268  26.841 100داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

   27.843 105 المجموع

0.75 0.59 

  )α) (2.30 0.05=(ف الجدولية عند مستوى الداللة 

  

مجال الخصائص العامة للبرامج ( أن قيم ف المحسوبة للمجاالت) 8.4(يتضح من خالل الجدول 

مجال محور التقييم العام , ت األهلية النسوية التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسا

كانت على التوالي ) الدرجة الكلية, مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية , للبرامج التدريبية 

وبذلك ) 2.30(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية  ) 0.75 , 1.37 , 0.65 , 0.63(

لتقييم البرامج التدريبية ) α 0.05=(صائية عند المستوى يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إح

في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير طبيعة العمل وعلى 

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات (المجاالت 

برامج مجال محور التقييم العام لل, م العام للبرامج التدريبية مجال محور التقيي, األهلية النسوية 
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وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة , )الدرجة الكلية, القيادية 

وربما يعزى ذلك أن أغلب النساء المتدربات لربما لم يستفدن من هذه البرامج سواء  .إحصائية 

ما دامت تلك ) االستبيان(مختلف التخصصات والمذكورة ضمن إن كن موظفات أو عامالت ب

البرامج ال تعتني بالمجال المرغوب لدى تلك النسوه أو لربما الذي يجني لديهن الربح االقتصادي 

   ً                                                                               أوال  في ظل تلك األوضاع الصعبة الذي يمر به شعبنا الفلسطيني ومن ثم تحسين نظرة المجتمع 

عد البرامج التدريبية بتقييم وتنبؤ وتحليل ومن ثم وضع أسس للمرأة من خالل إشراكها فيما ب

الشراكة المبنية على أسس علمية من خالل المشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة 

هذا إذا كانت المرأة متعلمة والمشاركة مع الرجل في وضع الحلول المناسبة سوءا لألسرة الواحدة 

  .صالحها أو بغير صالحهال بأنها ت أو الرفض لهذه البرامج إذا شعرأو السماح للمرأة بالقبول

  

   النتائج المتعلقة لمتغير القطاع االقتصادي لمكان العمل9.4

  

لتقييم البرامج التدريبية في ) α 0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

تغير القطاع االقتصادي لمكان المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لم

 جدول ANOVAمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي  .العمل

  .نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 10.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول ) 9.4(

  

ت األهلية النسوية من وجهة المتوسطات الحسابية لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسا: 9.4 جدول

  نظر المتدربات تعزى لمتغير القطاع االقتصادي لمكان العمل

  
  القطاع االقتصادي          

  

  المجاالت

قطاع 

  خاص

 11=العدد

قطاع 

  حكومي

 5=العدد

  قطاع أهلي

  7=العدد

  غير ذلك

  3=العدد

عاطلة 

 عن العمل

 51=العدد

  ربة منزل

  29=العدد

رامج مجال الخصائص العامة للب

التدريبية لتنمية المرأة الريفية 

المنفذة في المؤسسات األهلية 

  النسوية

2.39  2.11  2.22  2.76  2.44  2.39  

  2.13  2.04  2.16  2.14  2.23  2.29  برامج التدريبلمحور التقييم العام 

مجال محور التقييم العام للبرامج 

  التدريبية

2.17  2.05  1.83  1.78  1.85  2.11  

 2.20  2.09  2.20  2.06  2.14  2.28  الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية : 10.4جدول 

  من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير القطاع االقتصادي لمكان العمل

  
  القطاع االقتصادي  

  

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

مربع 

 نحرافاتاال

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.220  1.102 5 بين المجموعات

  0.271  27.131 100داخل المجموعات

مجال الخصائص 

العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية 

المرأة الريفية المنفذة 

في المؤسسات 

 األهلية النسوية

    28.233 105 المجموع

0.81 0.54 

  0.142  0.710 5 بين المجموعات

  0.440  43.961 100داخل المجموعات

تقييم مجال محور ال

العام للبرامج 

 التدريبية

    44.672 105 المجموع

0.23 0.90  
  

  
 

  0.416  2.079 5 بين المجموعات

  0.365  36.477 100داخل المجموعات

مجال محور التقييم 

العام للبرامج 

  التدريبية

    38.556 105 عالمجمو

1.40 0.34 

  0.100  0.502 5 بين المجموعات

 0.273  27.340 100داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

   27.843 105 المجموع

0.37 0.87 

  )α) (2.30 0.05=(ف الجدولية عند مستوى الداللة 

  

مجال الخصائص العامة (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت) 13.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

مجال محور التقييم , لبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية ل

كانت على التوالي ) الدرجة الكلية, مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية , العام للبرامج التدريبية 

وبذلك يتضح ) 2.30(الجدولية وجميع هذه القيم اصغر من القيمة  ) 0.37 , 1.40 , 0.23 , 0.81(

لتقييم البرامج التدريبية في ) α 0.05=(بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير القطاع االقتصادي لمكان العمل 
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نمية المرأة الريفية المنفذة في مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لت(وعلى المجاالت 

مجال محور التقييم العام , مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية , المؤسسات األهلية النسوية 

وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة , ) الدرجة الكلية, للبرامج القيادية 

ً                      ل وربما يعود ذلك إلى أن سواء  كان القطاع االقتصادي إحصائية القطاع االقتصادي لمكان العم                            

                        ً         ً          ً                                    ً       ً العاملة من المتدربة خاصا  أم أهليا  أم حكوميا  أم ال يوجد أي عمل ولم يكن هنالك دعما  حقيقيا  

للمتدربات بإقامة المشاريع والتي يشعرن به بأنه المشروع الذي يمكن للمتدربة أن تستفيد من خالل 

االقتصادية وال من الناحية فلن يكون هنالك أي تقدم لهن من الناحية العملية         ً          ً اقتصاديا  واجتماعيا  

  .المعنوية النفسية لحل مشاكلهن االجتماعية

  

  النتائج المتعلقة لمتغير دخل األسرة في الشهر10.4

  

 لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات) α 0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

من اجل فحص  .هلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير دخل األسرة في الشهر األ

) 11.4( حيث يوضح الجدول  ANOVAالفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

 .نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 12.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول 

  

سطات الحسابية لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة المتو: 11.4 جدول

  نظر المتدربات تعزى لمتغير دخل األسرة في الشهر

  
  دخل األسرة       

  

  المجاالت

اقل من 
2000  
 64=العدد

2001-
3000  
  33=العدد

3001-
4000  
  3=العدد

4001-
5000  
  2=العدد

5001-
6000  
  2=العدد

أكثر من 
6001  
  2=العدد

مجال الخصائص العامة 

  للبرامج التدريبيه

2.45  2.34  2.05  2.94  1.88  2.27  

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج التدريبية

2.17  2.06  1.68  2.08  1.67  2.14  

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج التدريبية

2.03  1.88  1.54  1.83  1.63  1.90  

  2.10  1.72  2.24  1.74  2.08  2.20  الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي لتقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية : 12.4جدول 

  من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير دخل األسرة في الشهر

  
  المستوى التعليمي

  

 المجاالت

مصدر 

 التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 لمحسوبةا

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

5  1.787  0.357  

داخل 

 المجموعات

100  26.446  0.264  

مجال الخصائص العامة 

للبرامج التدريبية لتنمية 

المرأة الريفية المنفذة في 

المؤسسات األهلية 

 النسوية
    28.233  105 المجموع

1.35 0.25 

بين 

 المجموعات

5  1.316  0.263  

داخل 

 المجموعات

100  43.356  0.434  

مجال محور التقييم العام 

 بيةللبرامج التدري

    44.672  105 المجموع

0.51 0.70 

بين 

 المجموعات

5  1.337  0.267  

داخل 

 المجموعات

100  37.220  0.372  

مجال محور التقييم العام 

  للبرامج التدريبية

    38.556  105 المجموع

0.72 0.61 

بين 

 المجموعات

5  1.263  0.253  

داخل 

 المجموعات

100  26.580  0.266 

 ةالدرجة الكلي

    27.843 105 المجموع

0.95 0.45 

  )α) (2.30 0.05=(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
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مجال الخصائص العامة ( أن قيم ف المحسوبة للمجاالت) 12.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

مجال محور التقييم , أة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية للبرامج التدريبية لتنمية المر

كانت على ) الدرجة الكلية, مجال محور التقييم العام للبرامج القيادية , العام للبرامج التدريبية 

) 2.30(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية  ) 0.95 , 0.72 , 0.51 , 1.35(التوالي 

لتقييم البرامج ) α 0.05=(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وبذلك يتضح ب

التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهة نظر المتدربات تعزى لمتغير دخل األسرة في 

مجال الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في (الشهر وعلى المجاالت 

مجال محور التقييم العام , مجال محور التقييم العام للبرامج التدريبية , ات األهلية النسوية المؤسس

وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات , ) الدرجة الكلية, للبرامج القيادية 

  .داللة إحصائية 

  

ً     ولربما يعود ذلك إلى أن الدخل الشهري لألسرة مهما كان سواء  منخ    ً          ً             ً فضا  أو مرتفعا  لن يقدم نفعا                                                        

ً         للمتدربات ما دمن لم يقمن باإلطار العملي أو لم يستفدن بإقامة المشاريع العملية سواء  من خالل                                                                                 

  .الدخل األسري إذا أمكن أو من خالل إيجاد مؤسسات لإلقراض إلقامة تلك المشاريع

  

ج التدريبية لتنمية المرأة الريفية لنتائج المتعلقة بمتغير العمر وعالقتة الخصائص العامة للبراما

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين العمر و الخصائص . ذة في المؤسسات األهلية النسويةالمنف

من أجل  و.العامة للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية 

سون بين كل من العمر و الخصائص العامة فحص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط بير

للبرامج التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية حيث كانت النتائج 

  ) 13.4(وكما يبينها الجدول 

  

نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون بين كل من العمر و الخصائص العامة : 13.4 جدول

  ة في المؤسسات األهلية النسويةتنمية المرأة الريفية المنفذللبرامج التدريبية ل

  

 مجال الخصائص *العمر  حجم العينة مستوى الداللة عالقة االرتباط

العامة للبرامج التدريبية لتنمية 

المرأة الريفية المنفذة في 

 المؤسسات األهلية النسوية

0.09 0.36 106 
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وهي غير دالة أي انه ال ) 0.09(بيرسون قد كانت أن عالقة االرتباط ) 13.4(يوضح الجدول 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين كل من العمر و الخصائص العامة للبرامج التدريبية لتنمية 

وبذلك نقبل بالفرضية على انه ال توجد , المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية 

ربما يعود ذلك إلى أن النساء وبجميع األعمار غير عالقة ارتباط بين كل من المتغيرين، ول

موافقات على هذا النوع من البرامج التدريبية والتي تلقن بها النسوه فقط اإلطار النظري دون 

  .الوصول إلى إقامة المشروع أو تأمين دعمها إلقامة المشروع وعلى جميع األعمار

  

  ييم العام للبرامج التدريبية النتائج المتعلقة بمتغير  العمر و محور التق11.4

  

من أجل  .محور التقييم العام للبرامج التدريبية ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين العمر و

فحص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط بيرسون بين كل من العمر و محور 

  )14.4(التقييم العام للبرامج التدريبية حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول 

  

نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون بين كل من العمر و محور التقييم العام : 14.4 جدول

  للبرامج التدريبية

  

 محور التقييم *العمر  حجم العينة مستوى الداللة عالقة االرتباط

 العام للبرامج التدريبية
0.12 0.22 106 

  

وهي غير دالة أي انه ال ) 0.12( كانت أن عالقة االرتباط بيرسون قد) 14.4(يوضح الجدول 

وبذلك , توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين كل من العمر و محور التقييم العام للبرامج التدريبية 

نقبل بالفرضية على انه ال توجد عالقة ارتباط بين كل من المتغيرين، وذلك ولربما يعود إلى عدم 

ج من جميع األعمار،ولربما يعود ذلك إلى رغبة الرضى لدى النساء المتدربات من هذه البرام

النساء المتدربات بعد االنتهاء من هذه البرامج أن يصلن غلى وضع قيادي سواء من خالل إقامة 

مشاريع خاصة أو من خالل وظائف أو برامج خاصة، وتوضح الدراسة ان ذلك يظهر على 

           ً                     ً       نساء داخليا  بأن المرأه األكبر سنا  تحاول النساء ذات العمر األكبر ولربما هذه طبيعة غريزه لدى ال

ً                         أن تكون قيادية سواء  إذا كانت تعمل أو ال تعمل                   .  
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   النتائج المتعلقة بمتغير العمر و محور التقييم العام للبرامج القيادية12.4

  

 من أجل فحص .محور التقييم العام للبرامج القيادية ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين العمر و

الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط بيرسون بين كل من العمر و محور التقييم العام للبرامج 

  ).15.4(القيادية حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول 

  

نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون بين كل من العمر و محور التقييم العام للبرامج : 15.4 جدول

  القيادية

  

لتقييم  محور ا*العمر  حجم العينة مستوى الداللة عالقة االرتباط

 106 0.038 *0.201 العام للبرامج القيادية

  

وهي دالة أي انه توجد ) *0.201(أن عالقة االرتباط بيرسون قد كانت ) 15.4(يوضح الجدول 

 على انه وبذلك نرفض الفرضية, عالقة ارتباط ذات داللة بين محور التقييم العام للبرامج القيادية 

ال توجد عالقة ارتباط بين المتغيرين ونأخذ بالفرض على انه توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين 

ويتضح من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة ارتباط طردية , المتغيرين 

  .س صحيح ويعني ذلك كلما زاد العمر زادت درجة التقييم العام للبرامج القيادية والعك
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________  

  اجات وتوصيات تاستن

  
   استنتاجات1.5

  

ال  بمعرفة المرأة بحقوقها حسب المواثيق الدولية ولكن هذا منخفضة ساهم التدريب بنسبة ي •

 والمطالبة بالتحصيل ،ة السياسيةيجعلها قادرة على المطالبة بحقوقها في الميراث والمشارك

 من ظلم ،واقعها المعاشمعطيات تم سردها حول  العلمي والعمل مثلها مثل الرجل ضمن

  .تعيشه المراة ضمن ثقافة موروثة حرمتها من حقوقها 

 واعطاء المراة القدرة في المشاركة في ،ساهم التدريب بنسبة كبيرة في دعم الذاتلم ي •

 .لة القرار ضمن اطار العائ

لم يساهم التدريب في توفير استقالل مادي للمراة من خالل المشاريع االقتصادية وهذا  •

 .بي ومؤشر على عدم اهتمام الجمعيات بالمشاريع المدرة للدخل لبدوره عامل س

 وهذا بدوره نقطة سلبية تؤخذ على ،لم يساهم التدريب في زيادة تحصيل المراة علميأ •

 .برامج تلك الجمعيات 

 ولو ساهمت المراة ،م الدورات مجانية مما شجع المراة على المشاركة في تلك البرامجمعظ •

 . ذلك النساء من المشاركة هامكنابرسوم التدريب لما 

 المنخفضة  حيث بدا ذلك واضحا بالنسبة ، للبرنامج التدريبيضعيف كان هنالك تقييم  •

 .ة في التدريب للتقييم من محتوى واداء المدربين وغيرها من عناصر مهم

 لتلك سلبي م تحديد الدورات بناءأ على احتياجاتهن وهذا مؤشر يت  لماشارت النساء الى انه •

 .البرامج 
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 .رضى عن التقنية المستخدمة في التدريب عدم كان هنالك  •

هنالك انسجاما بين اهداف التدريب، مع توفير كافة مستلزمات التدريب اللوجستية ولم يكن  •

. 

 اعباء نحملي ال  وانهن،معظمهن عزباواتخالل قراءة  خصائص المبحوثات المالحظ من  •

 هي االكثر مشاركة بين النساء، والمراة التي لديها اطفال ال تشارك بتلك الدورات ،اسرية

وهذا يحرمها من التعليم وفرصة الحصول على مهنة او ،النشغالها باعباء تربية االطفال

   .مهارة تساعدها على تطوير ذاتها

حيث اجمعت كافة المبحوثات  ،لدوراتتقييم المتدربات لعمر عالقة وثيقة في ليس لل •

 .باعمارهن المختلفة ان تلك البرامج ال تخدمهن على كافة االصعده

 ولكن  اين المراة الغير ،ان جميع المشاركات في التدريب قد حصلن على الثانوية العامة •

 . تكون هي محور التدريب  والتي يجب ان،متعلمة من تلك البرامج

  
  اتالتوصي 2.5

  

  : نوصي بما يلي الميدانيه على ما ذكر في النتائج وعلى خبرة الباحثابناء. 1.2.5

  

  : في المؤسسات االهلية النسويةبفاعلية البرامج التدريبية الموجهة للمراة توصيات خاصة 
 

 . اقتصاديالتركيز على الدورات التي توفر للمراة فرص عمل ومهن تحررهاا •

 وليس التركيز على جانب معين دون ،تكامل البرامج بحيث تمكن المراة في جميع الجوانب •

 .االخر 

 .بناء قدرات المؤسسات االهلية النسوية  المعنية بتمكين المرأة  •

مراجعة جميع البرامج التدريبية التي قدمت للنساء لتقييمها وقياس األثر على الفئة  •

 . مؤسسات االهلية النسويةالمستهدفة من قبل ال

اختيار المدربين الذين يملكون القدرة على التأثير واإلقناع، وعمل ملفات للنساء المستفيدات  •

 .من البرامج لتسهيل عملية المتابعة

التركيز على التدريب الجماعي ال يعطي المرأة الفرصة للتعبير عن نفسها وعن ميولها  •

لحاالت التدريب الفردي والتعامل مع بعض النساء لذا تستوجب بعض ا, وإبراز طاقاتها

 .كحاالت فردية حتى ينم تمكينها ذاتيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بناءا على قدراتها
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 التركيز على - التركيز على مضمون البرامح ومشاركة المتدربات في تحديد االهداف •

  :البرامج التدريبية التي تناسب البرامج مع االتي
 

o الثقافي للنتدربات المستوى .  

o  نوعية التدريب وسوق العمل.  

o  نوعية التدريب والمنطقة الجغرافية للمتدربات.  

o الهدف الرئيسي للمتدربة من التدريب.  

  

عمل دراسات معمقة عن البرامج التدريبية في المؤسسات االهلية النسوية  لتصويبها بما  •

  . يتالئم واحتياجات النساء

ن في تحديد الفئة المستهدفة للنساء وان يتعرفوا على النساء بشكل أن يتم مشاركة المدربي •

 . اكبر من خالل لقاءات تحدد فيها فئة النساء

  

  :وصيات خاصة بالمجتمعت .2.2.5

  

 .توعية المجتمع حول اهمية تعليم المراة ومشاركتها في الدورات التدريبية  •

المعنية إلى تفعيل دور المتدربات  المدني بالمشاركة مع الوزارات جتمع قيام مؤسسات الم •

الريفيات من خالل إقامة مؤسسات إقراض وذلك لدعمهن بإقامة مشاريع اقتصادية خاصة 

 .بهؤالء النسوه

العمل على إيجاد هيئة رقابة فاعلة من أجل مراقبة برامج التدريب والتي تقوم بها تلك  •

  .المؤسسات للنساء الريفيات

يني يتقبل فكرة تدريب المرأة الفلسطينية وذلك من خالل إقامة تهيئة المجتمع الريفي الفلسط •

الندوات والتي تثري هذا المجتمع وخاصة الرجال منه لتقبل فكرة بناء المجتمع الفلسطيني 

 . من خالل المشاركة بين الرجال والنساء

ن تمكي أحد المكونات األساسية لبناء القدرات هو توفير رؤية شاملة ومعنى علمي لمفهوم •

  .المرأة

والتوزيع  توفير قاعدة بيانات شاملة عن الجمعيات المعنية بالمرأة، من حيث األهداف، •

  .الجغرافي، والعضوية، وأبرز المشروعات، والمصادر المالية وغيرها

  .تشجيع التشبيك وخلق اتحادات نوعية بين الجمعيات المعنية بالمرأة •

  .المماثلة وبين المنظمات العربية والدوليةتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات بينها  •
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  .توثيق ورصد الخبرات الناجحة في ضوء معايير واضحة للنجاح •

قيام مؤسسات العمل المدني بالمشاركة مع الوزارات المعنية إلى تفعيل دور المتدربات  •

الريفيات من خالل إقامة مؤسسات إقراض وذلك لدعمهن بإقامة مشاريع اقتصادية خاصة 

  .بهن

يجب التنسيق بين المؤسسات التي تعنى بالمرأة وتقديم برامج متكاملة وغير مكررة حتى  •

  .تستطيع أن تقوم بالنهوض بالمرأة 

 .تابعة النساء المتدربات وعمل برامج مكملة لهن حسب القدرات والبيئة المحيطة بهام •

تاحة عمل دراسات تخص المرأة الريفية بشكل خاص للتعرف على اإلمكانيات الم •

  .لمساعدتها على الصعيدين الحكومي واألهلي

  . في القطاع االهلي عمل دليل خاص بالخدمات التي تقدم للمرأة الريفية •

  .أن يتم العمل على إنشاء مركز وطني متخصص في تدريب النساء وتمكينها •

اسبة عمل كتيبات لالسترشاد بها في العمل الزراعي وتربية الماشية والزراعة بالمواقيت المن •

  . للزراعة

عمل مراكز نسوية في مكل قرية وتجهيزها بالمواد اللوجستية وكافة المواد الالزمة لتستفيد  •

  . منها المرأة الريفية

  . عمل معارض دائمة لمنتجاتها ومساعدتها بالتسويق •

  .تشجيع التكافل االجتماعي لتشجيع تسويق منتجاتها ومحاربة المنتجات المستوردة •

  . توج من خالل متابعة الجهات المختصةضمان جودة المن •

  . تشجيع النساء على العمل في الزراعة وإدراج عملها ضمن الدخل القومي اإلجمالي •

  . تدريب النساء على التسويق حسب األصول العلمية من متطلبات السوق •

 .  مجموعات في القرى مساندة للمرأة من خالل المجالس القروية •
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  المراجع

  
                القران الكريم 

 
                                              والتنيـة فـي الـشرق االوسـط وشـمال                            النوع االجتمـاعي    ):    2005 (      واخرون      نابلي، •

  .             ،البنك الدولي       افريقيا

                    تاريخ  دخول الموقع                              ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة، :   )    2008 (                       محافظة رام اهللا والبيرة ، •

( www.ar.wikipedia.org, 13/6/2008) 

                              بية، دار الراتب الجامعيـة                                                 أسس التدريب و تحديد االحتياجات التدري        ):    2000 (       احمد،ب، •

   .     بيروت

   12                                                   تقرير المراة في العالم العربي، ضحية العنف والتطرف،ص  :  )    2006 ( ،            االمم المتحده •

                                               تقريـر الحكـومي  حـول أوضـاع المـراة             ):    2005 (                               وزارة التخطيط الفلـسطينية ،     •

                                          السلطة الوطنية الفلـسطينية، لجنـة           2000-    1995                                 الفلسطينية،خمس سنوات بعد بيجين   

 .                           كومية للنهوض بالمراة،رام اهللا           التنسيق الح

    .    2007 / 2 / 2                   ،تاريخ دخول الموقع                         مستقبل الريفيات من يهتم؟ : )    2007 (         نجم، م، •

     .   23                                  تقرير التنمية األنسانية العربية، ص   ):    2004 ( ،                            برنامج االمم المتحدة اإلنمائي  •

                                                              النساء اللـواتي يتراسـن اسـر وسـوق العمـل، جمعيـة                 :     2006              بزره، واخرون،  •

  .     ام اهللا            االقتصاديين،ر

                                                           ملخص لدراسة بعنوان أوضاع المرأة الريفية وقـضايا النـوع      : )      2005 ( ، ف ,      الصالحي •

  .                                             االجتماعية دراسة ميدانية تحليليه، جامعة صنعاء 

  .                                  واقع المراة ارقام واحصائيات،رام اهللا      تقرير  : )    2005 (                       وزارة الشئون االجتماعية، •

  .                 عداد العام للسكان               نتائج اولية للت  :     2007                               جهاز االحصائي المركزي الفلسطيني، •

                     ين،رسالة ماجـستير،                                                  المشاركة السياسية للمراة الريفية في فلـسط       : )    2004 (          الشيخ،ع،   •

  .             جامعة بير زيت

                                                              دور المرأة الفلسطينية فـي الهيئـات والمنظمـات غيـر                                   قمر،حنان ورقة عمل حول    •

  .    2003                                             الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين فبراير   :       إعداد        حكومية  ال

    .    2007             ل الفلسطينية           وزارة العم •

  .      ،بيروت                          تقرير تقدم المرأة العربية  :   )    2004 ( ،     اسكوا •

                                                        تقرير مؤشرات التنمية البشرية في الـضفة الغربيـة           :  )    2004 (                      مركز دراسات التنمية،   •

  .                       وقطاع غزة،جامعة بير زيت
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                              المرأة والرجل في فلـسطين،       "        تقرير      ):    2005 (                                   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    •

   41   ، ص "               قضايا وإحصاءات،

                                   تقرير جمعية تنمية المرأة الريفية،   ):    2003 (      اسكوا، •

                                                           تقرير مؤشرات التنمية البشرية لقطـاع غـزة لعـام             ):    2004 ( ،                     مركز دراسات التنمية   •

  .         رام اهللا  ،            جامعة بيرزيت  )     2004  ،     2003  ،     2002  ،     2000 (

  .               السنوي،رام اهللا     تقرير  ال  ):      2004 (                            جمعية تنمية المرأة الريفية،  •

                                                                  الحركة النسائية الفلسطينية واشـكاليات التحـول الـديمقراطي             ):    1999   (          هندية، س،  •

      كانون   18-  17                                                                        واستراتيجيات مستقبلية، وقائع الموتمر السنوي الخامس لمؤؤسة مواطن         

  .                                             المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،رام اهللا –        ، مواطن     1999     االول،

  .       ،رام اهللا        الثاني     الربع              تقرير الفقر،    ):    2004 (                               جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني،  •

                                                                 دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي،بيـت           ):    2000 (           سالم،واخرون •

  .              الحكمة،بغداد،

  .                      اعالن الحق في التنمية  ):    1986 (             االمم المتحدة، •

                        ، الحـوار المتمـدن،      "                                           المرأة الفلسطينية، أي إصالح وأي تغيير           "   ):    2004 (  ر،       نزال،   •

    ،    .    2006 / 4 /  13                  خول إلى الموقع في         ، تم الد    2004 / 1 /  12  ،    711      العدد 

                      المواطنة والعدالة   –                                                    حقوق المرأة في الشرق األاوسط وشمال أفريقيا           ):    2005 (        نذير، ث  •

    .   228  ،ص   239-   219                                                  ، فريدم هاوس، الواليات المتحدة األمريكية، ، فلسطين، 

                                                                    واقع واقع ومستقبل المنظمات االهلية العربية، دار المـستقبل            ):    2000 (            عودة،واخرون، •

   .                                                          عربي، بالتعاون مع  الشبكة العربية للمنظمات االهلية، القاهرة  ال

                   ، ضياء للدراسات،      "    1990-    1903                                  الحركة النسائية في فلسطين،        ):    1991 ( ، ع         دراغمة،   •

   .  39   ، ص

                                                                  الحركة النسوية الفلسطينية، إشـكاليات وقـضايا جدليـة ،             ):      2004 (       واخرون،       كتاب،   •

  ،   36-  21                             ت المرأة، جامعة بيرزيت، ص                    ،  معهد دراسا    2                                دورية دراسات المرأة، المجلد     

   26 ص

       2007    /  9    /  2                                                        وزارة الداخلية الفلسطينية، مقابلة مع فدوى الشاعر بتاريخ  •

     271                                                إدارة التنمية البشرية،الوراو للنشر والتوزيع، ،ص   ):    2006 (              الطائي واخرون، •

   .  52   ص  51                                                   تحديد االحتياجات التدريبية،التوثيق العلمي القاهرة، ص  ):    2001 (        السيد،ع، •

  .                                                     سيكولوجية التنمية واالنتاج،دار الراتب الجامعية،بيروت  ):    2001 ( ، ع      عيسوي،  ال •

                                                                       تقييم التدريب،موسوعة التدريب والتنية البشرية، المجلد الرابع،مركز         ):    2007 ( ، ع      توفيق، •

   .       القاهرة-    بمبك  =                        الخبرات المهنية لإلدارة 
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  .    روت     بي–                                         دراسة حالة المرأة الريفية المصرية، اسكوا   ):      1988 (             جامع، آخرون،  •

                                                              دور المنظمات االهلية فـي بنـاء المجتمـع المـدني،مركز             ):      2002 (              عبد الهادي،ع،  •

  .                          بيسان،رام اهللا،البنك الدولي 

• UNDP، ) 2003    :(  رام اهللا                                  تقرير جمعية تنمية المرأة الريفية،       .   

            ، الـسلطة       2005 _    2007                                  خطة التنمية متوسـطة المـدى،         ):    2006 ( ،                وزارة التخطيط  •

                     الوطنيه الفلسطينية،

                                                          قـانون العمـل وواقـع المـرأة فـي سـوق العمـل               "                 كر؛يوسف عـدوان،           خليل، شا  •

    12   ،ص     2005                                     ،جمعية المرأة العاملة للتنمية،رام اهللا، "          الفلسطينية

                                                         مؤشرات التنمية البشرية في الضفة الغربية وقطـاع           ):    2004 ( ،                     مركز دراسات التنمية   •

   .                  غزة ، جامعة بيرزيت

    24     ،، ص     2005          رية للعام                    ،تقرير التنمية البش                           برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •

  .    2007-  11-  16                                          وكيل وزارة الشؤون االجتماعية،مقابله بتاريخ  :                  التميمي،احمد سعيد  •

                   مجموعـة التعـاون    (  ):    OCHA)(  2006  ( ,                                      مجموعة التعاون الدولي في مكافحة الفساد •

        دولة    35                                                 وقعت مجموعة التعاون االقتصادي والتطوري وقعت          )                    االقتصادي والتطوري 

      ).IUED   (                  قا لمكافحة الفساد       ميثا    1997         في العام 

  "                                                                                       مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، وحدة القـانون وحقـوق االنـسان،               •

                                                                                            الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في ظل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             

   .  ،  1   ، ص   .    2001          ، رام اهللا،  "       المرأة 

                                        المرأة والرجل في فلسطين، قـضايا         ):    2005   (                                   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    •

     .        وإحصاءات

                                                                           تقويم البرنامج التدريبي لمديرات ومساعدات مدارس التعليم العام في            ):    2002 (    عوض، •

        كلية     274         الى ص     243                                                                  كلية التربية للبنات بالرياض، مجلة مستقبل التربية العربية ص        

    .          الرياض -               التربية للبنات 

                                                مية الـسلوك الـديمقراطي وسـلوك التفاعـل                                   برنامج تدريبي مقترح لتن     ):    2000 (    فرج، •

         الـى      250                                                                              االجتماعي عند تدريس مادة الفلسفة، مجلة عالم التربية، العدد االول من ص           

     .   257 ص

                                                                    اتجاهات متدربي شرطة رام اهللا والبيره نحو اثر التـدريب علـى              ):    2006   (  ك،       عوده، •

  .              جامعة القدس  ،                             ادائهم الوظيفي، رسالة ماجستير

                                                                      دافعية المعلمين الداخلية والخارجية في االستفادة من البـرامج                اثر   ):    2003 (       شاور،س، •

   .               جامعة بيرزيت  ،                                التدريب التطويرية، رسالة ماجستير
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                                                                     الواقع التدريبي والتدريب المأمول علـى االحتياجـات التدريبيـة            ):    1999 (          الجنيدي،ن، •

                                                                                       للمشرفين التربويين في فلسطين من وجهة نظرهم ونظر رؤسائهم، فـي الفتـره مـن               

  .              جامعة القدس  ،                 ، رسالة ماجستير    1999-  98  19

                                                                   اثر التريب في استخدام اسلوب الحاالت وتطبيقهـا فـي موضـوع              ):    2000 (        شامية،ل، •

  .               جامعة بيرزيت  ،                                                            التربية البيئية على معتقدات المعلمين ومعرفتهم، رسالة ماجستير

                 ، جامعة بير                                               المرأة الفلسطينية والتنمية،العدد الثالث،      ):     1998 ( ،                         برنامج دراسات التنمية     •

   .   زيت

                                          دراسة خاصة بفاعلية المنظمات النـسوية          ):    2004 (                                مركز االعالم والمعلومات للمراة،    •

  .           في قطاع،غزه

   .                                                 علبه،ع، المؤسسات األهلية النسوية الفلسطينية،فلسطين •

   .                                  نتائج اولية للتعداد العام للسكان : )    2007 (                                الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، •

                                                                 لمرأة العاملة الفلسطينية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية،               قضايا ا    ):     2001 (         قطامش، ر  •

   .      رام اهللا

• UNRWA، ) 2005     :(              حول أراء الالجئات فيما تقدمه المراكز النسوية مـن خـدمات                                                                 

     .                                        ونشاطات وحول اإلحتياجات الرئيسية النساء

   .                           ، تقرير الفقر، الربع الثاني )    2004  (                                جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني،  •

         ،جمعيـة   "                                                    قانون العمل وواقع المرأة في سوق العمـل الفلـسطينية     ):    2005 (        خليل، ش، •

   .  12                                 المرأة العاملة للتنمية،رام اهللا،،ص 

                                                          وضع المرأة في المواثيق الدولية واالتفاقيات الدوليـة          :             دراسة حول     "                 عابدين، عصام،    •

    .   ص ،    2002                                     ، المجلس التشريعي الفلسطيني، رام اهللا،  "                             مقارنة بالتشريعات الفلسطينية 

  "                                                                                       مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، وحدة القـانون وحقـوق االنـسان،               •

                                                                                            الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في ظل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             

    .   ،  1   ، ص   .    2001          ، رام اهللا،  "       المرأة 

                     جميعـة المـرأة                    دراسة تحليلية،  ،                                       قضايا المرأة العاملة الفلسطينية        ):    2002 (         قطامش، ر  •

    44 , ص ,                            العاملة الفلسطينية، رام اهللا  

ــدي،ف • ــسياسي    ):    2004 (          اللب ــل ال ــدان العم ــرأة ومي ــات  "                                       الم ــة دراس                    ، دوري

   .  73-  58              ،جامعة القدس،ص 2           رأة،،المجلد   الم

                                                                   محاضرة داخلية ألقيت كجزء من تدريب داخلـي حـول الـصحة               ):    2006 (      جرار،خ •

   . 6      18،200                    الفلسطينية، حزيران                    ومؤشراتها في األاراضي
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               تقرير عـن      ):    2006 (                                                                منتدى المنظمات األاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة        •

      2006 / 3 /  14  ،  "                  للقتل نعم للحياة ال  "                                           جرائم قتل النساء، في مؤتمر صحفي تحت عنوان 

                                                                        الحقوق اإلنجابية والتنمية، مدخل للتصدي لجميع أشكال العنف ضـد             ):    2005 (        مفتاح،   •

   . 3           ، كتيب رقم                            المرأة في المجتمع الفلسطيني

  .                    مفهموم تقييم االداء  ):    2008   (     صوشه •
(www.hardiscussion.com, 13/6/2008) 

مدرسة شيحيت تعليمية ظفار، قسم العالقات واالعالم التربوي، مشروع االنماء  •

 . السعودية–المهني للمعلمين 

  

  المراجع االنجليزية
  

• Center for women (2006):  economic and social commission for 
western Asia, selected gender indicators , country : Palestine, 
accessed in 5/31/2006. 

• United Nations economic and social commission for western Asia, 
center for women, selected gender indicators , country : Palestine, 
accessed in 5/31/2006  

• Evans , Mary (1994): The woman question “ , second edition , SAGe 
publications , London. 

• IUED See OCHA , Revised Emergency appeal, 31 may 2006, p8. 
• PASSIA directory, 2006, women organizations 
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  االستماره: 1.3ملحق 

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  جامعة القدس
  راسات العليا كلية الد

  برنامج التنمية الريفية المستدامة 
 )بناء مؤسسات  ( 

  اخواتي المتدربات   المحترمات 

  -:تحية طيبة وبعد

  

 تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات االهلية "اضع بين أياديكن استبانه تهدف إلى التعرف على 

  . ة الماجستير في بناء المؤسساتو ذلك استكماال لرسال" النسوية من وجهة نظر المتدربات  

  

المكان  في  )X(نرجو التكرم باإلجابة على فقراتها بدقة وصدق وموضوعية، وذلك بوضع إشارة 

إال ألغراض                                    ً                                   المخصص حسب ما ينطبق مع وضعكم، علما  بأن إجاباتكم ستبقى سرية ولن تستخدم

  .البحث العلمي فقط

  

  مع فائق االحترام،،،

  

  الباحثة

 عبيرابوكشك
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  خصائص المبحوثين: القسم األول

  
  

A1سنة     ....................              :       العمر  

  

A2 - المستوى التعليمي للمتدرب؟   

   بكالوريوس -3 دبلوم متوسط               -2  ثانوي            -1

    دكتوراه          -6                      ماجستير-5 دبلوم عالي         -4                               

  

  

A3 - أرملة-4                  مطلقة-3  متزوجة           -2عزباء                 -1:   الحالة االجتماعية   

  

A4- ال اعمل               -2  اعمل              -1           :الحالة العملية   

  

A5- موظفة-3   زراعة               -2  مصنع         -1             :طبيعة العمل   

  ......... اخرى حدد-4                                  

  

A8-  قطاع حكومي-3 قطاع اهلي         -2  قطاع خاص                 -1   :القطاع االقتصادي لمكان العمل   

  
 

A9 - ي الفئة؟ دخل أسرتي في الشهر هو ف  

   شيقل4000-3001  -3 شيقل                3000-2001  -2 شيقل           2000   اقل من -1      

   شيقل6000  أكثر من -6 شيقل               6000 -5001  -5 شيقل            5000 -4001  -1     

  

  

 محور التقييم العام للبرامج التدريبية 
 

اوافق 

 اوافق بشدة

ال 

 ادري

ال 

 اوافق

ال 

اوافق 

 بشدة
 الرقم

مة للبرامج التدريبية لتنمية المراة الخصائص العا

 1 2 3 4 5 الريفية المنفذة في المؤسسات االهلية النسوية

 B.1 

أرى أن مشكلة ضعف المهارات الحياتية  هي من 

            اكبر المشاكل التي تواجه النساء

 B.2 

المهارات المنفذة تحل المشاكل أعتقد أن برامج تنمية 

           التي تواجه النساء 

 B.3 

أعتقد أن برامج تنمية المهارات المنفذة مالئمة 

           الحتياجات النساء 
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 B.4 شاركت  في تحديد االحتياجات التدريبية           

 B.5 شاركت في تحديد االولويات التدريبية           

 B.6  تصميم البرنامج التدريبيشاركت في           

 B.7 شاركت في تنفيذ البرنامج التدريبي           

 B.8 شاركت في تقييم البرنامج التدريبي           

 B.9 انا راض عن الطريقة التي شاركت بها           

 B.10 عدد البرامج التدريبية كاف الحتياجاتي           

 B.11 التدريبية مالئما ليتوقيت البرامج            

 B.12 

تم استخدام الموارد المالية في البرنامج التدريبي 

           بافضل الطرق

 B.13 

تم استخدام الموارد البشرية في البرنامج التدريبي 

           بافضل الطرق

 B.14 

الطريقة المتبعة في تنفيذ البرانامج التدريبي هي 

           االفضل

 B.15 ان راض عن جودة البرامج التدريبية المنفذة           

 B.16 

ساعدتني البرامج التدريبية في بلوغ االهداف 

           المخطط لها

 B.17 

ساهمت البرامج التدريبية في حصولي على فرصة 

           عمل

 B.18 ساهمت البرامج التدريبية في تحسين دخلي           

 B.19 

ت البرامج التدريبية على حياتي اليومية بشكل أثر

           ايجابي

 B.20 

اثرت البرامج التدريبية علي لفترات أخرى الحقة 

      من حياتك بشكل ايجابي

B.21  البيئة التدريبية مالئمة الحتياجات المتدربين      

 B.22 

األدوات المستخدمة في التدريب مالئمة لمحتوى 

       يبية المادة التدر

 B.23  محتوى المادة التدريبية مناسب لمستوى المتدربين       

 B.24  تمتع المدربين بكفاءة عالية       

 B.25 

احتوت الحقائب التدريبية على وسائل قياس وتقويم 

           مناسبة 
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  محور التقييم العام للبرامج التدريبية

 على الفقرةدرجة الموافقة 

أوافق 

 بشدة

ال  أوافق

 أدري

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

  الرقم

  

 نص الفقرات

5  4  3  2  1 
  :في ) توعية وارشاد ( ساهم التدريب في زيادة المعرفة

C1.1 حقوقي االجتماعية           

C1.2 حقوقي االقتصادية           

C1.3 حقوقي السياسية           

C1.4 الثقافية           

C1.5 اهمية دعم الذات            

C1.6            

C1.7             

  المجال االقتصادي

C2.1 بناء مشروعي الخاص            

C2.2 
  البحث عن فرص عمل

 
          

C2.3 زيادة في الدخل            

C2.4 
  المشاركة في تحسين دخل االسرة

 
          

C2.5 االدخار           

C2.6 استخدام النقد بشكل اقتصادي           

C2.7 عدم التبذير      

C2.8 فكير بتطوير مهاراتي في الحرفه او المهنهالت           

C2.9 ادارة مشروعي الخاص      

C2.10 عمل موازنة للمشروع           

C2.11 البحث عن مهنه           

C2.12 البحث عن وظيفة           

C2.13  التفكير ببناء بيت  

          

C.3             تحسنت مهاراتي  الثقافية بعد التدريب وذلك يشمل:  

C3.1 تقديم االقتراحات البناءة            
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C3.2 تقدير جهود االخرين           

C3.3 اختيار البدئل االفضل           

C3.4 البحث عن بدائل           

C3.5 تقدير الموقف           

C3.6 االستخدام الفعال لمبدأ العمل وكسب الرزق            

C3.7 تنمية مهارة صنع القرار            

C3.8 تنمية روح االلتزام            

C3.9 تنمية المشاركة االجتماعية            

C3.10 تنمية القدرة على تسويق الذات            

C3.11 التحفيز للبحث عن عمل            

C3.12 حث االخرين على االعتماد على النفس            

C.4            تحسنت مهاراتك االجتماعية بعد التدريب و ذلك يشمل :  

C4.1 ة مع اآلخرينبناء العالقات االجتماعي            

C4.2 التعامل مع وجهات النظر المختلفة            

C4.3 إيصال المعلومات لآلخرين            

C4.4 كسب ثقة اآلخرين            

C4.5 التعامل مع اآلخرين           

C4.6 تحفيز اآلخرين           

C4.7  تطوير العالقة مع الزوج.           

C4.8 بناء الثقة العائلة            

 
 

 ية المهارات القيادية محور تنم

 درجة الموافقة على الفقرة 

أوافق 

 بشدة

ال  أوافق

 أدري

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

  الرقم

  

 نص الفقرات

5  4  3  2  1  
D.1           تحسنت مهاراتك التأثيرية بعد التدريب و ذلك يشمل :  

D.1.1  تعزيز الرغبة في اإلنجاز            
D.1.2 إجراء مفاوضات           
D.1.3  القدرة على التحدث والعرض           
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D.1.4 القدرة على اإلقناع            
D.1.5 كسب ثقة االخرين            
D.1.6 تعريف الذات لالخرين            
D.1.7  المبادرة            
D.1.8 تعزيز الثقة بالنفس            

D.2           و ذلك يشمل  تحسنت مهاراتك التعليمية  :  
D.2.1 عةالقراءة السري.           
D.2.2 التفكير           

D.2.3 معالجة المعلومات           
D.2.4  تنمية مهارة التعبير            

D.2.5 
            فهم السلوك 

D.2.6 التنبؤ            

D.2.7  كيفية اتخاذ القرار حسب المعطيات      

D.3           تحسنت مهاراتك في االتصال والتواصل بعد التدريب و ذلك يشمل   :  
D.3.1 اإلصغاء      

D.3.2 التعرف على القدرات الكامنة           

D.3.3 العمل ضمن فريق           

D.3.4  القدرة على الحشد والمناصرة            

D.3.5 
           إيصال المعلومات لآلخرين 

D.3.6 
           التحدث وعرض األفكار 

 درجة الموافقة على الفقرة 

أوافق 

 بشدة

ال  افقأو

 أدري

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

  الرقم

  

 نص الفقرات

5  4  3  2  1  
D.3.7  تقبل آراء اآلخرين واقتراحاتهم           

D.4           تحسنت مهاراتك اإلبداعية بعد التدريب و ذلك يشمل   :  
D.4.1 وضع الرؤى و الخطط اإلستراتيجية           
D.4.2 القدرة على الهام اآلخرين           
D.4.3 ة اآلخرينتمكين و تقوي           
D.4.4 تقويم سلوك االخرين            
D.4.5 تطوير األداء المهني           
D.4.6  تقييم الموقف بشكل سليم أثناء األزمات           



 
 

87

D.4.7  ابتكار الحلول الجديدة           
D.4.8 ابتكار أساليب جديدة لتطوير األداء المهني           

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم معي
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  :سماء اللجنة المساندة لالستمارة ا: 2.3ملحق 

  

  . جامعة القدس – الدكتور عفيف زيدان – 1

  . جامعة القدس المفتوحة –ظافر حسونه /  االستاذ – 2

 .جامعة القدس المفتوحة ) محلل احصائي ( احمد السيد /  االستاذ – 3
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ائص العامة للبرامج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمجال الخص: 1.4ملحق 

  التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة في المؤسسات األهلية النسوية

  

  الرتبة

  
 

الرقم 

  باالستبانة
 

مجال الخصائص العامة للبرامج 

التدريبية لتنمية المرأة الريفية المنفذة 

  في المؤسسات األهلية النسوية

  المتوسطات

  
 

االنحراف 

  المعياري
 

%  
  
 

1 B.18 

همت البرامج التدريبية في تحسين سا

 62.64 1.16 3.13 دخلي

2 B.17 

ساهمت البرامج التدريبية في حصولي 

 61.13 1.16 3.06 على فرصة عمل

3 B.10 55.28 1.15 2.76 عدد البرامج التدريبية كاف الحتياجاتي 

4 B.6 51.70 1.15 2.58 شاركت في تصميم البرنامج التدريبي 

5 B.12 

م الموارد المالية في البرنامج تم استخدا

 50.19 1.07 2.51 التدريبي بأفضل الطرق

6 B.14 

الطريقة المتبعة في تنفيذ البرنامج 

 49.81 0.90 2.49 التدريبي هي األفضل

7 B.11 49.62 1.20 2.48 توقيت البرامج التدريبية مالئما لي 

8 B.13 

تم استخدام الموارد البشرية في 

 49.62 1.06 2.48 ية بأفضل الطرقالبرنامج التدريب

9 B.5 49.25 1.00 2.46 شاركت في تحديد االولويات التدريبية 

10 B.25 

احتوت الحقائب التدريبية على وسائل 

 49.25 1.02 2.46 قياس وتقويم مناسبة

11 B.21 

البيئة التدريبية مالئمة الحتياجات 

 49.06 0.94 2.45 المتدربين

12 B.16 

رامج التدريبية في بلوغ ساعدتني الب

 48.87 0.94 2.44 األهداف المخطط لها

13 B.23 

محتوى المادة التدريبية مناسب لمستوى 

 47.92 1.03 2.40 المتدربين

14 B.22 

األدوات المستخدمة في التدريب مالئمة 

 47.74 1.01 2.39 لمحتوى المادة التدريبية

15 B.15 

 أنا راض عن جودة البرامج التدريبية

 46.98 0.97 2.35 المنفذة
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16 B.7 46.79 1.05 2.34 شاركت في تدريب البرنامج التدريبي 

17 B.9 46.04 1.06 2.30 أنا راض عن الطريقة التي شاركت بها 

18 B.26 46.04 1.05 2.30 هناك تقنيات حديثة في التدريب 

19 B.4 44.91 0.97 2.25 شاركت في تحديد االحتياجات التدريبية 

20 B.8 44.91 1.12 2.25 شاركت في تقييم البرنامج التدريبي 

21 B.24 43.58 0.95 2.18 تمتع المتدربين بكفاءة عالية 

22 B.19 

أثرت البرامج التدريبية على حياتي 

 43.21 0.87 2.16 اليومية بشكل ايجابي

23 B.20 

أثرت البرامج التدريبية علي لفترات 

 43.02 0.96 2.15 جابيأخرى الحقة من حياتي بشكل اي

24 B.3 

اعتقد ان برامج تنمية المهارات المنفذة 

 41.51 0.94 2.08 مالئمة الحتياجات النساء

25 B.1 

أرى ان مشكلة ضعف المهارات 

الحياتية هي من اكبر المشاكل التي 

 39.06 0.98 1.95 تواجه النساء

26 B.2 

اعتقد ان برامج تنمية المهارات المنفذة 

 38.49 0.90 1.92 شاكل التي تواجه النساءتحل الم

 47.95 0.52 2.40 الدرجة الكلية    
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمجال محور التقييم العام : 2.4ملحق 

  للبرامج التدريبية

  

  الرتبة
 

الرقم 

 باالستبانة

مجال محور التقييم العام للبرامج 

 التدريبية
  المتوسطات

 

االنحراف 

 المعياري
%  
 

1 C2.1 56.79 1.31 2.84 بناء مشروعي الخاص 

2 C2.3 55.85 1.41 2.79 زيادة في الدخل 

3 C2.4 55.28 1.40 2.76 المشاركة في تحسين دخل األسرة 

4 C2.5 55.09 1.39 2.75 االدخار 

5 C2.6 52.26 1.22 2.61  استخدام النقد بشكل اقتصادي 

6 C2.10 52.08 1.21 2.60 زنة للمشروععمل موا 

7 C2.9 51.70 1.23 2.58 إدارة مشروعي الخاص 

8 C2.2 48.49 1.28 2.42 البحث عن فرص عمل 

9 C1.3 46.60 1.06 2.33 حقوقي السياسية 

10 C1.2 46.23 1.03 2.31 حقوقي االقتصادية 

11 C2.12 45.28 1.19 2.26 البحث عن وظيفة 

12 C2.7 44.91 1.20 2.25 عدم التبذير 

13 C2.11 44.91 1.19 2.25 البحث عن مهنة 

14 C2.13 43.40 1.50 2.17 التفكير ببناء بيت 

15 C3.10 42.26 1.16 2.11 تنمية القدرة على تسويق الذات 

16 C3.11 41.89 1.13 2.09 التحفيز للبحث عن عمل 

17 C4.7 41.70 1.16 2.08 تطوير العالقة مع الزوج 

18 C3.4 41.51 0.95 2.08 البحث عن بدائل 

19 C3.3 41.32 0.93 2.07 اختيار البدائل األفضل 

20 C2.8 

التفكير بتطوير مهاراتي في الحرفة 

 40.57 1.05 2.03 أو المهنة

21 C3.6 

االستخدام الفعال لمبدأ العمل وكسب 

 40.38 1.01 2.02 الرزق

22 C3.1 40.19 1.00 2.01 تقديم االقتراحات البناءة 
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23 C3.5 39.62 0.95 1.98 تقدير الموقف 

24 C3.2 39.43 1.01 1.97 تقدير جهود اآلخرين 

25 C3.7 38.11 0.98 1.91 تنمية مهارة صنع القرار 

26 C4.6 38.11 0.92 1.91 تحفيز اآلخرين 

27 C1.5 37.92 0.98 1.90 أهمية دعم الذات 

28 C3.8 37.74 0.94 1.89 تنمية روح االلتزام 

29 C1.1 37.55 0.87 1.88 حقوقي االجتماعية 

30 C1.4 37.55 0.84 1.88 الثقافية 

31 C3.12 

حث اآلخرين على االعتماد على 

 36.98 0.95 1.85 النفس

32 C3.9 36.23 0.98 1.81 تنمية المشاركة االجتماعية 

33 C4.3 35.28 0.88 1.76 إيصال المعلومات لآلخرين 

34 C4.4 35.28 0.76 1.76 ة اآلخرينكسب ثق 

35 C4.8 34.53 0.94 1.73 بناء الثقة العائلة 

36 C4.2 34.34 0.80 1.72 التعامل مع وجهات النظر المختلفة 

37 C4.5 33.77 0.90 1.69 التعامل مع اآلخرين 

38 C4.9 33.20 1.04 1.66 الشعور باالستقرار النفسي 

39 C4.1 32.26 0.78 1.61 ع اآلخرينبناء العالقات االجتماعية م 

 42.22 0.65 2.11 الدرجة الكلية    
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمجال محور التقييم العام : 3.4ملحق 

  للبرامج القيادية

  

  الرتبة
 

الرقم 

 باالستبانة

مجال محور التقييم العام للبرامج 

 القيادية
  المتوسطات

 

االنحراف 

 ريالمعيا
%  
 

1 D1.6 46.04 1.15 2.30 مهارة إصدار األوامر 

2 D4.4 45.47 0.94 2.27 تقويم سلوك المرؤوسين 

3 D2.6 44.91 1.04 2.25 التنبؤ 

4 D1.2 44.72 0.88 2.24 إجراء مفاوضات 

5 D4.3 44.15 0.98 2.21 تمكين وتقوية اآلخرين 

6 D4.2 43.58 0.86 2.18 القدرة على الهام اآلخرين 

7 D1.5 42.83 1.09 2.14 كسب ثقة الرؤساء 

8 D4.1 

وضع الرؤى والخطط 

 41.32 0.97 2.07 االستراتيجية

9 D3.4 40.57 0.89 2.03 القدرة على الحشد والمناصرة 

10 D2.7 

كيفية اتخاذ القرار حسب 

 40.19 1.03 2.01 المعطيات

11 D4.7 39.62 0.89 1.98 ابتكار الحلول الجديدة 

12 D4.5 39.43 0.98 1.97 تطوير األداء 

13 D4.6 

تقييم الموقف بشكل سليم أثناء 

 39.43 0.94 1.97 األزمات

14 D1.3 39.25 0.90 1.96 القدرة على التحدث والعرض 

15 D2.3 39.25 0.93 1.96 معالجة المعلومات 

16 D4.8 

ابتكار أساليب جديدة لتطوير 

 38.49 0.86 1.92 االداء

17 D1.7 38.30 0.87 1.92 لمبادرةا 

18 D1.4 38.11 0.75 1.91 القدرة على اإلقناع 

19 D3.5 38.11 0.89 1.91 إيصال المعلومات لآلخرين 

20 D2.1 37.74 0.98 1.89 القراءة السريعة 

21 D2.5 37.74 0.90 1.89 فهم السلوك 
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22 D3.6 36.79 0.89 1.84 التحدث وعرض األفكار 

23 D3.2 36.60 0.84 1.83 لى القدرات الكامنةالتعرف ع 

24 D3.3 36.60 0.90 1.83 بناء الفريق 

25 D2.4 35.85 0.91 1.79 تنمية مهارة التعبير 

26 D2.2 35.66 0.88 1.78 التفكير 

27 D1.8 34.91 0.86 1.75 تعزيز الثقة بالنفس 

28 D1.1 33.58 0.76 1.68 تعزيز الرغبة في اإلنجاز 

29 D3.1 33.21 0.84 1.66 غاءاإلص 

30 D3.7 33.02 0.79 1.65 تقبل آراء اآلخرين واقتراحاتهم 

 39.18 0.61 1.96 الدرجة الكلية    
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  فهرس المالحق
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