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 الممخص:

البحث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة  ىدفت الدراسة إلى
(امرأة من النساء المستفيدات من جمعية 100وشممت عينة الدراسة ) الفمسطينية في قطاع غزة،

عايشو لحماية المرأة والطفل، وجمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية، واالتحاد العام لممرأة 
زة، وتم القياس تبعا لممتغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة مكان الفمسطينية في محافظة غ

السكن، المؤىل العممي، طبيعة عمل المرأة في المؤسسات(، استخدم الباحث المنيج الوصفي الذي 
يصف الظاىرة وصفًا كميًا وكيفيًا، و لتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم استبانو من ثالثة محاور مكونة 

رة، وتَم التأكد من صدقيا ومعامل ثباتيا وبعد عممية جمع االستبانات تم ترميزىا ( فق30من )
دخاليا لمحاسوب ومعالجتيا إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) (، SPSSوا 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا :
زيز مكانة المرأة في المجتمع أن الوسط الحسابي حول" دور مؤسسات المجتمع المدني في تع .1

% ، وىو مستوى عال من االستجابة من قبل   74.733بوزن نسبي  3.7366الفمسطيني" 
 .أفراد عينة الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العاممين حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز  .2
 .مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى لمتغير العمر
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كافة واقترحت الدراسة العديد من التوصيات من أىميا: العمل عمى تعزيز الشراكة بين 
مؤسسات المجتمع المدني من أجل المساىمة في تمكين المرأة الفمسطينية الجيات الفاعمة في الدولة و 

ي الحد من التحديات االجتماعية في قطاع غزة، مع ضرورة وضع برامج تيدف لممساىمة ف
الثقافية التي تواجييا المرأة، من خالل بذل المزيد من البرامج اليادفة إلى تعزيز أىمية ة و والسياسي

 .تمكين المرأة الفمسطينية ودمجيا في سياسات البرامج اليادفة إلى التنمية
 .مؤسسات المجتمع المدني، تعزيز المكانة )التمكين(،المشاركة في الحياة العامة :الكممات المفتاحية

Abstract 

The study aimed to examine the role of civil society organizations in 

enhancing the status of Palestinian women in  Gaza Strip. The study sample 

included (100) women who benefited from the Aisha Association for the 

Protection of Women and Children, Palestinian Working Women Society for 

Development, the GeneralUnionof Palestinian Women in Gaza Governorate, 

and the measurement was doneaccording to the variables (age, marital 

status, nature of the place of  residence,educational qualification, nature of 

women's work in institutions,),As the researcher used the descriptive method 

that describes the phenomenon in a quantitative and qualitative description 

and to achieve the goal of the study, a questionnaire was designed out of 

three axes consisting of (30) paragraphs and its validity and its coefficient of 

stability were verified and after the process of collecting the questionnaires 

was coded and entered into the computer and statistically processed using 

the (SPSS) Statistical Package, And the study reachedseveral results, the 

most important of which are:                              
1.The arithmetic mean of "the role of civil society institutions" in 

enhancing the position of women in Palestinian society "is 3.7366 with a 

relative weight of 74.733%, which is a high level of response previously.  
2.There are no differences related to the statistical indication among 

civil society workers in enhancing the position of women in Palestinian 

society.                     

The study concluded with many recommendations, the most 

important of which are: Working to strengthen the partnership between all 

actors in the state and civil society institutions in order to contribute to the 

empowerment of Palestinian women in the Gaza Strip, with the need to 
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develop programs aimed at contributing to reducing social, political and 

cultural challenges that Women face them, through making more programs 

aimed at enhancing the importance of empowering Palestinian women and 

integrating them into the policies of programs aimed at development. 

Keywords:Civil society institutions, empowerment (empowerment), 

participation in public life. 

                                                                                       

 مقدمة:
من النساء  %70تشكل النساء حوالي نصف سكان الكرة األرضية تقريبا ولكن حوالي 

يصنفن من الفقراء في العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى العديد من أشكال الظمم وعدم المساواة الذي 
تعاني منو المرأة حول العالم و تتركز نسبة النساء المواتي يعانين من التمييز واالضطياد في الدول 

من غيرىا حيث أن تعزيز المساواة بين النامية، لذلك فإن الدول النامية تحتاج إلى تمكين المرأة أكثر 
الجنسين في األسرة وفي المجتمع يؤدي إلى تحقيق التنمية، ألن تمكين المرأة وتحسين أوضاعيا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ىو مسعى بالغ األىمية لموصول إلى التنمية المستدامة 

(Lomas, 2018 وبالنظر إلى مدى اإلنجاز الذي ،) حققتو الدول العربية في تعزيز مكانة المرأة
نجد أن اإلنجاز في مجال تعمم المرأة كان أكبر بكثير من اإلنجاز في مجال إتاحة فرص العمل 
مكانياتين البشرية في المجال السياسي واالجتماعي، الرغم  المختمفة أمامين أو في توظيف قدراتين وا 

ة في زيادة نسبة مشاركة المرأة فإن النتائج ما زالت ضعيفة من كل الجيود التي تبذليا الدول العربي
وغير مرضية وتشير إلى ضعف تعزيز مكانة المرأة العربية في شتى مجاالت الحياة االقتصادية، 

 .(3،ص2016)عكور، .واالجتماعية، والسياسية
ن مشاركة المرأة وتعزيز مكانتيا في المجتمع مرىونة بظروف وثقافة المحيط الذي تعيش  وا 

ن  فيو، حيث إن مكانة المرأة في المجتمع تعكس ثقافة وحرية وقيم وديمقراطية ىذا المجتمع، وا 
مستوى الحرية الذي يمنحو المجتمع لممرأة ىو الذي يشكل ويحدد دورىا ومشاركتيا في مختمف 

مية (، حيث إن االلتزام بقضايا حقوق المرأة يساىم في عم105،ص2016)سناقرة، .مجاالت الحياة
البناء المؤسسي الشامل لمدولة الفمسطينية، ألن انخراطيا في كافة المواقع والميادين ودورىا الريادي، 
ونضاليا إلى جانب الرجل في ورشة العمل النضالي الكبرى يساىم في تحقيق الجاىزية إلقامة الدولة 
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االت الحياة جنبا إلى (، لقد ساىمت المرأة الفمسطينية في كثير من مج2011)فياض، .الفمسطينية
جنب مع الرجل حيث تحممت معو مختمف ظروف الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فقد 

(، كما ساىمت أيضا 11،ص2016تنوعت ميام المرأة الفمسطينية في مجاالت الحياة كافة )سناقرة،
ن الفعاليات التي تنسجم بشكل فعمي في العمميات النضالية والكفاحية، وذلك عبر استخدام العديد م

مع حركة القوى السياسية، كما ساىمت أيضا في عمميات التنمية في المجتمع الفمسطيني من خالل 
المنابر والمؤتمرات، وناضمت من أجل االعتراف بيا كعنصر ميم في المجتمع، وتمكينيا في جميع 

 .(2،ص2014لمجتمع)الدراغمة،المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتعزيز مكانتيا في ا
 مشكمة الدراسة:

يعتمد تعزيز المرأة الفمسطينية في المجتمع عمى تعزيز مشاركتيا اجتماعيا من خالل دورىا 
الريادي الذي تدعمو مؤسسات المجتمع المدني وأقساميا المتعمقة بشؤون المرأة، مما يعزز شخصيتيا 

ي إلى تمكين المرأة في العديد من مجاالت الحياة االجتماعية ونشاطيا االجتماعي، وبالتالي يؤد
 .(3،ص2016)سناقرة، .االجتماعية واالقتصادية والسياسية

لقد نشطت مؤخرا مؤسسات المجتمع المدني في توعية المرأة الفمسطينية ودعميا، وتعزيز 
إلى تأثير  قدراتيا من أجل تمكينيا إال أن ىذا النشاط مازال بحاجة إلى الكثير من الجيد لموصول

ممموس في تمكين المرأة وتعزيز قدراتيا ومن ىنا تكمن مشكمة الدراسة في تسميط الضوء عمى دور 
مؤسسات المجتمع المدني والمشاريع التي تقدميا و تعني بتعزيز مكانة المرأة وقدراتيا عمى مستوى 

وم بتنفيذه مشاريع الوطن لمعرفة مدى تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية من خالل الدور الذي تق
(، ولذلك يمكن صياغة مشكمة الدراسة في 2019-2015مؤسسات المجتمع المدني في الفترة )

 السؤال الرئيس اآلتي:
 ما دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية في المجتمع؟

 داف الدراسة :أى
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 .ى واقع مكانة المرأة الفمسطينية التعرف عم .1
 .التعرف عمى مفيوم تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية .2
 .التعرف عمى العوامل التي تعزز من مكانة المرأة في المجتمع .3
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تسميط الضوء عمى دور مؤسسات المجتمع المدني )المؤسسات النسوية( في تعزيز مكانة المرأة  .4
 .الفمسطينية في المجتمع

 اسة: تساؤالت الدر 
اليدف الرئيس لمدراسة ىو التوصل إلى معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز 
مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني، ومن المأمول أن يتم تحقيق ىذا اليدف من خالل اإلجابة عمى 

 التساؤالت الفرعية اآلتية:
 متجمع المدني؟ما درجة الخدمات االجتماعية المقدمة لممرأة من قبل مؤسسات ال .1
 ما درجة التنمية االجتماعية المقدمة لممرأة من قبل مؤسسات المتجمع المدني؟ .2
 ما درجة المشاركة السياسية المقدمة لممرأة من قبل مؤسسات المجتمع المدني؟ .3
( لدور مؤسسات المجتمع a=0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) .4

مرأة الفمسطينية تعزى إلى متغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة المدني في تعزيز مكانة ال
 .مكان السكن، المؤىل العممي ، طبيعة عمل المرأة في المؤسسات(

 أىمية  الدراسة: 
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية دور البرامج و المشاريع التي تقدميا مؤسسات المجتمع 

ة المرأة الفمسطينية في المجتمع باعتبارىا عنصرا يمثل نصف المجتمع المدني اليادفة إلى تعزيز مكان
وموردا بشريا يمتمك العديد من الطاقات المختمفة التي من شأنيا أن تسيم في تنمية المجتمع 
الفمسطيني وبالتالي استدامة الدولة الفمسطينية لذلك تتناول الدراسة ىذا الموضوع عمى أمل تحقيق ما 

 يمي:
 .مية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع خصوصا و أنيا تمثل نصف المجتمعإبراز أى .1
تسميط الضوء عمى أىمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة  .2

 .الفمسطينية
مكانياتيا من أجل  .3 لفت أنظار المسئولين وصناع القرار الفمسطيني إلى أىمية دور المرأة وا 

 .ي المجتمع و الدولة ككلالعمل عمى تعزيز مشاركتيا ف
المساىمة في إثراء المكتبة البحثية وتحفيز الباحثين إلجراء المزيد من البحوث التي تتناول  .4

 .جوانب أخرى من تعزيز مكانة المرأة وتمكينيا في المجتمع
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 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:

 .ي تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني : دور مؤسسات المجتمع المدني فالحد الموضوعي -
 مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة. الحد البشرى: -
مؤسسات المجتمع المدني في محافظة غزة )جمعية عايشو لحماية المرأة والطفل،  الحد المكاني: -

 .جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية، االتحاد العام لممرأة الفمسطينية(
 .م 2020 تم إجراء ىذه الدراسة في العام الحد الزماني: -

 فرضية الدراسة 
( لدور مؤسسات المجتمع المدني a=0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

في تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية تعزى إلى متغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة مكان 
 .ممي، طبيعة عمل المرأة في المؤسسات(السكن، المؤىل الع

 مصطمحات ومفاىيم الدراسة:
 -من الضروري توضيح المصطمحات األساسية اآلتية ألىميتيا في الدراسة:

 مؤسسات المجتمع المدني: 1.
ىي مجموعة المؤسسات غير الحكومية والتطوعية التي تتكون من األحزاب السياسية  

اإلنسان والبناء الديمقراطي والتي تعمل عمى تعزيز ونشر  والمؤسسات العاممة في مجال حقوق
)المركز الفمسطيني لألبحاث  .مجموعة من القيم والمبادئ التي تيدف إلى تطوير وتنمية المجتمع

 .(2011والدراسات التنموية، 
 التعريف اإلجرائي لمؤسسات المجتمع المدني:

ا تقديم المساعدة والعديد من ىي المؤسسات غير الحكومية وغير ربحية، والتي ىدفي
 .الخدمات لممجتمع المحمي بما فيو المرأة وتعزيز مكانتيا

 تعزيز المكانة )التمكين(: 2.
ىو القوى التي يكتسب األفراد من خالليا القدرة، وتزيد ثقتيم، ويرتفع مستوى انتمائيم ووالئيم 

يات والتفاعل في العمل من أجل لتحمل المسؤولية، والقدرة عمى التصرف لتحسين األنشطة والعمم
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إشباع المتطمبات األساسية لمعمالء في مختمف المجاالت بيدف تحقيق قيم وغايات التنظيم. 
 (2،ص2001)المغربي، 

ىي مجموعة األنشطة والدعم الذي يقدم لممرأة لتعزيز ثقتيا بنفسيا وقدراتيا من التعريف اإلجرائي: 
 .تمعأجل تعزيز مشاركتيا الفعالة في المج

 المشاركة في الحياة العامة: 3.
ىي مجموعة األنشطة المختمفة التي يمارسيا المواطن فرديا أو جماعيا، بيدف تحقيق 

 .(2015)موسوعة العمم،  .المصمحة العامة طبقا لمقوانين التي تضمن حقوق اإلنسان والمواطن
في الحياة العامة بيدف تعزيز  ىي كافة األنشطة الطوعية التي يقوم بيا الفردالتعريف اإلجرائي: 

 وجوده وتحقيق ذاتو في المجتمع .
 أواًل: واقع مكانة المرأة الفمسطينية 

ال يمكن رؤية وضع المرأة الفمسطينية ومدى مشاركتيا في الحياة السياسية والعامة، وفي  
جتمعية التي مواقع صنع القرار وتقمد المناصب العامة، إال من خالل الغوص عميقًا في الظروف الم

تحيط بيا ما يحتم ضرورة إلقاء الضوء عمى واقعيا المجتمعي، باعتباره عاماًل ميما في تحديد ورسم 
مالمح ىويتيا، فالمجتمع الفمسطيني ال يختمف كثيرًا عن المجتمعات العربية األخرى من حيث 

من بعض الخصوصية؛ إذ ال الموروث الثقافي والبنية االجتماعية واالقتصادية؛ إال أن األمر ال يخمو 
يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من االستقرار )ولو بالمعنى النسبي في المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية(، بمجتمع مناضل يسعى بكل أفراده لمخالص من االحتالل ونيل الحرية؛ 

نضال، فصقمتو إنساًنا متميًزا فسمك العديد من السبل في شتى ميادين الحياة، وفي شتى ميادين ال
بعقمو وتفكيره وأساليبو؛ إذ إن سمو اليدف أممى عميو ىذا التميز؛ فانصرف عن العديد من اىتمامات 
الشعوب، واقتصر توجيو عمى تحقيق ىدف مقدس؛ كي يضمن مستقباًل آمًنا وحياة كريمة دائمة 

%( من اضطياد 49.5تمع الفمسطيني )ألبنائو، وقد عانت المرأة الفمسطينية التي تشكل نصف المج
مزدوج: قومي بسبب االحتالل اإلسرائيمي، وجنسي موروث من التقاليد العربية  يقوم عمى التمييز بين 
الجنسين إال أن ذلك لم يمنعيا من أن تكون لبنة فاعمة في الحركة الوطنية الفمسطينية ما أىميا لتبوء 

ّسست جمعياتيا ومؤسساتيا الخاصة منذ عشرينيات القرن مراكز قيادية في المجتمع الفمسطيني؛ فأ
 (.2015الماضي.)عودة، 
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 ثانيًا: ماىية مفيوم تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية
يوازي مفيوم تعزيز مكانة المرأة مفيوم تمكينيا في المجتمع فمفيوم تعزيز مكانة المرأة كون 

اتيا وتوفير الفرص الحقيقية ليا لمساعدتيا في من خالل السعي لتزويدىا بالكفاءة الالزمة وبناء قدر 
الوصول إلى ما تريده من تقدم عممي وميني يحقق ليا دور أسري واجتماعي وذاتي فعال دون إن 

 ( .2017يتعارض مع تشريعات دينيا وقيم مجتمعيا. )الرافعي،
المجتمع يعتبر تعزيز مكانة المرأة في عصرنا الحالي من أىم أولويات الحكومة و مؤسسات 

المدني وذلك من أجل النيوض بواقعيا وتمكينيا من الحصول عمى حقيا الطبيعي في المساواة 
وبشكل خاص في الحالة الفمسطينية فان تعزيز مكانة المرأة وتحسين وسائل تمكينيا، وحمايتيا من 

من أىم  االضطياد وترسيخ المساواة بينيا وبين الرجل وتقميص الفجوة بينيما في سوق العمل ىو
 (  .2011األولويات الوطنية لمحكومة الفمسطينية. )فياض،

إن تعزيز دور المرأة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعميمية ىو من 
أىم األىداف الوطنية في دولة فمسطين من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية الحقيقية ومن أجل أن 

اة كريمة في ظل وطن مستقل فمسطيني تسوده العدالة تحصل المرأة عمى حي
 ( .2017والمساواة.)األغا،

 وسياسياً  اقتصادياً : تعزيز مكانة المرأة اجتماعيا و ثالثاً 
يمكن تعزيز مكانة  المرأة في المجتمع من خالل إشراكيا في األنشطة المختمفة حيث إن 

عمى مستوى األسرة ألن ضعف شخصية المرأة تعزيز مساىمة النساء في الحياة يرتبط بتعزيز دورىا 
داخل األسرة يضعف من شخصيتيا خارج محيط األسرة و بالتالي يحد من مشاركتيا في المجتمع  
ويؤثر سمبا عمى مساىمتيا في الحياة العامة، حيث يكون حضورىًا أقل وتابعا لمرجل. 

 (.2017)شمك،
ألسرة ليتسع إلى محيط المجتمع وصوال ذلك يعني أن تعزيز مكانة المرأة يبدأ من داخل او 

 إلى الحياة العامة في الدولة ككل.
 رابعا: العوامل التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع 

يمكن تعزيز مكانة المرأة في المجتمع من خالل إشراكيا و حفظ حقيا في المجاالت اآلتية 
 كة السياسية.مثل التشريعات، والتعميم، وقطاع االقتصاد والعمالة، والمشار 



 الفمسطيني المجتمع في المرأة مكانة يزتعز  في المدني المجتمع مؤسسات دور

 (873) 8 العدد ،00 المجمد ،0202 اإلنسانية العموم سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

 تعزيز مكانة المرأة اجتماعيا من خالل  التعميم1.
المجتمع ىو كل متكامل ال يتجزأ و ال يمكن فصل أجزائو عن بعضيا البعض، وباعتبار 
المرأة ىي نصف المجتمع فإن تعطيل دورىا يطل نصف طاقة المجتمع إضافة إلى كونيا إحدى 

األسري بما يرتقي بالمجتمع و فكر األمة لذلك فإن  المكونات األساسية المسئولة عن بنا الكفان
ممارسة المرأة لكل صالحياتيا و طاقاتيا يساىم في بناء أرضية ثقافية واجتماعية تنطمق من خالليا 

( وتمكين المرأة اجتماعيا يتم من خالل 2007المرأة إلى فضاء العطاء اإلنساني )صحيفة الوسط،
فتح ليا المجال في العديد من الوظائف وينطمق ليا العنان في ومن ثم مجاالت العمل المختمفة لي

 ( 2018مجاالت الحياة المختمفة مما يساعدىا في أداء ميمتيا في تنمية ورقي المجتمع )كامل، 
 تعزيز مكانة المرأة من خالل العمالة واالقتصاد 2.

ميات التنمية إن تعزيز مكانة المرأة من خالل االقتصاد يكون بدمج المرأة في صمب عم
االجتماعية ومنحيا فرص المشاركة في مختمف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 
مما يساىم في الحد من معدالت الفقر والتيميش بين النساء عن طريق مساعدتين من خالل بناء 

والتدريب الميني. القدرات وامتالك ميارات االتصال والتواصل والتفكير اإلبداعي والقيادة 
 ( .2012)مرايا،

ومن خالل االقتصاد يتعدى مفيوم تمكينيا اقتصاديا ليصل إلى مساعدتيا عمى إطالق 
قدراتيا اإلبداعية واإلنتاجية من أجل إحداث النمو والتطور عمى صعيد حياتيا الشخصية وصعيد 

وحقوق اإلنسان ليشمل تمكينيا من المجتمع بأكممو فتمكين المرأة اقتصاديا يتجاوز مفيوم الديمقراطية 
خالل فيم حقيقة بيئتيا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية لتمكينيا من أخذ الخطوات 

 ( .78،ص2007الالزمة لتحسين ظروف حياتيا. )أيوب، 
ويرى الباحث إن انخراط المرأة في العمل يوفر الحماية لممصالح والحقوق االقتصادية لممرأة 

ز التنمية االقتصادية في المجتمع وقد ساىمت  التشريعات االجتماعية واالقتصادية المختمفة ويعز 
 التي تسنيا الدولة في تحقيق األمان الوظيفي لممرأة وتعزيز مكانتيا اجتماعيا واقتصاديا.

 تعزيز مكانة المرأة من خالل المشاركة السياسية 3.
قرار السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة السياسية ىي المشاركة في صنع ال

بيدف التأثير في عممية صنع القرار وترتبط المشاركة السياسية باالىتمام بالشأن العام ومشاركة 
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المواطنين والمواطنات في إنجازه وتعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أىم عناصر المشاركة 
السياسي واالجتماعي في الدولة ولذلك فإن ضعف آليات  الديمقراطية وىي تعكس طبيعة النظام

 ( .2015الديمقراطية في الدولة يساىم في تيميش مشاركة المرأة. )حويجة،
وعمى الرغم من القيود و التشريعات التي تحد من مشاركة المرأة سياسيا في المجتمعات 

من المحطات السياسية التي شيدىا  العربية إال أن حضور المرأة العربية سياسيا كان قويا في العديد
العالم العربي سواء في الدفاع عن القومية العربية أو مناىضة االحتالل واالستعمار أو الدفاع عن 

 ( .2018القضية الفمسطينية. )خميفة، 
 دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية خامسًا: 

عن إطار شعبي واجتماعي ومدني يمتمك أفراده  مؤسسات المجتمع المدني ىي عبارة
قناعاتيم ومبادراتيم وأىدافيم التنموية ويسعون لتحقيقيا عمى أرض الواقع ويجتيدون لتنفيذ الكثير من 

 المشاريع والفعاليات في إطار تنظيمي سممي .
يني وفي فمسطين لعبت منظمات المجتمع المدني دورا ميمًا وكبيرا في تاريخ الشعب الفمسط

م، وصوال إلى 1948م مرورًا باالحتالل اإلسرائيمي لفمسطين عام 1917منذ االنتداب البريطاني عام 
ىذه المحظة  حيث تمكنت مؤسسات المجتمع المدني في ظل غياب الدولة من الحفاظ عمى اليوية 

ني أمام الفمسطينية من خالل العديد من األنشطة المختمفة التي تعزز قيم وتراث الشعب الفمسطي
ممارسات االحتالل اليادفة إلى طمس ىويتو الوطنية و حيث أن المرأة الفمسطينية ىي شريكة الرجل 
في مشروع النضال الوطني فقد قدمت ىذه المؤسسات الكثير من المشاعر اليادفة إلى تنمية المجتمع 

 ( 2012الفمسطيني وتعزيز مكانة المرأة وتمكينيا في مجاالت الحياة كافة)المزين،
وقد بدأت تتعالى في السنوات األخيرة الكثير من األصوات التي تنادي بضرورة تمكين المرأة 
الفمسطينية في سوق العمل من خالل دعم وتمويل المشاريع النسوية التي تشرف عمييا مؤسسات 

رأة المجتمع المدني وكان السبب في ىذا االىتمام المتزايد ىو نتيجة الضعف الواضح في قدرة الم
الفمسطينية في اختراق مجال اإلعمال بسبب ما تواجو ىذه المرأة من تحديات مختمفة بداية من 

 .( 2015)اشتبو، .الضغوط االجتماعية وصوال إلى ممارسات االحتالل اإلسرائيمي
إن تمكين المرأة في المجتمع ال يمكن دون التعبئة العممية والتخطيط الشامل والمستمر لممورد 

ن أجل الوصول إلى التنمية لذلك فإن تنمية المجتمع تعتمد عمى مقدار اإلفادة لجميع أنواع البشري م
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الموارد البشرية وفي جميع القطاعات المختمفة في المجتمع حيث إن أىم عممية استثمارية تقوم بيا 
نصف  أي دولة نامية يعتمد عمى تنمية مواردىا البشرية وبما إن المرأة ىي نصف المجتمع إذا ىي

المورد البشري فيو لذلك فان تمكينيا ليس فقط من خالل دعميا بالمشاريع التنموية والتمويل بل يجب 
عمى مؤسسات المجتمع المدني إنخراطيا في مجال التعبئة العممية والتعميم ودمجيا في برامج التنمية 

 ( .2،ص2010االقتصادية واالجتماعية والسياسية. )تيم و النادي،
 أىمية البرامج التدريبية التي تقدميا مؤسسات المجتمع المدنيسادسًا: 

يرتبط دور البرامج التدريبية بمفيوم التنمية حيث أن ىدف البرامج التدريبية ىو اإلسراع في 
عممية التنمية كما إن ىذه البرامج تساىم في تعظيم الجيود التي تبذليا المرأة من أجل الحصول عمى 

لمجتمع كما أن ىذه البرامج التدريبية ليا دور كبير في حل المشكالت التي حقوقيا وتمكينيا في ا
 تواجو المرأة وتعيق من سير عممية التنمية .

 : الدراسات العربيةأوالً 
(، بعنوان: "أثر مؤسسات المجتمع المدني عمى المشاركة السياسية لممرأة 6102دراسة )ناقرة،1.

منساء الفمسطينيات نموذجا(، لمباحث: رائد ناقرة، رسالة )مشروع التمكين السياسي ل الفمسطينية
 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.

( إلى التعرف عمى أثر مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة 2016ىدفت دراسة )ناقرة،
ت السياسية لممرأة الفمسطينية  "مشروع التمكين السياسي لمنساء الفمسطينيات نموذجا" كما و ىدف

الدراسة إلى معرفة أثر المتغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، المؤىل العممي، مجال 
 200العمل والدخل( ولموصول إلى النتائج استخدم الباحث المنيج التحميمي وبمغ عدد مجتمع الدراسة 

نو من مجتمع الدراسة استبا 160متدربة واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم استعادة 
وتم اختبار العينة بالطريقة المنتظمة وتوصمت الدراسة إلى أن المشاركة السياسية لممرأة تكون من 
خالل إثبات قدرتيا في إدارة الشؤون العامة وأن تعميم المرأة يؤثر في زيادة مشاركتيا السياسية وأن 

ة السياسية وخمصت الدراسة إلى التوصية عادات وتقاليد المجتمع الفمسطيني تحد من مشاركة المرأ
بضرورة تصحيح الرؤى التي من شأنيا الحد من مشاركة المرأة السياسية وفتح المجال أمام شراكة 
حقيقية من شأنيا تحقيق العدالة االجتماعية بما يحقق التنمية الشاممة والعمل عمى توسيع نطاق 

 في المجتمع الفمسطيني. المشاركة السياسية لممرأة من خالل إبراز دورىا
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( ، بعنوان: "فاعمية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين 6102دراسة )الدراغمة،2.
"، لمباحثة: تمام الدراغمة، رسالة المرأة الفمسطينية اقتصاديا من وجية نظر المستفيدات أنفسين

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.
( إلى التعرف عمى فاعمية التدريب المقدم من المؤسسات 2014ة،ىدفت دراسة )الدراغم

النسوية في تمكين المرأة الفمسطينية اقتصاديا من وجية نظر المستفيدات أنفسين إضافة إلى بيان 
معرفة االختالف في وجيات النظر حول فاعمية التدريب تبعا لمتغيرات عمل المرأة والعمر والمستوى 

مستفيدة من برامج التدريب في  1228ت التدريبية، وتكون مجتمع الدراسة من التعميمي وعدد الورشا
مستفيدة و لموصول إلى  265شمال الضفة الغربية واختارت الباحثة عينة طبقت عشوائيًا تكونت من 

النتائج استخدمت الباحثة المنيج التحميمي كما تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وتوصمت 
إلى عدد من النتائج كان من أىميا أن ىناك درجة مرتفعة لفاعمية التدريب المقدم من  الدراسة

المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفمسطينية اقتصاديا و خمصت الدراسة إلى التوصية بضرورة 
ة عمى بناء البرامج التدريبية لمتمكين االقتصادي لممرأة و العمل عمى زيادة الورشات التدريبية القائم

 التخطيط االقتصادي لممرأة.
(، بعنوان:" دور الجمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات 6112دراسة )العسيمي و رباعية،3.

 القدس و بيت لحم ورام اهلل في تثقيف المرأة الفمسطينية"
( إلى البحث في دور الجمعيات النسوية اإلسالمية 2009ىدفت دراسة )العسيمي ورباعية،

ات القدس وبيت لحم ورام اهلل في تثقيف المرأة الفمسطينية لمنيوض بالمجتمع المحمي في محافظ
وتكون مجتمع الدراسة من جميع الجمعيات اإلسالمية النسوية في محافظات القدس وبيت لحم ورام 

جمعية ولموصول إلى النتائج تم تصميم استبانو موزعة عمى أربعة محاور  15اهلل والبالغ عددىا 
مة شخصية وقد توصمت الدراسة إلى أن الجمعيات النسوية تساىم في حل المشكالت ومقاب

االقتصادية لممرأة وتمعب ىذه الجمعيات دورا ىاما عمى الصعيد الديني واالجتماعي والتربوي والثقافي 
إال  وأن من أبرز البرامج التي تقوم بيا ىذه الجمعيات ىي برامج التثقيف الدينية والبرامج الترفييية

 أنيا تواجو بعض المعيقات المالية والسياسية .
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 :الدراسات األجنبية:ثانياً 
( بعنوان: "دور تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لمتنمية 6102دراسة )بيو، 1.

" لمباحث: اندلكاكيو بييو، بتمويل مفتوح من جامعة فيدرال الغربية وجامعة  المستدامة في إثيوبيا
 إثيوبيا. -م وجامعة داليان وجامعة كوكشيكان كانجنا

( إلى الكشف عن دور تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين 2016ىدفت دراسة )بييو، 
الجنسين وأثره عمى  التنمية المستدامة في إثيوبيا ولتسميط الضوء عمى مكانة المرأة في المجتمع 

ت وتحميميا وتوصمت الدراسة إلى أن دور استخدم الباحث منيجية نوعية اعتمدت عمى جمع البيانا
المرأة يمثل الحد األدنى في المساىمة في التنمية االجتماعية في البمد بسبب عدم حماية حقوق المرأة 
بشكل صحيح يمكنيا من المشاركة في مختمف قضايا البالد وخمص الباحث إلى انو ما لم يتم تمكين 

واالقتصادية واالجتماعية فمن يتمكن البمد من تحقيق التنمية  المرأة لمعب دورىا في المجاالت السياسية
المستدامة، لذلك يجب عمى الحكومة االلتزام بدور قوي لتمكين المرأة واالستفادة من جميع إمكانيات 

 (.(Bayeh, 2016البمد لتحيق التنمية المستدامة. 
لمباحث  دكتور مية القدرات (  بعنوان: تمكين المرأة وريادة األعمال وتن6102دراسة )خان، 2.

محمد إصرار خان، أستاذ مساعد في قسم االقتصاد التطبيقي واإلقميمي في جامعة المياتما جيوتيبا 
 اليند. -

( إلى البحث في قضايا المرأة من عدة زوايا مختمفة مثل ريادة 2015ىدفت دراسة )ىندية ، 
وامل التي تمنع تنمية قدرات المرأة وتحد من األعمال والتمكين وبناء القدرات النسوية ومناقشة الع

تمكينيا بما في ذلك ريادة اإلعمال حيث قدمت الدراسة نقاشا مختصرا ومسحا لألدبيات التي تغطي 
ىذه الجوانب وتوصمت الدراسة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين تشكل عائقا كبيرا تجاه النمو 

دراسة بتقديم مقترحات سياسية تيدف إلى تنمية روح المبادرة االقتصادي والتنمية المستدامة  وانتيت ال
النسائية في المجتمعات النامية والعمل عمى المساواة بين الجنسين باعتبارىا عنصرا ميمًا في التنمية 

 ( .(Khan, 2015 البشرية لتحقيق النمو االقتصادي كناتج نيائي لمتنمية المستدامة .
وان "ىدف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين من أجل ( بعن6102دراسة )باثانيا، 3.

 -" لمباحث سديرشان بثانيا أستاذ مساعد في جامعة ماناف بيارتي تمكين المرأة وحقوق اإلنسان
 اليند 
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(  إلى  تسميط الضوء عمى أساسيات مساىمة المرأة في التنمية 2017ىدفت دراسة )باثانيا، 
ن خالل البحث في حاجة النساء  إلى )التمكين( من أجل تضييق المستدامة كشريك ومستفيد م

يجاد مجال متكافئ بين النساء والرجال قبل الوصول إلى المساواة بين  "الفجوة بين الجنسين" وا 
الجنسين والحفاظ عمييا وتوصمت الدراسة إلى أنو ال يزال التحيز ضد المرأة متأصاًل بعمق في 

سسات السياسية واالجتماعية حول العالم حيث تواجو النساء والفتيات الثقافات واالقتصاديات والمؤ 
مستويات غير مقبولة من التمييز وسوء المعاممة  مما يؤدي إلى الحد من دورىن في تنمية المجتمع 
و صنع القرار وأوصت الدراسة بوجوب  تعزيز مساىمة المرأة في جميع المجاالت من خالل ضمان 

مل لتسييل دمج عمل  النساء والفتيات  كشريك في التنمية المستدامة. نموىا االقتصادي الكا
Pathania, 2017). ) 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
إن اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة العربية واألجنبية منيا والتي بحثت في موضوع 

ت ليذه الدراسة أىمية كبيرة قد دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة الفمسطينية أعط
تؤدي لميالد المزيد من البحوث في مجال تعزيز مكانة المرأة وتمكينيا وبناء قدراتيا وتسميط الضوء 

 عمى أىمية  دورىا في المجتمع الفمسطيني من قبل باحثين فمسطينيين آخرين.
راتيا ومشاركتيا في ويالحظ أن الدراسات السابقة  ركزت عمى أىمية تمكين المرأة و بناء قد

العمل باإلضافة إلى تركيزىا عمى البرامج التنموية اليادفة إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتيا والتي 
 تجرييا المنظمات الحكومية و غير الحكومية .

وتختمف ىذه الدراسة عن سابقاتيا في كونيا تيتم بالبرامج التدريبية التي تقدميا مؤسسات 
 اىمة في تعزيز مكان المرأة الفمسطينية في قطاع غزة بشكل خاص.المجتمع المدني لممس
 الطريقة واإلجراءات

جراءاتو محورًا رئيسيًا يتم من خاللو إنجاز الجانب التطبيقي من البحث  يعتبر منيج البحث وا 
وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج 

يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات البحث المتعمقة بموضوع البحث، وبالتالي تحقق األىداف التي التي 
 تسعى إلى تحقيقيا.
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 أواًل:  منيج البحث
من أجل تحقيق أىداف البحث، قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاول 

قة بين مكوناتيا واآلراء التي تطرح من خاللو وصف الظاىرة موضوع البحث، وتحميل بياناتيا، والعال
حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا، حيث عرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو 
"المنيج الذي يسعى لوصف الظواىر أو األحداث المعاصرة، أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل 

عن خصائص معينة في الواقع، وتتطمب والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة، ويقدم بيانات 
 معرف المشاركة في الدراسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

 ثانيًا:  مجتمع البحث
مجتمع البحث يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، وبناَء عمى مشكمة 

 .يتكون من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة غزةالدراسة وأىدافيا فإن المجتمع المستيدف 
 ثالثًا: عينة البحث

من العاممين في مؤسسات 100قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية، باختيار 
المجتمع المدني )جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية، 

فمسطينية( في محافظة غزة خالل توزيع استبانو لكل موظف من قبل الباحث، االتحاد العام لممرأة ال
استبانو عمى مجتمع البحث وقد تم استرداد جميع االستبانات، وكانت بعدد  100حيث تم توزيع 

 %، وىي نسبة ممتازة.100استبانو وىي جميعيا صالحة لمتحميل أي بنسبة  100
 رابعًا: أداة البحث

حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع تم إعداد استبانو 
 الفمسطيني" تتكون استبانة البحث من قسمين رئيسين:

القسم األول: وىو عبارة عن المعمومات الشخصية )العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة مكان السكن، 
 المؤىل العممي، طبيعة عمل المرأة في المؤسسات(

 محاور: 3فقرة موزع عمى  30ني: وىو عبارة عن محاور البحث، ويتكون من القسم الثا
 خامسًا: خطوات بناء االستبانة:

قام الباحث بإعداد أداة البحث لمعرفة" دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة 
 في المجتمع الفمسطيني، واتبع الباحث الخطوات اآلتية لبناء االستبانة:
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االطالع عمى األدب المتعمق بالدراسة والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث،  .1
 واالستفادة منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 تحديد المحاور الرئيسية التي شممتيا االستبانة. .2
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل محور. .3
 ( فقرة.30محاور و) 3من تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت  .4
في ضوء ذلك تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل لتستقر  .5

 ( فقرة، كما ىو مدرج في المالحق.30االستبانة في صورتيا النيائية عمى )
 سادسًا: صدق االستالنة:

(، كما 105: 2010،صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو" )الجرجاوي
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية ، 

: 2001ووضوح فقراتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا )عبيد وآخرون،
 وتم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:(،179

 صدق أداة البحث:1.
الدراسة" ىو أن يختار الباحث عددَا من المحكمين المتخصصين في مجال  يقصد بصدق أداة   

(، حيث تم عرض االستبانة عمى 107: 2010الظاىرة أو المشكمة موضوع البحث" )الجرجاوي، 
المشرفة الرئيسية لمبحث، وقد استجاب الباحث وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء 

 .االستبيان في صورتو النيائية كما ىو في المالحق المقترحات المقدمة، وبذلك خرج
 صدق المقياس:2.

 :Internal Validityأواَل: االتساق الداخمي 
يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 

ك من خالل حساب تنتمي إليو ىذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذل
 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.
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 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور3جدول رقم )

معامل يرسون  المحور األول: الخدمات االجتماعية م
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig) 

تعملل المؤسسللات عمللى تنظلليم عمميللة التكافللل االجتمللاعي   .1
 لممرأة الفمسطينية.

.822** .000 

تقللللوم المؤسسللللات بتقللللديم المسللللاعدة لممللللرأة المحتللللاج فللللي   .2
 محافظة غزة.

.674** .000 

تقللوم المؤسسللات بالتنسلليق  مللع الجمعيللات الخيريللة التللي   .3
 تعمل في المجال االجتماعي لصالح المرأة.

.811** .000 

تشلللارك المؤسسلللات التابعلللة لمملللرأة بوضلللع بلللرامج عمميلللة   .4
 .وتكنولوجية لمتنمية االجتماعية

.921** .000 

ينحصللللللللر عمللللللللل المؤسسللللللللات فللللللللي معالجللللللللة األزمللللللللات   .5
 االجتماعية.

.841** .000 

تعمللل المؤسسللات عمللى توجييللك لالسللتفادة مللن الخللدمات   .6
 االجتماعية المتاحة.

.942** .000 

يللللذ دورات تدريبيللللة لممللللرأة فييللللا فللللي تقللللوم المؤسسللللات بتنف  .7
 مجاال لخدمة االجتماعية.

.892** .000 

تسللللعى المؤسسللللات لالسللللتفادة  مللللن تجللللارب المللللرأة فللللي   .8
 .التنمية االجتماعية

.642** .000 

تقلللوم المؤسسلللات بلللإجراء الدراسلللات والبحلللوث فلللي مجلللال   .9
 التنمية االجتماعية لممرأة.

.722** .000 

شللاطات الترويحيللة التللي تنمللي تقللدم المؤسسللات بعللض الن  .10
 اإلبداع لديكي.

.721** .000 

معامل يرسون  المحور الثاني: التنمية االجتماعية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig) 

توفر المؤسسات قاعدة  بيانات تعكس االحتياجات   .1
 التنموية الخاصة لممرأة.

.722** .000 
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الحد من يساىم الحصار اإلسرائيمي و االنقسام في    .2
 التنمية االجتماعية لممرأة  فبمحافظة غزة 

.971** .000 

تقوم المؤسسات بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق التنمية   .3
 االجتماعية لممرأة .

.585** .000 

يتوفر لدى المؤسسات  تمويال منتظما لتنفيذ البرامج   .4
 .والمشاريع الخاصة لممرأة

.652** .000 

ءات بشرية قادرة عمى يوجد لدى المؤسسات  كفا  .5
 .التخطيط االستراتيجي لممرأة  في محافظة غزة 

.722** .000 

تعتمد المؤسسات عمى  خطط  تنموية في تنفيذ برامجيا   .6
 لممرأة  في محافظة غزة. 

.741** .000 

 000. **942. تشجيع الحكومة لتنفيذ  البرامج التنموية لممرأة   .7
مجاالت  مختمفة تشارك المرأة في محافظة غزة في   .8

 .تسيم في تحقيق التنمية االجتماعية 
.952** .000 

زيادة رغبة المرأة في التغيير وتحقيق  التنمية   .9
 .االجتماعية

.771** .000 

توفر المؤسسات الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية   .10
 لممرأة  في محافظة غزة.

.742** .000 

 المحور الثالث: المشاركة السياسية م
معامل يرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig) 
 000. **725. تشجع المؤسسات المرأة عمى ممارسة العمل السياسي.  .1

2.  
تؤىل المؤسسات المرأة مينيًا لشغل مناصب إدارية 

 مجتمعية.
.641** .000 

3.  
تدعم المؤسسات تمثيل المرأة في المناصب الحكومية 

 العميا )السمطة التنفيذية( . 
.722** .000 

4.  
تساىم المؤسسات في مشاركة المرأة في ىياكل األحزاب 

 السياسية والحركات الوطنية الجمعيات المحمية.
.971** .000 

 000. **585.تعزز المؤسسات مكانة المرأة في صنع القرار السياسي   .5
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بيدف التأثير عمى صنع 
 القرار.

6.  
مع المدني في الحفاظ عمى ىوية تساىم مؤسسات المجت

المرأة الفمسطينية من خالل األنشطة المختمفة التي تعزز 
 .قيم وتراث الشعب الفمسطيني

.811** .000 

7.  
توعي مؤسسات المجتمع المدني المرأة بواجباتيا 

 السياسية في المجتمع. 
.921** .000 

8.  
تتبصري بمواطن الفساد والمحسوبية بمؤسسات المجتمع 

 ي.المدن
.841** .000 

9.  
تساىمي في بناء شخصيتك كقائدة بمؤسسات المجتمع 

 المدني.
.942** .000 

10.  
تقف المسؤولية األسرية و المجتمعية عائق أمام 

 . المشاركة السياسية
.892** .000 

 0.05*االرتباط دالة إحصائيَا عند مستوى داللة 
رات االستبيان والمجال الذي تنتمي لو ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فق3يوضح جدول رقم )

وبذلك يعتبر المجال صادقَا لما  0.05حيث أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسو.

 : الصدق البنائيثانياً 
 ( معامل االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة مع الدرجة الكمية لفقرات االستالنة2جدول رقم )

 
 م

 
 لمحاورا

معامل يرسون 
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig) 

 000. *685. المحور األول:الخدمات االجتماعية  .1
 000. *752. المحور الثاني :التنمية االجتماعية  .2
 000. *652. المحور الثالث: المشاركة السياسية  .3

 0.05*االرتباط دالة إحصائيَا عند مستوى داللة 
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أحد مقاييس صدق األداء الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد يعتبر الصدق البنائي 
األداة الوصول إلييا، ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور البحث بالدرجة الكمية لفقرات 

 االستبانة.
( معامل االرتباط بين كل محور محاور الدراسة مع الدرجة الكمية 4حيث يبين جدول رقم )

وبذلك تعتبر المحاور صادقة  0.05نت دالة إحصائيَا عند مستوى معنوية لفقرات االستبانة حيث كا
 .لما وضعت لقياسو

 سابعًا:  ثبات االستالنة:
يقصد بثبات االستبانة ىو" أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات 

س قراءات متقاربة (، ويقصد بت أيضَا" إلى أي درجة يعطي المقيا97: 2010متتالية" )الجرجاوي،
عند كل مرة يستخدم فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراري عند تكرار استخدامو في 

 (.76: 2002أوقات مختمفة )القطاني،
 وقد تم التحقق من ثبات االستبيان من خالل:

  Cronbach's Alphaطريقة ألفاكرونباخ .0
س ثبات أداة الدراسة وذلك لمتأكد من مدى ىناك العديد من الطرق التي يمكن من خالليا قيا

ثبات ىذه الدراسة لقياس ما وضعت لقياسيو، ولكن في ىذه الدراسة تم استخدام طريقة 
حساب الثبات في البيانات التي تم جمعيا من خالل الدراسة   Cronbach's Alphaألفاكرونباخ

 اه:( أدن2وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم ) )االستبيان(
 ( يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م
 0.722 30 االستبيان ككل  

( لجميع 0.722( أن قيمة ألفا كرونباخ الكمية بمغت )5يث يتضح من خالل جدول رقم )ح
عمييا في الجدول  ( وتشير قيم ألفاكرونباخ التي تم الحصول30فقرات االستبيان والبالغ عددىا)

السابق لوجود ثبات عالي في بيانات الدراسة وبالتالي يمكن االعتماد عمى ىذه البيانات وتحميميا 
 وتعميم نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.
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 طريقة التجزئة النصفية:  .6
تم حساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية، وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجات 

لعينة االستطالعية عمى الفقرات الفردية لالستبيان، ودرجاتيم عمى الفقرات الزوجية، والمكونة أفراد ا
( ثم استخدم معادلة سبيرمان براون 0.712لالستبيان، وقد بمغت قيمة المعامل قبل التعديل )

المعادلة  )النصفين متساويين( لتعديل طول االستبيان، وقد بمغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتمك
 (.6( األمر الذي يدلل عمى توسط من الثبات كما ىو موضح بالجدول رقم)0.822)

 ( معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(6جدول رقم )
 معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط عدد الفقرات المحور م

 0.822 0.712 31 االستبيان ككل
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة " ( يتضح أن االستبيان6ومن الجدول رقم )

يتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات التي تفي بمتطمبات تطبيقو عمى  "في المجتمع الفمسطيني 
 أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية.

 ثامنًا: اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات:
سمرن وف( لمعرفة ىل  –طبيعي اختبار) ولمجروفلقد استخدم الباحث اختبار التوزيع ال

 البيانات )محاور الدراسة( تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ وىو اختبار ضروري في حالة استخدام
 االختبارات المعممية.

 ( يوضح اختبار توزيع الطبيعي .2جدول رقم )
 مستوى المعنوية Zقيمة  محاور الدراسة م
 342. 822. جتماعيةالمحور األول:الخدمات اال  .1
 123. 642. المحور الثاني :التنمية االجتماعية  .2
 422. 542. المحور الثالث: المشاركة السياسية  .3

( أن المحاور السابقة تتبع التوزيع الطبيعي حيث كان مستوى 7يتضح من الجدول رقم )
وعميو قام الباحث،  وذلك لكل محاور الدراسة، 0.05المعنوية لكل من البيانات السابقة أكبر من 

 باستخدام األساليب اإلحصائية لمبيانات التي تتبع التوزيع الطبيعي.
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 تاسعًا:  األساليب اإلحصائية المستخدمة
في إدخال بيانات   SPSS v.20  تم االعتماد بشكل أساسي عمى برنامج التحميل اإلحصائي   

الزمة، لتحقيق أىداف الدراسة وكانت ىذه الدراسة وتحميميا ،مع االستعانة باألساليب اإلحصائية ال
 :األساليب عمى النحو اآلتي

 التكرارات والنسب المئوية(Frequencies & Percentages :)  وذلك بغرض وصف
 البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.

 (المتوسط الحسابيMean  :) وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة
 فقرات والمجاالت الرئيسة الدراسة.عن ال

 (االنحراف المعياريStandard Deviation   :) لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات
مفردات الدراسة لكل فقرة من فقرات متغيرات الدراسة عن وسطيا الحسابي، فكمما اقتربت قيمتو 

 .من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا
 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alphaوالتجزئة النصفية ).لقياس الثبات في البيانات : 
  معامل االرتباط يرسونPerson : لقياس مدى ارتباط العالقة بين الفقرات والمحاور وأيضَا

 المحاور مع الدرجة الكمية لالستبيان.
 اختبار :One Sample T-Test  ،لقياس مدى إمكانية تعميم نتائج العينة عمى المجتمع

 داللتيا. ومدى
  :لقياس مدى إمكانية تعميم نتائج العينة عمى المجتمع في حالة اختبار تحميل التباين األحادي

 أكثر من ثالثة عوامل.
 مناقشة فرضيات الدراسة

يتضمن ىذا الفصل عرضَا لتحميل البيانات واختبار فرضيات البحث، وذلك من خالل 
االستبانة، والتي تم التوصل إلييا من خالل فقراتيا، اإلجابة عن أسئمة البحث واستعراض أبرز نتائج 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانو البحث، إذ تم استخدام برنامج 
( لمحصول عمى نتائج البحث التي سيتم عرضيا  (SPSSالرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية

 وتحميميا في ىذا الفصل.
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 ابة عن أسئمة الدراسةأواًل: اإلج
،   one- sample  t-testسيتم اإلجابة عن أسئمة الدراسة من خالل استخدام اختبار 

يجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الوزن النسبي لفقرات المحور .  وا 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمحاور الدراسة  حساب(8جدول رقم )

دور مؤسسات المجتمعع المعدني فعي (  أن الوسط الحسابي حلول "8يتضح من الجدول رقم )
%، وىلو مسلتوى   74.733بلوزن نسلبي  3.7366"  تعزيعز مكانعة المعرأة فعي المجتمعع الفمسعطيني
 : ( أبالمحاور 8يتضح من الجدول رقم ) عالي من االستجابة من قبل أفراد عينة الدراسة

وىو   86.6%بوزن نسبي   4.33 " كان بوسط   الخدمات االجتماعية" المحور  األول .0
 .مستوى عالي من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى المحور

وىو مستوى   75%بوزن نسبي   3.75  " كان بوسط  التنمية االجتماعية" المحور الثاني .6
 .حور الثاني عالي من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى الم

وىو مستوى   62%بوزن نسبي   3.13 " كان بوسط  المشاركة السياسية" المحور الثالث .3
 الثالث . منخفض من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى المحور

 ثانيا: اختبار فرضيات الدراسة
في  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  مناقشة الفرض الدراسي األول:1.

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في متوسط التقديرات لعينة الدراسة حول 
 تعزى لمتغير الدراسة )العمر(.المجتمع الفمسطيني 

حول دور لمعرفة إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
 .تعزى لمتغير العمرنة المرأة في المجتمع الفمسطيني مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكا

 محاور الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي 

 الترتيب 

 1 86.6 0.422 4.33 المحور األول: الخدمات االجتماعية 1
 2 75 0.342 3.75 المحور الثاني : التنمية االجتماعية 2
 3 62.6 0.722 3.13 المحور الثالث: المشاركة السياسية 3

  74.73333 0.495333 3.736667 االستبيان ككل  
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قام الباحث  بإجراء تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق حول دور مؤسسات المجتمع المدني 
 في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى لمتغير العمر.

 .عمرلمتغير ال( يبين اختبار تحميل التباين األحادي تعزى 2جدول )

 اإلبعاد
 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 
 قيمة اختبار

مستوى 
 الداللة

االستبيان 
 ككل

 072. 013. 2 013. بين المجموعات
 

.790 
 186. 97 5.244 داخل المجموعات 

دور حول  ( السابق أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العاممين9يبين الجدول )
 تعزى لمتغير العمر. ؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني

في  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة مناقشة الفرض الدراسي الثاني: 2.
رأة في حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة الم متوسط التقديرات لعينة الدراسة

 .تعزى لمتغير الدراسة )طبيعة مكان السكن(المجتمع الفمسطيني " 
دور  لمعرفة إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى طبيعة مكان 
 السكن.

حول دور مؤسسات المجتمع المدني  ميل التباين األحادي لمكشف عن الفروققام الباحث  بإجراء تح
 .في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى لطبيعة مكان السكن

 .طبيعة مكان السكن ( يبين اختبار تحميل التباين األحادي تعزى لمتغير01جدول )

مجموع  مصدر التباين اإلبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة اختبار
 الداللة

االستبيان 
 ككل

بين 
 المجموعات

.015 2 .007 
.038 
 

.554 
داخل  

 المجموعات
18.624 97 .192 
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دور حول ( السابق أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العاممين في رأييم 10يبين الجدول )
تعزى لمتغير طبيعة  المرأة في المجتمع الفمسطينيمؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة 

 مكان السكن.
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة مناقشة الفرض الدراسي الثالث: 3. 

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة  في متوسط التقديرات لعينة الدراسة لدرجة
 .(زى لمتغير الدراسة )الحالة االجتماعيةتعالمرأة في المجتمع الفمسطيني 

حول " دور لمعرفة إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني " تعزى لمتغير الحالة 

 االجتماعية.
مكشف عن الفروق حول دور مؤسسات المجتمع المدني قام الباحث بإجراء تحميل التباين األحادي ل

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني  في
 .الحالة االجتماعية ( يبين اختبار تحميل التباين األحادي تعزى لمتغير00جدول )

مجموع  مصدر التباين اإلبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار تالمربعا

 الداللة
االستبيان 

 ككل 
 1.278 227. 2 454. بين المجموعات

 
.842 
 178. 97 17.266 داخل المجموعات 

( السابق أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة حول 11يبين الجدول )   
تعزى لمتغير  في المجتمع الفمسطيني" دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة"

 .الحالة االجتماعية
في  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة مناقشة الغرض الدراسي الرابع:  4.

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع  متوسط التقديرات لعينة الدراسة
 .اسة )المؤىل العممي(تعزى لمتغير الدر الفمسطيني 

دور مؤسسات  لمعرفة إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
 المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى المؤىل العممي.
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ع المدني "دور مؤسسات المجتم قام الباحث بإجراء تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق حول
 .تعزى المؤىل العمميفي تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني 

 .المؤىل العممي ( يبين اختبار تحميل التباين األحادي تعزى لمتغير06جدول )

مجموع  مصدر التباين اإلبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار المربعات

 الداللة
االستبيان 

 ككل 
 776. 068. 2 136. جموعاتبين الم

 
.476 
 087. 97 8.439 داخل المجموعات 

( أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أفراد عينة الدراسة في رأييم في " 12يبين الجدول )
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني" تعزى لمتغير المؤىل 

 العممي.
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ناقشة الفرض الفرعي الخامس:م5.

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في في متوسط التقديرات لعينة الدراسة 
 تعزى لمتغير الدراسة )طبيعة عمل المرأة في المؤسسات (. المجتمع الفمسطيني

الدراسة دور وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة لمعرفة إن كانت ىناك فر 
تعزى طبيعة عمل المرأة  مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني

 في المؤسسات.
دور مؤسسات المجتمع المدني قام الباحث بإجراء تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق حول 

 تعزى لطبيعة عمل المرأة في المؤسسات. نة المرأة في المجتمع الفمسطينيفي تعزيز مكا
 طبيعة عمل المرأة في المؤسسات ( يبين اختبار تحميل التباين األحادي تعزى لمتغير03جدول )

مجموع  مصدر التباين اإلبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 اختبار

مستوى 
 الداللة

االستبيان 
  ككل

 1.592 041. 2 083. بين المجموعات
 

.222 
 026. 97 2.522 داخل المجموعات 
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( السللابق أنللو: ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين  أفللراد عينللة الدراسللة فللي 13يبللين الجللدول )  
رأييللم حللول " دور مؤسسللات المجتمللع المللدني فللي تعزيللز مكانللة المللرأة فللي المجتمللع الفمسللطيني" تعللزى 

 ر طبيعة عمل المرآة في المؤسسات(.لمتغي
 نتائج الدراسة:

إن الوسلط الحسللابي حللول "دور مؤسسلات المجتمللع المللدني فلي تعزيللز مكانللة الملرأة فللي المجتمللع  .1
%، وىلو مسلتوى علالي ملن االسلتجابة ملن قبلل   74.733بلوزن نسلبي  3.7366الفمسلطيني " 

 .أفراد عينة الدراسة
وىللو   86.6%بللوزن نسللبي  4.33  اعيللة" كللان بوسللط  إن المحللور  األول" الخللدمات االجتم .2

 .مستوى عالي من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى المحور
وىلو مسلتوى   75%بلوزن نسلبي  3.75  إن المحور الثلاني" التنميلة االجتماعيلة " كلان بوسلط   .3

 عالي من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى المحور الثاني.
وىللو   62%بللوزن نسللبي  3.13  " المشللاركة السياسللية " كللان بوسللط  إن المحللور الثالللث   .4

 مستوى منخفض من االستجابة من قبل أفراد العينة عمى المحور الثالث.
ال توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية بلللين العلللاممين  حلللول دور مؤسسلللات المجتملللع الملللدني فلللي  .5

 ر.تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى لمتغير العم
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العاممين  في رأييم حول دور مؤسسات المجتمع الملدني  .6

 .في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني تعزى لمتغير طبيعة مكان السكن
ال توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية بلللين أفلللراد عينلللة الدراسلللة حلللول " دور مؤسسلللات المجتملللع  .7

 .كانة المرأة في المجتمع الفمسطيني" تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالمدني في تعزيز م
ال توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية بلللين  أفلللراد عينلللة الدراسلللة فلللي رأييلللم فلللي " دور مؤسسلللات  .8

 .المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني " تعزى لمتغير المؤىل العممي
حصلللائية بللين  أفللراد عينللة الدراسلللة فللي رأييللم حللول "دور مؤسسلللات ال توجللد فللروق ذات داللللة إ .9

المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفمسطيني" تعزى لمتغير طبيعة عمل الملرأة 
 في المؤسسات.
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 توصيات الدراسة:
ات في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، فإن الباحث يرى بضرورة تقديم بعض التوصي

 الناتجة من الدراسة عمى النحو التالي:
 ومن أىم التوصيات التي يقدميا الباحث في ىذا الشأن:

العمل عمى تعزيز الشراكة بين كافة الجيات الفاعمة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من  .1
 .أجل المساىمة في تمكين المرأة الفمسطينية في قطاع غزة

في الحد من التحديات االجتماعية والسياسية والثقافية  ضرورة وضع برامج تيدف لممساىمة .2
 .التي تواجييا المرأة 

بذل المزيد من البرامج اليادفة إلى تعزيز أىمية تمكين المرأة الفمسطينية ودمجيا في سياسات  .3
 .البرامج اليادفة إلى التنمية

دريبيا وتمكينيا من العمل عمى بذل المزيد من البرامج اليادفة إلى صقل إمكانيات المرأة وت .4
 .أجل البدء في العمل الذي يضمن ليا حياة معيشية كريمة

ضرورة تمتع المرأة الفمسطينية بظروف عمل مناسبة تصون ليا كرامتيا وتساعدىا عمى عمل  .5
 .توازن بين أدوارىا األسرية واإلنتاجية في مجال العمل

زالة جميع أشكال التمييز يجب عمى الحكومة الفمسطينية العمل عمى مراجعة البنية ال .6 تشريعية وا 
 .التشريعي ضد المرأة وسن القوانين التي تضمن حمايتيا

 .نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق اإلنسان في المجتمع .7
 .بذل المزيد من التدابير الالزمة لتسييل وصول المرأة إلى صنع القرار والسياسات العامة  .8
ومشاركتيا في مراكز صنع وتنفيذ القرار الفمسطيني  تقديم سياسات وبدائل تعزز دور المرأة .9

عرض آليات ضغط عمى صناع القرار لتبني سياسات تؤدي إلى تعزيز مشاركة المرأة في 
 المجتمع الفمسطيني.

يجب عمى مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بتنويع األساليب و الوسائل التي تستخدميا من  .10
تصر ىذه األساليب عمى البرامج التدريبية فقط بل يجب أن أجل تعزيز مكانة المرأة بحيث ال تق

 .تشمل الدعم االقتصادي لممرأة من خالل المشاريع الصغيرة المدرة لمربح
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تميزت المرأة الفمسطينية بقدرة عجيبة عمى تحمل األعباء والمسؤوليات التي سند إلييا سواء  .11
 .ام بدورا فعاال في تنمية المجتمعاتعمى مستوى األسرة أو العمل مما يثبت أن بإمكانيا القي
 مراجع البحث ومصادره

 أواًل :المراجع العربية.
 الكتب والدوريات: - أ

(:اتجاىات التدريب المعاصرة وتقييم أداء األفراد العاممين، دار أسامة 2012بن عيشي، عمار )
 .لمنشر و التوزيع، األردن

 ، فمسطين: مطبعة أبناء الجراح.2ستبيان،ط(: القواعد المنيجية لبناء اال2010الجرجاوي، زياد )
 (: السكان والتنمية، صندوق األمم المتحدة، جامعة دمشق، دمشق.1997زكريا، خضر )

 (: البحث العممي )مفيومو وأدواتو وأساليبو(، دار الفكر لمنشر، عمان.2001عبيد، ذوقان وآخرون  )
في تمكين الشابات من وجية نظر  (:مساىمة التعميم الجامعي المفتوح2012العسيمي، رجاء )

الخريجات في منطقة الخميل التعميمية، المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح، المجمة الفمسطينية 
 (.6لمتعميم المفتوح، المجمد الثالث، العدد)

(: دور الجمعيات النشوية اإلسالمية في محافظات القدس 2009العسيمي، رجاء و رباعية، نادية )
ورام اهلل في تثقيف المرأة الفمسطينية لمنيوض في بالمجتمع المحمي الفمسطيني وبيت لحم 

العدد الثالث والعشرون، جامعة القدس  -مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 
 المفتوحة.
(: أثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيمي، رسالة ماجستير، جامعة 2002القطاني، محمد )

 العربية لمعموم األمنية، الرياض. نايف
وزارة العمل األردنية نموذجا، منظمة  –(: التمكين االقتصادي لممرأة واقع وأفاق 2016كعور، إيمان )

 .العمل العربية و وزارة العمل، األردن
(: تمكين العاممين في المصالح الحكومية ومنظمات القطاع الخاص: 2001المغربي، عبد الحميد )

بيقية عمى المنظمات العاممة بمحافظة دمياط، المجمة العممية التجارة والتمويل، دراسة تط
 .الممحق الثاني، العدد األول، جامعة طنطا
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 الرسائل العممية: - ب
(: الجدوى االجتماعية لممشاريع المتناىية الصغر وتأثيراتيا عمى النساء في الريف 2010أيوب رائدة،)

 .حوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية ،القاىرةالسوري،أطروحة دكتوراه، معيد الب
(:فاعمية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفمسطينية 2014الدراغمة، تمام )

اقتصاديا من وجية نظر المستفيدات أنفسين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 
 .فمسطين
سات المجتمع المدني عمى المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية (: أثر مؤس2016سناقرة، رائد )

مشروع التمكين السياسي لمنساء الفمسطينيات نموذجا، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 
 .الوطنية، فمسطين

 .ثانيًا :المراجع األجنبية
Bayeh, E, (2016), "The role of empowering women and achieving gender 

equality to the sustainable development of Ethiopia", ELSEVIER, 

Volume 2, Issue 1, Ethiopia GustavoLomas,(Jul.,2018),"Developing 

Nations Need Women's 

 Empowerment", The Borgen project   

https://borgenproject.org/developing-nations-need-womens-empowerment  / 

Khan, M, (2015), "Women Empowerment, Entrepreneurship, and Capacity 

Development",  Journal for Studies in Management and Planning 

Pathania, S, (2017), " SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL: GENDER 

EQUALITY FOR WOMEN’S EMPOWERMENT AND HUMAN 

RIGHTS", International Journal of Research Granthaalayah, India 

Ranjita Singh, (2014),"Status of Women in Today’s Society", International 

Journal of Humanities and Social Science Invention 

Savnnet, (2013), " Women Entreprenurship, Capacity Building and Women 

Empowerment", International Journal of Humanities and Social 

Science Invention, India 

 .ثالثًا: المواقع االلكترونية
 :(: المرأة الفمسطينية بين التمكين واإلقصاء، شبكة الجزيرة اإلعالمية2015اشتبو، بكر )

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/6/14/ 
 .سطين"، موسوعة إعالم نساء فمسطين(: واقع المرأة في فم2015ري ) عودة،

https://borgenproject.org/developing-nations-need-womens-empowerment%20%20/
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(: تعزيز مكانة المرأة أحد أىم معايير الجاىزة الوطنية إلقامة الدولة، وكالة 2011سالم ) ض،فيا
 األنباء و المعمومات الفمسطينية ، وفا، فمسطين:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=RBhMCqa571144120041aRBhMCq 
 (:تمكين المرأة: إشكالية مصطمح و وعورة تنفيذ، موقع الجزيرة:2017ليمى ) الرافعي،

https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/2017/2/26/ 
تعزيز مكانة المرأة من أبرز أىداف دولة فمسطين، لقاء وزيرة شؤون المرأة،  (:2017ىيفاء ) األغا،

 ن: دنيا الوطن، فمسطي
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/03/16/1028979.html 

 (، "أىمية المشاركة السياسية لممرأة"، شبكة المرأة السورية:2015حويجة، سحر )
https://swnsyria.org/?p=3701 

موقع  ع المدني و كيفية تطويره"اإلنماء يولد االنتماء،(: أىمية مؤسسات المجتم2010نشابة، شادي )
 /https://www.chadinachabe.comشادي نشابة:

 (: تمكين المرأة ضرورة ممحة لتنمية المجتمعات، مجمة ىي اإللكترونية:2018كامل، رييام )
https://www.hiamag.com/ 

 ( : تمكين المرأة اقتصاديا"، صحيفة الرأي اإللكترونية األردنية:2012م )مرايات، ري
http://alrai.com/article/15535.html 

ومية سياسية (: تمكين المرأة اجتماعيا، كيف يكون؟، صحيفة الوسط، ي2007صحيفة الوسط، )
 www.alwasatnews.com/news/229014.html البحرين: ،1695 العدد تقمة،ومس

 (: مفيوم المشاركة في الحياة العامة و أشكاليا:2015موسوعة العمم)
http://nadhembelhadjali.blogspot.com/2015/09/blog-post_27.html 

 (:أىمية دور المرأة في صنع القرار السياسي"، الشرق األوسط ، بيروت :2017شمق، ىدى )
https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/hmy-dwr-lmr-fy-sn-lqrr-lsysy 

تونس"، المركز الديمقراطي العربي  -السياسي لممرأة العربية في مصر (:التمكين2018خميفة، نياد )
 لمدراسات اإلستراتيجية، السياسية واالقتصادية، المركز الديمقراطي العربي:

https://democraticac.de/?p=51478 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=RBhMCqa571144120041aRBhMCq
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=RBhMCqa571144120041aRBhMCq
https://swnsyria.org/?p=3701
https://swnsyria.org/?p=3701
https://www.chadinachabe.com/
http://www.alwasatnews.com/news/229014.html
http://nadhembelhadjali.blogspot.com/2015/09/blog-post_27.html
http://nadhembelhadjali.blogspot.com/2015/09/blog-post_27.html
https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/hmy-dwr-lmr-fy-sn-lqrr-lsysy
https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/hmy-dwr-lmr-fy-sn-lqrr-lsysy
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 :رابعًا: الدراسات العممية
في التنمية من وجية نظر  (: درجة مساىمة المرأة الفمسطينية2010ابتياج ) حسن والنادي، ،تيم

طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، جامعة النجاح الوطنية، 
 .فمسطين

(: أثر مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز 2011المركز الفمسطيني لمدراسات واألبحاث التنموية )
 .مفاىيم الحكم الرشيد، رام اهلل، فمسطين

دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في بناء قيادات نسويو شابة، (: 2012مريم ) المزين،
 16مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني العربي في الحوار المجتمعي المتعدد األطراف 

 ديسمبر، مركز دراسات المجتمع المدني، القاىرة، مصر.


