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 اإلهذاء

.. وال ... وال تطيب المحظات إال بذكرك... وال يطيب النيار إال بطاعتك.يي ال يطيب الميل إال بشكركإل
 تطيب اآلخرة إاّل بعفوك.

 إلى من بمغ الرسالة وأّدى األمانة 

 إلى المعمم األول، صاحب العمم الحق، سيدنا محمد _عميو الصالة والسالم_

 ...ألّن حياتي ال تطيب إال بك

 ّد عندي إال أن تكون أول من أىديككان الب

 إلى من بك أخطو، وتتسارع خطواتي

 إلى من عممتني العطاء دون انتظار

 إلى أمي

 المعطاء بال مقابل يذكرإلى 

 أبيإلى 

 ،إليكم جميعًا أىدي جيدي المتواضع، فما كان من خمل فمن نفسي، وما كان من توفيق فمن اهلل

 اوالحمد هلل أواًل وأخير          

 

غيثأبو  جنان                                                     
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 الشكر والعرفان
 

ا لإلىساىية، كي ىساعد  الشكر هلل هف قبؿ وهف بعد واٌب العقؿ وجاعؿ تهاهً في تدبر آياتً وتيسيٌر
 ؽ الهىفعة العاهة.بعضىا بعضا في تحقي

 طريقىا جهيًًل في راً ٌز  غرسوا الذيف أولئؾ سوى داخمىا في يخطر ال الدؤوب، العهؿ شط ىعبر حيىها
؟ وهىحىا يتركىا لـ الذي فكيؼ  .ولغة حرًفا ىشاطري اإلبداع الخطِ واثقي وىقؼ الصعاب لىتخطِ العـز

الِ  واالهتىاف، والعرفاف، والهحبة بالشكر أتقدـ ،)الىاس يشكر ال هف اهلل يشكر ال(الىبي قوؿ هف واىطًلقاً 
بالذكر  أولئؾ الذيف وقفوا بجاىبي طواؿ فترة دراستي ولـ يبخموا عمّي بهساعدة أو إرشاد أو توجيً، وأخص

 والدكتور ضاء لجىة الهىاقشة كؿ هف الدكتورة سموى البرغوثي وأع الدكتور الهشرؼ د.سهير حزبوف
زيؿ الشكر والتقدير لكؿ هف ساٌـ وقدـ يد العوف والهساعدة في إخراج ٌذي كها وأتقدـ بج، سٍيؿ سمطاف

 الرسالة الِ الىور.

 

 الباحثة: جىاف ابراٌيـ أبو غيث

 96/5/9196التاريخ:                                                                
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  مهخص

  واقعالتعرؼ عمِ و  ،راـ اهلل هديىةحكوهية في الر الهىظهات غي واقعالتعرؼ عمِ ٌدفت الدراسة إلِ 
كها  ،تحديد األدوار التي تقوـ بٍا تمؾ الهىظهات في تىهية واقع الهرأة الفمسطيىيةو الهىظهات  ٌذي ودور

ا الهىظهات غير الحكوهية لدعـ الهشاريع التعرؼ عمِ ٌدفت أيضًا إلِ  هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 .اهللراـ  هديىةالىسوية في 

الهستفيديف هف جهيع وتـ تحديد هجتهع الدراسة  واعتهدت الباحثة عمِ الهىٍج الوصفي كهىٍج لمدراسة،
( حسب اإلحصائيات 22425والبالغ عددٌـ )، راـ اهلل هديىةهىظهات دعـ الهشاريع الىسوية في هف 

 هع الدراسة.هف هجت 764هف حيث تكوىت عيىة الدراسة  ،2016لجٍاز اإلحصاء الفمسطيىي لعاـ 

وجود إدارة وبيئة عهؿ جيدتيف في واقع الهىظهات وقد خمصت الدراسة لهجهوعة هف الىتائج كاف أٌهٍا 
غير الحكوهية عمِ  ىظهاتحرص الهو  ،راـ اهلل هديىةغير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في 

لمغايات واألٌداؼ التي تأسست  في الوصوؿ حجة لكي تىٌدافٍا وتقديـ الخدهات لمفئة الهستٍدفأتحقيؽ 
وجود الحاجة لدى  ،فاعمة ولٍا دور فاعؿ بيف ىظيراتٍا كهىظهةهف أجمٍا وبالتالي تحافظ عمِ وجودٌا 

التي تٍتـ بالىساء  الهىظهاتوتوفر  ،ربات البيوت لمهشاريع لسعيٍـ لإلعتهاد عمِ أىفسٍـ وبىاء ذاتٍـ
في توفير التهويؿ يعود لعواهؿ ترجع لسياسة الههوليف  وضعؼ ،ها الههولة والهدعوهة يعد كافي ىوعاً 

 الخارجييف.

 وتوصمت الدراسة لعدد هف التوصيات كاف أٌهٍا:

 ،الهٍػػارات والخبػػرات( أهػػاـ التهويػػؿ لمهشػػاريع الىسػػوية ،الهاليػػة ،)اإلداريػػة هعوقػػاتضػػرورة التغمػػب عمػػِ ال
ػػا، العهػػؿ عمػػِ رفػػع هسػػتوى تقػػديـ الخػػدهات الهتعمقػػة بتقػػديـ الهٍػػارات والخبػػرة لمىسػػاء  السياسػػية هىٍػػا وغيٌر

 لً هف تأثير عمِ ىجاح واستهرار الهشاريع،  االهستفيدات، التركيز عمِ الهسهِ الوظيفي لمهستفيدات له

ؿ العمهي لمهستفيدات لها لً تأثير في ىجاح الهشاريع،  العهؿ عمِ تفعيؿ ألىشطة اإلٌتهاـ بالهٌؤ
العهؿ عمِ الدعـ اإلداري( التي لٍا دور في خمؽ فرص عهؿ لمهرأي،  ،الدعـ الهالي ،)التدريبالهىظهات

تطوير برىاهج تدريبي شاهؿ في هٍارات إدارة األعهاؿ والتسويؽ لمهىتجات والذي بإستطاعتة رفع هستوى 
ف ليتهكف هف إدارة هشاريعٍف،  قديـ الدعـ لمهشاريع هف خًلؿ تخفيض تكاليؼ تالهتدربات وتطويٌر

عفاءات ضريبية وتسٍيًلت في اإلجراءات والهعاهًلت،  ،بمديةالتراخيص هف ال العهؿ عمِ خمؽ وا 
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هىظوهة هالية هدعوهة بشكؿ هحمي ودولي قادرة عمِ توفير الدعـ الهالي لهختمؼ الهشاريع الهالية بشكؿ 
تتحالؼ فيً جهيع الهىظهات  ،هستهر، تأسيس اتحاد هؤسساتي هٍتـ بدعـ الهشاريع الىسوية بشكؿ خاص

ر الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية لبىاء صورة هشتركة هوحدة بيىٍـ تعهؿ عمِ رفع هستوى يغ
العهؿ عمِ سف قواىيف وتشريعات تخدـ الهشاريع الدعـ الهالي واالداري والهٍىي لهثؿ ٌذة الهشاريع، 

هف قبؿ الجٍات ى سياسات قصيرة الهدى وطويمة الهدبىاء الىسوية وتهىحٍا التسٍيًلت والدعـ الحكوهي، 
 الهىظهات، تبىي بالخطط التىهوية وسوؽ العهؿىشاط الهىظهات غير الحكوهية  ربطذات الصمة ل

التعميهية الفمسطيىية عهمية إثراء الهىٍاج الفمسطيىي بالوسائؿ التعميهية الهىٍجية هىٍا وغير الهىٍجية التي 
غير الحكوهية هف جٍة وهف جٍة أخرى  الهىظهاتهستوى العمهي والهعرفي في هجاؿ التساعد في رفع 

دارة الهشاريع الفردية و ستخدان إبو ىفس الهَضَعؿ دراسات أخرُ حَاء ضرَرة إجرفي تأسيس وا 
 ؿ.َلفترات اختبار أطَ هىظهاتالاء هتغيرات أخرُ لقياس أد
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The role of Non-governmental Organizations (NGOs) in creating job 

opportunities for women in Ramallah City 

Prepared by Janan Ibrahim Mohammed Abu Gaith 

Supervisor: Dr. Samir Hazboun 

Abstract 

This study aims to examining the reality of NGOs in Ramallah City, their role 

in developing the situation of Palestinian women, and the level of the job 

opportunities they provide for supporting women projects. 

Descriptive approach is used and the target group is all the benefiters of these 

NGOs, about 22425 according to the statistics of the Palestinian Central Bureau 

of Statistics (PCBS) in 2016. The study sample consists of 497 of the whole 

target group. 

This study found out that there are good administration and work atmosphere at 

these NGOs and have close attention for achieving their goals and offering 

services to the target category in order to succeed in reaching the goals that they 

were established for. Therefore, they maintain their presence as active 

institutions with effective role for the projects seeking to depend on themselves 

and develop their capabilities; as well as, they provide sufficient fund, which is 

sometimes weak due to the policy of foreign donors. 

The recommendations of the study; 

Overcoming the financial and administrative barriers that related to the skills 

and experiences that hurdle funding women projects is necessary, especially the 

political ones. Upgrading the level of offering services that related to skills and 

experiences of the targeted women. Focusing on the employment title to them, 

given to its impact on the success and continuity of the projects. 

Paying a close attention to the scientific qualifications of women benefiting 

from these projects. Activating the activities of the institutions (training, 

financial and administrative support that play a role in creating job opportunities 

for women. Developing comprehensive training program on business and 

marketing skills, which can raise the level of trainees and develop them to be 

able to manage their projects. Offering support for projects through lowering the 

cost of licenses from the municipality, tax exemptions, and facilitating the 
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procedures and dealings. Creating financial system supported domestically and 

internationally able to provide financial support. Establishing an institutional 

union supports women projects, especially where all NGOs can unify to build a 

common ground among them helps raise the professional, financial, and 

administrative level for such projects.  

Enacting laws and legislations serve women projects and give them 

governmental support and facilitations. Setting up short and long term policies 

by the relevant aspects, to link the NGOs activities with developmental plans 

and the labour market. 

And finally, the Palestinian educational institutions should adopt the process of 

enriching the curriculum with curricular and extracurricular methods, which 

helps raise the cognitive and scientific level in the field of NGOs on the one 

hand, and managing individual projects, on the other hand. Moreover, 

conducting other studies around the same topic by using other variables to 

measure the performance of organizations for longer test periods is significant 

as this study recommends.  
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( لهصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationيرسوف )ىتائج هعاهؿ ارتباط ب 9.3

 هىظهات غير الحكوهيةهجاؿ ال
51 

لهصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlationىتائج هعاهؿ ارتباط بيرسوف ) 3.3
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59 
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 غير الحكوهيةالهىظهات 

53 

البراهج  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لهجاؿ  .43
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الخبرات  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لهجاؿ .44
 والهٍارات

31 

هجػػاؿ إدارة الهعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عيىػػة الدراسػػة ل الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات .45
 الهشاريع وبيئة العهؿ

39 

رص فػهسػتوى الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسػة ل 4.6
ا الهىظهات   حكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهللالغير العهؿ التي توفٌر

37 



 
 

 ي 
 

حكوهيػػة التػػي الغيػػر بػػيف الهىظهػػات  ارتبػػاط بيرسػػوف والداللػػة االحصػػائية لمعًلقػػةهعاهػػؿ  .47
 تدعـ الهشاريع الىسوية وتوفير فرص العهؿ لمهرأة في هديىة راـ اهلل

33 
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 مصطمحات الدراسة

 

" حياتٍا في تؤثر التي تهاعيةاإلج الهؤسسات في التأثير عمِ وقدرتٍا الهرأة إهكاىية دعـ" :المرأة تمكين
 .(9191 السيد،)

 (NGOs) يشير هفٍوـ الهىظهات األٌميػة غيػر الحكوهيػة الهعروفػة اختصػاراً : المنظمات غير الحكومية

 الهبػػادرات االجتهاعيػػػة الطوعيػػة التػػي تىشػػػط فػػي هجػػاالت هختمفػػػة هثػػؿ: الخػػدهات االجتهاعيػػػة إلػػِ جهمػػة
البيئة والتىهية والتدريب  الصحة والثقافة إضافة إلِ االٌتهاـ بشؤوفوالهساعدات الخيرية وخدهات التعميـ و 

ا الهٍىي وتأٌيؿ الىساء وتىهية الهجتهعات الهحمية والدفاع   .عف حقوؽ اإلىساف والطفؿ وغيٌر

آخر، وتتكوف  ويتحدد هوقع ٌذي الهىظهات بيف الدولة هف طرؼ والقطاع الخاص الٍادؼ لمربح هف طرؼ
وتتهيػػز بالسػػهات وتعهػػؿ عمػػِ بىػػاء هجتهػػع هػػدىي عػػاـ هشػػترؾ لتحقيػػؽ هىػػافع جهعيػػة، بىػػاء عمػػِ اٌتهػػاـ 

لألعضػاء  التاليػة: الطوعيػة، االسػتقًللية، عػدـ السػعي لمػربح، عػدـ السػعي إلػِ الخدهػة الشخصػية الخهػس
 (1002ـ وتعهؿ دوف التهييز بيف العرؽ و الديف. )حبش، الهشاركة في الشأف العا

 بػً يحػيط هػا كػؿ ليسػتغؿ وجسػدية عضػمية جٍػوداً  اإلىسػاف بػً يهػارس ىشػاط كؿ ًبأىّ  العهؿ يعرؼالعمل: 
 ويكوف اإلىتاج، بواسطة الفرد لدى رغبة أو حاجة إشباع الىشاط ٌذا هف الٍدؼ ويكوف طبيعّية، هوارد هف

 ذلٍايبػػ التػػي الجٍػػود أف إال اليدويػػة األعهػػاؿ عمػػِ غالبػػاً  العهػػؿ هصػػطمح يطمػػؽ جبريػػًا، ولػػيس إراديػػاً  العهػػؿ
 .شػيوعاً  اليدويػة األعهػاؿ أكثػر هف والحدادة والحياكة والخياطة الىجارة وُتعدّ  أيضًا، عهًلً  تعتبر فكرياً  الفرد

 (1022)الحياري، 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومقدمتيا الدراسة خطة الدراسة

 يستعرض الباحث في ٌذا الفصؿ هقدهة الدراسة، بحيث يتـ هىاقشة هشكمة الدراسة وأٌدافٍا وأٌهيتٍا،
الدراسة وهتغيراتٍا وىهوذج الدراسة، حدود الدراسة وهحدداتٍا، وأخيرًا يتـ التطرؽ  باإلضافة الِ أسئمة

 وذلؾ لتحقيؽ األٌداؼ الهرجوة. ىاوؿ الهحاور الرئيسةالتي يتـ فيٍا تلٍيكمية الدراسة 

 انمقذمت 1.1

ا  ا التىهوي، ودوٌر حظيت الهىظهات غير الحكوهية باٌتهاـ كبير عمِ الهستوى الدولي، اعترافا بدوٌر
في هجاؿ العًلقات بيف الدوؿ والشعوب. ويجد ٌذا االٌتهاـ ترجهتً في الهؤتهرات الدولية واإلقميهية 

فيٍا ٌذي الهىظهات، وفي إفراد بىود خاصة بٍا في البراهج الدولية واإلقميهية الهختمفة،  التي تشارؾ
هثؿ هؤتهر القهة العالهي لمتىهية االجتهاعية، وهؤتهر بكيف الهعىي بالهرأة، وهؤتهر األهـ الهتحدة 

 .لبشريةلمسكاف. وكذلؾ تظٍر الدراسات والتقارير الدولية ٌذا االٌتهاـ هثؿ تقارير التىهية ا

وعمِ الهستوى الفمسطيىي فإف ٌذي الهىظهات تشكؿ جزءا هٍها هف الىسيج الهجتهعي الفمسطيىي، 
ي طرؼ هٍـ في العهمية التىهوية الفمسطيىية. وقد  وهكوىا رئيسيا هف هكوىات البىية التىظيهية لً، ٌو

ية والجهعيات الخيرية تجاوزت ٌذي الهىظهات الىقاش حوؿ شرعية عهمٍا بإقرار قاىوف الهىظهات األٌم
الذي يىظـ عهمٍا. واىتقؿ الىقاش في الساحة الفمسطيىية إلِ البحث في تطوير ٌذي الهىظهات وتعزيز 
شاعة  ا في الهجاالت الهختمفة. وهف ٌذي األدوار قياهٍا بدور ىشط في هجاؿ تعزيز الشفافية وا  دوٌر

ا بكفاءة يفترض أف تتحمِ بدرجة روح الهساءلة في الهجتهع الفمسطيىي. وحتِ تستطيع تأدية د وٌر
ا في تقديـ خدهاتٍا لمهواطىيف، وفي  ذا يعزز هف دوٌر كبيرة هف الىزاٌة والشفافية في بىائٍا وعهمٍا. ٌو
ا في هجاؿ هساءلة الحكوهة، وتشكيؿ رقابة فعالة عمِ القطاع  تأدية رسالتٍا، وكذلؾ تعزيز دوٌر

 الخاص.
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اسػػػتقًللية وخصوصػػية عاليػػػة إذا هػػػا و  ي فمسػػػطيف ذات سػػيادةكهػػا تعتبػػػر الهىظهػػات غيػػػر الحكوهيػػة فػػػ
قورىػػت بهثيًلتٍػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة، وذلػػؾ يرجػػع لكوىٍػػا سػػابقة لمسػػمطة الوطىيػػة الفمسػػطيىية بعشػػرات 

 باالضافة إلِ أىٍا تهتمؾ ثقة عالية بيف الىاس.و  السىوات،

ا الهجتهعي التىهوي، فقد أجريت العديد هف الدراسات حولٍا. وتأتي  واىسجاها هع اإلقرار بأٌهية دوٌر
ٌذي الدراسات في هجاؿ التعريؼ باألدوار التي تؤديٍا في الهجاالت الهختمفة: االغاثية، والتىهوية، 
ا. كذلؾ تىاولت دراسات هختمفة بىاء ٌذي الهىظهات وشبكة  والتثقيؼ، وحشد الدعـ والتأييد وغيٌر

 عًلقاتٍا وتهويمٍا.

هات هع الهرأة وتىهية دور الهرأة؛ فإف العديد هىٍا هختص بشؤوف وعمِ صعيد عهؿ ٌذي الهىظ
ا فرصة لتسير هسار الرجؿ في الهجتهع الفمسطيىي وذلؾ  عطاٌؤ الهرأة، السيها دهجٍا في الهجتهع، وا 

ذا ها هف حيث العهؿ والحقوؽ والفرص   حاولتوحقوقٍا االىتخابية والتهثيمية عمِ كافة األصعدة. ٌو
ضوء عميً هف خًلؿ اإلطًلع عمِ دور ٌذي الهىظهات في تىهية الهرأة الفمسطيىية الباحثة تسميط ال

 خاصة في هجاؿ العهؿ.

 مشكمة الدراسة 2.1

 

ا  اىعكسها تأثر دور الهرأة الفمسطيىية في واقعٍا االجتهاعي والسياسي واالقتصادي ه ذلؾ عمِ دوٌر
التقاليد التي تحد هف تفاعمٍا في سياؽ وكذلؾ لها تعاىيً هف واقع هرتبط بالعادات و  ،في االىتاج

ا بشكؿ أساسي فيها يختص باستيعابٍا في هوقع  تتوافرهجتهعٍا، ولذلؾ لـ  خطط تحاوؿ تفعيؿ دوٌر
حيث بيىت الدراسات ذات العًلقة بهوضوع ٌذي الدراسة أف الهرأة الزالت تعاىي هف األبعاد االىتاج، 

في العديد هف الىواحي السيها هف ىاحية العهؿ. فقد بيف االجتهاعية التي تفرؽ بيىٍا وبيىٍا الرجؿ 
% عف 17الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي أف البطالة في صفوؼ الىساء تزيد بها يقارب 

. )الجٍاز الهركزي لًلحصاء الفمسطيىي، 2015الرجاؿ، وذلؾ في إحصائية أجراٌا الهركز عاـ 
2015.) 
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ة في تصور لحؿ هشكًلت الهرأة الفمسطيىية ههثًًل في خمؽ حكوهيالولذا جاء دور الهىظهات غير 
الفرص لديٍا عف طريؽ تخفيض هستوى البطالة بيف الىساء وبىاء تصور تتبمور هف خًللً خطط 

وبىاًء عمِ ذلؾ فإف هشكمة البحث تتمخص في واستراتيجيات تقدهٍا تمؾ الهىظهات لحؿ هشكمتٍا، 
 اإلسٍاـ في خمؽ فرص عهؿ لمهرأة الفمسطيىية؟حكوهية في الدور الهىظهات غير هاٌية 

 أىداف الدراسة 3.1

 لهعظـ)هقر اإلدارات الرئيسية(  وهقراً لمعديد هف الهىظهات غير الحكوهية، هركزًا  تعد هديىة راـ اهلل
تصمح إرتأت الباحثة أف هديىة راـ اهلل بىاًء عمِ ذلؾ  ،الدولية الداعهة لمهجتهع الفمسطيىي الهىظهات

واقع الهىظهات غير الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ لمهرأة، لدراسة كوف ىهوذجًا هثاليًا كهىطة ألف ت
 يهكف أف يكوف ههثًًل لمواقع الفمسطيىي.ف

 الدراسة إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية: سعت

 .في هديىة راـ اهللحكوهية الالهىظهات غير  واقعالتعرؼ عمِ  .1
 .ي هديىة راـ اهللف حكوهيةالالتعرؼ عمِ دور الهىظهات غير  .2
في  تحديد األدوار التي تقـو بٍا تمؾ الهىظهات في تىهية واقع الهرأة الفمسطيىية .3

 .هديىة راـ اهلل
ا الهىظهات غير الحكوهية لدعـ التعرؼ عمِ  .4 هستوى فرص العهؿ التي توفٌر

 .الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل

الهىظهات في تىهية العهؿ التعرؼ عمِ الخطط واالستراتيجيات التي تقدهٍا  .5
 الىسائي.

 ت والجهعيات الىسائية الفمسطيىيةتحديد العًلقة ها بيف تمؾ الهىظها .6
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 أىمية الدراسة 4.1

 

 في الجواىب التالية: دراسةتكهف أٌهية ال

واقع الهرأة الفمسطيىية بشكؿ عاـ، وكيفية اسٍاهٍا في عهمية عف أٌهية الدراسة في الكشؼ  تحددت
ا في ظؿ الهعوقات التي تحد هف ذلؾ، سواء كاىت سياسية التىهية ب شكؿ خاص هف خًلؿ تفعيؿ دوٌر

 جاىباف يتعمقاف في أٌهية ٌذي الدراسة:ىجد أو اجتهاعية أو اقتصادية، وعمِ ٌذا األساس يهكف أف 

 الجانب النظري:

ؼ حاجزًا أهاـ هف خًلؿ ها يتهخض عف ىتائج ٌذي الدراسة يهكف التعرؼ عمِ أٌـ الهعوقات التي تق
ا في عهمية التىهية، كها يهكف تحديد  تىهية الهرأة الفمسطيىية خاصة في هجاؿ اإلسٍاـ في تفعيؿ دوٌر

باإلضافة  ،أٌـ الخطط واالستراتيجيات التي تقدهٍا تمؾ الهىظهات في عهمية تىهية الهرأة الفمسطيىية
ا في لمتعرؼ عمِ دور الهىظهات غير الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ تتىا سب هع الهرأة ودوٌر

 الهجتهع.

 األىمية التطبيقية:

الخروج بتوصيات تًلهس واقع الهىظهات غير الحكوهية وهدى هساٌهتٍا في خمؽ فرص العهؿ 
، بحيث تتوائـ ٌذي الدراسة هع الواقع لمهرأي لهساعدتٍا في تطوير عهمٍا لتحقيؽ الغرض الهىشود هىً

يؤثر سمبًا عمِ اسٍاـ الهرأة في عهميات التىهية والهشاركة  السياسي واالجتهاعي واالقتصادي الذي
كها ستكوف هرجعًا لمباحثيف في ٌذا الهجاؿ وىقطة  ،في عهمية االىتاج في سوؽ العهؿ الفمسطيىي

 بحث يىطمقوا هىٍا.
ـ الىساء العاطًلت عف العهؿ، أو  وهف خًلؿ ذلؾ يهكف تحديد الفئة الهستفيدة هف ٌذي الدراسة، ٌو

جات الجدد المواتي يبحثف عف العهؿ، وذلؾ هف أجؿ االلتجاء إلِ الهىظهات غير الحكوهية الخري
 التي تساٌـ في خمؽ فرص عهؿ لٍف.
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 الدراسة أسئمة 5.1

 -قاهت ٌذي الدراسة بالعهؿ عمِ االجابة عف االسئمة الفرعية اآلتية:
 ؟ يىة راـ اهللواقع الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في هدها  -1

ا الهىظهات غير الحكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية ها  -2 هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 ؟ في هديىة راـ اهلل

دور لمهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في توفير فرص ها ٌو  -3
 ؟  العهؿ لمهرأة في هديىة راـ اهلل

دعـ الهشاريع الىسوية في خمؽ فرص غير الحكوهية التي ت الهىظهات ها ٌو تأثير -4
 عهؿ لمهرأة في هديىة راـ اهلل ؟

دور الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ ختمؼ يٌؿ  -5
ؿ العمهي، ىشاط الهىظهة( حسب اهلل  ؟ هتغيرات )الهسهِ الوظيفي، الهٌؤ

ا الهىظهات غير الحختمؼ يٌؿ  -6 كوهية لدعـ هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
ؿ العمهي، ىشاط  حسب الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل هتغيرات )الهسهِ الوظيفي، الهٌؤ

 ؟ الهىظهة(

  متغيرات الدراسة 6.1

 والهتهثؿالمتغير المستقل هتغيرات: أىواع هف الإلِ ثًلثة حيث اىقسهت تحديد هتغيرات الدراسة تـ 
و  الوسيطالمتغير هحور الدراسة،  هستوى الخدهات(الهىظهات غير الحكوهية )ىوعية الخدهات،  ٌو

أحد الهتغيرات التي لٍا تأثير قوي عمِ وحدات العًلقة بيف الهتغير التابع والهتغير الهستقؿ" والذي 
( وأخيرًا نشاط المنظمة التي تنتمي إلييا، المؤىل العممي، يالوظيفالمسمى الديهغرافية ) لخصائصيتهثؿ با

فرص عهؿ الهرأة )هتطمبات عهؿ الهرأة الفمسطيىية، هعوقات عهؿ الهرأة الذي يهثؿ و المتغير التابع 
 (.الفمسطيىية
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  نموذج الدراسة 7.1

بعد التعرؼ عمِ هتغيرات الدراسة فإىً اصبح باإلهكاف تحديد ىهوذج هقترح لمهتغيرات هحؿ الدراسة 
توضيحً هف خًلؿ الشكؿ األتي: الهتغير التابع ( والذي يهكف،الهتغير الوسيط،)الهتغير الهستقؿ  

 

  الشكل)1.1) النموذج اإلفتراضي لمدراسة

الوسيطمتغير   

( Intermediate variable) 

 

 هتغير تابع                                               هتغير هستقؿ                  

 

         (Independent Variable                    )                            (Variable Dependent  )   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  المنظمات غير الحكومية

 ىوعية الخدهات

 هستوى الخدهات

 

 فرص عمل المرأة
هتطمبات عهؿ الهرأة 

 الفمسطيىية

هعوقات عهؿ الهرأة 
 الفمسطيىية

 الخصائص

 الدٌمغرافٌة

 

 ال
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  حدود الدراسة .18

 

الموضوعية:  .1 

غير الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ  الهىظهاتدور تتهثؿ الحدود الهوضوعية لٍذي الدراسة في دراسة 
 . لمهرأة

 2.الزمنية:

فترة إعداد الرسالة، حيث تـ  2019عاـ  بدايةحتِ  2017تشكؿ الفترة الزهىية هف شٍر يىاير عاـ  
إجراء ٌذي الدراسة في هديىة راـ اهلل والحصوؿ عمِ البياىات التي أفادت ٌذي الدراسة خًلؿ تمؾ الفترة 

 الزهىية.

المكانية:. 3  

  .الفمسطيىيةراـ اهلل  هحافطةيتهثؿ الهجاؿ الهكاىي في 

 البشرية: .4

 .غير الحكوهية الهىظهاتف هف يلهستفيدهف ا  22425تتألؼ الحدود البشرية لمدراسة هف 

 ىيكمية الدراسة  9.1

ي كالتالي:  تتكوف ٌذي الدراسة هف خهسة فصوؿ ٌو

 الفصؿ األوؿ: خمفية الدراسة.
 الفصؿ التاىي: اإلطار الىظري والدراسات السابقة.

 الفصؿ الثالث: هىٍجية الدراسة.
 الفصؿ الرابع : التحميؿ اإلحصائي.

ائج والتوصيات.الفصؿ الخاهس: الىت  
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 الفصل الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الدراسات السابقة و  ياإلطار النظر 

 2.2 اإلطار النظري

وتحديدًا  راـ اهلل هحافظةفي غير الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ لمهرأة  الهىظهاتدور ث ػالبحؿ ىاَػيت
 . ، وذلؾ هف حيث تفعيمٍا في قطاع العهؿية الهرأةػَدَرٌا في تىه ،هديىة راـ اهلل

َالمذاو  عهؿ الهرأيو  ت غير الحكوهيةدور الهىظهاٌذا الهبحث هتغيريو رئيسييو ٌها  ستعرضي
سيتن تَضيح حيث  ،رجوةاله افٍتحقيق اٌداو الدراسةيسٍهاو في االجابة عمِ تساؤالت هشكمة 

 كها سيتـ التطرؽ لهصطمح فرص عهؿ الهرأي. ،يفالهتغير يفبعض الجَاىب الىظرية الهتعمقة بٍذ

 المبحث األول: دور المنظمات غير الحكومية 

تـ البحث في التي و  ًتـ التطرؽ الِ هفٍوـ دور الهىظهات غير الحكوهية وأٌهيتفي ٌذا الهبحث 
ا عمِ  عهمية خمؽ فرص العهؿ لمهرأي في هواجٍة التحديات التي تواجٍٍا والتي تهكىٍا هدى تأثيٌر

ا في الهجتهع حيث تطرقت الدراسة لبعض الجواىب ذات العًلقة  ،أيضًا هف الهحافظة عمِ دوٌر
ي:)البراهج والهشاريع الهىظهاتبدور  إدارة الهشاريع وبيئة  ،الخبرات والهٍارات ،غير الحكوهية ٌو
  العهؿ(.

 1.1.2.2  :الدورمفيوم 

ٌو هجهوعة األفعاؿ والواجبات التي يتوقعٍا الهجتهع هف ٌيئاتً وأفرادي ههف يشغموف اوضاعًا 
 (.149، ص1984اجتهاعية في هواقؼ هعيىة. ) خاطر، 
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ر وتطورت في إطار عمـ االجتهاع الغربي وقد كاف االٌتهاـ بهوقع الفرد وتأثيري في ىشأت ىظرية الدو 
السياسية ٌو الدافع الرئيسي  االتجاٌاتالسياسة العالهية والسياسة الداخمية ووازع تىهية وتطوير 

 .لعمهاء السياسة الهعاصريف لوضع بىية ىظرية لهفٍـو الدور في إطار عمـ السياسة

 ت استخداـ ىظرية الدور في عمـ السياسة الهعاصر هف خًلؿ هستوييف هف التحميؿ: وتهثمت هحاوال

السياسية هف الداخؿ كؿ عمِ  االتجاٌاتالهستوى األوؿ: يتـ في بحث األدوار السياسية في إطار 
حدة وبحث ٌيكؿ األدوار وتوزيعاتٍا وتفاعًلتٍا بيف األىساؽ الفرعية أو األبىية التي تشكؿ الىسؽ 

 اسي ككؿ.السي

السياسي الدولي والتركيز بصفة  االتجايالهستوى الثاىي: يتـ فيً بحث األدوار السياسية في إطار   
خاصة عمِ األدوار التي يشغمٍا األفراد الهؤثريف في السياسة العالهية وال يشترط أف يكوىوا هف 

 .رؤساء الدوؿ

ٌذا اتفاؽ عاـ بيف العموـ االجتهاعية  يوجد عمی ،افتراضات أساسيةأربع وتىبىي ىظرية الدور عمِ 
ي: (2013وذلؾ كها أشار الحجاجي ) الهختمفة،  ٌو

 إف بعض أىهاط السموؾ تعد صفة ههيزة ألداء األفراد الذيف يعهموف داخؿ إطار هعيف. -

              .إف األدوار غالبا ها ترتبط بعدد هعيف هف األفراد الذيف يشتركوف في ٌوية واحدة -

لِ حد هعيف األدوار يتحكـ فٍا  ،األفراد غالبا ها يكوىوف هدركيف لمدور الذيف يقوهوف بًإف  - وا 
 .حقيقة  اإلدراؾ بٍا

ٌذا هف ىتائج هف ىاحية وبسبب ارتباطٍا بسياؽ ىظـ  إف األدوار تستهر بسبب ها يترتب عمی  -
 (.189، ص2013)الحجاجي،  .اجتهاعية أكثر اتساعا هف ىاحية أخرى

 الحكومية غير المنظمات مفيوم 2.1.2.2

  غير حكومية المنظمات

هفٍـو الهىظهات غير الحكوهيةأواًل:   
تعريؼ الهىظهات غير الحكوهيةثاىيًا:   
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 الحكومية غير المنظمات مفيوم أواًل:

 ويجهع ،ىظهاتهال ذيٌ دراسة ضر تعت هشكمة أوؿ الحكوهية يرغ الدولية ىظهاتهال تعريؼ ثؿهي
 حصر فيهكف التسهية لٍاي رهت التي الىفي بصيغة اسهٍا الرتباط تعريفٍا ةصعوب ف عمِو الباحث

 الحكوهية يرغ ىظهاتهال هصطمح أف ورغـ ،ختمفةهال ىظهاتههف ال يرةكث أىواعا تشهؿ أف التسهية
 ىظهاتهال هصطمح خدـتست بمداف فٍىاؾ عىٍا يرلمتعب الوحيد حهصطمبال ليس ًاى إال شيوعا أكثر
 العربية الدوؿ غالبيةتخدهً التي تس ميةٌاأل ىظهاتهال هصطمح تعتهد بمداف اؾىٌو  الربحية ريغ

 ذيٌ إلِ تعريؼ التطرؽ الهحور ذاٌ خًلؿ هف سىحاوؿو  التطوعية ىظهاتهال هصطمح عف فضًل
 .األخرى الدولية ىظهاتهال باقي عف اٌيز يه التي الخصائص ـٌأو  ىظهاتهال

 الحكومية غير المنظمات تعريف: ثانياً 

ختمؼ تعريؼ الهىظهات غير الحكوهية هف بمد إلِ آخر، وهف باحث إلِ آخر، فالبعض يوسع ي
ليشهؿ هىظهات وأىشطة هعيىة، ال يرى فيٍا اآلخروف جزءا هف الهىظهات غير الحكوهية، الهفٍوـ 

ا. )شمبي،   (.2001هثؿ التعاوىيات )اليهف(، واألىدية الرياضية وجهعيات الزكاة )هصر(، وغيٌر

 بيف يتـ اتفاؽ عف عبارة ٌي الجهعية أو الهؤسسة"  أىٍا عمِ الهؤسسة الفرىسي القاىوف يعرؼ
 هف الهشتركة األٌداؼ تحقيؽ اجؿ هف دائهة بصورة لمعهؿ األشخاص هف هجهوعة أو شخصيف

 "الربح تحقيؽ غير

 ات إىهاالحكوه فيٍا تهثؿ ال دولية جهعيات :"بأىٍا الحكوهية يرغ الدولية ىظهاتهالبعض ال يعرؼ
 (.131 ص ،1992الضباريت، )" هختمفة دوؿ هف اجتهاعيةو  أدبية ةئٌي يهثموف أفراد األعضاء

 تضاهف عف لمتعبير هعىوييف وأ طبيعييف أشخاص يكوىٍا جهعيات " أىٍا عمِ البعض يعرفٍا و
 (343 ص ،2000العبدلي،)" الربح تحقيؽ غاية بدوف دولي ذات بعد تعاوفو 

 عمِ دوؿ ثًلث إلِ يىتهوف أفراد قبؿ هف تأليفٍا يتـ تجهعات أىٍا " Daniel colard عرفٍا كها
 .p). " الهادي الربح في غاية أي لٍا يكوف أف دوف الهثابرةو  الديهوهة صفة لٍا يكوفو  األقؿ

107,1997, collard) 
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 هجهوعة إرادات أيىش العاـ الدولي القاىوف أشخاص هف هعىوي شخص بأىٍا عاـ بشكؿ تعرؼ و
 فيو  الدولي الهجتهع في ذاتية بإرادة الشخص ذاٌ يتهتع، و دائهة هشًتركة هصالح دوؿ لرعايةال

 (12ص ،1996هر، ) .األخرى الدوؿ هواجٍة

الهبػادرات  إلػِ جهمػة (NGOs) يشير هفٍوـ الهىظهات األٌمية غير الحكوهية الهعروفة اختصاراً كها 
والهسػاعدات الخيريػة  هثػؿ: الخػدهات االجتهاعيػةاالجتهاعية الطوعية التي تىشط في هجاالت هختمفػة 

البيئػة والتىهيػة والتػدريب الهٍىػي وتأٌيػؿ  وخدهات التعميـ والصحة والثقافة إضافة إلِ االٌتهػاـ بشػؤوف
ا الىساء وتىهية الهجتهعات الهحمية والدفاع   .عف حقوؽ اإلىساف والطفؿ وغيٌر

آخػر،  قطػاع الخػاص الٍػادؼ لمػربح هػف طػرؼويتحػدد هوقػع ٌػذي الهىظهػات بػيف الدولػة هػف طػرؼ وال
وتتهيػز وتعهػؿ عمػِ بىػاء هجتهػع هػدىي وتتكوف بىػاء عمػِ اٌتهػاـ عػاـ هشػترؾ لتحقيػؽ هىػافع جهعيػة، 

 التالية: الطوعية، االستقًللية، عدـ السعي لمربح، عدـ السعي إلِ الخدهة الشخصية بالسهات الخهس

 (1002لتهييز بيف العرؽ و الديف. )حبش، ـ وتعهؿ دوف الألعضاء الهشاركة في الشأف العا

 -وقد حدد ياسر شمبي في دراستً هعايير عمِ أىٍا أساسية لتكوف الهىظهة أٌمية:

ا عف التجهع الهؤقت  .1 واقع رسهي هقىف، ويعىي ذلؾ وجدود درجة هف الهأسسة لمهىظهة يهيٌز
 لهجهوعة هف األفراد. 

حكوهة، وتكوف ذات شخصية اعتبارية، وأف تحكـ أف تكوف هستقمة، أي هىفصمة هؤسسيا عف ال .2
وتدار ذاتيا، بهعىِ أف تكوف هستعدة وقادرة عمِ التحكـ والسيطرة عمِ أىشطتٍا، وال يجب أف 

 تحكـ بأية قوة هف خارجٍا.

ف استٍدفت  .3 أف ال تستٍدؼ جىي الربح. أي ليس هف أٌدافٍا تحقيؽ الربح لمقائهيف عميٍا، وا 
 ذلؾ لخدهة األٌداؼ التي قاهت الهىظهة هف أجؿ تحقيقٍا.الربح فيجب أف يكوف 

تشتهؿ عمِ درجة هعقولة هف الهشاركة التطوعية، إها في إدارتٍا أو أىشطتٍا، ويكفي اقتصار  .4
 ذلؾ عمِ هجمس اإلدارة أو األهىاء أو عدد هىٍـ، كهؤشر عمِ الهشاركة التطوعية.

وأف ال تكوف عضوية الفرد فيٍا قائهة عمِ غير إرثيً، بهعىِ أف تكوف العضوية طوعيً،  .5
 رابطة الدـ، كها ٌو الحاؿ في الروابط العشائرية.
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دفٍا الدفاع عف هصالح  .6 غير تهثيمية، بهعىِ عدـ اقتصار عضويتٍا عمِ قطاع هحدد، ٌو
 واهتيازات ذلؾ القطاع، كاتحادات الطًلب والعهاؿ والىقابات الهٍىية.

حزبية، بهعىِ أف ال ترتبط أساسا بأعهاؿ حزبية هحددة كهساعدة يجب أف ال تكوف الهىظهة  .7
هرشح في الوصوؿ لهىصب سياسي، وال يعىي ذلؾ أف ال تٍتـ الهىظهة بالتعميـ والتوعية 
السياسية الٍادفة إلِ إحداث تغير ها في الهجتهع، وال يعىي، أيضا، أف يكوف تأسيسٍا عمِ يد 

ا هىظهة حزب، أي أف تأسيس هىظهة غير حكوهية  هف قبؿ حزب ها، ال يعىي عدـ اعتباٌر
 (2551غير حكوهية. )شمبي، 

 

 نبذة تاريخية عن المنظمات األىمية في فمسطين

، كها بيىت أف 1957بيىت الىتائج أف أقدـ هىظهة عاهمة في الضفة الغربية وقطاع غزة تأسست العاـ 
سػبة الهىظهػات التػي تأسسػت العػاـ عدد الهىظهات القديهة هف حيث سىة تأسيسػٍا هحػدود، حيػث أف ى

 % فقط هف إجهالي الهىظهات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 334أو قبمً بمغت  1948

عػػاـ الىكبػػة، اىػػدثر بعػػض الهىظهػػات األٌميػػة لكػػف بعػػض الجهعيػػات حافظػػت عمػػِ  2491وفػػي عػػاـ 
 عهمٍا الخيري واالجتهاعي بوصاية أردىية وهصرية.

بعد أف تػـ احػتًلؿ األراضػي الفمسػطيىية بالكاهػؿ هػف قبػؿ قػوات  2429وفي الخاهس هف حزيراف عاـ 
االحػػتًلؿ اإلسػػرائيمي خضػػعت الهىظهػػات األٌميػػة لمقػػاىوف الحربػػي اإلسػػرائيمي، ههػػا أجبػػر العشػػرات هػػف 

ا إلِ األردف.   الجهعيات عمِ إغًلؽ أبوابٍا وىقؿ هراكٌز

ىٍا أصبحت في اإلطار التهثيمي الكاهؿ كبيرًا، وذلؾ أل 2421وكاف تحوؿ الهىظهات األٌمية في عاـ 
ػػذا يعػػود إلػػِ قيػػاـ هىظهػػة التحريػػر  لمكيػػاف الفمسػػطيىي السياسػػي والىضػػالي فػػي كافػػة أهػػاكف تواجػػدي ٌو

، ذلؾ ألف الهىظهات األٌمية أصبحت إحدى دوائر هىظهة التحرير الفمسطيىية 2429الفمسطيىية عاـ 
 الرئيسة.
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العسػػكري والسياسػػي واالقتصػػادي عمػػِ األراضػػي الفمسػػطيىية وخػػًلؿ االىتفاضػػة األولػػِ اشػػتد الحصػػار 
هػػف قبػػؿ قػػوات االحػػتًلؿ اإلسػػرائيمي بفرضػػٍا سياسػػة األرض الهحروقػػة. أدى ذلػػؾ إلػػِ ضػػعؼ عهػػؿ 

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىية وخصوصًا داخؿ الهخيهات والقرى.

تشرد هميوف فمسػطيىي هػف  بحيث جّفت هوارد هىظهة التحرير الهالية في حرب الخميج، باإلضافة إلِ 
الكويػػػت والخمػػػيج واىقطػػػاع الػػػدعـ الخميجػػػي لمهىظهػػػات األٌميػػػة والهؤسسػػػات الفمسػػػطيىية  حيػػػث اكتهػػػؿ 

 (.2444الطوؽ وضاؽ الخىاؽ عمِ الهؤسسات وعمِ الشعب الفمسطيىي. )الزبف، 

ط عهػؿ ازداد عهؿ الهىظهات األٌمية حيث تػـ خمػؽ ىهػ 2449وهع ىشوء السمطة الفمسطيىية في عاـ 
هىظهات حقوؽ هدىية، وتىوعت أعهاؿ تمؾ الهىظهات حيث أصػبح ٌىػاؾ أعهػاؿ هشػتركة هػع السػمطة 
الفمسػطيىية كهكافحػة اإلدهػاف وأعهػػاؿ خًلفيػة هػع السػمطة كحقػػوؽ اإلىسػاف والحريػات العاهػة. )لػػدادوة، 

 (.1002وهؤلفوف، 

ىخفضػػػت بشػػػكؿ كبيػػػر بسػػػبب وهػػػع اىػػػدالع االىتفاضػػػة الثاىيػػػة اىحصػػػرت أعهػػػاؿ الهىظهػػػات األٌميػػػة وا
االغًلقػات والحصػار واسػػتكفت بعػض الهىظهػػات بأعهػاؿ توعيػػة لمهجتهػع الفمسػػطيىي وأعهػاؿ تطوعيػػة 

 (.1002صحية وذلؾ لمحاجة الهمحة إلِ ٌذا الىوع هف األعهاؿ التطوعية. )هحيسف، 

 أىداف المنظمات األىمية في فمسطين 

 -ىوع الجهعية فٍىاؾ:تختمؼ أعهاؿ الهىظهات األٌمية في فمسطيف حسب 

ي الجهعيات التي تعهؿ في هجػاؿ العهػؿ الخيػري فػي شػكمً التقميػدي  -الجهعيات الخيرية: -2 ٌو
 كتوزيع الهئوىة عمِ الفقراء وتوفير أقساط الهدارس والكتب لًلجئيف.

ويشػػتهؿ عهمٍػػا عمػػِ الهجػػاالت االجتهاعيػػة كتقػػديـ  -هىظهػػات الخدهػػة والرعايػػة االجتهاعيػػة: -1
 ية ورعاية الهسىيف واألطفاؿ وتقدـ أيضًا خدهات صحية.الخدهات الصح

ويعتبػػر ٌػػذا الىػػوع ىػػوع جديػػد هػػف الهىظهػػات وقػػد ازداد عػػددي تػػدريجيًا  -الهىظهػػات التىهويػػة: -3
وأبرز أٌػدافٍا تىهيػة الهجتهػع الهػدىي فػي إطػار هعػيف. بحيػث تصػوغ سياسػات وىهػاذج تىهيػة 

األخػرى إلػِ فمسػطيف وتقػوـ بػدعـ الجهاعػة  فعالة وتشجع اإلبداع وتىقػؿ التجػارب هػف البمػداف
 والهجتهعات الهحمية.
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ػػي هىظهػػات ذات طػػابع سياسػػي  حيػػث أىٍػػا تعىػػِ بالتػػأثير والػػرأي  -الهىظهػػات الدفاعيػػة: -9 ٌو
ػػػي تعىػػػِ بالػػػدفاع عػػػف حقػػػوؽ  وهػػػف أهثمتٍػػػا هىظهػػػات حقػػػوؽ اإلىسػػػاف والػػػدفاع عػػػف الهػػػرأة ٌو

 األطفاؿ والهعاقيف باإلضافة إلِ ها ذكر سابقًا.

وتٍػػػػدؼ ٌػػػػذي الهىظهػػػػات إلػػػػِ التوعيػػػػة وهحػػػػو األهيػػػػة وتىظػػػػيـ  -هىظهػػػػات ثقافيػػػػة ورياضػػػػية: -5
 ىشاطات رياضية.

وجهيػػػع ٌػػػذي الهىظهػػػات غيػػػر ٌادفػػػة لمػػػربح وغيػػػر حكوهيػػػة فػػػي ىفػػػس الوقػػػت وأعهالٍػػػا تقػػػـو 
بهبػػادرات شػػعبية وتطوعيػػة لتمبيػػة الحاجػػات والهطالػػػب االجتهاعيػػة وُتشػػارؾ أيضػػًا فػػي أعهػػاؿ التىهيػػػة 

 صة الشبابية هىٍا.وبخا

 -وباإلضافة إلِ األعهاؿ السابقة تمعب الهىظهات األٌمية أدوارًا ٌاهة في:

حيػػػػػث تحػػػػػارب ٌػػػػػذي الهىظهػػػػػات التوسػػػػػع  -اسػػػػػتهرارية دور الهقاوهػػػػػة الشػػػػػعبية فػػػػػي فمسػػػػػطيف: . أ
االسػػتيطاىي عػػف طريػػؽ شػػؽ الطػػرؽ الزراعيػػة والهسػػاعدة فػػي البىػػاء داخػػؿ األراضػػي الهٍػػددة 

 تقـو بتوفير حاجات الهواطىيف األساسية في االىتفاضة.بالهصادرة وأيضًا 

تمعػػب الهىظهػػات األٌميػػة دورًا ٌاهػػًا  -الهسػػاٌهة فػػي إىشػػاء هجتهػػع ديهقراطػػي فػػي فمسػػطيف: . ب
فػػػػػي هسػػػػػيرة الديهقراطيػػػػػة وتػػػػػدعيـ البىيػػػػػة التحتيػػػػػة لمهجتهػػػػػع الفمسػػػػػطيىي، وحيػػػػػث أف الهجتهػػػػػع 

ت األٌميػة الهشػاركة فػي بىػاء الهجتهػع الفمسطيىي يهر في هرحمة اىتقالية فوجب عمِ الهىظها
 (.1000الهدىي )البرغوثي، 

 

 -وتقوم المنظمات األىمية باألعمال التالية وفق تخصصيا:

في هجاؿ الهحافظة عمِ البيئة: ىشاطات واسطة لمتثقيؼ البيئي والحّد هف التموث وىشر هطبوعات  -
أريحا وغزة، تىهية الهشروعات   في كؿ هفعف الزراعة والبيئة البحرية، تطوير ىهاذج زراعية حديثة 

الصغيرة الزراعية والهساٌهة في حؿ هشاكؿ التسويؽ الزراعي وبراهج اإلقراض واالدخار وحهًلت 
 تشجير في غزة وبيرزيت .

في هجاؿ الثقافة الوطىية والتراثية: تشكمت فرؽ هوسيقية وغىائية وهسرحية عديدة وىظهت عشرات  -
عادة صىاعة األزياء، باإلضافة لتطوير الدورات لمفف التشكيم ي والرسـ. كذلؾ تـ تىظيـ هعارض وا 

ىشاء هكتبات  تصاهيـ الطوابع الفمسطيىية والعهًلت بها يتىاسب وتاريخ فمسطيف قديهًا وحديثًا، وا 
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قاهة هٍرجاىات تراثية وتىظيـ براهج اتصاؿ هع أطفاؿ العالـ العربي  حديثة وعقد هؤتهرات عمهية وا 
 إجهااًل.والعالـ 

عمِ صعيد حقوؽ اإلىساف: الهشاركة في الحهًلت الدولية ضد اىتٍاكات حقوؽ اإلىساف وهتابعة  -
قضايا الهعتقميف في سجوف االحتًلؿ والسمطة والدفاع عف حقوؽ العهاؿ. كذلؾ إصدار ىشرات 

ىطاؽ شعبي  هىتظهة حوؿ االىتٍاكات بالمغتيف العربية واإلىجميزية وىشر الوعي بحقوؽ اإلىساف عمِ
ىشاء هكتبات قاىوىية هتخصّصة وتىظيـ ورش عهؿ قاىوىية  واسع وتىظيـ زيارات أٌالي الهعتقميف وا 

ىشاء روضات ألبىاء األسرى.  وا 

في التىهية االقتصادية: أىشئت هراكز لتطوير الهشاريع الصغيرة ولتىظيـ عهمية اإلرشاد الزراعي  -
ؾ تـ إىشاء هراكز لصّحة الحيواىات والحفاظ عمِ الثروة وهىح القروض الزراعية )أريحا وغزة(. كذل

ىشاء هراكز تعميـ  قراض إسكاىي لترهيـ الهىازؿ وتجديدٌا، وا  الحيواىية، وهشاريع إقراض لمىساء، وا 
قاهة دورات  الكهبيوتر، وتبادؿ الوفود الشبابية، والهشاركة في الهعارض التجارية العربية والعالهية، وا 

 تدريب لمصياديف.

في هجاؿ التأٌيؿ والتدريب: ترهيـ هباىي صحية وشبابية وعقد دورات التأٌيؿ الهٍىي، إىشاء  -
رياض أطفاؿ هوزعة عمِ أىحاء الضفة الغربية وغزة، تىظيـ براهج تعميـ لغات أجىبية، العىاية 

هدف بالهعوقيف وتأٌيمٍـ، تدريب هتطوعيف لهحو األهّية، تعزيز القدرات الهؤسسية تىظيـ رحًلت ل
وقرى الوطف، إىشاء هكتبات، تىظيـ دورات تقىية، تىظيـ براهج لتعميـ األهٍات وتدريبٍف عمِ كيفية 
التعاهؿ هع أبىائٍف، تىفيذ براهج البىاء الهؤسسي وتىظيـ األسرة، إىشاء هدارس لتدريب الفىوف لألطفاؿ 

 في غزة والضفة.

ة هىتشرة في أىحاء الضفة وغزة، تىفيذ في الهجاؿ الصّحي: تقديـ خدهات صحية عًلجية ووقائي -
براهج تأٌيؿ الهعاقيف جسديا، براهج الصّحة الىفسية لألطفاؿ والىساء، براهج التوعية بهخاطر 
الهخدرات، إىشاء هراكز لمعًلج الطبيعي ورعاية األـ الحاهؿ، إقاهة ورش وىدوات صّحية واسعة 

 وعديدة.
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لىساء واألطفاؿ هف البراهج الهقدهة في الهجاالت الواردة الهرأة والطفؿ: إضافة الستفادة قطاعي ا -
أعًلي، طورت الهؤسسات األٌمية الخاّصة بالىساء واألطفاؿ كثيرًا هف براهجٍا الهتعمقة بحقوؽ الهرأة 
والطفؿ واهتدت لتشهؿ الىساء في الهخيهات والقرى واألحياء الفقيرة. ولّعؿ براهج القروض الىسائية 

ة قد حظيت باٌتهاـ واسع ىتيجة الهسؤوليات الكبيرة واالستثىائية التي تتحهمٍا الىساء والهشاريع الصغير 
 الفمسطيىيات في إعالة األسر. 

في هجاؿ الهحافظة عمِ البيئة: ىشاطات واسطة لمتثقيؼ البيئي والحّد هف التموث وىشر هطبوعات  -
أريحا وغزة، تىهية الهشروعات   ؿ هفعف الزراعة والبيئة البحرية، تطوير ىهاذج زراعية حديثة في ك

الصغيرة الزراعية والهساٌهة في حؿ هشاكؿ التسويؽ الزراعي وبراهج اإلقراض واالدخار وحهًلت 
 تشجير في غزة وبيرزيت .

في هجاؿ الثقافة الوطىية والتراثية: تشكمت فرؽ هوسيقية وغىائية وهسرحية عديدة وىظهت عشرات  -
عادة صىاعة األزياء، باإلضافة لتطوير الدورات لمفف التشكيمي وا لرسـ. كذلؾ تـ تىظيـ هعارض وا 

ىشاء هكتبات  تصاهيـ الطوابع الفمسطيىية والعهًلت بها يتىاسب وتاريخ فمسطيف قديهًا وحديثًا، وا 
قاهة هٍرجاىات تراثية وتىظيـ براهج اتصاؿ هع أطفاؿ العالـ العربي  حديثة وعقد هؤتهرات عمهية وا 

 (3اًل. )وليد سالـ، صوالعالـ إجها

عمِ صعيد حقوؽ اإلىساف: الهشاركة في الحهًلت الدولية ضد اىتٍاكات حقوؽ اإلىساف وهتابعة  -
قضايا الهعتقميف في سجوف االحتًلؿ والسمطة والدفاع عف حقوؽ العهاؿ. كذلؾ إصدار ىشرات 

اإلىساف عمِ ىطاؽ شعبي  هىتظهة حوؿ االىتٍاكات بالمغتيف العربية واإلىجميزية وىشر الوعي بحقوؽ
ىشاء هكتبات قاىوىية هتخصّصة وتىظيـ ورش عهؿ قاىوىية  واسع وتىظيـ زيارات أٌالي الهعتقميف وا 

ىشاء روضات ألبىاء األسرى.  وا 

في التىهية االقتصادية: أىشئت هراكز لتطوير الهشاريع الصغيرة ولتىظيـ عهمية اإلرشاد الزراعي  -
تـ إىشاء هراكز لصّحة الحيواىات والحفاظ عمِ الثروة الحيواىية،  وهىح القروض الزراعية. كذلؾ

ىشاء هراكز تعميـ الكهبيوتر،  قراض إسكاىي لترهيـ الهىازؿ وتجديدٌا، وا  وهشاريع إقراض لمىساء، وا 
قاهة دورات تدريب  وتبادؿ الوفود الشبابية، والهشاركة في الهعارض التجارية العربية والعالهية، وا 

 لمصياديف.
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في هجاؿ التأٌيؿ والتدريب: ترهيـ هباىي صحية وشبابية وعقد دورات التأٌيؿ الهٍىي، إىشاء  -
رياض أطفاؿ هوزعة عمِ أىحاء الضفة الغربية وغزة، تىظيـ براهج تعميـ لغات أجىبية، العىاية 

دف بالهعوقيف وتأٌيمٍـ، تدريب هتطوعيف لهحو األهّية، تعزيز القدرات الهؤسسية تىظيـ رحًلت له
وقرى الوطف، إىشاء هكتبات، تىظيـ دورات تقىية، تىظيـ براهج لتعميـ األهٍات وتدريبٍف عمِ كيفية 
التعاهؿ هع أبىائٍف، تىفيذ براهج البىاء الهؤسسي وتىظيـ األسرة، إىشاء هدارس لتدريب الفىوف لألطفاؿ 

 في غزة والضفة.

هىتشرة في أىحاء الضفة وغزة، تىفيذ  في الهجاؿ الصّحي: تقديـ خدهات صحية عًلجية ووقائية -
براهج تأٌيؿ الهعاقيف جسديا، براهج الصّحة الىفسية لألطفاؿ والىساء، براهج التوعية بهخاطر 
الهخدرات، إىشاء هراكز لمعًلج الطبيعي ورعاية األـ الحاهؿ، إقاهة ورش وىدوات صّحية واسعة 

 وعديدة.

ىساء واألطفاؿ هف البراهج الهقدهة في الهجاالت الواردة الهرأة والطفؿ: إضافة الستفادة قطاعي ال- 
أعًلي، طورت الهؤسسات األٌمية الخاّصة بالىساء واألطفاؿ كثيرًا هف براهجٍا الهتعمقة بحقوؽ الهرأة 
والطفؿ واهتدت لتشهؿ الىساء في الهخيهات والقرى واألحياء الفقيرة. ولّعؿ براهج القروض الىسائية 

قد حظيت باٌتهاـ واسع ىتيجة الهسؤوليات الكبيرة واالستثىائية التي تتحهمٍا الىساء  والهشاريع الصغيرة
 (4-3الفمسطيىيات في إعالة األسر. )وليد سالـ، ص

 عوامل القوة والضعف لممنظمات األىمية الفمسطينية 

يف واىدالع بعد استعراض الىبذة التاريخية والهراحؿ التي هرت بٍا وأٌداؼ الهىظهات األٌمية في فمسط
االىتفاضة الثاىية )اىتفاضة األقصِ( سأشير إلِ بعض الهًلهح والسهات والخصػائص الحاليػة لمعهػؿ 

 األٌمي في فمسطيف.

 عوامل القوة

ثبت اىخراط الهىظهػات األٌميػة الفعمػي فػي الىضػاؿ الػوطىي الفمسػطيىي وقػد اكتسػبت ٌػذي  .2
ا عمِ كافة األصعدة الهىظهات ثقة واحتراـ الجهٍور والذي ساعد بدوري عمِ  تطوير دوٌر

 التىهوية االجتهاعيًة واالقتصادية وهسألة التحوؿ الديهقراطي.



 
 

18 
 

االسػػػتجابة السػػػريعة ألوليػػػات الهجتهػػػع الهحمػػػي كػػػاف االٌتهػػػاـ األبػػػرز لمهىظهػػػات األٌميػػػة  .1
ػذا أيضػًا أكسػبٍا ثقػة الهجتهػع الهحمػي وأكسػبٍا أيضػًا عمػِ  وذلؾ بتطوير براهج طارئػة ٌو

ػػذي الهروىػػة السػػريعة التػػأقمـ السػػ ريع هػػع التغيػػرات االقتصػػادية واالجتهاعيػػة والسياسػػية، ٌو
 كاىت هصدرًا ٌاهًا لقوتٍا.

عػػدـ التغييػػر الجػػذري فػػي أٌػػداؼ الهىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىية عمػػِ األٌػػداؼ والبػػراهج   .3
واألدوار االستراتيجية كاف هف أولويات االٌتهاهات لديٍا، بؿ وأيضػًا أصػبحت الهىظهػات 

ػػذا ا ألٌميػػة تػػربط هػػا بػػيف البػػراهج الطارئػػة القصػػيرة الهػػدى واألٌػػداؼ والبػػراهج الرئيسػػة ٌو
 ساٌـ في تطوير العًلقة بيف الهىظهات األٌمية واألطر السياسية.

بالرغـ هف أف السمطة الوطىية الفمسطيىية لٍػا هسػؤوليات وواجبػات الوضػع الحػالي إال أف  .9
ة احتياجػػات الهجتهػػع الهحمػػي فػػي ٌػػذي الظػػروؼ أدوار الهىظهػػات األٌميػػة هػػف ىاحيػػة تمبيػػ

ػػذا بػػدوري  الصػػعبة كػػاف بػػارزًا واسػػتهرت الهىظهػػات األٌميػػة فػػي تقػػديـ الخػػدهات الهختمفػػة ٌو
 يطور العًلقة ها بيف الهىظهات األٌمية والسمطة الوطىية الفمسطيىية. 

رغـ حالػة تطبيؽ الحكـ السميـ وتعزيز عهميات الهأسسة داخؿ الهىظهات األٌمية اسػتهر بػ .5
الطػػػػػوارئ السػػػػػائدة واعتبػػػػػر عهمٍػػػػػا التطػػػػػويري عهػػػػػًًل هسػػػػػتهرًا بػػػػػرغـ الظػػػػػروؼ السػػػػػػائدة. 

 (1000)عبدالٍادي، 

 

 عوامل الضعف

عػػدـ االتفػػػاؽ عمػػػِ خطػػط تىهويػػػة وهجتهعيػػػة بػػيف األطػػػراؼ الهػػػؤثرة فػػي عهميػػػة التىهيػػػة والتػػػي  .2
ا ترتبط ها بيف االستجابة لًلحتياجات الوقتية وبيف الىظرة الت  ىهوية بعيدة الهدى.بدوٌر

عػػػػدـ وجػػػػود أو ضػػػػعؼ التىسػػػػيؽ هػػػػا بػػػػيف الهىظهػػػػات األٌميػػػػة والسػػػػمطة الوطىيػػػػة الفمسػػػػطيىية  .1
 وخصوصًا في عهميات التىهية.

عًلقات الهجتهع الهحمي بالهىظهات األٌمية ذات العضوية الواسعة عًلقة ضعيفة وذلؾ لعدـ  .3
 هساٌهة ٌذي الهؤسسات بشكؿ فعاؿ بالىشاطات االجتهاعية.

ىالػػػؾ ضػػػعؼ واضػػػح فػػػي هسػػػألة التىظػػػيـ االجتهػػػاعي حيػػػث لػػػـ تػػػتهكف القطاعػػػات الصػػػحية ٌ .9
والتعميهيػػػة والزراعيػػػة وقطاعػػػػات أخػػػرى أيضػػػػًا هػػػف تىظػػػيـ ىفسػػػػٍا بطريقػػػة فعالػػػػة، كهػػػا يظٍػػػػر 
الضػػػػعؼ فػػػػي إهكاىيػػػػة الهىظهػػػػات األٌميػػػػة عمػػػػِ التػػػػأثير بسياسػػػػة السػػػػمطة الوطىيػػػػة والػػػػوزارات 

ميػػات التىظػػيـ عمػػِ االجتهاعػػات إال أىٍػػا لػػـ تسػػفر عػػف الهختمفػػة وعمػػِ رغػػـ هػػف اقتصػػار عه
 خطط واضحة وآليات عهؿ لتهكيف الهجتهع الفمسطيىي.
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ٌىاؾ ضعؼ في الربط بيف العًلقات الهٍىية هع الجٍات الهاىحة وتحقيػؽ األٌػداؼ السياسػية  .5
 لمشػػعب الفمسػػطيىي عىػػد الهىظهػػات األٌميػػة الشػػبابية فمػػـ تػػدعـ دوؿ الجٍػػات الهاىحػػة القضػػية

 الفمسطيىية وذلؾ لعدـ قياـ الهىظهات بالضغط الكافي عمِ شركائٍا الدولييف.

التركيز عمِ الدور الىضالي والعهؿ الوطىي جعؿ هف الهىظهات األٌمية تٍهؿ بعض الىواحي  .2
وخصوصػػػػػػًا البعػػػػػػد الػػػػػػديهقراطي الػػػػػػداخمي، واكتفػػػػػػت بػػػػػػدور هحػػػػػػدد بتىظػػػػػػيـ بعػػػػػػض الفعاليػػػػػػات 

 بعة عهميات اإلصًلح في السمطة الوطىية الفمسطيىية.واالجتهاعات واىعكس ذلؾ بعدـ هتا

ال يوجػد تىسػػيؽ هػا بػػيف هىظهػات داخػػؿ الخػػط األخضػر والهىظهػػات فػي الشػػتات و الهىظهػػات  .9
األٌمية العربية والذي يؤدي إلِ عدـ بمورة اسػتراتيجية لتىظػيـ العًلقػات بشػكؿ هحكػـ بػيف تمػؾ 

الشػػػػعبية فػػػػػي العػػػػالـ العربػػػػػي. )حػػػػػبش،  الهىظهػػػػات والػػػػػذي أفقػػػػد االىتفاضػػػػػة الػػػػدعـ والهسػػػػػاىدة
1002.) 

 

 توزيع المنظمات األىمية في فمسطين

تتضارب اآلراء حوؿ عدد الهىظهات األٌمية في فمسػطيف وذلػؾ لوجػود هىظهػات غيػر هسػجمة حكوهيػًا 
ألػػػؼ هػػػواطف فمسػػػطيىي يعهمػػػوف فػػػي الهىظهػػػات األٌميػػػة  15وفػػػي إحصػػػائية تقريبيػػػة وجػػػد بػػػأف ٌىػػػاؾ 

هديىػػػة وهخػػػيـ وقريػػػة وتغطػػػي خػػػدهاتٍا هػػػا يقػػػارب الهميػػػوف وىصػػػؼ  950ف عمػػػِ وهشػػػاريعٍا يتوزعػػػو 
 (.1000هواطف. )شبكة الهىظهات، 

أظٍرت ىتائج التعداد أف عدد الهىظهات غير الحكوهية العاهمة في الضفة الغربية وقطاع غزة يبمغ 
ىتصؼ العاـ هىظهة في ه 881هىظهة. لكف عدد الهىظهات التي اكتهمت بياىاتٍا اقتصر عمِ  926

%( في قطاع غزة. وتركزت 2334%( في الضفة الغربية، والباقي )7636، الجزء األكبر هىٍا )2555
% هف إجهالي الهىظهات في الضفة 6532هعظـ الهىظهات في التجهعات الحضرية وبمغت ىسبتٍا 

الهخيهات،  %، ثـ في2933والقطاع، تمتٍا الهىظهات القائهة في التجهعات الريفية، وبمغت ىسبتٍا 
 (2551%. )شمبي، 1536وبمغت ىسبتٍا 

 -المنظمات األىمية في الضفة الغربية: -أوال:

أي بىسبة تقديرية لمهىظهات  1002هىظهة عاـ  295كاف عدد الهىظهات العاهمة في الضفة الغربية 
ػذا يرجػع إلػِ أف حجػـ الضػفة9262الهسجمة تعادؿ   % هف هجهوع الهىظهات األٌميػة فػي فمسػطيف ٌو
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الغربيػة أكبػػر هػف قطػػاع غػػزة وألف الحكوهػة األردىيػػة سػػاٌهت فػي إىشػػاء الهىظهػػات األٌميػة فػػي الضػػفة 
 الغربية.

ىػػػػاؾ فػػػػرؽ واضػػػػح فػػػػي عػػػػدد الهىظهػػػػات األٌميػػػػة فػػػػي الهحافظػػػػات الرئيسػػػػية والهحافظػػػػات الصػػػػغيرة،  ٌو
الواحػدة حيػػث  واألخػرى التػي لٍػا أٌهيػة تاريخيػػة ديىيػة، وأيضػًا يعػود السػبب إلػػِ عػدد سػكاف الهحافظػة

 يتىاسب عدد السكاف طرديًا هع عدد الهىظهات األٌمية في الهحافظة.

بػػأف ىسػػبة عػػدد الهىظهػػات فػػي هىػػاطؽ هحافظػػات  1002أظٍػػرت ىتػػائج قاهػػت بٍػػا هعٍػػد هػػاس عػػاـ 
ػػذا يظٍػػر ىسػػبة عاليػػة بمغػػت فػػي 3169% وفػػي وسػػط الضػػفة الغربيػػة بمغػػت 3963الجىػػوب بمػػغ  % ٌو
عػػػدد الهىطػػػات األٌميػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة. فػػػي حػػػيف كاىػػػت ىسػػػبة % هػػػف إجهػػػالي 2469هجهوعٍػػػا 

% هف إجهالي عدد وكاىت الىسػبة الهتبقيػة 2969الهىظهات األٌمية الغير الحكوهية في شهاؿ الضفة 
 (.1002لعدد الهىظهات األٌمية لهحافظة القدس وحدٌا )هعٍد هاس، 

 -ثانيًا: المنظمات االىمية في قطاع غزة:

% هف عدد الهىظهػات فػي فمسػطيف حيػث أف 1369األٌمية في قطاع غزة ها ىسبتً شكمت الهىظهات 
هىظهػػات توزعػػت فػػي قطػػاع غػػزة ككػػؿ، وذلػػؾ ألف قطػػاع غػػزة هسػػاحة هحصػػورة  102عػػددٌا قػػد بمػػغ 

 (.1002وضيقة فكاف توزيع ٌذي الهىظهات يشهؿ القطاع بكاهمً )هعٍد هاس، 

 عالقات المنظمات األىمية

 ات األىمية بالسمطة الوطنية الفمسطينية أواًل: عالقة المنظم

بغض الىظر عف تأييػد أو هعارضػة اتفػاؽ أوسػمو بهضػاهيىً وىتائجػً السياسػية عمػِ الهسػتوى الػوطىي 
أوضػػػاع الهىظهػػػات األٌميػػػة التػػػي عاىػػػت طػػػويًًل هػػػف قػػػواىيف الفمسػػػطيىي، إال أف اىفراجػػػا قػػػد وقػػػع عمػػػِ 

. لعػؿ 2443ألٌميػة الهتخصصػة قػد أىشػئت بعػد عػاـ االحتًلؿ، كها أف أعدادًا كبيرة هف الهؤسسػات ا
الىشػػاط الٍائػػؿ الػػذي تهتعػػت بػػً الهؤسسػػات األٌميػػة دليػػؿ عمػػِ ٌػػذا الشػػوؽ غيػػر الهحػػدود لػػدى فئػػات 
الهجتهع الفمسطيىي واالستعداد لمهشاركة في عهمية البىاء في ظؿ وجود سمطة فمسطيىية ألوؿ هرة في 

 التاريخ الىضالي الوطىي الفمسطيىي. 
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ذا إضػػػافة إلػػػِ تػػػأثر الهجتهػػػع الفمسػػػطيىي وىخبػػػً عمػػػِ وجػػػً الخصػػػوص بالثقافػػػة العالهيػػػة الجديػػػدة ٌػػػ 
واالتجاٌات الحديثة في عهؿ هؤسسات الهجتهػع الهػدىي العالهيػة وهحاولػة هحاكاتٍػا والتواصػؿ هعٍػا. 
 كهػػػا تطػػػور االٌتهػػػاـ بػػػأىواع هػػػف التخصصػػػات الهدىيػػػة والقاىوىيػػػة دوف أف تمغػػػِ الهؤسسػػػات األٌميػػػة

 والجهعيات التاريخية. 

 فقد وصؿ عدد الهؤسسات األٌمية في كؿ هف: 

)دليػػػؿ الهىظهػػػات غيػػػر الحكوهيػػػة فػػػي  2444هىظهػػػة حتػػػِ أوائػػػؿ عػػػاـ  910الضػػػفة الغربيػػػة إلػػػِ  -
 الصادر عف هكتب الهىسؽ الخاص لألهـ الهتحدة في األراضي الهحتمة( 2444الضفة الغربية 

)دليػػؿ الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة فػػي قطػػاع  1002ئػػؿ عػػاـ هىظهػػة حتػػِ أوا 119قطػػاع غػػزة إلػػِ  -
 الصادر عف هكتب الهىسؽ الخاص لألهـ الهتحدة(. 1000غزة 

تعهػػؿ ٌػػذي الهىظهػػات فػػي قطاعػػات التىهيػػة الزراعيػػة والبيئػػة، الثقافػػة والرياضػػة، الديهقراطيػػة وحقػػوؽ  
عػػادة التأٌ يػػؿ، الخػػدهات االجتهاعيػػة، الهػػرأة اإلىسػػاف، التىهيػػة االقتصػػادية، التعمػػيـ والتػػدريب الصػػحة وا 

والطفؿ، رعاية الهعتقميف واسر الشػٍداء، وهراكػز دراسػات. وحسػب الرصػد الػذي قػاـ بػً هشػكورًا هكتػب 
الصادر  1002الهىسؽ العاـ لألهـ الهتحدة، )دليؿ الهىظهات غير الحكوهية العاهمة في قطاع غزة / 

لهىظهػػات األٌميػػة فػػي غػػزة التػػي تشػػكمت بػػيف عػػف هكتػػب الهىسػػؽ الخػػاص لألهػػـ الهتحػػدة(، فػػإف عػػدد ا
 . 119هف اصؿ  215، أي بعد قياـ السمطة الوطىية الفمسطيىية، ٌي 1002– 43أعواـ 

و ها ساٌـ في بروز  وأدى قياـ السمطة الوطىية الفمسطيىية إلِ خمؽ واقع سياسي واقتصادي جديد، ٌو
ى أصػبح بعضػٍا هػف هٍهػات السػمطة هجاالت عهؿ جديدة لمهىظهات األٌمية، واىحسػار هجػاالت أخػر 

الوطىيػػػػة الفمسػػػػطيىية. فػػػػي ٌػػػػذا السػػػػياؽ، ظٍػػػػر شػػػػكًلف هػػػػف العًلقػػػػة بػػػػيف الهىظهػػػػات غيػػػػر الحكوهيػػػػة 
 والجهعيات الخيرية هف جٍة والسمطة الفمسطيىية هف جٍة أخرى.

دى وأثػػار هشػػروع قػػاىوف "الجهعيػػات الخيريػػة والٍيئػػات االجتهاعيػػة والهؤسسػػات الخاصػػة" جػػداًل كبيػػرًا لػػ
الهىظهػػات األٌميػػة والػػذي يػػىظـ عًلقػػة السػػمطة الوطىيػػة الفمسػػطيىية هػػف جٍػػة والهىظهػػات األٌميػػة هػػف 

 (.2444جٍة أخرى، وأيضًا بيف تمؾ الهىظهات والهجتهع الفمسطيىي )لدادوة، 
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و تابع هباشر لهكتب رئيس السػمطة الوطىيػة، ويٍػدؼ ٌػذا  وقد تـ تشكيؿ هكتب الهؤسسات الوطىية ٌو
ِ تىظيـ عهؿ الهىظهات األٌمية وتوجيٍٍا واإلشراؼ عميٍا وقد اعتبر ٌذا الهكتب فػي بيػاف الهكتب إل

أف السػػػمطة الوطىيػػة تٍػػدؼ إلػػػِ  2449كػػػاىوف الثػػاىي هػػف عػػاـ  9تػػـ ىشػػري فػػي جريػػػدة األيػػاـ بتػػاريخ 
 ٍا. وىظاهٍا وبراهج ةالىٍوض بالهؤسسات األٌمية، ولكىٍا بىفس الوقت تحافظ عمِ استقًلليتٍا الداخمي

دخػػػؿ القػػػاىوف الفمسػػػطيىي حيػػػز التىفيػػػذ وأصػػػبح ال بػػػد أف تقػػػـو الهىظهػػػات األٌميػػػة  1000وفػػػي العػػػاـ 
بالتسجيؿ لدى وزارة الداخمية الفمسطيىية وذلؾ حتِ يصبح عهمٍا قاىوىيػًا. وعمػِ الػرغـ هػف ذلػؾ كاىػت 

سػػمطة الوطىيػػة ىسػػبة الهىظهػػات األٌميػػة الغيػػر حكوهيػػة الغيػػر هسػػجمة أكبػػر هػػف تمػػؾ الهسػػجمة لػػدى ال
الفمسػػطيىية، وكػػاف اإلقبػػاؿ عمػػِ تسػػجيؿ الهىظهػػات بالىسػػبة لعػػددٌا لقطػػاع غػػزة أعمػػِ هىػػً فػػي الضػػفة 

 (.1002الغربية. )هعٍد هاس،

ىاؾ جاىباف أساسياف لعهؿ الهىظهات األٌمية وعًلقتً بالسمطة الوطىية الفمسطيىية:   -ٌو

ػي تمػؾ التػي تقػـو هىظهات تقـو بأعهاؿ هشتركة هػع السػمط -الجانب األول: ة الوطىيػة الفمسػطيىية، ٌو
ذا الجاىب عمِ استعداد لمتعاوف هػع  عاىة األسرى والهعاقيف وهكافحة اإلدهاف، ٌو باألعهاؿ الصحية وا 

 السمطة في إطار هعيف يضهف استقًللية ٌذي الهىظهات. 

ية، هثػؿ هىظهػات هىظهات أٌمية تقوـ بأعهػاؿ خًلفيػة هػع السػمطة الوطىيػة الفمسػطيى -الجانب الثاني:
حقوؽ اإلىساف والتي ووجٍت بالرفض هف قبؿ السمطة الوطىية الفمسطيىية ووصػفت بأىٍػا األقػؿ عهػًًل 

 لمجهٍور وأبعدٌـ عىً وأقمٍـ ديهقراطية.

وبها أىً يوجد خًلؼ بيف السمطة الوطىية الفمسطيىية وبعض الهىظهات األٌمية فقد وجب أف 
لهىصػوص عميٍػا فػي السػمطة الوطىيػة الفمسػطيىية وذلػؾ حتػِ ال تسير ٌذي الهىظهات ضهف القػواىيف ا

تتٍـ تمؾ الهىظهات بأىٍا تأكؿ حقوؽ األسرى أو تىٍب أهػواؿ الػدعـ اآلتيػة إلػِ األراضػي الفمسػطيىية، 
وأيضًا حتِ ال يتـ اتٍاـ السمطة الوطىية الفمسطيىية بأىٍا تقوـ بتٍهيش تمؾ الهؤسسػات وتقصػيٍا عػف 

 (.2444العهؿ )الزبف، 

ولضػػػػػهاف شػػػػػػرعية الهىظهػػػػػػات األٌميػػػػػػة واسػػػػػػتهرار وجودٌػػػػػا وجػػػػػػب عميٍػػػػػػا االلتػػػػػػزاـ بػػػػػػالقواىيف 
الهىصوص عميٍا في التشريع الفمسطيىي وذلؾ لبمورة اإلطار العاـ لعًلقة الحاكهيف بػالهحكوهيف، وقػد 
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وافػػؽ الهجمػػس التشػػريعي عمػػِ قػػاىوف الهىظهػػات األٌميػػة والػػذي بػػدوري يتضػػهف شػػرعية ٌػػذي الهىظهػػات 
 (.2444عبد الٍادي، )

  -أسباب التوتر بين المنظمات األىمية والسمطة الوطنية الفمسطينية:

 السبب األوؿ التىافس عمِ التهويؿ ٌو سبب رئيسي هف أسباب توتر العًلقة بيف الجٍتيف. -2
 السبب الثاىي يعود إلِ الدور السياسي الذي تمعبً الهىظهات األٌمية. -1

ؼ هوحػػػد هػػػف الهىظهػػػات األٌميػػػة تجػػػاي السػػػمطة الوطىيػػػة السػػػبب الثالػػػث ٌػػػو عػػػدـ وجػػػود هوقػػػ -3
 الفمسطيىية.

 (.1002السبب الرابع ٌو هيؿ السمطة الوطىية الفمسطيىية إلِ فرض إدارة هركزية )هاس،  -9
 

 استقاللية المنظمات األىمية الفمسطينية

ػػػذا ا السػػػػتقًلؿ حتػػػِ يكػػػوف الهجتهػػػع قويػػػًا ال بػػػد أف تكػػػػوف الهىظهػػػات الهجتهعيػػػة األٌميػػػة هسػػػتقمة، ٌو
ضروري لبىاء هجتهع يحهي هصالح أفرادي وهؤسساتً، وتعىي االستقًللية ٌي حػؽ الهىظهػات األٌميػة 

 ببمورة أٌدافٍا واستراتيجياتٍا حسب رؤيتٍا واألولويات وحاجة الجهاٌير.

لػػذلؾ لػػيس هػػف الضػػروري أف تكػػوف أولويػػات الدولػػة ٌػػي أولويػػات تمػػؾ الهىظهػػات حيػػث أىػػً لػػيس هػػف 
تقػػـو الهىظهػػات األٌميػػة بعهػػؿ هػػا تعجػػز الدولػػة عػػف القيػػاـ بػػً أو إكهػػاؿ هشػػاريع الدولػػة.  الضػػروري أف

لذلؾ فإف هبدأ استقًللية الهىظهات األٌمية ٌو باألصؿ هدى تطبيؽ الديهقراطية فػي الدولػة والػذي ٌػو 
ا باألصؿ يصدر عف الحكـ السميـ والذي بدوري يكوف لكؿ فئة هجتهعية الحؽ في أف تبدي وجٍة ىظ ٌر

 الخاصة بٍا.

 تأثير المنظمات األىمية عمى الرأي العام

تبػػدي الهىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىية اٌتهػػاـ خػػاص بهوضػػوعات تػػأثير الػػرأي العػػاـ، وتعهػػؿ الهىظهػػات 
األٌميػػػة خطػػػط فعالػػػة عمػػػِ ٌػػػذا الصػػػعيد، أٌهٍػػػا إعػػػداد همفػػػات شػػػاهمة لًلىتٍاكػػػات اإلسػػػرائيمية لحقػػػوؽ 

أٌـ ٌػػذي الهؤسسػػات التػػي تقػػـو بٍػػذي األعهػػاؿ هؤسسػػات حقػػوؽ اإلىسػػاف اإلىسػػاف الجهاعيػػة والفرديػػة.و 
 والهؤسسات البحثية العمهية.
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كهػػػػا تٍػػػػتـ الهىظهػػػػات األٌميػػػػة باسػػػػتراتيجيات التعػػػػاوف والتحػػػػالؼ هػػػػع الهىظهػػػػات األٌميػػػػة والحركػػػػات 
قميهيػة االجتهاعية عمِ الصعيد العالهي والعربي، حيث تشػترؾ فػي الىشػاطات الهختمفػة والهػؤتهرات اإل

والدوليػػػة وتسػػػاٌـ بفعاليػػػة فػػػي الشػػػبكات العربيػػػة والدوليػػػة، حيػػػث أىٍػػػا تُثيػػػر القضػػػية الفمسػػػطيىية وتعػػػزز 
االئػػتًلؼ حولٍػػا. وُتشػػارؾ الهىظهػػات األٌميػػة بهػػؤتهرات األهػػـ الهتحػػدة والهػػؤتهرات اإلقميهيػػة والدوليػػة 

ألراضػػي الهحتمػػة واتػػي تعهػػؿ فػػي األخػػرى. وتسػػتقدـ الهىظهػػات األٌميػػة الوفػػود األجىبيػػة والدوليػػة إلػػِ ا
 (1000بعض األحياف كدروٍع بشرية. )عبد الٍادي، 

 

 ثاتيًا: عالقة المنظمات األىمية بمجتمع الممولين

 مصادر التمويل

تتمقػِ الهىظهػػات األٌميػػة تهويمٍػػا هػػف هصػػادر هحػػددة، وهعظهٍػػا يتمقػػِ التهويػػؿ هػػف أكثػػر هػػف هصػػدر 
 -هويؿ:واحد في ىفس الوقت، وهف أٌـ هصادر الت

التهويػػػػؿ الػػػػذاتي حيػػػػث تهػػػػوؿ الهىظهػػػػة ىفسػػػػٍا بجػػػػزء هػػػػف هيزاىيتٍػػػػا، وُتشػػػػكؿ ىسػػػػبة ٌػػػػذي  .2
 % هف الهىظهات.1161الهىظهات 

% هػػف الهىظهػػات ٌػػذا 3164التهويػػؿ الخػػارجي سػػواء أكػػاف عربيػػًا أو أجىبيػػًا حيػػث تتمقػػِ  .1
 الدعـ.

 % هف الهىظهات تهويًًل هف السمطة الوطىية الفمسطيىية.1461وتتمقِ  .3

 % هف الهىظهات األٌمية.2465ىاؾ تبرعات داخمية أو عبر هؤسسات يدعـ ٌو .9

ىاؾ هىظهات تتمقِ دعهًا هف جٍاٍت أخرى، وال يعىي الدعـ بأىً هتساٍو هف جهيع الجٍػات  ٌو
فهف الههكف أف يكوف الدعـ أيضًا غير هاديػًا كالػدعـ بػالخبرة والتطػوير الفىػي وتطػوير القػدرات ويكػوف 

 (.1002هف جاىب الجٍات الهاىحة )شمبي،  ٌذا التهويف عادةً 

 شكل العالقة بين المنظمات األىمية ومجتمع الممولين 

ٌىاؾ براهج هعدة هف قبؿ الجٍات الهاىحة وهف الصعب تغيير ٌذي البراهج هف قبؿ الهىظهات األٌمية 
قػاـ بٍػا  برغـ هف ادعاء بعض الهىظهات بأىٍا تفرض عمِ الجٍات الههولة براهجٍػا، وأظٍػرت دراسػة

 -األىهاط التالية في الوصوؿ إلِ الههوليف هف قبؿ الهىظهات األٌمية: 1002هعٍد هاس عاـ 
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عىد البدء بهشروع تسعِ الهىظهة األٌمية لمبحث عف ههػوؿ، فتجػد جٍػات هٍتهػة بٍػذا  .2
الهشروع، ويتـ التباحث والتفػاوض حولػً هػف جهيػع الجٍػات وآليػة التىفيػذ والهتابعػة وقػد 

 ههوليف إلِ تدخًلت إدارية.يصؿ تدخؿ ال
ٌىالػػػػػؾ جٍػػػػػات ههولػػػػػة تطػػػػػرح بػػػػػراهج لمتهويػػػػػؿ، فتقػػػػػدـ الهىظهػػػػػات األٌميػػػػػة االقتراحػػػػػات  .1

ىػػا تكػػوف الهىظهػػة األٌميػػة تسػػير حسػػب برىػػاهج هصػػدر  والعطػػاءات لًلسػػتفادة هىٍػػا، ٌو
 التهويؿ.

ٌىالػػؾ عًلقػػات شخصػػية تػػربط بػػيف القػػائهيف عمػػِ الهىظهػػات األٌميػػة والههػػوليف، حيػػث  .3
الههوؿ بعرض فرصة الحصوؿ عمِ تهويؿ وتكوف عػادًة كػدورات تدريبيػة أو هػىح  يقوـ

دراسية وفي ٌذي الحالة يساعد الههػوؿ الهىظهػة األٌميػة عمػِ اسػتيفاء شػروط الحصػوؿ 
 (.1002عمِ التهويؿ )لدادوة، وآخروف، 

 ويختمػػؼ دعػػـ الهىظهػػات األٌميػػة هػػف هىظهػػة ألخػػرى حسػػب عهمٍػػا وعًلقاتٍػػا الخارجيػػة، ففػػي
 220كػػاف الػػدعـ الػػذي تمقتػػً جهيػػع الهىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىية هػػف الخػػارج هػػا ُيقػػارب  2444عػػاـ 

هميػوف دوالر.فػي حػيف أف  29هميوف دوالر، وكاف ىصير هؤسسة أٌمية واحدة هف ٌذي الهؤسسات ٌو 
 ىصيب العديد هف الهؤسسات كاف صفرًا هف ٌذا الدعـ )الهرجع السابؽ(.

 عمل المرأة فرصالمبحث الثاني : 

 لمرأةافرص عمل 1.2.2

السياسة  ،وؿ األوؿ عف جهيع ىواحي الحياة هثؿ الديفؤ لعصور القديهة كاف الرجؿ ٌو الهسفي ا
ويترؾ لٍا بعض  ،كها كاف يعرؼ بقدرتً عمِ اختيار ها يىاسبً هف األعهاؿ الهتاحة ،واألسرة

ا ولكف كاىت ٌىاؾ بعض الهجتهعات التي ارت ،األعهاؿ الهتدىية قت لتقر بحقوؽ الهرأة ورفع قدٌر
 .هثمها حدث في عصر الفراعىة

فعمِ الرغـ هف  ،ىظرا ألىً كاف هجتهع ذكوريا ،عاهؿ الهجتهع الىساء هعاهمة غير الئقة هثؿ العبيد
فمـ يعترؼ الهجتهع بإىجازاتٍا في تطوير  ،قدرتٍا عمِ إىجاز أعهاؿ لـ يستطيع الرجاؿ القياـ بٍا

 .ً هف عادات وتقاليد ظالهة لٍاضىتيجة ها فر  ،ية واالقتصاديةهاعاألوضاع االجت

هها رفع هف  ،هع تقدـ العصور والهجتهعات احتمت الهرأة هكاىة ٌائمة في تحديث وتغير الهجتهع
ا الفعاؿ في الىٍوض بالهجتهعات والدوؿ ،شأىٍا وىٍض بهكاىتٍا  .وهها جعمٍا تفرض دوٌر
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 :عمل المرأة حديثاً  مفيوم1.2.2.2

الهعىِ االصطًلحي : عهؿ الهرأة ٌو اىخراط الهرأة في الوظائؼ واألعهاؿ الهىاسبة لقدراتٍا  –
خبيرة تجهيؿ أو  ،ههرضة ،هثؿ عهمٍا كهعمهة ،الجسدية والىفسية في هختمؼ الهجاالت الهتاحة

دؼ العهؿ ٌو تحسيف الجاىب الهادي الذي يعزز  ،سكرتارية وهوظفة في بعض األعهاؿ اإلدارية ٌو
 .درتٍا عمِ هواجٍة األعباء والصعوبات التي تهر بٍاق

 

 :ماىية تمكينياو  تحديات عمل المرأة2.2.2.2 

تعرضت الىساء لمعديد هف التحديات واالىتقادات بعد قدرتٍا عمِ هواجٍة تيار العادات والتقاليد 
 ،جاؿ والتهردحيث وصؼ عهؿ الهرأة بالتشبً بالر  ،والخروج عمِ تسمط الهجتهع الذكوري ،الهوروثة

ولكف في الحقيقة  ،وأىٍا تتسبب في اىفًلتٍـ ،ولية األسرة واألوالدؤ كها اتٍهٍا البعض بتٍربٍا هف هس
 ( ولية العهؿ واألسرة في ىفس الوقت.ؤ أة تىظيـ وقتٍا والهوزاىة بيف هساستطاعت الهر 

.com/post/540754https://www.almrsal"  ,19/11/8251) 

التــً ( Efficiency Self)بأنـه الشـعور بالسـٌطرة والفاعلٌـة الذاتٌـة  Glnow & Mcshane وأشار

 تنبثــق عنــدما ٌمــنح األفــراد القــوة فــً التصــرف فــً المواقــف التــً

 (Glinow,2000).ٌواجهونها

فـراد العـاملٌن القـوة والحرٌـة والمعلومـات لصـنع القرارات بأنـه مـنح األ Daft ،وعبـر عنـه

 (Daft,2001) والمشاركة فً اتخاذها

 تمكين المرأة

الدوؿ ، خاصة في هجاؿ التىهية  هعظـأصبح هفٍـو تهكيف الهرأة هف الهفاٌيـ الشائعة في 

ريًّا  في هىاقشة السياسات، أو سواء  -اإلجتهاعية، وفي كتابات الهرأة؛ حيث حؿَّ هفٍوـ التهكيف جٌو

هحؿَّ هفاٌيـ الىٍوض والرفاٌية، وهكافحة الفقر والهشاركة الهجتهعية، وشكَّؿ أحد الهفاٌيـ  -البراهج 

 الرئيسة في الهؤتهرات الهحمية والدولية.

https://www.almrsal.com/post/540754
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عمِ أىً "دعـ إهكاىية الهرأة وقدرتٍا عمِ التأثير في الهؤسسات اإلجتهاعية التي  السيد ًعرف اكه

 (41: ص2010)السٌد،حياتٍا"  تؤثر في

أىً إحساس " عمِ أف يعرؼ عف تهكيف الهرأة ويهكف اجرائي وهف ٌىا قاهت الباحثً بوضع هصطمح 

الهرأة بقيهتٍا وحقٍا في أسرتٍا وفي الهجتهع ككؿ ،وذلؾ بتوفير فرص العهؿ الهىاسبة لٍا، وتأثير 

ا عٍ،واىعكاس ذلؾ عمِ بىاء هجهتبٍا في الهجتهع الهحيط و في أسرتٍا ذلؾ عمِ ىفسيتٍا وأدائٍا 

قتصاديًا وسياسيًا.  (2003خضر،) "إجتهاعيًا وا 

 

 أبعاد التمكين:

ـ بتحديد أربعة أبعاد لمتهكيف يهكف هف خًللٍا أف 1994عاـ  Lashely and McGoldrick" قاـ 

حثً بعرض توفر وسيمة لوصؼ أو تحديد ٌيئة التهكيف الهستخدـ في إي هىظهة. وفيها يمي قاهت البا

 -ٌذي األبعاد باختصار كها يمي:

 البعد األول: الميمة 

والعهؿ بإستقًللية وتحقيؽ األٌداؼ التي قاهت بوضعٍا الهىظهة  ،ةتاه ةيقـو الفرد بأدائً لهٍاهً بحري

 سواء كاف العهؿ فردي اـ بشكؿ جهاعي .

 الثاني : القوة البعد

لشخصية التي يهتمكٍا األفراد ىتيجة تهكيىٍـ. ها الهٍاـ يأخذ بعد القوة بعيف االعتبار الشعور بالقوة ا

لِ إي  لِ إي هدى السمطة التي يهتمكٍا الفرد هحددة في الهٍاـ؟ وا  التي يقوـ بٍا األفراد الههكىيف؟ وا 

ـ بالتهكيف؟  هدى تقـو اإلدارة بجٍود لهشاركة العاهميف في السمطة وتعزيز شعوٌر

 البعد الثالث: االلتزام
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ـ الهوظؼ برفع هعىوياتً عف طريؽ زيادة تحفيزي ألداء عهمً هف خًلؿ توفير احتياجات يرتبط إلتزا

 الفرد لمقوة واالحتياجات االجتهاعية وزيادة الثقة بالىفس.

 البعد الرابع: الثقافة 

يقصد بٍا االسموب التي تتبعً الهىظهة لتىفيذ عهمية التهكيف واألستراتيجية التي تسعِ الهىظهة 

فإذا تـ إدارة بيئة الهىظهة وأسموب تىفيذ التهكيف بقدرة وفاعمية فأف التهكيف سيعزز تحسيف  لتحقيقٍا ،

 اإلىتاجية، الجودة، تقميؿ التكاليؼ، تحقيؽ الهروىة في العهؿ، ورفع هستوى الرضا الوظيفي.

 (2002)أحمد،

 

 مستويات التمكين:

هميف ولكف بدرجات هتفاوتً, وتضـ درجات تعتهد الكثير هف الهىظهات اليوـ تطبيؽ براهج لتهكيف العا

ىتٍاء بالتىفيذ  أو ىسب أو هستويات التهكيف بطريقة تصاعدية وذلؾ بدًء بالتقرير وا 

 وبشكؿ عاـ فإف أساليب التهكيف تسير في تسمسؿ كها ٌو هوضح بالشكؿ التالي :
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 (2003)افىدي، ( تسمسل عممية تمكين العاممين2الشكل رقم )

 

 لمرأة: قات تمكين امعو 

يوجد الكثير هف العواهؿ التي تعهؿ أو تساٌـ عمِ إعاقة الجٍود الهبذولة هف اجؿ تحقيؽ التهكيف 
اإلقتصادي لمهرأة العاهمة بالشكؿ الهطموب، وتختمؼ ٌذي العواهؿ بإختًلؼ الهجتهعات وطبيعتٍا 

أو  هعوقاتلوبإختًلؼ الفترات الزهىية وبإختًلؼ ظروؼ كؿ هىطقة عف األخرى ولعؿ أٌـ ٌذي ا
 العواهؿ: 

 ـــــ العوامل اإلجتماعية 1

والصعوبات ذات الهضهوف اإلجتهاعي التي تعيؽ حركة أو إىطًلؽ دور  هعوقاتيوجد العديد هف ال
 الهرأة الهساىد لمرجؿ في كافة جواىب الحياة وهىٍا: 
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لتعميـ، بها أف *وجود هٍف تتىاسب وطبيعة عهؿ الهرأة بىظر الهجتهع، كهٍف الخياطة والتهريض وا
ٌىاؾ هجهوعة أعهاؿ ال يجوز لمهرأة أف تعهؿ بٍا، وذلؾ ألف طبيعتٍا تتعارض هع العادات والتقاليد 

 اإلجتهاعية الهوروثة. 
*إىعداـ الثقة بقدرات الىساء عمِ إدارة الهشاريع بشكؿ ىاجح، هها إىعكس ذلؾ سمبا عمِ قدرة الىساء 

ء أو تهويؿ هشاريعٍا الخاصة هف هؤسسات اإلقراض عمِ الحصوؿ عمِ التهويؿ الًلـز إلىشا
 لتجارية.االصغير والبىوؾ 

*تقييد الهرأة بالهساحة الهسهوح لٍا أف تتحرؾ فيٍا بحيث ال يضهف لٍا الحرية الكافية لمتخطيط 
ا في التىهية عمِ هختمؼ أشكالٍا، إدارية، ثقافية،  لهستقبمٍا بكؿ حيادية، هها يؤدي إلِ تقميص دوٌر

 (.2016ية، إقتصادية)كاظـ، سياس
 

 ــــ العوامل اإلقتصادية والسياسية والييكمية2

تمعب التشريعات والقواىيف واإلستيراتيجيات الهعدة دورا بارزا في تهكيف الهرأة العاهمة إقتصاديا، سواء 
في رفع هستوى تهكيىٍا أـ في إىخفاضً، وهف خًلؿ اإلطًلع عمِ الظروؼ واألوضاع الحالية التي 

تي تؤثر بشكؿ هباشر عمِ تهكيف تعيشٍا بًلدىا، ىجد أف ٌىاؾ هجهوعة هف العواهؿ السياسية ال
ي:   الهرأة إقتصاديا ٌو

ػػػػ سياسة اإلحتًلؿ اإلسرائيمي التي تحوؿ دوف تحرؾ الهرأة بالطريقة الصحيحة والتي تقييد حريتٍا 1
 بالحركة واإلىتقاؿ لذرائع أهىية.

زالة  ،ي إقرار السياسات الهتعمقة بالهرأة، والهشاركة بيف الرجاؿ والىساءػػػػ ضعؼ دور الحكوهة ف2 وا 
 العقبات القاىوىية التي تهيز ضد الهرأة.

مية الىساء في الهىطهات الىسائية تشكؿ عقبة إضافية تحوؿ دوف دعـ التوجً ىو ػػػػ ضعؼ فاع3
ي: التهكيف اإلقتصادي لمىساء العاهًلت، ويعود ذلؾ إلِ هجهوعة هف ا  لعواهؿ اإلقتصادية ٌو

يد جدا، لذلؾ يجب بىاء  - قمة الهوارد الهالية، حيث أف الدعـ الذي تتمقاي الهىظهات ٌز
 إستيراتيجية واضحة وهستهرة لتوفير الدعـ والتهويؿ الذاتي والوطىي لٍذي الهىطهات. 
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رأة، األزهة اإلقتصادية العالهية أبرزت الهزيد هف العوائؽ التي تحوؿ دوف تهكيف اله -
ىخفاض الطمب عمِ الصادرات.  هثؿ تباطئ التدفؽ الىقدي وا 

غير ؾ بسبب إرتباطً بالوضع السياسي الوضع اإلقتصادي الفمسطيىي الهتردي، وذل -
 هستقر ال
ضعؼ الوعي بأٌهية التهكيف اإلقتصادي لمهرأة وهفٍوهً الحقيقي لدى الهىطهات،  -

 وخصوصا الهرأة الريفية.والقدرة عمِ التوجً إلِ هختمؼ الشرائح الىسائية 
 ضعؼ اإلتصاؿ والتفاعؿ وتبادؿ الخبرات هع االطراؼ الهختمفة ذات الخبرات. -
ضعؼ عهمية بىاء قدرات الهىطهات الىسائية وتحويمٍا إلِ هؤسسات فاعمة ذات  -

مة وهدربة  (. 2016)كاظـ،  قيادات هٌؤ

 قات الشخصية و المع 3

بحسب ها أشار إليً كاظـ ف هجهوعة هف العواهؿ قات الهرتبطة بالهرأة ذاتٍا وتتضهو ٌي الهع
 تتهثؿ في: ( و 2016)

قدرة الهرأة عمِ تىظيـ وقتٍا، وذلؾ لها يترتب عميٍا هف هسؤوليات داخؿ األسرة وعمِ صعيد ػػػػ 1
 عهمٍا.

 .في حاؿ فشمٍا في عهمٍا، وها يترتيب عمِ ذلؾ هف هخاوؼ داخمية لدى الهرأة ها قد يىجـػػػ 2

بالتالي تعدؿ الهرأة عف الخروج هف الهىزؿ و  التي قد تثقؿ كاٌمٍالمهرأة و ولية اإلجتهاعية ػػػػ الهسؤ 3
 والبقاء خارجً لساعات طويمة.

 اإلجتهاعية.  الهىظهاتػػػػ عدـ رغبتٍا في اإلىضهاـ إلِ 4

 قات لهشاركة الهرأة الفعالة فيو أف ٌىاؾ هع أف ٌىاؾ اتفاؽ بيف عدد هف الباحثيفوعمِ الرغـ هف 
بهجهوعة هف العواهؿ اإلجتهاعية والثقافية  هعوقاتأىشطة الهجتهع الهختمفة وترتبط ٌذي ال

ا،  هعوقاتواإلقتصادية والسياسية، أال أف ٌىاؾ  ا حوؿ قدراتٍا وأدواٌر شخصية لدى الهرأة وتصوٌر
ذا الشيء ٌو ها يحوؿ دوف أف تستفيد الهرأة هف الفرص التي قد تتاح لٍا هف هشاركات رسه ية ٌو

ووصولٍا إلِ الهكاىة القيادية، كالفرص التي أتاحتٍا التشريعات والقواىيف وهف الهشاركة، إلِ أف 
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و يؤكد عمِ فكرة التهكيف والهساعدة الذاتية لمحصوؿ عمِ  الهرأة لـ تستفيد بالقدر الواجب توفري، ٌو
 (.2016تمؾ الفرص)كاظـ، 

 Unlocking TheEmploymentبعىواف " 2003وأشار التقرير الصادر عف البىؾ الدولي عاـ 
"Potential in The middle East and North Africa  بأف عهمية التىهية وتهكيف الهرأة

ضرورة الهشاركة وخاصة الديهقراطية في صىع القرار وتحهؿ الهسؤولية إتجاي األفراد والهجتهع، 
قدرات الهرأة والوصوؿ إلِ أٌدافٍا  بشكؿ يساعد عمِ تحقيؽ التىهية الحقيقية الًلزهة لبىاء وتعزيز

وتحسيف هستوى هعيشتٍا، وعمِ الرغـ هف اإلىجازات الكبيرة التي حققتٍا الهرأة العربية في السىوات 
ا عمِ هؤشرات التىهية.  األخيرة، ظمت الهشاركة اإلقتصادية لٍا تهثؿ إشكالية بحد ذاتٍا آلثاٌر

 

 مية المجتمع الفمسطينيغير الحكًمية ًتن المنظماتالمبحث الثالث : 

الشػؾ بػػأف الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة قػػد لعبػػت دورًا ٌاهػًا قبػػؿ هجػػيء السػػمطة الوطىيػػة الفمسػػطيىية فػػي 
كهػا تشػكؿ أحػد ركػائز الهجتهػع الهػدىي األساسػية والػذي تىهية الهجتهع في الهدف الفمسطيىية الهحتمة، 

ضػػوف لٍػػذي الهىظهػػات إال أىٍػػا تهتمػػؾ يعتبػػر الهحػػرؾ األساسػػي لمهجتهػػع، وعمػػِ الػػرغـ هػػف وجػػود هىاٌ
 حيزًا كبيرًا هف الثقة لدى الشعب الفمسطيىي. 

 االجتماعي لحيًية المجتمع المدني الفمسطيني ًمخزًن رأس الما 1.3.2.2
و ػير الحكَهية بىشاطات تىهَية هباشرة لتحسيو ىَعية الحياة لهئات اآلالف هػىظهات غػَن الهػتق

ىشاطاتٍا تقدين الخدهات ؿ . َتشهوخاصة الىساء قيرة َالهستضعفةالهَاطىيو َخصَصا الفئات الف
ؿ ية إضافة إلِ الىشاطات الهَجٍة لخمق فرص العهػرعاية االجتهاعػية َالػحية َالتعميهػالص

شبكات األهاو لهختمف شرائح َطبقات ؿ ر َتقدين اإلقراض الصغير جدا َتشغيػة الفقػَهكافح
شريحة الىساء في اإلستفادة هف خدهاتٍا عمِ  الهىظهاتوأولت العديد هف  الهجتهع الفمسطيىي

. َشٍدت السىَات األخيرة تطَرا ىَعيا في َلَج ٌذي الهىظهات إلِ هجاالت الشرائح اإلخرى
َقد عهمت ٌذي ؿ. َحقَق الهرأة َالطف، َالديهَقراطية، عمِ حقَق اإلىساوترتكزجديدة ػؿ عه
َقطاع غزة َعمِ هستَُ جهيع الهحافظات  هىاطق الضفة الغربيةء ي جهيع أىحاػىظهات فػاله

بقدرات هالية ، عانؿ بشك تهيزت، كها وتحديدًا الىساء ا َسع أعداد الهستفيديو هىٍاػطيىية ههػالفمس
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إلِ أو  (2012)َيشير تقرير التىهية البشرية الفمسطيىي ، رفيع هستَُ ادرعمِكوَبإدارييو َ
، في صىاعة القرار َتىشيط اٌتهاهً بالتعمين َالثقافة كةطيىي في الهشارػَر الفمسػتىاهي رغبة الجهٍ

و ىتاجاً هباشراً لمبىية الفَقية األَلية كا، َتحميً بقدر أَسع هو الهرَىة َالتكيف هع الهستجدات
جاهعة ، برىاهج دراسات التىهية) 1967.التي تهكو الفمسطيىيَو هو إىشائٍا بعد العان كةالهشتر
 (2012،بيرزيت

 

 غير الحكًمية لممنظماتيع الجغرافي التًز 2.3.2.2

 الهحافظات بعض في التركيز خاؿ هف الهدىي الهجتهع لهىظهات اإلقميهي التركيز هًلحظة ويهكف
 بسٍولة التركيز ٌذا تفسير ويهكف. وجىيف لحـ بيت تميٍا وغزة، والقدس اهلل راـ هثؿ أساسي، بشكؿ
 هف قريبة وهقراتٍا هكاتبٍا تكوف أف وؿتحا الحكوهية غير الهىظهات هعظـ أف حقيقة خًلؿ هف

 هف 5/ 2 تقريبا وحدٌا اهلل راـ تستضيؼ حيث. الفمسطيىية السمطة وهكاتب الهاىحيف وهقرات هكاتب
 الهجتهعية الهىظهات القدس في الهسّجمة الهىظهات تشهؿ كها. الهسّجمة الهدىي الهجتهع هىظهات
 الكبيرة الخيرية الجهعيات بعض وكذلؾ الرياضية، ديوالىوا الصغيرة، الخيرية والجهعيات القاعدية،

 هىظهات توجد حجًها، األصغر الهىظهات بيف وهف. والهدارس الهستشفيات بعض عمِ تشرؼ التي
 حصر تـ وقد. األرض عمِ حتِ لٍا وجود ال الحاالت، بعض وفي. ىشط بشكؿ تعهؿ ال كثيرة
 الهجهوعات واجتهاعات لقاءات عمِ ىاءً ب – الشرقية القدس في هدىي هجتهع هىظهة 100 حوالي
 القدس في الهوجودة الهدىي الهجتهع هىظهات لشبكات بياىاتٍا عمِ الحصوؿ تـ حيث البؤرية،
 (1520تحديث - فمسطيف في الهدىي الهجتهع لهىظهات تحميمية هسحية )دراسة .7 الشرقية
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 (2014)سجلالم المدنً المجتمع لمنظمات الجغرافً التوزٌع :(1الشكؿ)
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 الدراسات السابقة 2.2
 

، غير الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ لمهرأة الهىظهاتدور التي تىاولت األدبيات  هراجعةسيتـ 
سة السابقة واإلجراءات لإلستفادة هىٍا في ٌذي الدراسة، سواء هف ىاحية الطريقة التي اعتهدتٍا الدرا

، وتقسـ الدراسات التي تـ تىاولٍا الِ ثًلثة في خمؽ فرص عهؿ لمهرأةالتي اتبعتٍا، أوالعواهؿ الهؤثرة 
 أقساـ:

 الدراسات المحمية1.2.2 

 - االجتماعي أثرىا الفمسطينية الحكومية غير المنظمات بعنوان( 2015) جرستر دراسة
  الفمسطيني، المجتمع في والسياسي - االقتصادي

 هف الفمسطيىي الهجتهع في الحكوهية غير الهىظهات تمعبً الذي األثر بياف إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 في العاهمة الحكوهية غير الهىظهات قطاع إلِ أشار وقد والسياسية، واالقتصادية االجتهاعية الىواحي
 قبؿ هف ههولة الحكوهية غير الفمسطيىية الهؤسسات هيزاىيات هف% 80 أف الدراسة وبيىت فمسطيف،
 الهؤسسات تمؾ وتشكو. األهريكية الهتحدة الواليات وهف األوروبي االتحاد هف تحديداً  أجاىب، هاىحيف
 وتىتقد كىا الههىوحة، األهواؿ بصرؼ يتعمؽ فيها الههولوف يفرضٍا التي الشروط هف الحكوهية غير
 .البدائؿ حوتقتر  الفمسطيىي الهجتهع عمِ لمتهويؿ السمبي األثر

 التهويؿ أثر عمِ وتحديداً  الحكوهية غير الهؤسسات عهؿ في األعمِ الهستوى عمِ الدراسة تركز كها
  غزة، وقطاع الغربية الضفة في الحكوهية غير الهحمية الهؤسسات عمِ االجىبي

 داءأ هراقبة عمِ القائـ الهدىي الهجتهع دور تمعب ال الحكوهية غير الهؤسسات أف الباحثة ورأت
 غير الهؤسسات قطاع وتحويؿ الحكـ ىظاـ استقرار في تساٌـ لكف الفمسطيىية، الوطىية السمطة

 .الجديدة الميبرالية اىتاج إعادة وفؽ يعهؿ قطاع إلِ الحكوهية

 غزة قطاع في لممرأة االقتصادي التمكين واقع بعنوان(: 2014) غزة - المرأة شؤون مركز دراسة

 أيضاً  وتطرقت غزة، قطاع في لمهرأة االقتصادي التهكيف لواقع وتحميًلً  عرضاً  الدراسة ٌذي قدهت
 الفمسطيىي لًلحصاء الهركزي الجٍاز واحصائيات تقارير استخداـ تـ وقد تهكيىٍف، تهىع التي لمعوائؽ
 الدراسة هجتهع تشكؿ حيث لمدراسة كأداة االستباىة توزيع تـ وأيضاً  األولية، الهعموهات لجهع كأداة
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 هىٍف عيىة عمِ عشوائي بشكؿ االستباىة توزيع تـ وقد 60-18 األعهار بيف ها غزة قطاع اءىس هف
 .348 بمغت

 الىتائج وأظٍرت الىساء، هف الفمسطيىية العاهمة القوة هف% 30 هف أكثر أف الدراسة خًلؿ هف وتبيف
 .هؤسسات أو جهعيات في أعضاءً  ليسوا العيىة في الىساء هف% 65 أف أيضاً 

( بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في تعزيز التنمية 2013 ،أبوعدواندراسة)
 البشرية)الضفة الغربية كحالة دراسة("

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ إلقاء الضوء عمِ واقع هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىية، والتعرؼ عمِ 
بشرية، وهدى تأثير هىظهات الهجتهع العًلقة بيف هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىي والتىهية ال

التي  هعوقاتالهدىي في عهمية التىهية البشرية، إضافة لذلؾ عهمت الدراسة عمِ التعريؼ بأبرز ال
تشكؿ عائقًا أهاـ تحقيؽ دور فاعؿ لهىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىية في عهمية تعزيز التىهية 

 البشرية. 

دىي في العديد هف الهؤشرات الخاصة في التىهية البشرية كها تـ تحميؿ دور هىظهات الهجتهع اله
هثؿ: القضايا السكاىية، والفقر والبطالة، والقضايا الصحية، والتعميـ، وتهكيف الهرأة وتحقيؽ 
الهساواة، إذ يًلحظ تىوع هجاالت اٌتهاـ هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىي، كها تىاوؿ الباحث 

اـ لدور هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىي في تعزيز التىهية في ىٍاية ٌذي الجزئية تقييـ ع
 البشرية. 

وبها أف ىشأة هىظهات الهجتهع الهدىي  ،واتخذت الدراسة هف الضفة الغربية حدودًا هكاىية لٍا
إعتبرت  فترة إىطًلؽ شرارة  فقد الفمسطيىي ٌي أقدـ هف هرحمة تأسيس السمطة الوطىية الفمسطيىية

ٌي الصورة األوضح لتبمور ٌذي الهىظهات التي برزت عمِ الساحة  1987لِ عاـ اإلىتفاضة األو 
الفمسطيىية بطبيعة عهمٍا والدور الهتهيز الذي لعبتً في خمؽ الوعي لدى أبىاء الشعب الفمسطيىي 

 بهثاية الحدودو الزهاىية لمدراسة. 2012وحتِ عاـ 

ر التاريخي لهىظهات الهجتهع الهدىي في الدراسة عمِ الهىٍج التاريخي في قراءة التطو  تواعتهد
الهىظهات في عهمية التىهية البشرية، في حقبات التاريخ الفمسطيىي. والهىٍج  فمسطيف ودور ٌذي
التىهية البشرية  لدراسة التوجً السائد لهىظهات الهجتهع الهدىي ىحو تعزيز هفٍوـ الوصفي التحميمي

 دراسية.  في فمسطيف بشكؿ عاـ والضفة الغربية كحالة 
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وخمصت الدراسة ألٌـ الىتائج التي توصؿ إليٍا الباحث عبر ٌذي الدراسة، فهف خًلؿ ىتائج الدراسة 
لـ تصؿ هىظهات الهجتهع الهدىي لمهستوى الذي يطهح إليً أفراد الشعب الفمسطيىي والذي يشكؿ 

ر وجودٌا، لكف ٌذا ال يعىي االىتقاص هف أٌهية هىظهات الهجتهع الهدىي ود ا الحيوي في جٌو وٌر
عهمية بىاء الهجتهع الهدىي الفمسطيىي وتوفير الهتطمبات األساسية لمعيش بكراهة وحرية واستقرار 
وأهف. وقد اختتهٍا الباحث بطرح هجهوعة هف التوصيات التي تتعمؽ بهىظهات الهجتهع الهدىي 

لتىهية البشرية بشكؿ الفمسطيىي هف أجؿ تعزيز دور ٌذي الهىظهات في عهمية التىهية بشكؿ عاـ وا
 خاص.  

وهف ابرز التوصيات التي خرجت بٍا الدراسة تتهثؿ في ضرورة بمورة هىظهات الهجتهع الهدىي 
 ،لخططٍا وبراهجٍا وفؽ رؤية تسعِ هف خًللٍا لتحقيؽ وترسيخ هفاٌيـ تغير وتطوير الهجتهع

ىي ال يقتصر عمِ أشكاؿ وليس االكتفاء بتقديـ الهساعدة واإلغاثة، فعهؿ هىظهات الهجتهع الهد
ذا أساس العهمية التىهوية التي تشكؿ  تقديـ الهساعدات بؿ يشهؿ السعي لتغير الهجتهع وتطويري ٌو

ر عهؿ هىظهات الهجتهع الهدىي.    جٌو

وذلؾ هف خًلؿ تعزيز هفاٌيـ العهؿ  ،كها أوصت الدراسة بضرورة إعادة االعتبار لمعهؿ التطوعي
وذلؾ ألٌهيتً ودوري في عهمية  ،، وتطوير هفٍوـ الهشاركة الهجتهعيةاالجتهاعي التطوعي وأٌهيتً

 تحقيؽ التىهية بشكؿ عاـ والتىهية البشرية بشكؿ خاص.  

 "التنموية في تمكين المرأة الفمسطينية المنظماتدور "( بعنوان 2013 ،نجم )دراسة

هرأة الفمسطيىية في قطاع التىهوية في تهكيف ال الهىظهاتٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دور 
لِ هعرفة درجة توافر هعايير تهكيف الهرأة وهؤشراتٍا في وثائؽ  ،غزة والكشؼ  ،التىهوية الهىظهاتوا 

ستخدهت ،عف هدى إختًلؼ في ىسبة التبايف في هعايير تهكيف الهرأة بإختًلؼ هتغيرات الدراسة وا 
الهحتوى لمخط اإلستيراتيجية والتقارير  الباحثة الهىٍج الوصفي التحميمي كها إستخدهت أسموب تحميؿ

 ،تعهؿ في هجاؿ تهكيف الهرأة هىظهات 10وتكوىت عيىة الدراسة هف  ،السىوية لثًلث سىوات هضت
وهف أٌـ الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة بأىً تتفاوت هعايير تهكيف الهرأة وهؤشراتٍا في وثائؽ 

التهكيف التعميهي، التهكيف ،لتهكيف اإلجتهاعيفجاء ترتيبٍا تىازليا ا ،التىهوية الهىظهات
اإلقتصادي،التهكيف السياسي،التهكيف الصحي كها توصمت الباحثة إلِ أىً ال تختمؼ ىسبة التبايف 

)حكوهية،أٌمية( وكذلؾ ىوع الوثيقة والخطط  الهىظهةفي هعايير تهكيف الهرأة بإختًلؼ ىوع 
وأوصت الدراسة إلِ دعـ إستيراتيجية الشراكة بيف  ،لتىهويةا لمهىظهاتاإلستيراتيجية والتقارير السىوية 

األٌمية والحكوهية والتي تٍدؼ إلِ تهكيف الهرأة والعهؿ عمِ تىفيذ براهج هف خًلؿ لجاف  الهىظهات
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يئات هشتركة يىبغي إيجادٌا لتفعيؿ الشراكة بيف القطاعيف في تهكيف الهرأة الفمسطيىية  وهجالس وٌو
ات والروابط بيف الجهعيات الىسائية العربية والٍيئات الهاىحة في كؿ دولة عربية وتعزيز أواصر العًلق

ة تؤدي إلِ تفعيؿ الشراكة قالتىهوية الىسائية في فمسطيف والٍيئات الهتعددة بطري الهىظهاتوها بيف 
دٌا بيىٍا لتىفيذ البراهج التىهوية الراهية إلِ الىٍوض بالهرأة الفمسطيىية وتهكيىٍا وتعزيز صهو 

 .الفميسطيىي وهشاركتٍا اإليجابية في الهجتهع

االستراتيجية الوطنية لممرأة في " بعنوان (.2011) الوطنية لشؤون المرأة المبنانيةدراسة الييئة 
 "م(2021-م2011لبنان ) 

أعتهدت ٌدفت الدراسة الِ توضيح الهبادئ االساسية لمخطة االستراتيجية الوطىية لمهرأة في لبىاف .
االستراتيجية عمِ هبدأ الهشاركة وذلؾ في اطار الصعوبات والتحديات التي تواجٍٍا الهرأة  الخطة

لمهرأة  اً المبىاىية بهشاركة جهيع الجٍات الوطىية والرسهية واالٌمية واالقميهية والدولية وذلؾ تعزيز 
ا الفعاؿ في االسرة الهجتهع.  ودوٌر

 ىتائج الدراسة:

قتصاديًا ، ثـ قاهت عدة اٌداؼ استر خرجت الدراسة ب اتيجية لتهكيف الهرأة المبىاىية اجتهاعيًا وا 
 ـ.2021بوضع عدة هقترحات وهداخًلت عمِ الهدى الطويؿ حتِ عاـ 

ي: الهساواة بيف الرجؿ والهرأة في الحقوؽ والواجبات  -تـ إيجاز ٌذي االٌداؼ في ىقاط هٍهة ٌو
تخاذ القرارات. تعزيز هشاركة الهرأة في الحياة و  عاية الصحية.توفير خدهات التعميـ لمهرأة والر و  وا 

القضاء عمِ الفقر بتوفير عهؿ لمىساء وحهايتٍف هف و  اإلقتصادية وهساٌهتٍا في حهاية البيئة.
 ".الىزاعات والحروب

  "المرأة؟! سوق العمل النسوي ىل يمبي طموحات( بعنوان "2013دراسة االىدل ) 

اليهىيات حوؿ تحقيؽ طهوحاتٍف هف خًلؿ العهؿ في سوؽ ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أراء الىساء 
ًلت العمهية الهتدىية والهٍارات التسويقية  العهؿ الىسوي في اليهف في ظؿ قمة الهوارد الهالية والهٌؤ
الهعدوهة لدى البعض، وقد أستخدهت الدراسة الجاىب الهسحي في جهع البياىات الًلزهة لمدراسة 

 هف عدة هحافظات يهىية.

رادتٍا القوية هف التغمب عمِ أظٍر  ت الدراسة أف الهرأة اليهىية رغـ الظروؼ الهعيشية الصعبة وا 
التي تخطط لٍا عائقًا كبيرًا أهاـ كثير هف الهشاريع ال يعتبر رأس الهاؿ بهفردي الفقر. كها اف 
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ي تواجًٍ ٌو العائؽ. وهف العوائؽ االخرى الت ارتفاع هعدؿ الضريبة الحكوهيةالىساء اليهىيات بؿ 
مة بخبرات إىتاجية وتسويقية قادرة الهرأة اليهىية ٌو  عدـ توفر الهواد الخاـ واأليادي العاهمة الهٌؤ

 .عمِ إحداث الهىافسة والتغيير في سياسة العرض والطمب لمهىتج الهحمي

أمان بعنوان "استطالع الرأي العام حول  –دراسة أجراىا االئتالف من أجل النزاىة و المساءلة 
أوضاع المنظمات األىمية الفمسطينية ومدى مراعاتيا لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة" في 

 . 2006حزيران  18-15الفترة من 

حيث أشارت ىتائج ٌذا االستطًلع إلِ أف ىسبة كبيرة هف الجهٍور الفمسطيىي يعتقدوف بوجود 
ميمة هف الجهٍور أف الفساد %(، هع ذلؾ ترى ىسبة ق57فساد في الهىظهات األٌمية الفمسطيىية )

%(. وأفاد ىصؼ الهبحوثيف أىٍـ اطمعوا 3في ٌذي الهىظهات يفوؽ الفساد في الهؤسسات األخرى )
عمِ حاالت فساد في ٌذي الهىظهات، أي أف اىطباعاتٍـ هبىية عمِ تجارب شخصية، أو بىاء 

 عمِ هعموهات هف أشخاص هقربيف لٍـ. 

% هف الهبحوثيف 22الشفافية، فقد أشارت الىتائج إلِ أف حوالي أها بالىسبة لمهؤشرات الهتعمقة ب
ذا هؤشر يعىي أف ٌىاؾ هىظهات أٌمية تىشر  اطمعوا عمِ بياىات هتعمقة بٍذي الهىظهات. ٌو
بياىاتٍا، أو تسهح لمجهٍور باالطًلع عميٍا. بيىها تدىي ٌذي الىسبة ال يعىي هؤشر عمِ غياب أو 

% هف الهبحوثيف عمِ بياىات تخص ٌذي 78، ألف عدـ اطًلع ضعؼ الشفافية في ٌذي الهىظهات
الهىظهات قد يعود إلِ أسباب عديدة، هىٍا ها ٌو شخصي، وهىٍا ها يتعمؽ بالهىظهات األٌمية 

%( أف ٌذي الهىظهات ال توفر 75ىفسٍا. وفي ىفس السياؽ يسود اىطباع لدى هعظـ الهبحوثيف )
يكميتٍ  ا.بياىات حوؿ براهجٍا وأىشطتٍا، ٌو

ذي االىطباعات حوؿ الهىظهات غير الحكوهية هٍهة، حيث تترجـ ٌذي االىطباعات هوقؼ الجهٍور  ٌو
تجاي ٌذي الهىظهات فيها يتعمؽ ببراهجٍا وىشاطٍا. لكىٍا تبقِ اىطباعات ال تعكس، بالضرورة، واقع 

ياىات هقياس ٌذي الهىظهات. واألدؽ بىاء الحكـ عمِ درجة شفافية ٌذي الهىظهات باالعتهاد عمِ ب
 هوضوعي.

دراسة عمر رحال مقدمة لمنتدى شارك الشبابي بعنوان "دراسة حول الشباب والمؤسسات واألطر و 
المشاريع والنوادي الشبابية في فمسطين". ضمن مشروع شركاء لبناء وتطوير قدرات المؤسسات 

 .6002الشبابية في فمسطين، حزيران 
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ا في التىهية الشبابية و تىاوؿ كيفية قياـ وتطرؽ الباحث فيٍا حوؿ عهؿ الهىظهات  األٌمية ودوٌر
هؤسسة في  55الجهعيات بٍذا الىوع هف العهؿ، كها تطرؽ إلِ العهؿ التطوعي، وشهؿ البحث زيارة 

هىاطؽ هختمفة هثؿ جهعية الًٍلؿ االحهر الفمسطيىي والجٍاز الهركزي لًلحصاء الفمسطيىي، وتـ 
و خموص إلِ ىتائج وبالتالي تـ كتابة التوصيات، وهف أٌـ التوصيات  توزيع استباىات عميٍـ وتحميمٍا

التي قاـ الباحث بكتابتٍا في الىٍاية: ال بد أف يكوف ٌىاؾ تىسيؽ و تشبيؾ دائهيف بيف الهؤسسات 
ا في الهجاالت  الشبابية هع التركيز عمِ هبدأ التخصصية في عهؿ ٌذي الهؤسسات، وتفعيؿ أدواٌر

اعية و الصحية والرياضية و الهٍىية والثقافية. توفير الهرافؽ والهىشآت و التجٍيزات التربوية و االجته
ا هف أجؿ تىظيـ الىشاطات و البراهج الهختمفة، وبطبيعة الحاؿ فإف توفير هثؿ ٌذي  والتي يجب أىشاٌؤ
 الهرافؽ يجب اف ال يقتصر عمِ هىاطؽ دوف األخرى. دعـ و اسىاد الهراكز و الىوادي الشبابية

ىشاء هراكز دراسات شبابية.  القائهة، هف خًلؿ توفير الدعـ الكافي. وا 

دراسة ياسر شمبي، بعنوان تعداد المنظمات األىمية غير الحكومية الفمسطينية في الضفة الغربية و 
وكاىت أٌداؼ . 6002قطاع غزة، لمعيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(، عام 

 -تالي:دراستة عمِ الىحو ال

 تحديد تعريؼ لمهىظهات غير الحكوهية يجهع بيف األشكاؿ الهتعددة لقطاعاتٍا. .9
تحديد األىشطة والخدهات التي تقدهٍا الهىظهات غير الحكوهية والجهعيات الخيرية  .9

الفمسطيىية، وهراجعة أىشطتٍا وبراهجٍا لرصد الفجوات في الخدهات التي تقدهٍا بالهقارىة هع 
 عية في الهىاطؽ والتجهعات السكاىية في الضفة الغربية وقطاع غزة.االحتياجات الهجته

 جهع بياىات دقيقة لتحديد جٍة تسجيؿ الهىظهات غير الحكوهية. .3
 تحديد احتياجات الهىظهات غير الحكوهية. .7
تحديد القيود الهفروضة عمِ الهىظهات غير الحكوهية ارتباطا بعًلقتٍا بالجٍات الهختمفة:   .5

 ة الوطىية الفمسطيىية، الهجتهع الهحمي.الههولوف، السمط
هراجعة أولية ألوضاعٍا الهالية هف خًلؿ رصد هصادر تهويمٍا وتحديد إيراداتٍا وهصاريفٍا  .3

 العاهة.

وقاـ الباحث بتعريؼ الهىظهات األٌمية وذكر لهحة تاريخية عىٍا، وكذلؾ األهر قاـ ببياف أٌدافٍا 
 وهصادر التهويؿ لٍذي الهىظهات.

ثر هف آلية لتوزيع الهىظهات األٌمية، وهىٍا التوزيع الجغرافي، و التوزيع بحسب وعهؿ أك
 اختصاصٍا، وتبعًا لهىطقة ىشاطٍا.
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أها ىتائج الدراسة فكاىت: سجمت الدراسة أف عدد الهىظهات غير الحكوهية الفاعمة في الضفة الغربية 
يف أف عدد الهىظهات التي هىظهة، توزعت عمِ القطاعات الهختمفة، في ح 926وقطاع غزة ٌو 

هىظهة، واقتصر التحميؿ في ٌذي الدراسة عمِ ٌذي الهىظهات. وكاىت  881اكتهمت بياىاتٍا بمغ 
الىسبة األعمِ هف الجهعيات الخيرية ثـ األىدية الشبابية والرياضية، واقتصرت ىسبة الهىظهات 

ىظهات غير الحكوهية بعد %. وسجمت الدراسة ارتفاعا همحوظا في تأسيس اله2932الجديدة عمِ 
قياـ السمطة الوطىية الفمسطيىية، حيث أف أكثر هف ثمث الهىظهات التي تـ عدٌا تأسست بعد العاـ 

. كها سجمت ارتفاعا واضحا في ىسبة التسجيؿ لدى الجٍات الرسهية، ها يعىي أف ٌذا القطاع 1993
 بهجهمً يخضع لألىظهة والقواىيف الهعهوؿ بٍا.

ت الفاعمة في الضفة والقطاع هف حيث أٌدافٍا وبراهجٍا، لكف الىتيجة األٌـ ٌي في وتىوعت الهىظها
تشتت أٌداؼ وبراهج ٌذي الهىظهات، وعدـ تركيز هعظهٍا عمِ أٌداؼ وبراهج هحددة، أي أف 
تخصص هعظـ الهىظهات في هجاالت هحددة غير هوجود، بؿ يسود التىوع واالتساع هعظـ أٌداؼ 

. والًلفت لمىظر ٌو ارتفاع في ىسبة الهىظهات التي تعتهد أٌدافا عاهة، وبراهج ٌذي الهىظهات
واىخفاض ىسبة الهىظهات التي تضع لىفسٍا أٌداؼ هحددة، ها يعىي غياب الرؤية الواضحة لدى 

 هعظـ ٌذي الهىظهات.

العهؿ وأٌـ التوصيات: يعتبر قطاع الجهعيات الخيرية، هف الىاحية العددية، قطاعا هٍهًا وأساسيا في 
األٌمي، ويشكؿ الىٍوض بً تطويرا ودعها هٍهيف لقطاع الهىظهات غير الحكوهية بشكؿ عاـ. كها 
أىً يشكؿ تطويرا هٍهًا لدعـ التجهعات الريفية والهحمية التي يتركز هعظـ الجهعيات الخيرية فيٍا. 

ي، والكفاءات الهٍىية وأشارت الدراسة إلِ أف ٌذا القطاع بحاجة هاسة إلِ التهويؿ، والبىاء الهؤسسات
الهدربة، إضافة إلِ حاجتً لشبكة هف العًلقات القادرة عمِ إخراجً هف هوقعً الٍاهشي عمِ 

 الخريطة التىهوية الفمسطيىية.

 
  2.2.2 الدراسات العربية

 تمكين عممية تعزيز بعنوان(: 2017" )اليونيدو" الصناعية لمتنمية المتحدة األمم منظمة دراسة
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في منطقة والمستدامة الشاممة الصناعية ميةلمتن المرأة

 خًلؿ هف األفريقية الهرأة لتهكيف اليوىيدو بً قاهت الذي الهشروع أثر بياف إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 تشهؿ األوسط الشرؽ هىطقة في دوؿ ست في األعهاؿ سيدات هف 1210 ؿ بياىات وتحميؿ جهع
 . والهغرب وتوىس ولبىاف يفوفمسط واألردف هصر
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 ،2016 وربيع 2015 صيؼ بيف ها ألكتروىياً  توزيعً وتـ لمدراسة، كأداة االستبياف استخداـ تـ وقد
 ٌىاؾ أف الىتائج خًلؿ هف وتبيف الدراسة، في الهشهولة الدوؿ في ىسائية جهعيات ستة خًلؿ هف
 أىٍا غير  القرارات، واتخاذ الفريؽ بىاء عهمية في السيها الىواحي بعض في والرجاؿ الىساء بيف فجوة
 .ألخرى دولة هف هختمفة كاىت

 لحقوق الدولي القانون في الحكومية غير الدولية المنظمات دور بعنوان( 2016) البوفالح دراسة
 اإلنسان

 االىساف لحقوؽ الحكوهية غير الدولية الهىظهات عهؿ هجاالت عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 الضوء تسميط خًلؿ هف اإلىساف، لحقوؽ الهىظهات ٌذي حهاية وهدى. الدولي بالهجتهع اوعًلقتٍ
 اإلىساف، بحقوؽ الهتعمقة الحكوهية غير الهىظهات توظفٍا التي الدولية واالتفاقيات الهواثيؽ عمِ

 خًلؿ هف اإلىساف حقوؽ هجاؿ في الحكوهية غير الدولية الهىظهات عهؿ هٍاـ عمِ والوقوؼ
 .وىشاطاتٍا عهمٍا أساليب إلِ التعرؼ

 لحقوؽ الحكوهية غير الدولية الهىظهات ىشأة أف بيىٍا هف الىتاج هف عدد إلِ الدراسة توصمت
ا اإلىساف  قدراً  اكتسبت الهىظهات ٌذي وأف اإلىساىي، الدولي العالهي الخطاب في تغيراً  أحدث وتطوٌر

 .عهمٍا أداء هف يهكىٍا الذي األهر الدولية القاىوىية الشخصية هف

 جامعة في  ميدانية دراسة العراقي المجتمع في المرأة تمكين معوقات بعنوان( 2016) كاظم دراسة
 القادسية

 وتىهية خدهة أجؿ هف العراقية الهرأة تهكيف تواجً التي الهعوقات أٌـ هعرفة  الِ البحث ٌدؼ
 وتىهية خدهة أجؿ هف ةالهرأ تهكيف تعيؽ التي الهعوقات ٌذي اختًلؼ هدى وهعرفة. هجتهعٍا
 الهسحي الهىٍج  الباحث استخدـ فقد االٌداؼ ٌذي تحقيؽ اجؿ وهف.  الىوع باختًلؼ هجتهعٍا،
 العًلقات وكشؼ الظاٌرة بتحميؿ وذلؾ وكيفيا، كهيا الظاٌرة دراسة طريقً عف يتـ الذي االجتهاعي

 . العىقودية العشوائية ريقةبالط( 214) عددٌا كاف التي العيىة الهختمفة، واختيرت أبعادٌا بيف

 العواهؿ تًلٌا االجتهاعية العواهؿ ٌي الهرأة لتهكيف إعاقة العواهؿ أكثر الِ البحث ىتائج توصمت
 عف السائدة الصورة تصحيح عمِ الباحث واوصِ. الشخصية العواهؿ أخيرا ثـ والسياسية االقتصادية

 التي اإلعًلـ وسائؿ وجهيع التمفزيوىية البراهجو  الدراسية الهىاٌج تقديـ طريؽ عف الهجتهع في الهرأة
ا الهرأة قيهة هف ترفع  ولمهىاصب السياسية الحياة في وترشيحٍا الهرأة  تدعيـ عمِ والعهؿ ودوٌر
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 هف تتهكف لكي اإلدارية وقدراتٍا الهرأة ثقة لزيادة التدريبية البراهج تصهيـ واخير والسياسية القيادية
 . الهختمفة والسياسية جتهاعيةواال االقتصادية الهجاالت

 

مشروع ازدىار النسـاء التنمـوي وعالقتـو بتمكين " ( بعنوان2011 ،الخاروف والحديدي)دراسة 
 "المرأة األردنية: دراسة تقييمية

ٌدفت الدراسة إلِ تقييـ هشروع االزدٌار التىهوي وعًلقتً بتهكيف الهرأة األردىية هف خًلؿ تعرؼ 
ظيفية بعد االلتحاؽ في الهشروع، وتقييهٍف لدورات الهشروع الهختمفة، أوضاع الهشاركات الو 

هشاركة في الهشروع، ( 170استخدهت الباحثتاف الهىٍج الوصفي وكاىت أداة الدراسة استهارة لػ)
وتوصمت الدراسة إلِ: كفاية الهشروع هف حيث رضا الهشاركات عف الهشروعات بدرجة هرتفعة 

واجتهاعيًا   %)50 في زيادة وتعزيز تهكيف الهرأة اقتصاديًا بىسبة) بشكؿ عاـ،حيث بمغت كفايتً
%(هها أدى إلِ زيادة ثقة الهشاركة بىفسٍا وزيادة قدرتٍا عمِ اتخاذ القرارات بٍا  81بىسبة )

 .وبأسرتٍا في الهجاالت الهختمفة

ة تطبيقية عمى ( بعنوان "دور المرأة في قيادة التغيير: دراس2013 ،القواسمو ،)البدارين دراسة
 منظمات المرأة العاممة في األردن"

ي تقوـ بً الهرأة األردىية في قيادة التغيير، وأٌـ الخصائص ذت الدراسة لمتعرؼ عمِ الدور الفٌد 
القيادية والهٍارات التي تتهتع بٍا، وأثر ٌذي الخصائص والهٍارات التي تتهتع بٍا، وأثر ٌذي 

دؼ  الخصائص والهٍارات عمِ قدرتٍا في قيادة عهمية التغيير في هىظهات األعهاؿ األردىية، ٌو
أيضًا لمتعرؼ عمِ أٌـ الطرؽ واالستراتيجيات التي تستخدهٍا الهرأة األردىية في قيادة التغيير، وأثر 

تـ أخذ مدراسة، كأداة لاالستبياف وتـ استخداـ ٌذي االستراتيجيات عمِ قدرتٍا في قيادة عهمية التغيير، 
هىظهة هكوىة لعيىة الدراسة، وتوصمت الدراسة  18العاهميف في هف  254سة هؤلفة هف عيىة الدرا

الِ عدة ىتائج كاف هف أٌهٍا وجود أثر إيجابي بداللة إحصائية لمخصائص القيادية، والهٍارات 
القيادية، والطرؽ واالستراتيجيات التي تتهتع بٍا وتستخدهٍا الهرأة األردىية في إدارة التغيير عمِ 

ا في قيادة التغيير التىظيهي، وأيضًا كاىت الهرأة األ ردىية تهتمؾ القدرة الكافية لمقياـ بالدور دوٌر
الهطموب في عهمية التغيير التىظيهي في الهىظهات التي تتولِ إدارتٍا، وأوصت الدراسة بضرورة 

مة في األردف لضهاف ات الهرأة العاههتقديـ الدعـ الحكوهي الهادي والهعىوي الهىاسب والهستهر لهىظ
 .الهىظهاتديهوهة عهؿ هثؿ ٌذي 
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 3.2.2 الدراسات األجنبية

 "االقتصادية والتنمية المرأة تمكين "بعنوان  (DUFLO ,2012)دراسة 

حيث افترض الباحث وجود ،ٌدفت الدراسة الِ بحث العًلقة بيف تهكيف الهرأة والتطور االقتصادي
ـ التركيز عمِ دور الهرأة في تحقيؽ التطور االقتصادي  عًلقة قوية بيف ٌذيف الهتغيريف حيث ت

وذلؾ اف هعظـ البحوث التي تهت بٍذا االطار ركزت عمِ دور الرجؿ في تحقيؽ التطور االقتصادي 
 بشكؿ حقؽ عدـ العدالة بيف الرجؿ والهرأة في ٌذا الهجاؿ.

ًلقة بيف تهكيف الهرأة والتطور جعة االدبيات الهرتبطة بالهوضوع والجدؿ حوؿ العاكها قاـ الباحث بهر 
 اإلقتصادي.

الدراسة الِ اف تهكيف الهرأة سيؤدي إلِ تحسيف التطور االقتصادي وتحقيؽ هستويات وتوصمت 
فضًًل عف اىً هف الضروري تحقيؽ  ،هرتفعة هف الرفاٌية وخاصة في هجاالت الصحة واألغذية

 .قتصاديهوازىة بيف دور الهرأة ودور الرجؿ في تحقيؽ التطور اال

 –( بعنوان "تمكين المرأة من أجل التنمية االجتماعية Rahman& Sultana,2012دراسة)
 دراسة حالة لمنظمة شري ماىيال ليجت، في مقاطعة حيدر أباد"

 Shri Mahila Griha Udyod Lijjat)هساٌهة جهعية إلِ التعرؼ عمِ هدى الدراسة  ٌذي ٌدفت 

Papad) ي هىظ بهوجب هجهوعة هف الىساء  1959هة دولية أىشئت في عاـ في "تهكيف الهرأة" ٌو
المواتي بدأف األعهاؿ التجارية الصغيرة، تـ قياس تهكيف الهرأة عمِ ثًلثة عواهؿ أي الىفسية 

( عضوة هف عضوات الجهعية هف فرع حيدر 69، تكوىت عيىة الدراسة هف )واالجتهاعية واالقتصادية
باىً الهىظهة لجهع البياىات، وهف أٌـ الىتائج التي توصمت اليٍا أباد، استعاىة الدراسة بأداة االست

في تهكيف الهرأة هف خًلؿ  الدراسة اىٍا أسٍهت إيجابيًا في العواهؿ الىفسية واالجتهاعية واالقتصادية
هف األهيات وشبً األهيات، اذ أصبحف يعهمف لحسابٍف الخاص،  350توفير فرص عهؿ ألكثر هف 

 .الهىظهةوأظٍرت الىساء الشابات وغير الهتزوجات ٌف األقؿ هف رواد 
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 اللخ من واجتماعًيا اقتصادًيا المرأة تمكين بناء"" :( بعنوانBlattman et- al 2013,)دراسة 
 " أوغندا المؤسسة_

" Building Women's Economic and Social Empowerment Thruogh Enterprise 
_Uganda" 

قاـ الباحثوف بدراسة اثار هىح الهرأة وخاصة الهرأة الفقيرة في أوغىدا هىح هالية وتدريب حوؿ الهٍارات 
وتىفيذ براهج هعدي لٍذا الغرض االساسية عمِ تحقيؽ التهكيف االقتصادي لمهرأة هف خًلؿ تصهيـ 

 صههت هف قبؿ هىظهة ايطالية غير حكوهية.

ا عشوائياً  120اهرأة شابة فقيرة في  1800بمغت العيىة   حيث طبقت ٌذي البراهج  ،قرية تـ اختياٌر
تـ جهع ، شٍر وتـ تقسيـ الىساء إلِ هجهوعات تحت إشراؼ هشرفيف هختصيف 18عميٍف لفترة 

 .ـ2012ـ لغاية 2009الهعموهات لفترة هف 

الدراسة إلِ إف الهرأة الفقيرة تهكىت هف الحصوؿ عمِ هىافع هحددة هف خًلؿ إقاهة  توصمت
هها يعىي اف البراهج الهىفذي حققت قيهة أعمِ هف كمفتٍا وبشكؿ عاـ فإف الدراسة  ،أعهالٍف الخاصة

ية خاصًة في الهجاؿ خمصت إلِ إف التهكيف االقتصادي لمهرأة يهكف اف يحقؽ لٍا اثار ايجاب
 الصحي. 

 

  4.2.2 التعميق عمى الدراسات السابقة

 السابقة يهكف هًلحظة ها يمي: واألجىبية ،العربية ،ع الباحث عمِ الدراسات الهحميةهف خًلؿ إطًل

غير الحكوهية في توفير فرص العهؿ  لمهىظهاتأظٍرت هعظـ الدرسات السابقة الدور الهٍـ  .1
 لمىساء.

أٌهية البراهج التدريبية لمىساء الهستفيدات هف تهويؿ هثؿ ٌذي راسات السابقة اتفاؽ هعظـ الد .2
 .الهشاريع وضرورة صقؿ هعرفتٍـ بالهٍارة الًلزهة لىجاح الهشاريع

عمِ أٌهية توفير بيئة عهؿ هىاسبة إلىجاح الهشاريع وضهاف  اتفاؽ الدراسات السابقة .3
 .استهراريتٍا

ؿ العمهي وىوع الوظيفة عمِ يجابي اإلتأثير ال ةالسابق أظٍرت الدراسات األجىبية .4 لمهٌؤ
 .الهشاريع
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أشارت الدراسات الخاصة بتهكيف الهرأة إلِ أف سوؽ العهؿ الحالي يستقبؿ الىساء كها  .5
 يستقبؿ الرجاؿ عمِ حد سواء، وقد أشارت بعض الدراسات إلِ أف ٌىاؾ بعض الفروؽ بيف الجىسيف.

 
ارب الدوؿ االخرى في اىشاء هجالس وهىظهات وهؤسسات وهف حيث تهكيف الهرأة هف العهؿ وتج

لتهكيف الهرأة أقتصاديًا واجتهاعيًا وسياسيًا ، الحظت الباحثة اف هعظـ الدراسات السابقة ركزت عمِ 
تهكيف الهرأة إقتصاديًا بالدرجة االولِ بسبب التضخـ السكاىي واىتشار البطالة واالسر الفقيرة في 

 ة واالجىبية . الكثير هف الدوؿ العربي
اف الىتيجة االساسية التي يهكف استخًلصٍا هف هعظـ الدراسات السابقة ٌي اف الهرأة عهوهًا تعاىي 
ي بحاجة الِ هتطمبات عديدة لمىٍوض بواقعٍا االقتصادي وجعمٍا شريكة  هف الضعؼ في التهكيف ٌو

دٌا اف تجارب الدوؿ حقيقية في عهمية التىهية. كها يهكف استخًلص ىتيجية اساسية اخرى هفا
االخرى تشٍد وجود تطور همهوس في االٌتهاـ بالهراة في الجاىب االقتصادي عمِ وجً الخصوص 

 اال اف ٌذا التطور بحاجة الِ دعـ هجتهعي كبير.

 

يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما  5.2.2 

فمسطيف الهىظهات غير الحكوهية في تىاولت تتهيز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في كوىٍا 
غير  الهىظهاتدور تدرس بأىٍا  وتهيزت –حيث أىٍا لٍا خصوصيتٍا وشأىٍا الكبير اجتهاعيًا –

 ،فمسطيف بشكؿ عاـوالتي تعكس الصورة في هديىة راـ اهلل في الحكوهية في خمؽ فرص عهؿ لمهرأة 
يالهرأة فرص عهؿ لِ هتغيرات ٌاهة في إكها أف ٌذي الدراسة تطرقت  )هتطمبات عهؿ الهرأة  ٌو

ختًلؼ هجتهع الدراسً، حيث يعد السوؽ الفمسطيىي "(الفمسطيىية، هعوقات عهؿ الهرأة الفمسطيىية ، وا 
كها أف  ذا خصوصيً بفعؿ العواهؿ التي تؤثر فيً بسبب التبعيً اإلقتصاديً لإلحتًلؿ اإلسرائيمي،

 الهىظهاتالتأثير الىاجـ عف دور  ألٌهية ةفمسطيىيال الهىظهاتٌذي الدراسة قد تساٌـ في زيادة وعي 
كها  .لمهىظهةوتحقيؽ األٌداؼ االستراتيجية  خمؽ فرص عهؿ لمهرأةفي في االرتقاء  غير الحكوهية

 تهيزت بأىٍا تشير إلِ الهؤسسات التي تعىِ بالهرأة وخاصة في هديىة راـ اهلل.
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من الدراسات السابقة ةمدى استفادة الباحث  6.2.2 

 هشكمة الدراسة، في تحديد وتوضيح وفلقد ساعدت الدراسات السابقة والىتائج التي توصؿ إليٍا الباحث
، حيث تـ االستعاىة بالعديد هف وكذلؾ ساعدت ٌذي الدراسات في تحديد اإلطار الىظري بشكؿ أفضؿ

ذات الصمة الدراسات السابقة في رسـ وتوضيح ٌيكؿ االطار الىظري وهراجعة الهواضيع الهٍهة 
الباحث في تحديد كيفية الحصوؿ عمِ  تكها أف ىتائج ٌذي الدراسات قد ساعد ،بالدراسة الحالية

والهحاور الرئيسة لمدراسة، البياىات األولية لمدراسة هف خًلؿ الهساعدة في تصور اإلطار العاـ 
د أحياىًا هقياسًا لهدى كها أف ىتائج الدراسات السابقة قد تع ،والهساعدة في صياغة وبىاء االستباىة

ا هف الدراسات  قدرة وىجاح الدراسات الحالية في تحقيؽ أٌدافٍا هف خًلؿ هقارىة ىتائجٍا بىتائج غيٌر
 .السابقة
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 الفصل الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

ٍػا الباحثػة فػي تىفيػذ الدراسػة، وهػف ذلػؾ تعريػؼ تالتػي اتبعلمخطػوات يتىاوؿ ٌذا الفصؿ وصػفًا هفصػًًل 
عػداد أداة الدراسة)االسػتباىة(، والتأكػد هىٍج الدراسة، ووصؼ هجتهع الدراسة، وتحديد ع يىة الدراسػة، وا 

هػػػف صػػػدقٍا وثباتٍػػػا، وبيػػػاف إجػػػراءات الدراسػػػة، واألسػػػاليب اإلحصػػػائية التػػػي اسػػػتخدهت فػػػي هعالجػػػة 
 الىتائج، وفيها يمي وصؼ لٍذي اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1 .3

. ويعرؼ بأىً الهىٍج التحميمي الوصفيهف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة باستخداـ الهىٍج 
تجيػػب عػػف  بياىػػاتالػػذي يػػدرس ظػػاٌرة أو حػػدثًا أو قضػػية هوجػػودة حاليػػًا يهكػػف الحصػػوؿ هىٍػػا عمػػِ 

حػػاوؿ الباحثػػة هػػف خًللػػً وصػػؼ الظػػاٌرة هوضػػوع توالتػػي  .أسػػئمة البحػػث دوف تػػدخؿ هػػف الباحثػػة فيٍػػا
التػػػي تطػػػرح حولٍػػػا، والعهميػػػات التػػػي الدراسػػػة، وتحميػػػؿ بياىاتٍػػػا، وبيػػػاف العًلقػػػة بػػػيف هكوىػػػات واآلراء 

ػػو أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ والتفسػػير العمهػػي الهػػىظـ لوصػػؼ ظػػاٌرة أو  تتضػػهىٍا واآلثػػار التػػي تحػػدثٍا، ٌو
خضاعٍا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميؿ.  الهشكمة، وتصىيفٍا وتحميمٍا وا 

 مجتمع الدراسة  2 .3

، ت دعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهللهىظهاهف الهستفيديف تألؼ هجتهع الدراسة هف جهيع 
 .2016( حسب اإلحصائيات لجٍاز اإلحصاء الفمسطيىي لعاـ 22425والبالغ عددٌـ )

 عينة الدراسة  3 .3

حيث تـ تحديد حجـ  العيىة  عشوائية هف هجتهع الدراسة،إحتهالية باختيار عيىة  ةالباحث تقاه
 (Yamane, 1976, p886) باستخداـ القاىوف التالي:
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n =      N/N*α2+ 1 

  
𝟐𝟐𝟒𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟒𝟐𝟐    𝟐𝟐   
 𝟒   

 n = حجـ العيىة

 N = حجـ الهجتهع 

 α = مستوى الداللة  

  هف هجتهع الدراسة.  استباىة (497اشتهمت عيىة الدراسة عمِ )وبالتالي 

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4 .3

% لهػديرة 7.4هتغيػر الهسػهِ الػوظيفي أف ىسػبة ع أفراد عيىة الدراسة حسب ( توزي1.3يبيف الجدوؿ )
% لهػػػديرة هشػػػروع، 10.4% لهىسػػػقة برىػػػاهج، وىسػػػبة 12.6% إداريػػػة، وىسػػػبة 36.6تىفيذيػػػة، وىسػػػبة 

ػػػؿ العمهػػػي أف ىسػػػبة 21.5% لهىسػػػقة هشػػػروع، وىسػػػبة 11.5وىسػػػبة  % ألخػػػرى. ويبػػػيف هتغيػػػر الهٌؤ
% 49.1% لمػػدبموـ، وىسػػبة 12.3% لثاىويػػة عاهػػة، وىسػػبة 17.3 % لهػػا قبػػؿ الثاىويػػة، وىسػػبة12.7

% زراعيػة، 10.6% لمدراسات العميا. ويبيف هتغير ىشػاط الهىظهػة أف ىسػبة 8.7لمبكالوريوس، وىسبة 
% حقػػوؽ الهػػرأة، وىسػػبة 17.9% أعهػػاؿ تراثيػػة، وىسػػبة 15.5% حػػرؼ يدويػػة، وىسػػبة 13.1وىسػػبة 
 % ألخرى. 42.9

 .الدراسةراد عينة الدراسة حسب متغيرات (: توزيع أف2.1جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 7.4 37 هديرة تىفيذية المسمى الوظيفي
 36.6 182 إدارية

 12.6 63 هىسقة برىاهج
 10.4 51 هديرة هشروع
 11.5 57 هىسقة هشروع

 21.5 107 أخرى
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 12.7 63 ها قبؿ الثاىوية المؤىل العممي
 17.3 86 ىوية عاهةثا

 12.3 61 دبمـو
 49.1 244 بكالوريوس
 8.7 43 دراسات عميا

 10.6 53 زراعية نشاط المنظمة التي تنتمي إلييا
 13.1 65 حرؼ يدوية
 15.5 77 أعهاؿ تراثية
 17.9 89 حقوؽ الهرأة
 42.9 213 أخرى

 

 صدق األداة 5.3

ا األولية، وهف ثـ تـ التحقؽ هف صدؽ أداة الدراسة بعرضٍا قاهت الباحثة بتصهيـ االستباىة بصورتٍ
. حيث طمب هىٍـ (335) همحؽ عمِ الهشرؼ وهجهوعة هف الهحكهيف هف ذوي االختصاص والخبرة

إبداء الرأي في فقرات االستباىة هف حيث: هدى وضوح لغة الفقرات وسًلهتٍا لغويًا، وهدى شهوؿ 
ضافة أي الفقرات لمجاىب الهدروس،  ، ووفؽ ٌذي فقرات يروىٍا هىاسبةهعموهات أوتعديًلت أو وا 

 الهًلحظات تـ إخراج االستباىة بصورتٍا الىٍائية.

لفقػرات االسػتباىة هف ىاحية أخرى تـ التحقؽ هف صػدؽ األداة أيضػًا بحسػاب هعاهػؿ االرتبػاط بيرسػوف 
اىة ويدؿ عمػِ أف ٌىػاؾ واتضح وجود داللة إحصائية في جهيع فقرات االستبهع الدرجة الكمية لألداة، 

 اتساؽ داخمي بيف الفقرات. والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )6.1جدول )
 مجال المنظمات غير الحكومية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0.527*
* 

0.000 3 0.339*
* 

0.000 5 0.687*
* 

0.000 

2 0.518*
* 

0.000 4 0.658*
* 

0.000 6 0.537*
* 

0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationائج معامل ارتباط بيرسون )(: نت1.1جدول )

 مجال البرامج والمشاريع
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.437*

* 
0.000 5 0.574*

* 
0.000 9 0.308*

* 
0.000 

2 0.475*
* 

0.000 6 0.394*
* 

0.000 10 0.469*
* 

0.000 

3 0.279*
* 

0.000 7 0.492*
* 

0.000 11 0.438*
* 

0.000 

4 0.404*
* 

0.000 8 0.373*
* 

0.000 12 0.588*
* 

0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )4.1جدول )
 مجال الخبرات والميارات

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0.562*
* 

0.000 3 0.496*
* 

0.000 5 0.536*
* 

0.000 

2 0.593*
* 

0.000 4 0.583*
* 

0.000 6 0.356*
* 

0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )3.1جدول )
 بيئة العملمجال إدارة المشاريع و 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0.574*
* 

0.000 3 0.495*
* 

0.000 5 0.505*
* 

0.000 

2 0.619*
* 

0.000 4 0.648*
* 

0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )2.3جدول )
 مستوى فرص العمل

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0.180*
* 

0.000 4 0.598*
* 

0.000 7 0.643*
* 

0.000 

2 0.391*
* 

0.000 5 0.606*
* 

0.000    

3 0.498*
* 

0.000 6 0.635*
* 

0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  الدراسةأداة ثبات  6 .3

 قاهت الباحثة هف التحقؽ هف ثبات األداة، هف خًلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لهعاهؿ الثبات،
غير دور الهىظهات لفقرات الدراسة حسب هعادلة الثبات كروىباخ الفا، وكاىت الدرجة الكمية ل

ذي الىتيجة تشير الِ تهتع ٌذي االداة  .لهستوى فرص العهؿ( 0.857و) ،(0.874) حكوهيةال ٌو
بثبات يفي بأغراض الدراسة. ويبيف الجدوؿ التالي ىتائج اختبار كروىباخ الفا لمهجاالت والدرجة 

 الكمية:

 (: معامل الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.3.1جدول )
 

 معامل الثبات المجال

 0.861 المنظمات غير الحكومية

 0.820 البرامج والمشاريع

 0.860 الخبرات والميارات

ة المشاريع وبيئة العملإدار   0.853 

 0.847 لدور المنظمات الغير حكوميةالدرجة الكمية 

 0.857 لمستوى فرص العملالدرجة الكمية 
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 إجراءات الدراسة  7 .3

هػف  االسػتباىاتقاهت الباحثة بتطبيػؽ األداة عمػِ أفػراد عيىػة الدراسػة، وبعػد أف اكتهمػت عهميػة تجهيػع 
الهسػتردة الصػالحة  تاىايحة، تبػيف لمباحثػة أف عػدد االسػتبعميٍػا بطريقػة صػحأفراد العيىة بعد إجػابتٍـ 

 ( استباىً.497والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )

 المعالجة اإلحصائية   8 .3

ػا )إعطائٍػا أرقاهػوالتأكد هف صًلحيتٍا لم تبعد جهع االستباىا ا هعيىػة(، وذلػؾ تهٍيػدا تحميؿ تػـ ترهيٌز
الحاسػوب اآللػي إلجػراء الهعالجػات اإلحصػائية الهىاسػبة، وتحميػؿ البياىػػات  إلدخػاؿ بياىاتٍػا إلػِ جٍػاز

وفقا ألسئمة الدراسة بياىات الدراسة، وقد تهت الهعالجة اإلحصائية لمبياىات باستخراج األعػداد والىسػب 
ط الهئوية، والهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لكؿ فقرة هف فقرات االستباىة، وهعاهؿ هيؿ خػ

 Cronbach(، وهعاهػػػؿ ارتبػػاط بيرسػػػوف، وهعادلػػة الثبػػػات كروىبػػاخ ألفػػػا )Regressionاالىحػػدار )

Alpha،) والتحميػػؿ التبػػايف االحػػادي (One Way Anova) ،(T- Test) ، وذلػػؾ باسػػتخداـ الػػرـز
 اإلصدار التاسع عشر. (SPSSاإلحصائية )

 (Statistical Package For Social Sciences). 
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 لرابع الفصل ا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحميل االحصائي لمدراسة

 مقدمة

و " تضهف ٌذا الفصؿ عرضا لىتائج الدراسة، التي توصميت دور إليٍا الباحثة عف هوضوع الدراسة ٌو
" وبياف أثر كؿ هف الهتغيرات في مدينة رام اهلل المنظمات غير الحكومية في خمق فرص عمل لممرأة

ـ الحصوؿ هف خًلؿ استجابة أفراد العيىة عمِ أداة الدراسة، وتحميؿ البياىات اإلحصائية التي ت
 عميٍا. وحتِ يتـ تحديد درجة هتوسطات استجابة أفراد عيىة الدراسة تـ اعتهاد الدرجات التالية

 :كهفتاح التعديؿ الستجابات أفراد عيىة الدراسة
 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2333 هىخفضة
 3367-2334 هتوسطة
 فأعمِ 3368 عالية

 
 نتائج أسئمة الدراسة: 2 .4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  2.2.4

 ؟ واقع المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهللما 
 قاهت الباحثة بحساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة عمػِ

وهيػة التػي تػدعـ الهشػاريع الىسػوية فػي هديىػة واقػع الهىظهػات غيػر الحك عفاالستباىة التي تعبر  أبعاد
  .راـ اهلل
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واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2.4جدول )
 المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل

انمتوسط  األبعبد انرقم

 انحسببي

االنحراف 

 يانمعيبر

معبمم 

 االختالف

 t P-valueقيمت 

 انذالنت

اننسبت  انذرجت

 انمئويت

 82.2 ػبىُت 1.000 41.739 7.9 0.3267 4.111 اىَنظَبث غُز اىحنىٍُت 9

 81.8 ػبىُت 1.000 49.280 6.5 0.2667 4.089 اىبزاٍج واىَشبرَغ 9

 81.6 ػبىُت 1.000 41.912 7.6 0.3094 4.081 اىخبزاث واىَهبراث 3

دارة اىَشبرَغ وبُئت إ 4

 اىؼَو

 82.4 ػبىُت 1.000 41.956 8.0 0.3298 4.120

 82.0 ػبىُت 1.000 59.116 5.5 0.2254 4.097 اىذرجت اىنيُت

 
الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد  (134)يًلحظ هف الجدوؿ 
 أف وهيػػة التػي تػػدعـ الهشػػاريع الىسػوية فػػي هديىػػة راـ اهللواقػػع الهىظهػػات غيػر الحكعيىػة الدراسػػة عمػِ 
ػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػِ 53225( واىحػػػػػراؼ هعيػػػػػاري )4359)لمدرجػػػػػة الكميػػػػػةالهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي  واقػػػػػع أف ( ٌو

 جاء بدرجة عالية. الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل
(، يميً هجاؿ 4312عمِ أعمِ هتوسط حسابي ) إدارة الهشاريع وبيئة العهؿوقد حصؿ هجاؿ 

 البراهج والهشاريع، وهف ثـ الخبرات والهٍارات. ، وهف ثـالهىظهات غير الحكوهية
وترى الباحثة السبب في ذلؾ كوف  الهشاريع هف ٌذا الىوع بحاجة إلدارة جيدة لضهاف ىجاحٍا 

 ف لٍا.وتحقيؽ أٌدافٍا وال يكوف ذلؾ إال هف خًلؿ إدارة وبيئة جيدتي
بحسػػاب الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عيىػػة فيهػػا يمػػي الباحثػػة  وقاهػػت

  .الهىظهات غير الحكوهيةهجاؿ  عفاالستباىة التي تعبر فقرات  الدراسة عمِ
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 مجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدول )
 المنظمات غير الحكومية

انمتوسط  انفقراث انرقم

 انحسببي

االنحراف 

 انمعيبري

معبمم 

 االختالف

 t P-valueقيمت 

 انذالنت

اننسبت  انذرجت

 انمئويت

َنظَبث غُز اى تسؼً 9

 أهذافهب تحقُق إىً اىحنىٍُت

 غبَبث ػن اىنظز بغض

 اىََىه

4.22 0.440 10.4 36.6

15 

 84.4 عبنيت 1.000

َنظَبث غُز اى تسؼً 9

إلستُؼبة أمبز  اىحنىٍُت

ػذد ٍَنن ٍن اىنسبء فٍ 

 واىبزاٍج اىَشبرَغ

4.21 0.445 10.6 35.5

29 

 84.2 عبنيت 1.000

هنبىل سهىىت فٍ وصىه  3

اىَنظَبث غُز اىحنىٍُت اىً 

رببث اىبُىث اىتٍ تسؼً اىً 

اىحصىه ػيً فزصت ػَو 

 وإنشبء ٍشبرَغ خبصت

4.36 0.591 13.6 32.6

14 

 87.2 عبنيت 1.000

هنبىل سهىىت فٍ وصىه  7

رببث اىبُىث اىً ٍقزاث 

اىَنظَبث غُز اىحنىٍُت 

 واىتىاصو ٍؼهب

4.14 0.656 15.8 21.9

09 

 82.8 عبنيت 1.000

هنبك سهىىت فٍ تىفُز  5

اىالسً  اىتَىَو اىخبرجٍ

 غُز اىحنىٍُت ىيَنظَبث

3.96 0.671 16.9 15.4

08 

 79.2 عبنيت 1.000

نظَبث غُز تشبرك اىَ 3

اىحنىٍُت اىنسبء اىَستهذفبث 

فٍ اػذاد خطط هذة 

 اىَنظَبث

3.76 0.753 20.0 7.83

0 

 75.2 عبنيت 1.000

0.3267 4.1117 انذرجت انكهيت

1 

7.9 41.7

39 

 82.2 عبنيت 0.000
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الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد  (234)يًلحظ هف الجدوؿ 
( 4311)لمدرجػػػة الكميػػػةالهتوسػػػط الحسػػػابي  الهىظهػػػات غيػػػر الحكوهيػػػة أفهجػػػاؿ ىػػػة الدراسػػػة عمػػػِ عي

ذا يدؿ عمِ 53326واىحراؼ هعياري )  الهىظهات غير الحكوهية جاء بدرجة عالية.هجاؿ أف ( ٌو

وتػػػرى  ،غيػػػر الربحيػػػة لٍػػػا دور فعػػػاؿ فػػػي هجػػػاؿ تػػػوفير فػػػرص العهػػػؿ لمىسػػػاء الهىظهػػػاتههػػػا يعىػػػي أف 
ٌػدافٍا وتقػديـ الخػدهات لمفئػة يػر الحكوهيػة عمػِ تحقيػؽ أغ الهىظهػاتلسبب في ذلػؾ لحػرص الباحثة ا

الهسػػتٍدفة لكػػي تػػىحج فػػي الوصػػوؿ لمغايػػات واألٌػػداؼ التػػي تأسسػػت هػػف أجمٍػػا وبالتػػالي تحػػافظ عمػػِ 
 بيف ىظيراتٍا.هؤثر فاعمة ولٍا دور  كهىظهةوجودٌا 

"  الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة جهيػػع ( أف2.4كهػػا وتشػػير الىتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
الحصػوؿ عمػِ ٌىالؾ سٍولة في وصوؿ الهىظهات غير الحكوهية الِ ربػات البيػوت التػي تسػعِ الػِ 

ىشػػاء هشػػاريع خاصػػة  تسػػعِ " (، ويميٍػػا فقػػرة4.36مػػِ أعمػػِ هتوسػػط حسػػابي )ع " فرصػػة عهػػؿ وا 
بهتوسػط حسػابي  " الههػوؿ غايػات عػف الىظػر بغػض أٌػدافٍا تحقيػؽ إلػِ هىظهػات غيػر الحكوهيػةال
(4.22 .) 

وترد الباحثة السبب في ذلؾ إلِ الحاجة لدى ربات البيوت لٍذي الهشاريع وسعيٍـ لإلعتهاد عمِ 
التي تٍتـ بالىساء الههولة والهدعوهة ىوعًا ها كافي هف  الهىظهاتأىفسٍـ وبىاء ذاتٍـ هف جٍة وتوفر 

 جٍة أخرى.

" غير الحكوهية الىساء الهستٍدفات في اعداد خطػط ٌػدة الهىظهػات تشارؾ الهىظهاتوحصمت الفقرة "
الػػًلـز  ٌىػػاؾ سػػٍولة فػػي تػػوفير التهويػػؿ الخػػارجي(، يميٍػػا الفقػػرة "3.76عمػػِ أقػػؿ هتوسػػط حسػػابي )

 (.3.96" بهتوسط حسابي ) غير الحكوهية لمهىظهات

فػي الغالػب يػردف التهويػؿ  ويػؿ هشػاريعٍفهتي ذلػؾ أف الىسػاء المػواتي يػتجٍف لوتعزو الباحثة السػبب فػ
وبخصػوص السػٍولة  ،لهشاريع لٍا سػابؽ تجربػة ىجػاح فػي هىػاطؽ هختمفػة ويعهمػف عمػِ ىسػخ التجربػة

فػػي تػػوفير التهويػػؿ الخػػارجي فػػإف الباحثػػة تػػرى أف حصػػوؿ ٌػػذي الفقػػرة عمػػِ أقػػؿ هتوسػػط حسػػابي يعػػود 
 لعواهؿ ترجع لسياسة الههوليف الخارجييف.

طات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عيىػػة الدراسػػة قاهػػت الباحثػػة بحسػػاب الهتوسػػو 
  .البراهج والهشاريع هجاؿ عفاالستباىة التي تعبر  فقرات عمِ
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال1.4جدول )
 البرامج والمشاريع

 الرقم

المتوسط  الفقرات
الحساب

 ي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة

النسبة  الدرجة
 المئوية

توفر دورات  الهىظهات غير الحكوهية 1
 تتىاسب هع طبيعة الهرأي

4.10 0.419 

10.2 

31.97

6 

0.000 
 عالية

82.0 

تتىاسب براهج تطوير الهىظهات غير  2
 الحكوهية هع تطمعاتٍا الهستقبمية

4.14 0.443 

10.7 

32.13

5 

0.000 
 عالية

82.8 

دورات  الهىظهات غير الحكوهيةتوفر  3
تتىاسب هع ها يًلئـ احتياجات الهرأي في 

 سوؽ العهؿ

4.34 0.647 

14.9 

28.99

9 

0.000 
 عالية

86.8 

هىظهات غير ال وهشاريع براهج تتًلئـ 4
 وظروؼ الهرأي واقع هع الحكوهية

4.26 0.673 

15.8 

25.03

3 

0.000 
 عالية

85.2 

 تقـو الهىظهات غير الحكوهية بدعـ 5
 أٌدافٍا عف الىظر بغض الهشاريع
 التىهوية

4.03 0.670 

16.6 

17.50

7 

0.000 
 عالية

80.6 

براهج  الهىظهات غير الحكوهيةتستخدـ  6
 تدريب هتخصصة

3.90 0.712 

18.3 

12.63

4 

0.000 
 عالية

78.0 

هىظهات غير الحكوهية عمِ تعهؿ ال 7
لهشاريع التي تدعـ عهمية التىويع في ا

 خمؽ فرص العهؿ لمهرأي

3.84 0.679 

17.7 

11.00

4 

0.000 
 عالية

76.8 

الهىظهات ٌىالؾ هعايير هحددة تتبعٍا  8
التي  في اختيار الهشاريع غير الحكوهية

 سيتـ تقديـ الدعـ لٍا

4.08 0.619 

15.2 

20.84

0 

0.000 
 عالية

81.6 

بدور  هىظهات غير الحكوهيةال تقـو 9
 فعاؿ في إىشاء الهشاريع الىسوية

4.25 0.475 

11.2 

35.34

2 

0.000 
 عالية

85.0 
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تقـو الهىظهات غير الحكوهية بتطوير  15
استراتيجيات هىاسية لتىفيذ البراهج 

 الىسوية

4.19 0.445 

10.6 

34.52

4 

0.000 
 عالية

83.8 

الهىظهات غير الحكوهية هشاريع تدعـ  11
 ذات جدوى اقتصادية

4.08 0.732 

17.9 

17.74

5 

0.000 
 عالية

81.6 

تقـو الهىظهات غير الحكوهية بهتابعة  12
 عهؿ الهشاريع 

3.87 0.765 

19.8 

10.75

5 

0.000 
 عالية

77.4 

 81.8 عالية 2.000 49.280 6.5 0.26670 4.0895 الدرجة الكمية

 

رية السػتجابات أفػراد الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيا (334)يًلحظ هف الجدوؿ 
( واىحػػػراؼ 4358)لمدرجػػػة الكميػػػةالهتوسػػػط الحسػػػابي  أفالبػػػراهج والهشػػػاريع  هجػػػاؿعيىػػػة الدراسػػػة عمػػػِ 

ذا يدؿ عمِ 53266هعياري )  جاء بدرجة عالية.البراهج والهشاريع  هجاؿأف ( ٌو

 لمهىظهػةىجاحػًا وترى الباحثة السبب في ذلؾ أف ىجاح الهشاريع وتحقيقٍا لألٌداؼ الهىشودة هىٍا فيً 
فػػي اإلسػػتهرار فػػي الحصػػوؿ عمػػِ التهويػػؿ لهثػػؿ ٌػػذي  الهىظهػػةههػػا يسػػاعد  ،وتمبيػػة غاياتٍػػا وأٌػػدافٍا

 األخرى. الهىظهاتالهشاريع والوجود الىاجح لٍا بيف 

 جهيػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة ( أف3.4كهػػا وتشػػير الىتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
مػِ ع دورات تتىاسػب هػع هػا يًلئػـ احتياجػات الهػرأي فػي سػوؽ العهػؿ" لحكوهيػةالهىظهػات غيػر ا"تػوفر 

 .(4.34أعمِ هتوسط حسابي )

وهاتبعػػً هػػف آثػػار ايجابيػػة  الهىظهػػةوتعػػزو الباحثػػة السػػبب فػػي ذلػػؾ لكػػوف ىجػػاح الهشػػاريع ٌػػو ىجػػاح 
تاحػة وهىٍػا العهػؿ عمػِ ىجػاح الهشػاريع بكافػة السػبؿ اله لهىظهػاتالبػد عميٍا وهف ٌػذا الهىطمػؽ كػاف 

 توفير الدورات التي توفر احتياجات الىسوة في هشاريعٍف.

بهتوسػط  وظػروؼ الهػرأي " واقػع هػع هىظهػات غيػر الحكوهيػةال وهشػاريع بػراهج تػتًلئـ " ويميٍػا فقػرة 
هىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة عمػػِ التىويػػع فػػي الهشػػاريع التػػي تعهػػؿ ال (. وحصػػمت الفقػػرة "4.26حسػػابي )
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تقػػػػـو  (، يميٍػػػػا الفقػػػػرة "3.84عمػػػػِ أقػػػػؿ هتوسػػػػط حسػػػػابي )"  العهػػػػؿ لمهػػػػرأيتػػػػدعـ عهميػػػػة خمػػػػؽ فػػػػرص 
 (.3.87بهتوسط حسابي )" الهىظهات غير الحكوهية بهتابعة عهؿ الهشاريع 

تحػػػت احػػػتًلؿ لتػػػي يعيشػػػٍا السػػػوؽ الفمسػػػطيىي كوىػػػً وتػػػرد الباحثػػػة السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ لمحالػػػة الخاصػػػة ا
وغيػر هفتػوح عمػِ دوؿ العػالـ فمسػطيىي سػوؽ هغمػؽ واقتصاد هحدود باإلضافة الِ ذلؾ كوف السػوؽ ال

وبالتػػػالي فػػػإف  ،الهتعمقػػػة بالحػػػدود والتػػػي تسػػػيطر عميٍػػػا حكوهػػػة اإلحػػػتًلؿ االسػػػرائيمي هعوقػػػاتبسػػػبب ال
 الهشاريع التي يهكف أف ترى الحياة هحدودة وهحصورة في هجاالت هعيىة.

ة السػػتجابات أفػػراد عيىػػة الدراسػػة قاهػػت الباحثػػة بحسػػاب الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػو 
 .الخبرات والهٍارات هجاؿ عفاالستباىة التي تعبر  فقرات عمِ

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال4.4جدول )
 الخبرات والميارات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة

النسبة  الدرجة
 المئوية

توفر الهىظهات غير الحكوهية جهيع  1
هصادر الهعموهات الًلزهة 

والضرورية التي تحتاجٍا الهشاريع 
 الىسويً

4.09 0.449 

11.0 

 عالية 0.000 29.205

81.8 

 هىظهات غير الحكوهيةتوفر ال 2
ورشات عهؿ هشتركة هع هىظهات 

 ٍارات وخبرات الىساءىظيرة لتطوير ه

4.12 0.471 

11.4 

 عالية 0.000 29.540

82.4 

توفر الهىظهات غير الحكوهية  3
الهختصيف الًلزهييف والضرورييف 
 الذيف تحتاجٍـ الهشاريع الىسويً

4.25 0.629 

14.8 

 عالية 0.000 26.434

85.0 

براهج  هىظهات غير الحكوهيةتوفر ال 4
 بإستهرار لتطوير هٍارات وخبرات

 الىساء

4.19 0.672 

16.0 

 عالية 0.000 22.850

83.8 
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تقـو الهىظهات غير الحكوهية بتبادؿ  5
 الخبرات هع االطراؼ ذات العًلقة

4.05 0.667 

16.5 

 عالية 0.000 18.461

81.0 

تستفيد الهىظهات غير الحكوهية هف  6
الدروس والعبر ىتيجة تىفيد الهشاريع 

 الىسوية

3.79 0.741 

19.6 

 عالية 0.000 8.749

75.8 

 0.30948 4.0818 الدرجة الكمية
7.6 

 عالية 2.000 41.912
81.6 

الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد  (434)يًلحظ هف الجدوؿ 
( واىحػػراؼ 4358)لمدرجػػة الكميػػةالهتوسػػط الحسػػابي  أفالخبػػرات والهٍػػارات  هجػػاؿعيىػػة الدراسػػة عمػػِ 

ذا يدؿ عمِ 53359عياري )ه  جاء بدرجة عالية. الخبرات والهٍارات هجاؿأف ( ٌو

ألولػػِ لكػػي وتعػػزو الباحثػػة السػػبب فػػي ذلػػؾ لكػػوف الهشػػاريع الىسػػوية بحاجػػة لمهٍػػارة والخبػػرة بالدرجػػة ا
 ؤالء الىساء غير حاصًلت عمِ شٍادة عمهية.حيث في الغالب ٌ ،تىجح

"  جهيػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة ( أف4.4كهػػا وتشػػير الىتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
 "تػػوفر الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة الهختصػػيف الًلزهيػػيف والضػػرورييف الػػذيف تحتػػاجٍـ الهشػػاريع الىسػػويً

بػػراهج بإسػػتهرار  هىظهػػات غيػػر الحكوهيػػةتػػوفر ال " (، ويميٍػػا فقػػرة4.25مػػِ أعمػػِ هتوسػػط حسػػابي )ع
تسػتفيد الهىظهػات غيػر  (. وحصػمت الفقػرة "4.19بهتوسط حسػابي ) " لتطوير هٍارات وخبرات الىساء

(، يميٍا 3.79عمِ أقؿ هتوسط حسابي )الحكوهية هف الدروس والعبر ىتيجة تىفيد الهشاريع الىسوية " 
" بهتوسػػط حسػػابي  تقػػـو الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة بتبػػادؿ الخبػػرات هػػع االطػػراؼ ذات العًلقػػة الفقػػرة "

(4.05.) 

غيػػر حاصػػًلت  الهىظهػػاتالسػػبب فػػي ذلػػؾ كػػوف غالبيػػة الىسػػاء الهسػػتفيدات هػػف تهويػػؿ  وتػػرى الباحثػػة
ف عمِ اىجاح الهشاريع. ،عمِ الشٍادة العمهية  فًل بد هف توفير الهختصيف لكي يساعدٌو

قاهػػت الباحثػػة بحسػػاب الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عيىػػة الدراسػػة و 
  .هجاؿ إدارة الهشاريع وبيئة العهؿ عفباىة التي تعبر االست فقرات عمِ
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 3.4جدول )
 إدارة المشاريع وبيئة العمل

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

-t Pقيمة 
value 

 الداللة

النسبة  درجةال
 المئوية

 الهىظهات غير الحكوهيةتساعد  1
 الىساء في إعداد خطط العهؿ

 81.8 عالٌة 0.000 31.022 10.4 0.427 4.09

 الهىظهات غير الحكوهية تساعد 2
الىساء في إدارة العهميات 

 لمهشاريع

 83.0 عالٌة 0.000 31.143 11.2 0.466 4.15

توفر الهىظهات غير الحكوهية  3
ج إلدارة الهشاريع هتطوري ىهاذ

 عالهياً 

 86.0 عالٌة 0.000 27.645 15.0 0.645 4.30

 الهىظهات غير الحكوهيةتساعد  4
في تٍيئة بيئة عهؿ هىاسبة 

 لمهشاريع الىسوية

 83.0 عالٌة 0.000 21.324 16.4 0.680 4.15

 الهىظهات غير الحكوهيةتٍيء  5
الظروؼ البيئية الهساعدة لىجاح 

 لىسويةالهشاريع ا

 78.2 عالٌة 0.000 12.905 18.0 0.704 3.91

4.120 الدرجة الكمية
7 

 82.4 عالٌة 0.000 41.956 8.0 0.32982

 
الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد  (534)يًلحظ هف الجدوؿ 
( 4312)لمدرجػػػة الكميػػػةسػػػط الحسػػػابي الهتو  أف هجػػػاؿ إدارة الهشػػػاريع وبيئػػػة العهػػػؿعيىػػػة الدراسػػػة عمػػػِ 
ذا يدؿ عمِ 53329واىحراؼ هعياري )  جاء بدرجة عالية. هجاؿ إدارة الهشاريع وبيئة العهؿأف ( ٌو

أف الهىظهػػات غيػػر الربجيػػة  لٍػػا دور فعػػاؿ فػػي هسػػاعدة الىسػػاء الهسػػتفيدات فػػي إدارتٍػػف لمهشػػاريع  إال
 وتوفير بيئة عهؿ تخدـ ذلؾ الٍدؼ.

إدارة الهشػػػػاريع وبيئػػػػة العهػػػػؿ هػػػػف أٌػػػػـ الهعطيػػػػات فػػػػي ىجػػػػاح الهشػػػػاريع وضػػػػهاف  وتػػػػرى الباحثػػػػة أف
 استهراريتٍا.

"  جهيػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة ( أف5.4كهػػا وتشػػير الىتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
مػػِ أعمػػِ هتوسػػط حسػػابي ع "تػػوفر الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة ىهػػاذج إلدارة الهشػػاريع هتطػػوري عالهيػػاً 
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وتعػػػزو الباحثػػػة السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ حػػػرص الهىظهػػػات عمػػػِ ىجاحٍػػػا فػػػي تحقيػػػؽ أٌػػػدافٍا هػػػف  .(4.30)
 الهشاريع التي تهولٍا ذاتيًا.

والفقػػرة " تسػػاعد  " الىسػاء فػػي إدارة العهميػػات لمهشػاريع الهىظهػػات غيػر الحكوهيػػة تسػاعد " ويميٍػا فقػػرة
(. 4.15بهتوسػط حسػابي )"  لىسػويةفي تٍيئػة بيئػة عهػؿ هىاسػبة لمهشػاريع ا الهىظهات غير الحكوهية

"  الظروؼ البيئية الهساعدة لىجاح الهشػاريع الىسػوية الهىظهات غير الحكوهيةتٍيء  وحصمت الفقرة "
الىسػػاء فػػي إعػػداد  الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػةتسػػاعد  (، يميٍػػا الفقػػرة "3.91عمػِ أقػػؿ هتوسػػط حسػػابي )

 (.4.09" بهتوسط حسابي ) خطط العهؿ

لسبب في ذلػؾ أف بيئػة العهػؿ فػي السػوؽ الفمسػطيىي تحكهٍػا العديػد هػف العواهػؿ التػي وتعزو الباحثة ا
لإلقتصػاد لتبعيػة السوؽ الفمسػطيىي يعػاىي هػف ا كوف ،الحكوهية التحكـ بٍا رتستطيع الهىظهات غي ال

 االسرائيمي ويهر بتوترات سياسية هف حيًف آلخر.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  6.2.4

وى فرص العمل التي توفرىا المنظمات غير الحكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام مستما 
 ؟اهلل

 قاهت الباحثة بحساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة عمػِ
ػػا الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة لػػد عػػفاالسػػتباىة التػػي تعبػػر  أبعػػاد عـ الهشػػاريع فػػرص العهػػؿ التػػي توفٌر

 .الىسوية في هديىة راـ اهلل

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى 2.4جدول )
 فرص العمل التي توفرىا المنظمات الغير حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل

المتوس الفقرات الرقم
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

-t Pقيمة 
value 

 الداللة

النسبة  الدرجة
 المئوية

ا الهىظهات  1 فرص العهؿ التي توفٌر
غير الحكوهية هىاسبة لقدرات الهرأي 

 الهجاالت الهتاحة الجسدية في هختمؼ

4.27 0.462 10.8 37.13
7 

 85.4 عالٌة 5.000

ا الهىظهات  2 فرص العهؿ التي توفٌر
ة هىاسبة لظروؼ الهرأي غير الحكوهي

 الىفسية في هختمؼ الهجاالت الهتاحة

4.32 0.495 11.5 36.80
0 

 86.4 عالٌة 5.000

ا الهىظهات  3 فرص العهؿ التي توفٌر
غير الحكوهية تعهؿ عمِ تحسيف 

الجاىب الهادي الذي يعزز قدرتٍا عمِ 
 هواجٍة األعباء

4.28 0.662 15.5 26.17
0 

 85.6 عالٌة 5.000

الهىظهات غير الحكوهية بدور تقـو  4
 فاعؿ في خمؽ  فرص عهؿ لمهرأة

4.20 0.679 16.2 23.09
9 

 84.0 عالٌة 5.000

ا ال 5 هىظهات فرص العهؿ التي توفٌر
 لمهرأي كافية غير الحكوهية

3.99 0.664 16.6 16.44
0 

 79.8 عالٌة 5.000

هىظهات غير الحكوهية فرص التوفر  6
 عهؿ هًلئهة لهتطمبات الهرأي

 73.0 متوسطة 5.000 4.991 18.8 0.688 3.65

هىظهات غير الحكوهية فرص التوفر  7
 عهؿ هًلئهة لطبيعة الهرأي

3.49 0.666 19.1 -
5.370 

 69.8 متوسطة 5.711

4.028 الدرجة الكمية
7 

0.32568 831 36.19
4 

 8536 عالٌة 5.000

 
الىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية وا (634)يًلحظ هف الجدوؿ 
ا الهىظهات غيػر الحكوهيػة لػدعـ الهشػاريع الىسػوية هستوى عيىة الدراسة عمِ  فرص العهؿ التي توفٌر
ػػذا يػػدؿ 53325( واىحػػراؼ هعيػػاري )4352)لمدرجػػة الكميػػةالهتوسػػط الحسػػابي  فػػي هديىػػة راـ اهلل أف ( ٌو

ا الهىظهاهستوى أف عمِ  ت غير الحكوهية لػدعـ الهشػاريع الىسػوية فػي هديىػة فرص العهؿ التي توفٌر
 راـ اهلل جاء بدرجة عالية.

ػػا تمػػؾ الهىظهػػاتتىػػوع الهشػػاريوتػػرى الباحثػػة السػػبب فػػي ذلػػؾ  تػػوفري هػػف هختصػػيف  ولهػػا ،ع التػػي توفٌر
 وعهمٍا بشكؿ جدي عمِ اىجاح الهشاريع التي تهولٍا. ،وبراهج وىهاذج هتطورة عالهياً 
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( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرتيف جاءتا بدرجة 5) ( أف6.4في الجدوؿ رقـ )كها وتشير الىتائج  
ا الهىظهات غير الحكوهية هىاسبة لظروؼ الهرأي  هتوسطة. وحصمت الفقرة "فرص العهؿ التي توفٌر

فرص  " (، ويميٍا فقرة4.32مِ أعمِ هتوسط حسابي )ع الىفسية في هختمؼ الهجاالت الهتاحة "
ا الهىظهات غير الحكوهية تعهؿ عمِ تحسيف الجاىب الهادي الذي يعزز قدرتٍا  العهؿ التي توفٌر

هىظهات غير الحكوهية التوفر  (. وحصمت الفقرة "4.28بهتوسط حسابي ) " عمِ هواجٍة األعباء
هىظهات التوفر (، يميٍا الفقرة "3.49عمِ أقؿ هتوسط حسابي )"فرص عهؿ هًلئهة لطبيعة الهرأي

 (.3.65بهتوسط حسابي )" هؿ هًلئهة لهتطمبات الهرأيغير الحكوهية فرص ع
 تركيز الهىظهات عمِ دعـ الهشاريع التي يهكف لٍا أف تستهر وتىجحوتعزو الباحثة السبب في ذلؾ 
بحيث تبذؿ الهىظهات جٍدًا لضهاف ىجاح الهشاريع بكافة السبؿ  ،أكثر هىٍا هًلئهة لطبيعة الهرأة

 ر العهؿ لمىساء.وبذلؾ تزداد الفرص توفي ،الهتاحة
 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال   3.1.4

حكومية التي تدعم المشاريع النسوية في توفير فرص العمل لممرأة الغير ىل يوجد دور لممنظمات 
 ؟  في مدينة رام اهلل

 فرضية التالية:متـ تحويمً ل عف ٌذا السؤاؿ لإلجابة

بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة ( α ≥ 0.05اللة )ذات داللة احصائية عند مستوى الد عالقةيوجد 
 .التي تدعم المشاريع النسوية وتوفير فرص العمل لممرأة في مدينة رام اهلل

بػيف الهىظهػات غيػر الحكوهيػة هعاهؿ ارتبػاط بيرسػوف والداللػة االحصػائية حساب بحص الفرضية تـ ف
  ة راـ اهلل.التي تدعـ الهشاريع الىسوية وتوفير فرص العهؿ لمهرأة في هديى
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بين المنظمات الغير حكومية التي  معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية لمعالقة (:3.4جدول )
 تدعم المشاريع النسوية وتوفير فرص العمل لممرأة في مدينة رام اهلل

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات
توفير فرص العمل  المنظمات غير الحكومية

 للمرأة
0.423* 0.000 

 0.000 *0.441 البرامج والمشاريع

 0.000 *0.623 الخبرات والميارات

 0.000 *0.132 إدارة المشاريع وبيئة العمل

 0.000 *0.362 الدرجة الكمية

 
(، وهستوى 0.526أف قيهة هعاهؿ ارتباط بيرسوف لمدرجة الكمية ) (734) يتبيف هف خًلؿ الجدوؿ

 ( α ≥ 0.05) ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة طردية ىً توجد عًلقة(، أي أ0.000الداللة )
بيف الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية وتوفير فرص العهؿ لمهرأة في هديىة راـ 

أي أىً كمها زاد دور الهىظهات غير الحكوهية زاد ذلؾ هف هستوى توفير  .اهلل، وكذلؾ لمهجاالت
 مهرأة في هديىة راـ اهلل.فرص العهؿ ل

حيث أف دور الهىظهات دعـ الهشاريع الىسوية وبالتالي توفير  ،واقعيةوترى الباحثة أف ٌذي ىتيجة 
 زداد فرص العهؿ الهتوفرة لمهرأة.زاد عدد الهىظهات غير الحكوهية ت فكمها ،فرص عهؿ لٍف

 : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال   4.1.4

ات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في خمق فرص عمل لممرأة في ما ىو تأثير المنظم
 مدينة رام اهلل ؟
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الهىظهػات  تػأثير( لفحػص Linear Regression) بحسػاب تحميػؿ هيػؿ خػط االىحػدار ةالباحثػ تقاهػ
ؾ وذلػػػ ،غيػػػر الحكوهيػػػة التػػػي تػػػدعـ الهشػػػاريع الىسػػػوية فػػػي خمػػػؽ فػػػرص عهػػػؿ لمهػػػرأة فػػػي هديىػػػة راـ اهلل

 كهايمي:

 ملخص االختبار

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 0.546a 0.298 0.293 0.27390 

a. Predictors: (Constant), المنظمات غٌر  ,الخبرات والمهارات ,إدارة المشارٌع وبٌئة العمل
 البرامج والمشارٌع ,الحكومٌة
 

 One Way ANOVAاختبار 

Model مجموع المربعات df 
مربع 

 Fقٌمة المتوسطات
الداللة 

 االحصائٌة

1 Regression 15.699 4 3.925 52.313 0.000a 

Residual 36.911 492 0.075   
Total 52.610 496    

a. Predictors: (Constant), المنظمات غٌر  ,الخبرات والمهارات ,إدارة المشارٌع وبٌئة العمل
 البرامج والمشارٌع ,الحكومٌة
b. Dependent Variable: خلق فرص العمل 
 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.982 0.225  4.361 0.000 

المنظمات غٌر 
 الحكومٌة

0.277 0.046 0.277 6.062 0.000 

البرامج 
شارٌعوالم  

0.293 0.057 0.240 5.139 0.000 

الخبرات 
 والمهارات

0.020 0.045 0.019 0.451 0.652 

إدارة المشارٌع 
 وبٌئة العمل

0.153 0.043 0.155 3.595 0.000 

a. Dependent Variable: خلق فرص العمل 
 

 

رات التػي لٍػا تػأثير %( أي أىً يوجد بعض الهتغيػ2938) R2قيهة  أفتبيف هف خًلؿ الجداوؿ السابقة 
 وغير هشهولة بالهتغيرات الهستقمة.

(، أف الهتغيػػرات الهسػػتقمة هجتهعػػً لٍػػا 53555(  وهسػػتوى الداللػػة )5233وتبػػيف هػػف خػػًلؿ قيهػػة ؼ )
وبعػد فحػص قػيـ ت تبػيف أىػً يوجػد دور إيجػابي  .تأثير عمِ الهتغيػر التػابع )خمػؽ فػرص عهػؿ لمهػرأة(
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دارة الهشػاريع وبيئػة العهػؿ( عمػِ الهتغيػر لهتغيرات )الهىظهات غير الحكوهيػة ، والبػراهج والهشػاريع، وا 
 (. وتـ الخروج بالهعادالت التالية: هستوى خمؽ فرص العهؿ لمهرأةالتابع )

Y (خمؽ فرص العهؿ)  = 0.982 + 0.277 (X1) الهىظهات غير الحكوهية  +0.293 (X2) 
(X3) 0.153+ البراهج والهشاريع هؿ إدارة الهشاريع وبيئة الع  

 

 : الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال   5.1.4

 حسب دور المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهللختمف يىل 
 ؟ متغيرات )المسمى الوظيفي، المؤىل العممي، نشاط المنظمة(

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 

 ى: نتائج الفرضية األول

فــي دور المنظمــات غيــر  (α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
 "المسمى الوظيفيالحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

واقػػع  عمػػِعيىػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  األولػػِلفحػػص الفرضػػية و 
الهسػػػػهِ ظهػػػات غيػػػػر الحكوهيػػػة التػػػػي تػػػدعـ الهشػػػػاريع الىسػػػػوية فػػػي هديىػػػػة راـ اهلل يعػػػزى لهتغيػػػػر الهى

 .الوظيفي
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واقع ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة4.4جدول )
المسمى تغير حكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمالغير المنظمات 

 الوظيفي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجال

المنظمات غير 
 الحكومية

 0.36132 4.6333 37 هدير تىفيذي
 0.32570 4.0694 182 إدارية

 0.49150 4.3125 63 هىسؽ برىاهج
 0.47849 4.4444 51 هديرة هشروع
 0.46602 4.4545 57 هىسؽ هشروع

 0.29898 4.0866 107 أخرى
 0.32596 4.3667 37 هدير تىفيذي البرامج والمشاريع

 0.32552 4.0243 182 إدارية
 0.34196 4.2813 63 هىسؽ برىاهج
 0.24704 4.3611 51 هديرة هشروع
 0.31921 4.3712 57 هىسؽ هشروع

 0.24993 4.0719 107 أخرى
 0.45031 4.2667 37 هدير تىفيذي الخبرات والميارات

 0.39902 4.0972 182 إدارية
 0.37796 4.2500 63 هىسؽ برىاهج
 0.52864 4.2778 51 هديرة هشروع
 0.47301 4.4394 57 هىسؽ هشروع

 0.28035 4.0614 107 أخرى
إدارة المشاريع وبيئة 

 العمل
 0.38471 4.3600 37 هدير تىفيذي
 0.38636 4.1167 182 إدارية

 0.50639 4.4250 63 هىسؽ برىاهج
 0.55350 4.4500 51 هديرة هشروع
 0.36680 4.2364 57 هىسؽ هشروع

 0.30579 4.1007 107 أخرى
 0.23965 4.4000 37 هدير تىفيذي الدرجة الكمية

 0.30931 4.0647 182 إدارية
 0.36699 4.3060 63 هىسؽ برىاهج
 0.27721 4.3764 51 هديرة هشروع
 0.29502 4.3793 57 هىسؽ هشروع

 0.19930 4.0777 107 أخرى
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غيػػػر الحكوهيػػػة التػػػي تػػػدعـ  وجػػػود فػػػروؽ ظاٌريػػػة فػػػي دور الهىظهػػػات (834)يًلحػػػظ هػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ 
تػـ اسػتخداـ  ، ولهعرفة داللػة الفػروؽالهسهِ الوظيفيالهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 (:934كها يظٍر في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA) األحاديتحميؿ التبايف 

غير العينة في دور المنظمات  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين (: 5.4ل)جدو
 المسمى الوظيفيحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير ال

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المنظمات غير 
 الحكومية

 9.396 5.925 5 4.623 بيف الهجهوعات

 

5.000 

 5.098 491 48.318 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.941 الهجهوع 

البرامج 
 والمشاريع

 8.053 5.535 5 2.674 بيف الهجهوعات

 

5.000 

 5.066 491 32.605 اتداخؿ الهجهوع 

 496 35.279 الهجهوع 

الخبرات 
 والميارات

 5.345 5.490 5 2.452 بيف الهجهوعات

 

5.000 

 5.092 491 45.054 داخؿ الهجهوعات 

 496 47.506 الهجهوع 

إدارة المشاريع 
 وبيئة العمل

 5.074 5.530 5 2.651 بيف الهجهوعات

 

5.000 

 5.104 491 51.306 داخؿ الهجهوعات 

 496 53.957 الهجهوع 

 12.312 5.562 5 2.809 بيف الهجهوعات الدرجة الكمية

 

5.000 

 5.046 491 22.407 داخؿ الهجهوعات 

 496 25.217 الهجهوع 
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ي 0.000( وهستوى الداللة )12.312يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية)  هف هستوى الداللة  أقؿ( ٌو
(α ≥ 0.05أي أىً توجد فروؽ دا )حكوهية التي تدعـ الإحصائيًا في دور الهىظهات غير  لة

 رفضوبذلؾ تـ الهسهِ الوظيفي. وكذلؾ لمهجاالت، الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 
 .وكاىت الفروؽ في الدرجة الكمية لصالح الهدير التىفيذياألولِ، الفرضية 

في ذلؾ ٌو طبيعة ٌذي الهشاريع, حيث ترتكز بشكؿ رئيس عمِ دور الهدير وترى الباحثة السبب 
ولكف ترى الباحثة اف تأثير الهسهِ  ،العاـ, وتكوف الهشاريع هركزي في هجاؿ أو تخصص هعيف

ري كوف الهىظهات تساعد الىساء الهستفيدات في في توفير بيئة عهؿ  الوظيفي ليس بالتأثير الجٌو
 ارة تمؾ الهشاريع.هىاسبة وتدربٍـ عمِ إد

 نتائج الفرضية الثانية: 

فــي دور المنظمــات غيــر  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "
 "المؤىل العمميالحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

واقػػػع  عمػػػِعيىػػػة الدراسػػة  أفػػرادتجابة تػػػـ حسػػاب الهتوسػػػطات الحسػػابية السػػػ الثاىيػػةلفحػػص الفرضػػػية و 
ؿ العمهيالهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير   .الهٌؤ

واقع ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:20.4)جدول 
المؤىل النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير  حكومية التي تدعم المشاريعالغير المنظمات 

 العممي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

المنظمات غير 
 الحكومية

 0.33601 4.0556 63 أقؿ هف الثاىوية
 0.31075 4.0853 86 ثاىوية عاهة

 0.25197 4.0581 61 دبمـو
 0.36951 4.2623 244 بكالوريوس
 0.47766 4.3372 43 دراسات عميا

 0.15617 4.1243 63 أقؿ هف الثاىوية البرامج والمشاريع
 0.22881 4.0097 86 ثاىوية عاهة

 0.23977 4.0222 61 دبمـو
 0.27296 4.2555 244 بكالوريوس
 0.33313 4.3450 43 دراسات عميا

 0.18282 4.1058 63 أقؿ هف الثاىوية الخبرات والميارات
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 0.29000 3.9612 86 ثاىوية عاهة
 0.26019 4.0396 61 دبمـو

 0.38545 4.2623 244 بكالوريوس
 0.42728 4.2713 43 دراسات عميا

إدارة المشاريع وبيئة 
 العمل

 0.29975 4.0603 63 أقؿ هف الثاىوية
 0.30161 4.0558 86 ثاىوية عاهة

 0.28863 4.0877 61 دبمـو
 0.35526 4.2492 244 يوسبكالور 

 0.45841 4.3442 43 دراسات عميا
 0.15847 4.0952 63 أقؿ هف الثاىوية الدرجة الكمية

 0.19886 4.0233 86 ثاىوية عاهة
 0.17769 4.0445 61 دبمـو

 0.26160 4.2572 244 بكالوريوس
 0.28952 4.3280 43 دراسات عميا

 
غيػػر الحكوهيػػة التػػي تػػدعـ  ود فػػروؽ ظاٌريػػة فػػي دور الهىظهػػاتوجػػ (91.7)يًلحػػظ هػػف الجػػدوؿ رقػػـ 

ػػؿ العمهػػيالهشػػاريع الىسػػوية فػػي هديىػػة راـ اهلل يعػػزى لهتغيػػر  تػػـ اسػػتخداـ  ، ولهعرفػػة داللػػة الفػػروؽالهٌؤ
 (:1134كها يظٍر في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادي تحميؿ التبايف 
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غيـر فـي دور المنظمـات العينـة  أفـرادالسـتجابة  األحادييل التباين نتائج اختبار تحم: (22.4)لجدو
 المؤىل العمميحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير ال

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المنظمات غير 
يةالحكوم  

 11.512 1.133 4 4.531 بيف الهجهوعات
 

5.000 
 5.098 492 48.410 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.941 الهجهوع 

البرامج 
 والمشاريع

 26.306 1.554 4 6.216 بيف الهجهوعات
 

5.000 
 5.059 492 29.064 داخؿ الهجهوعات 

 496 35.279 الهجهوع 

الخبرات 
 والميارات

 15.289 1.313 4 5.252 جهوعاتبيف اله
 

5.000 
 5.086 492 42.254 داخؿ الهجهوعات 

 496 47.506 الهجهوع 

إدارة المشاريع 
 وبيئة العمل

 9.881 1.003 4 4.012 بيف الهجهوعات
 

5.000 
 5.102 492 49.945 داخؿ الهجهوعات 

 496 53.957 الهجهوع 
 30.417 1.250 4 4.999 بيف الهجهوعات الدرجة الكمية

 
5.000 
 5.041 492 20.217 داخؿ الهجهوعات 

 496 25.217 الهجهوع 

 
ي 0.000( وهستوى الداللة )30.417يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية) هف هستوى الداللة  أقؿ( ٌو

(α ≥ 0.05 أي أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا ) دعـ حكوهية التي تالغير في دور الهىظهات
ؿ العمهي. وكذلؾ لمهجاالت، الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير   رفضوبذلؾ تـ الهٌؤ

 الثاىية. وكاىت الفروؽ في الدرجة الكمية لصالح الدراسات العميا.الفرضية 
وتعزو الباحثة السبب في ذلؾ الِ أف ىجاح الهشاريع تتعزز بوجود هعرفة عمهية وبالتالي يعزز دور 

ا في خمؽ فرص العهؿ لمهرأةا ؿ العمهي  ،لهىظهات غير الحكوهية ويدعـ دوٌر وبالتالي فإف الهٌؤ
 يساعد في ىجاح الهشاريع بشكؿ عمهي هدروس هبىي عمِ العمـ والهعرفة لمهستفيدات.
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

المنظمــات غيــر فــي دور  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "
 " نشاط المنظمةالحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

واقػػػع  عمػػػِعيىػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب الهتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الثالثػػػةلفحػػص الفرضػػػية و 
 . ىشاط الهىظهةير حكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغالغير الهىظهات 

واقــع ل المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة (:26.4)جــدول 
ــر المنظمــات  ــر الغي ــة رام اهلل يعــزى لمتغي ــي مدين ــدعم المشــاريع النســوية ف ــي ت ــة الت نشــاط حكومي

 المنظمة
 ياالنحراف المعيار المتوسط الحسابي العدد نشاط المنظمة المجال

 0.33333 4.6667 53 زراعية المنظمات غير الحكومية
 0.64550 4.1667 65 حرؼ يدوية
 0.42879 4.0714 77 أعهاؿ تراثية
 0.39695 4.0526 89 حقوؽ الهرأة
 0.31587 4.1105 213 أخرى

 0.04811 4.4722 53 زراعية البرامج والمشاريع
 0.51841 4.1500 65 حرؼ يدوية
 0.38404 4.0595 77 ثيةأعهاؿ ترا

 0.24829 4.0921 89 حقوؽ الهرأة
 0.26210 4.0868 213 أخرى

 0.09623 4.4444 53 زراعية الخبرات والميارات
 0.61689 4.3667 65 حرؼ يدوية
 0.48523 4.1905 77 أعهاؿ تراثية
 0.40565 4.0965 89 حقوؽ الهرأة
 0.29672 4.0742 213 أخرى

اريع وبيئة العملإدارة المش  0.41633 4.3333 53 زراعية 
 0.55498 4.1600 65 حرؼ يدوية
 0.34365 4.0857 77 أعهاؿ تراثية
 0.43743 4.0632 89 حقوؽ الهرأة
 0.32236 4.1218 213 أخرى

 0.10345 4.4828 53 زراعية الدرجة الكمية
 0.48485 4.2000 65 حرؼ يدوية
 0.31460 4.0936 77 أعهاؿ تراثية
 0.28320 4.0799 89 حقوؽ الهرأة
 0.21678 4.0951 213 أخرى
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غيػػر الحكوهيػػة التػػي تػػدعـ  وجػػود فػػروؽ ظاٌريػػة فػػي دور الهىظهػػات (99.7)يًلحػػظ هػػف الجػػدوؿ رقػػـ 

تػػـ اسػػتخداـ  ، ولهعرفػػة داللػػة الفػػروؽىشػػاط الهىظهػػةالهشػػاريع الىسػػوية فػػي هديىػػة راـ اهلل يعػػزى لهتغيػػر 
 (:1234كها يظٍر في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادي ايف تحميؿ التب

غيـر فـي دور المنظمـات العينـة  أفـرادالسـتجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (21.4)لجدو
 نشاط المنظمةحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير ال

مجموع  مصدر التباين المجال
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المنظمات غير 
 الحكومية

 2.410 5.254 4 1.017 بيف الهجهوعات
 

5.048 
 5.106 492 51.924 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.941 الهجهوع 

البرامج 
 والمشاريع

 1.652 5.117 4 5.468 بيف الهجهوعات
 

5.160 
 5.071 492 34.812 اخؿ الهجهوعاتد 

 496 35.279 الهجهوع 

الخبرات 
 والميارات

 2.413 5.229 4 5.914 بيف الهجهوعات
 

5.048 
 5.095 492 46.592 داخؿ الهجهوعات 

 496 47.506 الهجهوع 

إدارة المشاريع 
 وبيئة العمل

 5.493 5.054 4 5.215 بيف الهجهوعات
 

5.741 
 5.109 492 53.741 الهجهوعات داخؿ 

 496 53.957 الهجهوع 
 2.521 5.127 4 5.506 بيف الهجهوعات الدرجة الكمية

 
5.040 
 5.050 492 24.710 داخؿ الهجهوعات 

 496 25.217 الهجهوع 

  
ي 0.040( وهستوى الداللة )2.521يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية) اللة هف هستوى الد أقؿ( ٌو

(α ≥ 0.05 أي أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا ) حكوهية التي تدعـ الغير في دور الهىظهات
ىشاط الهىظهة. وكذلؾ لمهجاالت ها عدا هجالي الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 
دارة الهشاريع وبيئة العهؿ،  الفروؽ في  الثالثة،وكاىتالفرضية  رفضوبذلؾ تـ البراهج والهشاريع وا 

 الدرجة الكمية لصالح االىشطة الزراعية.
ا في تحقيؽ أٌدافٍا في خم ؽ فرص عهؿ وترى الباحثة أف ىشاط الهىظهة ٌو دليؿ عهمي عمِ دوٌر

 شاط الهىظهة لً الدور الكبير في تعزيز وتفعيؿ دور الهىظهة ىفسٍا.وبالتالي فإف ى ،لمهرأة
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 : السادسالنتائج المتعمقة بالسؤال   6.1.4

مستوى فرص العمل التي توفرىا المنظمات غير الحكومية لدعم المشاريع النسوية في ختمف يىل 
 ؟متغيرات )المسمى الوظيفي، المؤىل العممي، نشاط المنظمة( حسب مدينة رام اهلل

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

في مستوى فرص العمل التي  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللو
المسـمى توفرىا المنظمات غير الحكوميـة لـدعم المشـاريع النسـوية فـي مدينـة رام اهلل يعـزى لمتغيـر 

 الوظيفي

هسػتوى  عمػِعيىػة الدراسػة  أفػرادتػـ حسػاب الهتوسػطات الحسػابية السػتجابة  األولػِلفحص الفرضػية و 
ػػا الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة لػػدعـ الهشػػاريع الىسػػوية فػػي هديىػػة راـ اهلل يعػػزى فػػرص العهػػؿ ال تػػي توفٌر

 . الهسهِ الوظيفيلهتغير 

مسـتوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة (:24.4)جدول 
فـي مدينـة رام اهلل يعـزى فرص العمل التي توفرىا المنظمات غير الحكومية لدعم المشاريع النسـوية 

 المسمى الوظيفيلمتغير 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي

 0.48865 4.3143 37 هدير تىفيذي
 0.33148 4.2024 182 إدارية

 0.55460 4.1786 63 هىسؽ برىاهج
 0.48525 4.2024 51 هديرة هشروع
 0.23982 4.4675 57 هىسؽ هشروع

 0.30133 3.9974 107 أخرى
 

ػا الهىظهػات وجود فروؽ ظاٌرية فػي  (97.7)يًلحظ هف الجدوؿ رقـ  هسػتوى فػرص العهػؿ التػي توفٌر
، ولهعرفة داللة الهسهِ الوظيفيالغير حكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

كهػػا يظٍػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  الفػػروؽ
(1534:) 
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رص العمل في مستوى فالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (23.4)لجدو
حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الغير التي توفرىا المنظمات 

 المسمى الوظيفي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 

 حريةال
متوسط 

 ربعاتمال
 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.565 5.844 5 4.220 بيف الهجهوعات
 

5.000 
 5.099 491 48.389 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.610 الهجهوع 

 
ي 0.000( وهستوى الداللة )8.565يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية) هف هستوى الداللة  أقؿ( ٌو

(α ≥ 0.05أي أ ) ا الهىظهات غير ىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 رفضوبذلؾ تـ الهسهِ الوظيفي، الحكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 األولِ.الفرضية 
ا في تهويؿ الهشاريع إهتًلؾ الهتقدـ  وتعزو الباحثة السبب في ذلؾ كوف هف الشروط الواجب توفٌر

وحيث أف الوظائؼ في الهشاريع الههولة  ،لمحصوؿ عمِ التهويؿ الخبري والهعرفة في ىفس الهجاؿ
ا وبالتالي فإف ٌىاؾ تأثير لهتغير الهسهِ الوظيفي  ،هحصورة في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر

 .الهىظهات غير الحكوهية

ث أىً كاف ٌىاؾ تأثيرًا لهتغير الوظيفة حي ،لدرجة الكمية لصالح هىسؽ الهشروعوكاىت الفروؽ في ا 
 بشكؿ كبير هع الهسهِ الوظيفي"هىيؽ هشروع" أكثر هف الهسهيات الوظيفية األخرى.

 نتائج الفرضية الثانية: 

فــي مســتوى فــرص العمــل  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  
ــدعم االالتــي توفرىــا المنظمــات غيــر  ــر حكوميــة ل لمشــاريع النســوية فــي مدينــة رام اهلل يعــزى لمتغي

  المؤىل العممي

هسػػتوى  عمػػِعيىػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتوسػػطات الحسػابية السػػتجابة  الثاىيػػةلفحػص الفرضػػية و 
ػػا الهىظهػػات فػػ حكوهيػػة لػػدعـ الهشػػاريع الىسػػوية فػػي هديىػػة راـ اهلل يعػػزى الغيػػر رص العهػػؿ التػػي توفٌر

ؿ العمهلهتغير   . يالهٌؤ
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:22.4)جدول 
حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى الغير رص العمل التي توفرىا المنظمات ف

 المؤىل العمميلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.30250 3.9524 63 أقؿ هف الثاىوية
 0.29576 3.9801 86 ثاىوية عاهة

 0.27765 3.9977 61 دبمـو
 0.36837 4.1616 244 بكالوريوس
 0.46473 4.2259 43 دراسات عميا

 
ػا الهىظهػات هسػتوى فػوجود فروؽ ظاٌرية فػي  (93.7)يًلحظ هف الجدوؿ رقـ  رص العهػؿ التػي توفٌر

ػؿ العمهػيالهشاريع الىسػوية فػي هديىػة راـ اهلل يعػزى لهتغيػر  حكوهية لدعـالغير  ، ولهعرفػة داللػة الهٌؤ
كهػػا يظٍػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  الفػػروؽ

(1734:) 
رص العمل في مستوى فالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (23.4)لجدو

حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الغير توفرىا المنظمات  التي
 المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.914 5.889 4 3.555 بيف الهجهوعات
 

5.000 
 5.100 492 49.055 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.610 الهجهوع 

 
ي 0.000( وهستوى الداللة )8.914يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية) هف هستوى الداللة  أقؿ( ٌو

(α ≥ 0.05ا ال غير هىظهات ( أي أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
ؿ العمهي، لهتغير  حكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزىال  رفضوبذلؾ تـ الهٌؤ

ؿ العمهي.الفرضية   الثاىية، وكاىت الفروؽ لصالح الهٌؤ
ؿ العمهي هرتبط بىوع العهؿ الذي سيحتمة الشخص ؿ الهطموب  ،وترى الباحثة أف الهٌؤ وبالتالي الهٌؤ

ؿ العمه ي فرصة العهؿ عف دوىًسيكوف لً الحؽ ف في ي وبالتالي فإف ٌىاؾ تأثير لهتغير الهٌؤ
ا الهىظهات غير الحكوهية  .هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

في مستوى فرص العمل التي  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
نشــاط توفرىــا المنظمــات غيــر الحكوميــة لــدعم المشــاريع النســوية فــي مدينــة رام اهلل يعــزى لمتغيــر 

 ةالمنظم

هسػػتوى  عمػػِعيىػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػةلفحػػص الفرضػػية و 
ػػا الهىظهػػات فػػ حكوهيػػة لػػدعـ الهشػػاريع الىسػػوية فػػي هديىػػة راـ اهلل يعػػزى الغيػػر رص العهػػؿ التػػي توفٌر

 . ىشاط الهىظهةلهتغير 

مستوى ل ستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال (:24.4)جدول 
حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى الغير رص العمل التي توفرىا المنظمات ف

 نشاط المنظمةلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نشاط المنظمة

 0.21822 4.5238 53 زراعية
 0.39898 4.3429 65 حرؼ يدوية

 0.46238 4.2653 77 تراثية أعهاؿ
 0.36134 4.0301 89 حقوؽ الهرأة
 0.31751 4.0185 213 أخرى

 
ػا الهىظهػات وجود فروؽ ظاٌرية فػي  (95.7)يًلحظ هف الجدوؿ رقـ  هسػتوى فػرص العهػؿ التػي توفٌر

اللػة ، ولهعرفػة دىشػاط الهىظهػةغير الحكوهية لدعـ الهشػاريع الىسػوية فػي هديىػة راـ اهلل يعػزى لهتغيػر 
كهػػا يظٍػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  الفػػروؽ

(1934:) 
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فـي مسـتوى فـرص العمـل العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (25.4)لجدو
نشـاط يعزى لمتغير  حكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهللالغير ا المنظمات التي توفرى

 المنظمة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.030 5.417 4 1.669 بيف الهجهوعات
 

5.003 
 5.104 492 50.941 داخؿ الهجهوعات 

 496 52.610 الهجهوع 

 
ي 0.003هستوى الداللة )( و 4.030يًلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية) هف هستوى الداللة  أقؿ( ٌو

(α ≥ 0.05 ا الهىظهات غير ( أي أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
ىشاط الهىظهة، وكاىت الفروؽ الحكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 الثالثة.الفرضية  ضرفوبذلؾ تـ  ،لصالح األىشطة الزراعية
ا الهىظه  ،ة هرتبطة بىوع الىشاطوترى الباحثة السبب في ذلؾ كوف ىوعية فرص العهؿ التي توفٌر

ٍا لتتهكف هف لتي يهكف اف تدعهٍا هف خًلؿ اىشطتظهات تٍتـ بتوفير فرص العهؿ اىهحيث أف ال
توى فرص العهؿ التي في هسالىجاح واالستهرار,وبالتالي فإف ٌىاؾ تأثير لهتغير ىشاط الهىظهة 

ا الهىظهات غير الحكوهية  .توفٌر
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 الخامس الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات النتائج

 نتائج الدراسة: 1.5

 اننتبئج انعبمت نهذراست: 1.1.5

، لمهىظهات غير الحكوهية في تدعـ الهشاريع الىسويةأظٍرت الىتائج وجود تأثير بدرجً عالية  أواًل:
 توى يميٍاعمِ أعمِ هس إدارة الهشاريع وبيئة العهؿ( حصوؿ 1.5كها أظٍرت في الجدوؿ رقـ)

وكاىت عمِ  الخبرات والهٍاراتوفي الىٍاية  البراهج والهشاريعوهف ثـ  الهىظهات غير الحكوهية
 الىحو التالي:

واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2.3جدول )
 رام اهلل المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
 الدرجة

 عالية 4.1117 الهىظهات غير الحكوهية 1
 عالية 4.0895 البراهج والهشاريع 2
 عالية 4.0818 الخبرات والهٍارات 3
 عالية 4.1207 إدارة الهشاريع وبيئة العهؿ 4

 عالية 4.0979 الدرجة الكمية
 

واقع الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ  وجود إدارة وبيئة عهؿ جيدتيف في .1
 .الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل

غيػػػػػر الحكوهيػػػػػة عمػػػػػِ تحقيػػػػػؽ إٌػػػػػدافٍا وتقػػػػػديـ الخػػػػػدهات لمفئػػػػػة  الهىظهػػػػػاتحػػػػػرص  .2
الهستٍدفة لكي تىحج في الوصوؿ لمغايات واألٌداؼ التي تأسست هػف أجمٍػا وبالتػالي تحػافظ 

 ؿ بيف ىظيراتٍا.فاعمة ولٍا دور فاع كهىظهةعمِ وجودٌا 
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 ،وجود الحاجة لدى ربات البيوت لمهشاريع لسعيٍـ لإلعتهاد عمِ أىفسٍـ وبىاء ذاتٍـ .3
 التي تٍتـ بالىساء الههولة والهدعوهة يعد كافي ىوعًاها. الهىظهاتوتوفر 

 ضعؼ في توفير التهويؿ يعود لعواهؿ ترجع لسياسة الههوليف الخارجييف.  .4

 تٍتـ بتشغيؿ الهرأي بشكؿ كاؼ.التي البراهج والهشاريع  توفر .5
العهؿ عمِ ىجاح الهشاريع بكافة السبؿ الهتاحة وهىٍا توفير  الهىظهاتسعي  .6

 الدورات التي توفر احتياجات الىسوة في هشاريعٍف.

 .وظروؼ الهرأي واقع هع هىظهات غير الحكوهيةال وهشاريع براهج تًلئـ  .7
وتٍػػتـ بػػذلؾ وتوليػػً  ،شػػكؿ جيػػدب الخبػػرات والهٍػػارات غيػػر الحكوهيػػة الهىظهػػاتتػػوفر  .8

 أٌهية كبيرة.

 الدراسة: أسئمةىتائج  9.9.5

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  2.2.3 

 ؟ واقع المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهللما 
وسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد الذي يعبر عف الهت (134)يًلحظ هف الجدوؿ 
 أف واقػػع الهىظهػػات غيػر الحكوهيػػة التػي تػػدعـ الهشػػاريع الىسػوية فػػي هديىػػة راـ اهللعيىػة الدراسػػة عمػِ 
ػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػِ 53225( واىحػػػػػراؼ هعيػػػػػاري )4359)لمدرجػػػػػة الكميػػػػػةالهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي  واقػػػػػع أف ( ٌو

 جاء بدرجة عالية. الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ

(، يميً هجاؿ 4312عمِ أعمِ هتوسط حسابي ) إدارة الهشاريع وبيئة العهؿوقد حصؿ هجاؿ   
 ، وهف ثـ بعد البراهج والهشاريع، وهف ثـ الخبرات والهٍارات.الهىظهات غير الحكوهية

ٌذا الىوع بحاجة إلدارة جيدة لضهاف ىجاحٍا وترى الباحثة السبب في ذلؾ كوف  الهشاريع هف 
 وتحقيؽ أٌدافٍا وال يكوف ذلؾ إال هف خًلؿ إدارة وبيئة جيدتيف لٍا.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  6.2.3

مستوى فرص العمل التي توفرىا المنظمات غير الحكومية لدعم المشاريع النسوية في مدينة رام ما 
 ؟ اهلل
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الذي يعبر عف الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية السػتجابات أفػراد  (634)يًلحظ هف الجدوؿ 
ا الهىظهات غيػر الحكوهيػة لػدعـ الهشػاريع الىسػوية هستوى عيىة الدراسة عمِ  فرص العهؿ التي توفٌر
ػػذا يػػدؿ 53325( واىحػػراؼ هعيػػاري )4352)لمدرجػػة الكميػػةالهتوسػػط الحسػػابي  فػػي هديىػػة راـ اهلل أف ( ٌو

ا الهىظهات غير الحكوهية لػدعـ الهشػاريع الىسػوية فػي هديىػة هستوى أف ِ عم فرص العهؿ التي توفٌر
 راـ اهلل جاء بدرجة عالية.

ػا تمػؾ الهىظهػات تػوفري هػف هختصػيف  ولهػف ،وتػرى الباحثػة السػبب فػي ذلػؾ لتىػوع الهشػاريع التػي توفٌر
 الهشاريع التي تهولٍا.وعهمٍا بشكؿ جدي عمِ اىجاح  ،وبراهج وىهاذج هتطورة عالهياً 

 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال   3.1.5

ىل يوجد دور لممنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في توفير فرص العمل لممرأة 
 ؟  في مدينة رام اهلل

 تـ تحويمً لمفرضية التالية: عف ٌذا السؤاؿ لإلجابة

بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة ( α ≥ 0.05وى الداللة )ذات داللة احصائية عند مست عالقةوجد ت
 .التي تدعم المشاريع النسوية وتوفير فرص العمل لممرأة في مدينة رام اهلل

أظٍرت الىتائج وجود عًلقة بيف الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية وتوفير فرص 
 رضية.العهؿ لمهرأة في هديىة راـ اهلل، وبذلؾ تـ قبوؿ الف

 : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال   4.1.5

ما ىو تأثير المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في خمق فرص عمل لممرأة في 
 مدينة رام اهلل ؟

أظٍرت الىتائج  وجود تأثير الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في خمؽ فرص 
 راـ اهلل، وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية.عهؿ لمهرأة في هديىة 
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 : الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال   5.1.4

 حسب دور المنظمات غير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهللختمف يىل 
 ؟ متغيرات )المسمى الوظيفي، المؤىل العممي، نشاط المنظمة(

 التالية: لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات

 نتائج الفرضية األولى: 

فــي دور المنظمــات غيــر  (α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
 "المسمى الوظيفيالحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

حكوهية التي تدعـ الهشاريع الير أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور الهىظهات غأظٍرت الىتائج  
الفرضية  رفضوبذلؾ تـ الهسهِ الوظيفي. وكذلؾ لمهجاالت، الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 األولِ.

 نتائج الفرضية الثانية: 

فــي دور المنظمــات غيــر  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "
 "المؤىل العمميمشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الحكومية التي تدعم ال

حكوهية التي تدعـ الهشاريع الأىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور الهىظهات غير أظٍرت الىتائج  
ؿ العمهيالىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير   الثاىية.الفرضية  رفضوبذلؾ تـ  ،الهٌؤ

  نتائج الفرضية الثالثة:

فــي دور المنظمــات غيــر  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "
 " نشاط المنظمةالحكومية التي تدعم المشاريع النسوية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور الهىظهات غير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع أظٍرت الىتائج  
 الثالثة.الفرضية  رفضوبذلؾ تـ  ،ىشاط الهىظهةالىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 
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 : السادسالنتائج المتعمقة بالسؤال   6.1.4

مستوى فرص العمل التي توفرىا المنظمات غير الحكومية لدعم المشاريع النسوية في ختمف يىل 
 ؟ىل العممي، نشاط المنظمة(متغيرات )المسمى الوظيفي، المؤ  حسب مدينة رام اهلل

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

في مستوى فرص العمل التي  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
المسـمى لمتغيـر  توفرىا المنظمات غير الحكوميـة لـدعم المشـاريع النسـوية فـي مدينـة رام اهلل يعـزى

 الوظيفي

ا الهىظهات غير أظٍرت الىتائج   أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 رفضوبذلؾ تـ الهسهِ الوظيفي، الحكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 األولِ.الفرضية 

 نتائج الفرضية الثانية: 

فــي مســتوى فــرص العمــل  (α ≥ 0.05) ت داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةتوجــد فــروق ذاال  
ــر الالتــي توفرىــا المنظمــات غيــر  ــدعم المشــاريع النســوية فــي مدينــة رام اهلل يعــزى لمتغي حكوميــة ل

  المؤىل العممي

ا الهىظهات الغير في أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا أظٍرت الىتائج   هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
ؿ العمهي، وهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير حك  رفضوبذلؾ تـ الهٌؤ

 الثاىية.الفرضية 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

في مستوى فرص العمل التي  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
نشــاط ســوية فــي مدينــة رام اهلل يعــزى لمتغيــر توفرىــا المنظمــات غيــر الحكوميــة لــدعم المشــاريع الن

 المنظمة
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ا الهىظهات غير أظٍرت الىتائج   أىً توجد فروؽ دالة إحصائيًا في هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 رفضوبذلؾ تـ ىشاط الهىظهة، الحكوهية لدعـ الهشاريع الىسوية في هديىة راـ اهلل يعزى لهتغير 

 الثالثة.الفرضية 

 سة توصيات الدرا 2.5

هف خًلؿ  غير الحكوهية في دعـ الهشاريع الىسوية الهىظهاتهتخذي القرار في هف أجؿ هساعدة 
بيف البدائؿ الهتاحة وتحديد البديؿ األفضؿ إلتخاذ  توفر الهعموهات التي تساعد اإلدارة عمِ الهفاضمة

وفي ضوء تحميؿ  .بشكؿ عاـرعاية ودعـ الهشاريع تسٍيؿ طرؽ ووسائؿ ، باإلضافة لالقرارات الرشيدة
غير  الهىظهاتقترح هجهوعة هف التوصيات لصاىعي القرار في ت ةىتائج الدراسة، فإف الباحث

 ، أٌهٍا:ذات العًلقة الحكوهية
أهاـ التهويؿ لمهشاريع الهٍارات والخبرات(  ،الهالية ،)اإلدارية هعوقاتضرورة التغمب عمِ ال .1

ا. ،الىسوية  السياسية هىٍا وغيٌر
 .فع هستوى تقديـ الخدهات الهتعمقة بتقديـ الهٍارات والخبرة لمىساء الهستفيداتالعهؿ عمِ ر  .2
 .لً هف تأثير عمِ ىجاح واستهرار الهشاريع امِ الهسهِ الوظيفي لمهستفيدات لهالتركيز ع .3
ؿ العمهي لمهستفيدات لهااإلٌته .4  .لً تأثير في ىجاح الهشاريع اـ بالهٌؤ
التي لٍا دور  الدعـ اإلداري( ،الدعـ الهالي ،التدريب)الهىظهاتالعهؿ عمِ تفعيؿ ألىشطة   .5

 .في خمؽ فرص عهؿ لمهرأي
 والذي والتسويؽ لمهىتجات في هٍارات إدارة األعهاؿ العهؿ عمِ تطوير برىاهج تدريبي شاهؿ .6

ف ليتهكف هف إدارة هشاريعٍف.  بإستطاعتة رفع هستوى الهتدربات وتطويٌر
عفاءات ضريبية  ،ف البمديةتكاليؼ التراخيص ه تقديـ الدعـ لمهشاريع هف خًلؿ تخفيض .7 وا 

 ًلت في اإلجراءات والهعاهًلت.وتسٍي
العهؿ عمِ خمؽ هىظوهة هالية هدعوهة بشكؿ هحمي ودولي قادرة عمِ توفير الدعـ الهالي  .8

 لهختمؼ الهشاريع الهالية بشكؿ هستهر.
ؼ فيً جهيع تتحال ،تأسيس اتحاد هؤسساتي هٍتـ بدعـ الهشاريع الىسوية بشكؿ خاص .9

الهىظهات عير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية لبىاء صورة هشتركة هوحدة بيىٍـ تعهؿ 
 عمِ رفع هستوى الدعـ الهالي واالداري والهٍىي لهثؿ ٌذة الهشاريع.
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ًلت والدعـ يالعهؿ عمِ سف قواىيف وتشريعات تخدـ الهشاريع الىسوية وتهىحٍا التسٍ .10
 الحكوهي.

ىشاط  ربطهف قبؿ الجٍات ذات الصمة لصيرة الهدى وطويمة الهدى سياسات قبىاء  .11
 .بالخطط التىهوية وسوؽ العهؿالهىظهات غير الحكوهية 

التعميهية الفمسطيىية عهمية إثراء الهىٍاج الفمسطيىي بالوسائؿ  الهىظهاتتبىي  .12
رفي في هجاؿ التعميهية الهىٍجية هىٍا وغير الهىٍجية التي تساعد في رفع هستوى العمهي والهع

دارة الهشاريع الفردية. الهىظهات  غير الحكوهية هف جٍة وهف جٍة أخرى في تأسيس وا 
ستخدان هتغيرات أخرُ إبو ىفس الهَضَعؿ دراسات أخرُ حَاء ضرَرة إجر .13

 ؿ.َلفترات اختبار أطَ هىظهاتالاء لقياس أد

 توصيات خاصة بالمنظمات غير الحكومية

عهػؿ الهؤسسػي فػي الهىظهػات األٌميػة الفمسػطيىية وتوسػيع قواعػدٌا ضرورة تطػوير اسػتراتيجيات ال -1
الجهاٌيريػػة وضػػبط أجىػػدتٍا الوطىيػػة بهػػا يػػتًلءـ واحتياجػػات الشػػعب الفمسػػطيىي وأولوياتػػً. إف السػػياج 
األٌػػـ لمهىظهػػات فػػي وجػػً العػػدواف الهتكػػرر عمػػِ هىجزاتٍػػا وأعضػػائٍا ٌػػو الشػػعب الهػػىظـ واإلىغػػراس 

 ت االجتهاعية الهختمفة وتمبية احتياجاتٍا.الفعمي في ٌهـو القطاعا

تطػػوير التىسػػيؽ وتوحيػػد جٍػػود الهىظهػػات األٌميػػة. وهػػع أف ٌػػذي الػػدعوة تبػػدو بعيػػدة الهىػػاؿ ىظػػرًا  -2
لحالػػة التقسػػػيـ والعػػزؿ وفػػػرض الحصػػار الهتكػػػرر عمػػِ الهػػػدف والقػػرى، إال أف ٌػػػذا الٍػػدؼ يبقػػػِ قائهػػػًا 

العًلقػػة هػػع الهىظهػػات العربيػػة والدوليػػة يجػػب أف يقػػع  عىػػدها تسػػىح الفرصػػة بػػذلؾ. كػػذلؾ فػػاف تىسػػيؽ
ػا وفػي  ضهف استراتيجية شاهمة هوحدة تأخذ باالعتبار االستفادة هف الخبرات العالهية والعربية وتطويٌر

 ذات الوقت وضع األولويات الوطىية عمِ أجىدة الهىظهات األٌمية.

لػػؾ بعقػػد ٌيئاتٍػػا العهوهيػػة الجتهاعاتٍػػا إشػػاعة وتعزيػػز الديهوقراطيػػة الداخميػػة فػػي الهىظهػػات، وذ -3
ػػا وتعػػديؿ وتحػػديث براهجٍػػا. ٌػػذي القاعػػدة الذٌبيػػة  كمهػػا سػػىحت الفرصػػة وتقيػػيـ تجربتٍػػا وتجديػػد كوادٌر

 التي تشكؿ لمهىظهات األٌمية حصىًا هىيعًا يمتؼ حولً الهشاركوف ويحهوىً هف كؿ اعتداء.

تكزًا رئيسػيًا لمحفػاظ عمػِ الٍويػة الوطىيػة هػف اصبح عهؿ الهىظهات األٌمية في عصرىا الراٌف هر  -4
التبديػػد وهخػػاطر اإللغػػاء. فٍػػي تشػػكؿ اآلف عمػػِ الهسػػتوى العػػالهي قػػوة ال يسػػتٍاف بٍػػا لمضػػغط عمػػِ 



 
 

88 
 

القػػرار الرسػػهي فػػي الهسػػتويات االقتصػػادية والسياسػػية. ولعػػؿ فػػي عهػػؿ الهىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىية 
يػػة الهسػػتقمة وبحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيىي فػػي صػػياىة ثقافتػػً هعػػاىي اكثػػر وضػػوحًا لمتهسػػؾ بالٍويػػة الوطى

 وحضارتً العريقة.

ػػا ودهجٍػػا  -5 تفعيػػؿ دور الهػػرأة فػػي الهجتهػػع وذلػػؾ هػػف خػػًلؿ اشػػراكٍا فػػي األعهػػاؿ التطوعيػػة وغيٌر
 بشرائح الهجتهع الهختمفة.

تعصػػؼ العهػػؿ عمػػِ توعيػػة و تثقيػػؼ الهػػرأة الفمسػػطيىية لهقاوهػػة أسػػباب االىحػػراؼ التػػي أصػػبحت  -6
 بالشباب في اآلوىة األخيرة.

دعػػػـ وتطػػػػوير الهىظهػػػات التػػػػي تعىػػػػِ بػػػالهرأة، ألف الهػػػػرأة ٌػػػي عهػػػػاد األسػػػػرة حتػػػِ يتىسػػػػِ لتمػػػػؾ  -7
 الهىظهات تطوير قدرات الهرأة و تٍيئتٍا لتواكب هع الرجؿ هراحؿ بىاء الوطف.
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 المالحق 4.5

 ( :استبانة الدراسة 1.5رقم ) ممحق

 أبوديس –جاهعة القدس 

 كمية الدراسات العميا 

 هعٍد االدارة واالقتصاد 

 

 

 السًلـ عميكـ ورحهة اهلل وبركاتً،

 دور المنظمات غير الحكومية في خمق فرص عمل لممرأة بإجراء دراسة بعىواف " ًقـو الباحثت

لمحصوؿ عمِ درجة الهاجستير في ادارة االعهاؿ هف  "ع النسوية في مدينة رام اهلل_ منظمات دعم المشاري
 جاهعة القدس.

هف حضرتكـ هراعاة الهوضوعية والهصداقية في تعبئة اإلستباىة عمها بأىً سيتـ هراعاة السرية  يرجِ
 ث العمهي فقط.في البياىات التي ستدلي/ستدليف بٍا وأف ٌذي البياىات سيتـ استخداهٍا ألغراض البح

 ولكـ هىي جزيؿ الشكر والتقدير

 

 :ًالباحث                                               ة:الهشرؼ عمِ الرسال    

   أبوغيث الطالبة جىاف                           الدكتور سهير حزبوف                  
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 ل خصائص المستجيب:القسم األول: يتكون من مجموعة من االسئمة تتناو

 : يالوظيفالمسمى  - أ
 

    ةداريإ                               تنفُذٌ ٍذَز                     
 ٍشزوع ةهدير                               بزنبٍج ٍنسق                     

 

 أخزي              ٍشزوع                           ٍنسق                              

 

 المؤىل العممي:  -ب

       دبمـو                          ثاىوية عاهة          هاقبؿ الثاىوية                             

 دراسات عميا                       بكالوريوس      

          

 نشاط المنظمة التي تنتمي إلييا:  -ج        

 حقوؽ الهرأي        أخرى   حرؼ يدوية           أعهاؿ تراثية          زراعية                         
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 :  الهىظهات غير الحكوهية دور يتكوف هف هجهوعة هف الفقرات التي تقيس : الثانيالقسم 

هف قبؿ هجهوعة هف الىاس في اطار هؤسسات غير حكوهية وغير ٌادفة لمربح، أىشئت  : المنظمات غير الحكومية
 ًالهجتهع الهدىي، يعهموف هف أجؿ ٌدؼ هحدد لخدهة ورفاٌية الهجتهع، واف لبعض براهجٍا عائد هادي لكىً يوج

 الهؤسسة بشكؿ أساسي.الهىظهة أو لمهساعدة عمِ تهويؿ ىشاط 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة

ارفض  ارفض محايد موافق

 بشدة

 لحكوميةالمنظمات غير ا  -أ
 أهذافهب تحقُق إىً  هىظهات غير الحكوهيةال تسؼً .1

 اىََىه غبَبث ػن اىنظز بغض
     

إلستيعاب أكبر عدد  هىظهات غير الحكوهيةتسعِ ال .2
 ههكف هف الىساء في الهشاريع والبراهج

     

ٌىالؾ سٍولة في وصوؿ الهىظهات غير الحكوهية الِ  .3
لحصوؿ عمِ فرصة اربات البيوت التي تسعِ الِ 
ىشاء هشاريع خاصة  عهؿ وا 

     

هنالك سهولة فً وصول ربات البٌوت الى مقرات  .4

 المنظمات غٌر الحكومٌة والتواصل معها
     

ٌىاؾ سٍولة في توفير التهويؿ الخارجي الًلـز  .5
 غير الحكوهية لمهىظهات

     

تشارؾ الهىظهات غير الحكوهية الىساء  .6
 اعداد خطط ٌدة الهىظهات الهستٍدفات في

     

 البرامج والمشاريع                                            -ب

دورات تتىاسب هع توفر  الهىظهات غير الحكوهية .1
 طبيعة الهرأي

     

تتىاسب براهج تطوير الهىظهات غير الحكوهية هع  .2
 تطمعاتٍا الهستقبمية

     

دورات تتىاسب هع ها  حكوهيةالهىظهات غير التوفر  .3
 يًلئـ احتياجات الهرأي في سوؽ العهؿ

     

 ٍغ هىظهات غير الحكوهيةال وٍشبرَغ ٍج زاب تتالئٌ .4

 الهرأي وظزوف واقغ

     

 اىَشبرَغ بذػٌالهىظهات غير الحكوهية تقـو  .5

 اىتنَىَت أهذافهب ػن اىنظز بغض

     

     هج تدريب برا الهىظهات غير الحكوهيةتستخدـ  .6
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 هتخصصة
عمِ التىويع في  هىظهات غير الحكوهيةتعهؿ ال .7

 الهشاريع التي تدعـ عهمية خمؽ فرص العهؿ لمهرأي

     

 الهىظهات غير الحكوهيةهنالك معاٌٌر محددة تتبعها  .8
 التً سٌتم تقدٌم الدعم لها في اختيار الهشاريع

     

فعاؿ في إىشاء بدور  هىظهات غير الحكوهيةتقـو ال .9
 الهشاريع الىسوية

     

تقوم المنظمات غٌر الحكومٌة بتطوٌر استراتٌجٌات  .15

 مناسٌة لتنفٌذ البرامج النسوٌة
     

 هشاريع ذات جدوى الهىظهات غير الحكوهيةتدعـ  .11

 اقتصادٌة

     

      تقـو الهىظهات غير الحكوهية بهتابعة عهؿ الهشاريع  .12

 الخبرات والميارات                                              -ج

توفر الهىظهات غير الحكوهية جهيع هصادر  .1
الهعموهات الًلزهة والضرورية التي تحتاجٍا الهشاريع 

 الىسويً

     

ورشات عهؿ هشتركة  هىظهات غير الحكوهيةتوفر ال .2
 هع هىظهات ىظيرة لتطوير هٍارات وخبرات الىساء

     

توفر الهىظهات غير الحكوهية الهختصيف الًلزهييف  .3
 والضرورييف الذيف تحتاجٍـ الهشاريع الىسويً

     

براهج بإستهرار لتطوير  هىظهات غير الحكوهيةتوفر ال .4
 هٍارات وخبرات الىساء

     

تقـو الهىظهات غير الحكوهية بتبادؿ الخبرات هع  .5
 االطراؼ ذات العًلقة

     

تفيد الهىظهات غير الحكوهية  هف الدروس والعبر تس .6
 ىتيجة تىفيد الهشاريع الىسوية

     

 إدارة المشاريع وبيئة العمل                                        -د

الىساء في إعداد خطط  الهىظهات غير الحكوهيةتساعد  .1
 العهؿ

     

ارة الىساء في إد الهىظهات غير الحكوهية تساعد .2
 العهميات لمهشاريع

     

توفر الهىظهات غير الحكوهية ىهاذج إلدارة  .3
 الهشاريع هتطوري عالهياً 
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في ىٍيئة بيئة عهؿ  الهىظهات غير الحكوهيةتساعد  .4
 هىاسبة لمهشاريع الىسوية

     

الظروؼ البيئية  الهىظهات غير الحكوهيةتٍيء  .5
 الهساعدة لىجاح الهشاريع الىسوية

     

افرص العهؿ تقيس هستوى يتكوف هف هجهوعة هف الفقرات التي  : الثانيالقسم   : الهىظهات غير الحكوهية التي توفٌر

عهؿ الهرأة ٌو اىخراط الهرأة في الوظائؼ واألعهاؿ الهىاسبة لقدراتٍا الجسدية والىفسية في هختمؼ الهجاالت  فرص العمل :
دؼ العهؿ ٌو تحسيف  ،خبيرة تجهيؿ أو سكرتارية وهوظفة في بعض األعهاؿ اإلدارية ،ههرضة ،هثؿ عهمٍا كهعمهة ،الهتاحة ٌو

 .الجاىب الهادي الذي يعزز قدرتٍا عمِ هواجٍة األعباء والصعوبات التي تهر بٍا

 فرص العمل     

ا الهىظهات غير الحكوهية  .1 فرص العهؿ التي توفٌر
جاالت اله الجسدية في هختمؼ الهرأي هىاسبة لقدرات

 الهتاحة

     

ا الهىظهات غير الحكوهية  .2 فرص العهؿ التي توفٌر
الىفسية في هختمؼ الهجاالت  ظروؼ الهرأيهىاسبة ل
 الهتاحة

     

ا الهىظهات غير الحكوهية  .3 فرص العهؿ التي توفٌر
تحسيف الجاىب الهادي الذي يعزز قدرتٍا تعهؿ عمِ 

 عمِ هواجٍة األعباء 

     

المنظمات غٌر الحكومٌة بدور فاعل فً خلق  تقوم ر  .4

 فرص عمل للمرأة 

     

ا ال .5  هىظهات غير الحكوهيةفرص العهؿ التي توفٌر
 لمهرأي كافية

     

فرص عهؿ هًلئهة  هىظهات غير الحكوهيةالتوفر  .6
 لهتطمبات الهرأي

     

فرص عهؿ هًلئهة  هىظهات غير الحكوهيةالتوفر  .7
 لطبيعة الهرأي

 

     

 هًلحظات اخرى تود اضافتٍا:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وىنٌ ٍنٍ جشَو اىشنز واىتقذَز
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 LSD)( جداول)2.5مرفق رقم)

متوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ( لممقارنات البعدية بـين الLSD(: نتائج اختبار )1.5الجدول )
 حسب متغير المسمى الوظيفي

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

المنظمات 
غير 

 الحكومية

56389. إدارية هدير تىفيذي
*

 .000 

 073. 32083. هىسؽ برىاهج

 259. 18889. هديرة هشروع

 291. 17879. هىسؽ هشروع

54676. أخرى
*

 .000 

56389.- هدير تىفيذي إدارية
*

 .000 

 058. 24306.- هىسؽ برىاهج

37500.- هديرة هشروع
*

 .001 

38510.- هىسؽ هشروع
*

 .001 

 795. 01713.- أخرى

 073. 32083.- هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

 058. 24306. إدارية

 357. 13194.- هديرة هشروع

 330. 14205.- هىسؽ هشروع

22592. أخرى
*

 .044 

 259. 18889.- هدير تىفيذي هديرة هشروع

37500. إدارية
*

 .001 
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 357. 13194. هىسؽ برىاهج

 939. 01010.- هىسؽ هشروع

35787. أخرى
*

 .000 

 291. 17879.- هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

38510. إدارية
*

 .001 

 330. 14205. جهىسؽ برىاه

 939. 01010. هديرة هشروع

36797. أخرى
*

 .000 

54676.- هدير تىفيذي أخرى
*

 .000 

 795. 01713. إدارية

22592.- هىسؽ برىاهج
*

 .044 

35787.- هديرة هشروع
*

 .000 

36797.- هىسؽ هشروع
*

 .000 

البرامج 
 والمشاريع

34236. إدارية هدير تىفيذي
*

 .007 

 561. 08542. هىسؽ برىاهج

 968. 00556. هديرة هشروع

 974. 00455.- هىسؽ هشروع

29477. أخرى
*

 .011 

34236.- هدير تىفيذي إدارية
*

 .007 

25694.- هىسؽ برىاهج
*

 .015 

33681.- هديرة هشروع
*

 .000 

34691.- هىسؽ هشروع
*

 .000 
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 379. 04759.- أخرى

 561. 08542.- هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

25694. إدارية
*

 .015 

 497. 07986.- هديرة هشروع

 453. 08996.- هىسؽ هشروع

20936. أخرى
*

 .023 

 968. 00556.- هدير تىفيذي هديرة هشروع

33681. إدارية
*

 .000 

 497. 07986. هىسؽ برىاهج

 925. 01010.- هىسؽ هشروع

28922. أخرى
*

 .000 

 974. 00455. هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

34691. إدارية
*

 .000 

 453. 08996. هىسؽ برىاهج

 925. 01010. هديرة هشروع

29932. أخرى
*

 .000 

29477.- هدير تىفيذي أخرى
*

 .011 

 379. 04759. إدارية

20936.- هىسؽ برىاهج
*

 .023 

28922.- هديرة هشروع
*

 .000 

29932.- هىسؽ هشروع
*

 .000 

 256. 16944. إدارية هدير تىفيذيالخبرات 
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 923. 01667. هىسؽ برىاهج والميارات

 945. 01111.- هديرة هشروع

 291. 17273.- هىسؽ هشروع

 133. 20526. أخرى

 256. 16944.- هدير تىفيذي إدارية

 217. 15278.- هىسؽ برىاهج

 092. 18056.- هديرة هشروع

34217.- هىسؽ هشروع
*

 .002 

 573. 03582. أخرى

 923. 01667.- هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

 217. 15278. إدارية

 841. 02778.- هديرة هشروع

 179. 18939.- هىسؽ هشروع

 082. 18860. أخرى

 945. 01111. هدير تىفيذي هديرة هشروع

 092. 18056. إدارية

 841. 02778. هىسؽ برىاهج

 202. 16162.- هىسؽ هشروع

21637. أخرى
*

 .015 

 291. 17273. هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

34217. إدارية
*

 .002 

 179. 18939. هىسؽ برىاهج
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 202. 16162. هديرة هشروع

37799. أخرى
*

 .000 

 133. 20526.- هدير تىفيذي أخرى

 573. 03582.- إدارية

 082. 18860.- هىسؽ برىاهج

21637.- هديرة هشروع
*

 .015 

37799.- هىسؽ هشروع
*

 .000 

إدارة 
المشاريع 
وبيئة 
 العمل

 126. 24333. إدارية هدير تىفيذي

 724. 06500.- هىسؽ برىاهج

 601. 09000.- هديرة هشروع

 479. 12364. هىسؽ هشروع

 075. 25931. أخرى

 126. 24333.- هدير تىفيذي إدارية

30833.- هىسؽ برىاهج
*

 .020 

33333.- هديرة هشروع
*

 .004 

 310. 11970.- هىسؽ هشروع

 814. 01598. أخرى

 724. 06500. هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

30833. إدارية
*

 .020 

 866. 02500.- هديرة هشروع

 210. 18864. هىسؽ هشروع

32431. خرىأ
*

 .005 
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 601. 09000. هدير تىفيذي هديرة هشروع

33333. إدارية
*

 .004 

 866. 02500. هىسؽ برىاهج

 114. 21364. هىسؽ هشروع

34931. أخرى
*

 .000 

 479. 12364.- هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

 310. 11970. إدارية

 210. 18864.- هىسؽ برىاهج

 114. 21364.- هديرة هشروع

 170. 13568. أخرى

 075. 25931.- هدير تىفيذي أخرى

 814. 01598.- إدارية

32431.- هىسؽ برىاهج
*

 .005 

34931.- هديرة هشروع
*

 .000 

 170. 13568.- هىسؽ هشروع

الدرجة 
 الكمية

33534. إدارية هدير تىفيذي
*

 .001 

 441. 09397. هىسؽ برىاهج

 836. 02356. شروعهديرة ه

 858. 02069. هىسؽ هشروع

32228. أخرى
*

 .001 

33534.- هدير تىفيذي إدارية
*

 .001 

24138.- هىسؽ برىاهج
*

 .006 
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31178.- هديرة هشروع
*

 .000 

31466.- هىسؽ هشروع
*

 .000 

 771. 01307.- أخرى

 441. 09397.- هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

24138. إدارية
*

 .006 

 471. 07040.- هديرة هشروع

 461. 07328.- هىسؽ هشروع

22831. أخرى
*

 .003 

 836. 02356.- هدير تىفيذي هديرة هشروع

31178. إدارية
*

 .000 

 471. 07040. هىسؽ برىاهج

 974. 00287.- هىسؽ هشروع

29871. أخرى
*

 .000 

 858. 02069.- هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

31466. إدارية
*

 .000 

 461. 07328. هىسؽ برىاهج

 974. 00287. هديرة هشروع

30159. أخرى
*

 .000 

32228.- هدير تىفيذي أخرى
*

 .001 

 771. 01307. إدارية

22831.- هىسؽ برىاهج
*

 .003 

29871.- هديرة هشروع
*

 .000 

30159.- هىسؽ هشروع
*

 .000 
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( لممقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة LSD(: نتائج اختبار )2.5الجدول )
 حسب متغير المؤىل العممي

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

المنظمات 
غير 

 الحكومية

أقؿ هف 
 الثاىوية

 568. 02972.- ثاىوية عاهة

 955. 00250.- دبمـو

20674.- بكالوريوس
*

 .000 

28165.- دراسات عميا
*

 .000 

 568. 02972. أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة

 489. 02721. دبمـو

17702.- بكالوريوس
*

 .001 

25194.- دراسات عميا
*

 .000 

 955. 00250. أقؿ هف الثاىوية دبمـو

 489. 02721.- ثاىوية عاهة

20423.- بكالوريوس
*

 .000 

27915.- دراسات عميا
*

 .000 

20674. أقؿ هف الثاىوية بكالوريوس
*

 .000 

17702. ثاىوية عاهة
*

 .001 

20423. دبمـو
*

 .000 

 231. 07491.- دراسات عميا

28165. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .000 
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25194. ثاىوية عاهة
*

 .000 

27915. دبمـو
*

 .000 

 231. 07491. كالوريوسب

البرامج 
 والمشاريع

أقؿ هف 
 الثاىوية

11465. ثاىوية عاهة
*

 .005 

10214. دبمـو
*

 .003 

13113.- بكالوريوس
*

 .003 

22062.- دراسات عميا
*

 .000 

11465.- أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة
*

 .005 

 682. 01251.- دبمـو

24577.- بكالوريوس
*

 .000 

33527.- راسات عمياد
*

 .000 

10214.- أقؿ هف الثاىوية دبمـو
*

 .003 

 682. 01251. ثاىوية عاهة

23327.- بكالوريوس
*

 .000 

32276.- دراسات عميا
*

 .000 

13113. أقؿ هف الثاىوية بكالوريوس
*

 .003 

24577. ثاىوية عاهة
*

 .000 

23327. دبمـو
*

 .000 

 065. 08950.- دراسات عميا

22062. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .000 

33527. ثاىوية عاهة
*

 .000 

32276. دبمـو
*

 .000 
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 065. 08950. بكالوريوس

الخبرات 
 والميارات

أقؿ هف 
 الثاىوية

14458. ثاىوية عاهة
*

 .003 

 111. 06620. دبمـو

15647.- بكالوريوس
*

 .003 

16550.- دراسات عميا
*

 .004 

14458.- أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة
*

 .003 

07838.- دبمـو
*

 .033 

30105.- بكالوريوس
*

 .000 

31008.- دراسات عميا
*

 .000 

 111. 06620.- أقؿ هف الثاىوية دبمـو

07838. ثاىوية عاهة
*

 .033 

22268.- بكالوريوس
*

 .000 

23170.- دراسات عميا
*

 .000 

15647. أقؿ هف الثاىوية الوريوسبك
*

 .003 

30105. ثاىوية عاهة
*

 .000 

22268. دبمـو
*

 .000 

 877. 00902.- دراسات عميا

16550. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .004 

31008. ثاىوية عاهة
*

 .000 

23170. دبمـو
*

 .000 

 877. 00902. بكالوريوس

 932. 00450. ثاىوية عاهةأقؿ هف إدارة 
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المشاريع 
وبيئة 

لعملا  

 543. 02739.- دبمـو الثاىوية

18886.- بكالوريوس
*

 .001 

28387.- دراسات عميا
*

 .000 

 932. 00450.- أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة

 425. 03189.- دبمـو

19337.- بكالوريوس
*

 .000 

28837.- دراسات عميا
*

 .000 

 543. 02739. هف الثاىويةأقؿ  دبمـو

 425. 03189. ثاىوية عاهة

16148.- بكالوريوس
*

 .000 

25648.- دراسات عميا
*

 .000 

18886. أقؿ هف الثاىوية بكالوريوس
*

 .001 

19337. ثاىوية عاهة
*

 .000 

16148. دبمـو
*

 .000 

 135. 09501.- دراسات عميا

28387. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .000 

28837. ثاىوية عاهة
*

 .000 

25648. دبمـو
*

 .000 

 135. 09501. بكالوريوس

الدرجة 
 الكمية

أقؿ هف 
 الثاىوية

07198. ثاىوية عاهة
*

 .033 

 077. 05072. دبمـو

16197.- بكالوريوس
*

 .000 
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23275.- دراسات عميا
*

 .000 

07198.- أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة
*

 .033 

 403. 02126.- دبمـو

23395.- بكالوريوس
*

 .000 

30473.- دراسات عميا
*

 .000 

 077. 05072.- أقؿ هف الثاىوية دبمـو

 403. 02126. ثاىوية عاهة

21269.- بكالوريوس
*

 .000 

28347.- دراسات عميا
*

 .000 

16197. أقؿ هف الثاىوية بكالوريوس
*

 .000 

23395. ة عاهةثاىوي
*

 .000 

21269. دبمـو
*

 .000 

 080. 07078.- دراسات عميا

23275. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .000 

30473. ثاىوية عاهة
*

 .000 

28347. دبمـو
*

 .000 

 080. 07078. بكالوريوس
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ت الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ( لممقارنات البعدية بـين المتوسـطاLSD(: نتائج اختبار )3.5الجدول )
 حسب متغير نشاط المنظمة

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

المنظمات 
غير 

 الحكومية

50000. حرؼ يدوية زراعية
*

 .036 

59524. أعهاؿ تراثية
*

 .008 

61404. حقوؽ الهرأة
*

 .002 

55616. أخرى
*

 .003 

50000.- زراعية ةحرؼ يدوي
*

 .036 

 617. 09524. أعهاؿ تراثية

 485. 11404. حقوؽ الهرأة

 701. 05616. أخرى

59524.- زراعية أعهاؿ تراثية
*

 .008 

 617. 09524.- حرؼ يدوية

 896. 01880. حقوؽ الهرأة

 752. 03908.- أخرى

61404.- زراعية حقوؽ الهرأة
*

 .002 

 485. 11404.- حرؼ يدوية

 896. 01880.- أعهاؿ تراثية

 447. 05788.- أخرى

55616.- زراعية أخرى
*

 .003 

 701. 05616.- حرؼ يدوية
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 752. 03908. أعهاؿ تراثية

 447. 05788. حقوؽ الهرأة

الخبرات 
 والميارات

 729. 07778. حرؼ يدوية زراعية

 232. 25397. أعهاؿ تراثية

 069. 34795. الهرأةحقوؽ 

37029. أخرى
*

 .038 

 729. 07778.- زراعية حرؼ يدوية

 329. 17619. أعهاؿ تراثية

 081. 27018. حقوؽ الهرأة

29251. أخرى
*

 .035 

 232. 25397.- زراعية أعهاؿ تراثية

 329. 17619.- حرؼ يدوية

 490. 09398. حقوؽ الهرأة

 321. 11632. أخرى

 069. 34795.- زراعية حقوؽ الهرأة

 081. 27018.- حرؼ يدوية

 490. 09398.- أعهاؿ تراثية

 757. 02234. أخرى

37029.- زراعية أخرى
*

 .038 

29251.- حرؼ يدوية
*

 .035 

 321. 11632.- أعهاؿ تراثية

 757. 02234.- حقوؽ الهرأة
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الدرجة 
 الكمية

 085. 28276. حرؼ يدوية زراعية

38916. أعهاؿ تراثية
*

 .012 

40290. حقوؽ الهرأة
*

 .004 

38765. أخرى
*

 .003 

 085. 28276.- زراعية حرؼ يدوية

 418. 10640. أعهاؿ تراثية

 287. 12015. حقوؽ الهرأة

 298. 10489. أخرى

38916.- زراعية أعهاؿ تراثية
*

 .012 

 418. 10640.- حرؼ يدوية

 890. 01374. حقوؽ الهرأة

 986. 00151.- أخرى

40290.- زراعية حقوؽ الهرأة
*

 .004 

 287. 12015.- حرؼ يدوية

 890. 01374.- أعهاؿ تراثية

 771. 01525.- أخرى

38765.- زراعية أخرى
*

 .003 

 298. 10489.- حرؼ يدوية

 986. 00151. أعهاؿ تراثية

 771. 01525. حقوؽ الهرأة
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( لممقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة LSD(: نتائج اختبار )4.5الجدول )
 حسب متغير المؤىل العممي

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 597. 02769.- ثاىوية عاهة أقؿ هف الثاىوية

 311. 04528.- دبموـ

20921.- ريوسبكالو 
*

 .000 

27353.- دراسات عميا
*

 .000 

 597. 02769. أقؿ هف الثاىوية ثاىوية عاهة

 657. 01759.- دبموـ

18153.- بكالوريوس
*

 .001 

24585.- دراسات عميا
*

 .000 

 311. 04528. أقؿ هف الثاىوية دبموـ

 657. 01759. ثاىوية عاهة

16393.- بكالوريوس
*

 .000 

22826.- ات عميادراس
*

 .000 

20921. أقؿ هف الثاىوية بكالوريوس
*

 .000 

18153. ثاىوية عاهة
*

 .001 

16393. دبموـ
*

 .000 

 307. 06432.- دراسات عميا

27353. أقؿ هف الثاىوية دراسات عميا
*

 .000 

24585. ثاىوية عاهة
*

 .000 

22826. دبموـ
*

 .000 

 307. 06432. بكالوريوس
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( لممقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة LSD(: نتائج اختبار )5.5جدول )ال
 حسب متغير نشاط المنظمة

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 442. 18095. حرؼ يدوية زراعية

 245. 25850. أعهاؿ تراثية

49373. حقوؽ الهرأة
*

 .014 

50530. خرىأ
*

 .007 

 442. 18095.- زراعية حرؼ يدوية

 681. 07755. أعهاؿ تراثية

 054. 31278. حقوؽ الهرأة

32434. أخرى
*

 .025 

 245. 25850.- زراعية أعهاؿ تراثية

 681. 07755.- حرؼ يدوية

 099. 23523. حقوؽ الهرأة

24679. أخرى
*

 .045 

49373.- زراعية حقوؽ الهرأة
*

 .014 

 054. 31278.- حرؼ يدوية

 099. 23523.- أعهاؿ تراثية

 878. 01156. أخرى

50530.- زراعية أخرى
*

 .007 

32434.- حرؼ يدوية
*

 .025 

24679.- أعهاؿ تراثية
*

 .045 

 878. 01156.- حقوؽ الهرأة
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سـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ( لممقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحLSD(: نتائج اختبار )6.4الجدول )
 حسب متغير المسمى الوظيفي

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 469. 11190. إدارية هدير تىفيذي

 449. 13571. هىسؽ برىاهج

 503. 11190. هديرة هشروع

 366. 15325.- هىسؽ هشروع

31690. أخرى
*

 .025 

 469. 11190.- هدير تىفيذي إدارية

 853. 02381. هىسؽ برىاهج

 1.000 00000. هديرة هشروع

26515.- هىسؽ هشروع
*

 .021 

20500. أخرى
*

 .002 

 449. 13571.- هدير تىفيذي هىسؽ برىاهج

 853. 02381.- إدارية

 868. 02381.- هديرة هشروع

28896.- هىسؽ هشروع
*

 .048 

 106. 18119. أخرى

 503. 11190.- هدير تىفيذي عهديرة هشرو 

 1.000 00000. إدارية
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 868. 02381. هىسؽ برىاهج

26515.- هىسؽ هشروع
*

 .044 

20500. أخرى
*

 .026 

 366. 15325. هدير تىفيذي هىسؽ هشروع

26515. إدارية
*

 .021 

28896. هىسؽ برىاهج
*

 .048 

26515. هديرة هشروع
*

 .044 

47015. أخرى
*

 .000 

31690.- هدير تىفيذي خرىأ
*

 .025 

20500.- إدارية
*

 .002 

 106. 18119.- هىسؽ برىاهج

20500.- هديرة هشروع
*

 .026 

47015.- هىسؽ هشروع
*

 .000 
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 : أسماء محكمين االستبانة 3) .5) مرفق

 

 الهؤسسة الوظيفة االسـ الرقـ
ذياب جرارد.   .1  المفتوحةجاهعة القدس   دكتور استاذ 
 جاهعة القدس   أستاذ هساعد د. إياد خميفة  .2
 جاهعة القدس  أستاذ هساعد د. منصور غرابة  .3
 جامعة القدس  أستاذ هساعد د. نضال درويش  .4

 جامعة القدس  بروفيسور أ. د. عفيف زيدان  .5

عزمي االطرش أ.  .6   جامعة القدس  هساعد استاذ  

  هحمؿ إحصائي أ.موسى حمودة  .7

 

 

 

 


