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  دور املنظمات غري احلكومية يف متكني املرأة الفلسطينية
  )لحمایة المرأة والطفل هدراسة مطبقة على برامج التمكین في جمعیة عایش(

  إعداد
  أمجد محمد المفتي / د                     أمین شالش شبیر         / د     
  المساعد بقسم الخدمة االجتماعیة  األستاذ        المساعد بقسم الخدمة االجتماعیة         األستاذ
  بغزة اإلسالمیةالجامعة                   بغزة                   اإلسالمیةالجامعة        

  ملخص
تحد من هذه  التيوتحدید المعوقات  المرأةالحكومیة في تمكین  ردور المنظمات غی تحدید إلىهدفت الدراسة 

استخدمت منهج المسح االجتماعي الشامل من التي ، حیث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة األدوار
 المرأةلحمایة  من برامج التمكین في جمعیة عایشه خالل استمارة استبار طبقت على السیدات المستفیدات

نظمات في التمكین دور الم أن إلىسیدة، وتوصلت نتائج الدراسة ) ٥٧(والطفل في غزة والبالغ عددهن 
أما التمكین  ،االقتصادي تتمثل في توعیة المرأة بفرص العمل المتاحة والتدریب على المشروعات المدرة للدخل

لتمكین السیاسي في توعیة المرأة بواجباتها وتمثل ا دعم جوانب القوة في شخصیة المرأةاالجتماعي یتمثل في 
في تعریف المرأة بحقوقها القانونیة وتوعیتها بحقوقها  تمثلللمرأة أما التمكین القانوني  ،السیاسیة بالمجتمع

الخاصة، كما توصلت الدراسة أن هناك العدید من المعوقات تحد دور المنظمات والراجعة إلى المرأة 
بأن تعمل المنظمات غیر الحكومیة على تنوع األسالیب  وتوصي الدراسة ،والعاملین والمجتمع المحلي

تستخدمها في تمكین المرأة والتركیز على الدورات التدریبیة والمشاریع الصغیرة، وزیادة قدراتها  والوسائل التي
  . المادیة والمالیة والفنیة مع زیادة أعداد العاملین في مجال تمكین المرأة وتنمیة مستواهم المهني

  Abstract 
 
The study aimed to determine the role of non-governmental organizations in the 
empowerment of women and to identify the constraints that limit their roles, which 
considered one of the descriptive studies that used comprehensive social survey 
method through Astbar form applied to beneficiaries women empowerment 
programs in Aisha Society for the Protection of Women and Children in Gaza and 
of their number (57) lady and study results that the role of organizations in the 
economic empowerment is to make women aware of employment opportunities 
and training on income generating projects, the social empowerment is to support 
the strengths in the woman's personality and political empowerment is to make 
women aware of the political duties in the community legal empowerment of 
women is the women of their legal rights and awareness of their rights own 
definition, as the study found that there are many constraints limit the role of 
organizations and feedback to the women workers and the local community. The 
study recommends that non-governmental organizations working on the diversity 
of the methods and means used in the empowerment of women and a focus on 
small projects and training courses, and increase the physical, financial and 
technical capabilities with the increase in the number of workers in the field of 
women's empowerment and development of the professional level 

 



2 
 

  :مقدمة

والمحلیة، وقد  الدولیةمن الحكومات والمنظمات  كبیررأس المال البشري باهتمام  یحظي
والنامیة، سواء من  ةیرجع ذلك إلدراك أهمیته في إحداث التنمیة التي تحتاجها شعوب العالم المتقدم

حیث المشاركة الفعالة في إحداث التنمیة أو من حیث أهمیة رأس المال البشري في االستفادة من 
شراكهم في  عوائد التنمیة، حیث أصبح من المؤكد أن تحقیق التنمیة  دون االهتمام بقدرات البشر وإ

  ).١٧٥٥: ٢٠٠٩عبد الجواد،( إحداثها یعد هدرًا وتعطیًال لقوى المجتمع المنتجة
شهدت السنوات األخیرة اهتمامًا ملحوظًا من قبل  فلقد ،أس المال المرأةوفي مقدمة  ر 

على  والحرص المجتمع المدني بتفعیل دور المرأة في التنمیة الشاملة ومنظماتاإلدارة السیاسیة 
  ).١٥٠: ٢٠٠٧الجرواني،(وتوعیتها بواجباتها ومسئولیاتها  تمكینها من حقوقها

وضع المرأة في أي مجتمع یعد مقیاس لمدى تطور ونمو المجتمع، حیث أن إغفال أن 
إدراك الشعوب  ً، كما أندور المرأة في الماضي أدى إلى تعطیل نصف طاقات المجتمع تقریبا

من محاور التنمیة، وأنه ال یمكن أن تقوم أي جهود تنمویة  یتجزأجزء ال  النساء وحقوقهن ألوضاع
في عملیات التنمیة  ومن ثم أصبحت مشاركة المرأة ،ما مع إغفال دور المرأة ناجحة في مجتمع 

  .)٦٤: ١٩٩٩نصاري،( قضیة جوهریة
نه ال یمكن مشاركة المرأة في تنمیة المجتمع بشكل فعال إال من أولذلك یرى الباحثان  

  .المشاركةخالل استثمار قدراتها والعمل على إزالة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تلك 
األخیرة بدأت تظهر على الساحة الدولیة والمحلیة فئة من النساء الالتي  اآلونةولكن في 

ن أسرًا نتیجة لغیاب رب األسرة ألي سبب من األسباب   -المرض -الهجرة - السفر -الوفاة(یعُل
بنائها وأصبحت المرأة هي المسئولة األولى واألخیرة عن أ) إلخ... التقاعد عن العمل - اإلعاقة

  ).٦-٤: ٢٠٠٣األمیر،( صادیًا وصحیًا وتربویاً اقت
حیث أصبحت  ،السابقة قاطبة بحكم ظروفها السیاسیة األسبابوفي فلسطین اجتمعت 

المرأة هي المسئولة األولى عن تدبیر شؤون أسرتها نتیجة للممارسات القمعیة التي یمارسها االحتالل 
ن كان رب األسرة  األسرةضد أرباب األسر فأصبحت هي التي تمثل رب  في كثیر من الحاالت وإ

موجودًا یقع على عاتقها الدعم النفسي له، وهذا الوضع یجعلها عرضة للعدید من المخاطر 
  )٥: ٢٠١٣نجم،( والمشكالت التي قد تزداد سوءًا إذا لم تتوافر لها أسباب الدعم والتمكین

من التمییز االجتماعي ومن عدم  تواجه النساء في الضفة وقطاع غزة قدرًا كبیراً كما 
المساواة وال تزال المرأة الفلسطینیة بعیدة عن المساواة الكاملة مع الرجل، كما ال یزال دورها ضعیفًا 
على صعید المشاركة في الحیاة السیاسیة والمدنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وفي المجاالت 

عدم وجود قوانین وتشریعات تضمن تحقیق  إلى عوامل منها ذلك التنمویة األخرى، ویعود السبب في
المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، إضافة إلى وجود سیادة الثقافة الذكوریة التقلیدیة والمحافظة في 

  ).٣٣٧: ٢٠٠٣صقلي،( مساواة الكاملة على المدى البعیدالمجتمع الفلسطیني التي تقید تحقیق ال
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تواجه مشكالت عدم االستقرار  المرأة أن) ٢٠١٤وخلیفة  األغا(دراسة أكدته وهذا ما 
ساءة اآلخرین معاملتها، لذلكاالجتماعي  من االستراتیجیات  المرأة یعدأن تمكین یرى الباحثان  وإ

  .مواجهة تلك المشكالتفي الفعالة التي یمكن االعتماد علیها 
ة المرأة وینمي من قدرتها إن مفهوم التمكین یشیر إلى كل ما من شانه أن یطور مشارك

المادیة والسیكولوجیة واالجتماعیة وعیها ومعرفتها ومن ثم تحقیق ذاتها على مختلف األصعدة 
والسیاسیة ویتیح لدیها كافة القدرات واإلمكانات التي تجعلها قادرة على السیطرة على ظروفها 

  ).١٣: ٢٠٠٦الشناوي،(ام الحر والواعي في بناء المجتمع ووضعها، واإلسه
االجتماعیة  أبعادةبكافة  المرأةتمكین  أهمیة على ولقد أكدت العدید من الدراسات السابقة

ومجتمعها، حیث توصلت دراسة   المرأةفي حیاة  االیجابيواالقتصادیة والسیاسیة والقانونیة ودوره 
 ي صغیر مدر لدخل قدإلنشاء مشروع اقتصادى أن حصول المرأة على قرض إل) ٢٠٠٧فرج (

  .اجتماعیاً على االرتقاء بمستوى تمكینها اقتصادیا و  یساعد
أن للمشاریع الصغیرة دور مهم في  أكدتوالتي  )٢٠٠٩الحوامدة (دراسة ویتفق ذلك مع 

تمكین المرأة من خالل مساهمتها الفاعلة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتدعیم المكانة 
إلى أن المرأة الفقیرة )  Blattman)  2013دراسةصلت كما تو  ،صادیة واالجتماعیة لإلناثاالقت

التمكین االقتصادي  وان الخاصة األعمالتمكنت من الحصول على منافع محددة من خالل إقامة 
وهذا ما تؤكده نتائج دراسة  ،للمرأة یمكن أن یحقق لها أثار إیجابیة خاصة في المجال الصحي

)Bibi 2011 (كذلك توصلت دراسة  ،التمكین ساهم في بناء القدرات للمرأة بأن) أن ) ٢٠١٢منیرة
  . ة والمجتمعیة التي تواجه تمكینهاالمرأة استطاعت أن تخطي الصعوبات القائم

العدید من المعوقات االجتماعیة  اجهتو  أنهان أهمیة التمكین للمرأة إال بالرغم مو  
حائًال أمام كل كبیر تقدمها في المجاالت الحیاتیة وتقف المجتمعیة التي تعیق بشو واالقتصادیة 

معوقات اقتصادیة واجتماعیة  یواجه المرأةتمكین  أن) ٢٠١٠الخمشي ( دراسة أكدتهتمكینها وهذا ما 
العادات  كذلك مؤهالت العلمیة للمرأة، مع الفي عدم وجود فرص عمل تتناسب تتمثل وتنظیمیة 

  .المرأة بكثیر من المهنمن التحاق والتقالید التي تحد 
یقتصر على الجانب االجتماعي واالقتصادي  ال ویرى الباحثان أن معوقات تمكین المرأة 

)  ٢٠١٠الحرشة (دراسة  إلیهوهذا ما توصلت وقانونیا بل تواجه معوقات في جانب تمكینها سیاسیا 
ها مدى نضج وأهلیته أن التمكین السیاسي للمرأة یرتبط بعدد من المتغیرات المجتمعیة من بین

كذلك ، حضور المرأة سیاسیا مازال منخفضاالمجتمع النخراط المرأة في العمل السیاسي، وان نسبة 
    .غیاب الثقافة الحقوقیة للمرأة في المجتمعمن ) ٢٠١٤الباني (دراسة ما أكدته 

ولما كانت الدولة ومؤسساتها الرسمیة ال تستطیع بمفردها تحمل مسئولیة النهوض بالمرأة 
منظمات غیر والمؤسسات ال في ذلك من الضروري أن تساعد الدولةفكان وتحسین أوضاعها، 

  .حكومیةال
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تبني مفهوم تمكین المرأة كإحدى  يحدیثًا إل غیر الحكومیة تلك المنظماتاتجهت حیث 
االستراتیجیات التي ترتكز على إعداد الفرد، وتنمیة قدراته على التعلیم الذاتي المستمر ومالحقة 
المعارف المتجددة، واستیعابها، واكتساب المهارات المتقدمة، باالعتماد على إستراتیجیة التمكین التي 

لى نفسها لمواجهة ادًا عتستهدف تنمیة المرأة اقتصادیًا واجتماعیًا وذلك لكي تصبح أكثر اعتم
   ).٢١٧: ١٩٩٨رمزي،( مشكالتها

وجود عالقة قویة بین الجمعیات النسائیة من ) ٢٠٠٤سلیمان (دراسة وهذا ما تؤكده 
عالقة قویة بین الجمعیات النسائیة وفهم المرأة لحقوقها للمرأة كذلك وجود تمكین مهارات العمل و 

) (Sultan 2012 دراسة و ، نضمام للجمعیاتوالمشاركة في التصویت لالنتخابات واالوواجباتها 
في تمكین المرأة خاصة في الجوانب النفسیة  إیجابیة إسهامات اتجمعیللإلى أن توصلت التي 

  .یةواالجتماعیة واالقتصاد
وتتجه المنظمات في العالم عامة وفي فلسطین خاصة إلى تدریب المرأة على مختلف 

أخر على ب على القیادة إلى تدری هافمن تدریب ،المؤهلة لهااألنشطة واألدوار التي تشغلها أو 
بالتوافق مع اتساع دائرة انخراط  كالت كل ذلكالمشاركة المجتمعیة إلى تدریب ثالث على حل المش
  ).٥٠:٢٠١٠الصوراني،(واجهة المرأة في الشئون العامة وتحمل أعباء ومسئولیات الم

في  من الجمعیات استفادتلمرأة أن ا إلى توصلتالتي ) ٢٠٠٣غز (دراسة  ویؤكد ذلك
دراسة و  ،رات الخاصة باستخدام التكنولوجیاواكتساب بعض المها تسویق المنتجات،و تبادل الخبرات، 

)Angelina 2005 ( عیة زودهم بالمعارف والمهارات االجتماأن المنظمات التي توصلت إلى
  .مدهم بشبكات اتصال حدیثة ورأس مال إنتاجيو 

المنظمات غیر الحكومیة تواجه العدید من المعوقات والصعوبات التي  أنویري الباحثان 
علیة العدید من الدراسات  أكدتوهذا ما  للمرأة التي تقدمهاتحد من فعالیة وكفاءة برامج التمكین 

توصلت إلى ضعف تعامل الجمعیات مع احتیاجات التي ) ٢٠٠٤د عبد المجی( دراسةومنها 
باإلضافة  المالیة هاوضعف موارد قرارات رشیدة،اتخاذ التخطیط و على  قدرتهاومشكالت المرأة وعدم 

أن الجمعیات التي تعمل في مجال تمكین المرأة تعتمد ) ٢٠٠٥رشوان (إلى ما أكدته نتائج دراسة 
  . فیها املینخبرة العوقلة بشكل أساسي على المتطوعین 

األهلیة غیر قادرة على زیادة معارف ومعلومات المرأة الفقیرة للتعامل  المنظمات أـن كما
سوق العمل مما یقلل من االستفادة  آلیاتتواجه معوقات متعددة للتعامل مع  هامع سوق العمل، وأن
   .)٢٠٠٨السید وعمارة (دراسة  إلیهتلك المنظمات وهذا ما توصلت من برامج وخدمات 

في مات المنظ هذهالدراسة الحالیة كمحاولة للوقوف على دور  إجراءومن هنا جاء أهمیة 
  .تواجهها التيالمعوقات  أهموتحدید  المرأةتمكین 

  :مشكلة الدراسة :أوال
 المرأة أننجد  بالمرأة المتعلقة األدبیاتاالطالع على و في ضوء ما سبق عرضة 

 ي ظروف صعبة وقاسیة وتتعرض لكثیر من المصاعبف تعیش أنهاحیث  خصوصیةلها  الفلسطینیة
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تاحةستدعى تمكینها وزیادة قدراتها ی الذي األمر  أنكما  ،لمواجهة تلك المصاعب أمامهاالفرص  وإ
 أن أال ،واألبعادفي العدید من المجاالت  المرأةتمكین ت غیر الحكومیة دور كبیر وفعال لللمنظما

وتحدید المعوقات  بمجتمعنا قطاع غزة المرأةالمنظمات في تمكین  هذهتناولت دور  التيالدراسات 
  .الدراسة الحالیة إجراءفي ظل الحصار والحروب هي دراسات قلیلة جدا مما یستلزم   تواجهها التي

  :التساؤالت التالیةولذا یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في 
  :التساؤل الرئیسي

  المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة؟ما دور 
  :ویتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة

  ؟المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیةوسائل وأسالیب ما  - ١
  ما دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة اقتصادیا؟ - ٢
  غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة اجتماعیا؟ ما دور المنظمات - ٣
  ما دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة سیاسیا ؟ - ٤
  ما دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة قانونیا ؟ - ٥
  أة؟الحكومیة في تمكین المر  غیرما المعوقات التي تحد من ادوار المنظمات  - ٦

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى: أهداف الدراسة: ثانیا
  .المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة تحدید الوسائل واألسالیب المستخدمة من - ١
  .تحدید دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة اقتصادیا - ٢
  .تمكین المرأة الفلسطینیة اجتماعیاتحدید دور المنظمات غیر الحكومیة في  - ٣
  .سیاسیا تحدید دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة - ٤
  .تحدید دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة قانونیا - ٥
  .تحدید المعوقات التي تحد من ادوار المنظمات غبر الحكومیة في تمكین المرأة - ٦
  .كین المرأةوصل إلى تصورات علمیة لتفعیل أدوار المنظمات غیر الحكومیة في تمالت - ٧

  :أهمیة الدراسة: ثالثا
اعتماد العدید من األسر الفلسطینیة على المرأة وبالتالي أصبح من الضروري رفع مستوى  - ١

  .تها من خالل تمكینها ألداء أدوراها بكل كفاءةاوقدر  تهایاإمكان
المرأة الفلسطینیة نتیجة الظروف الصعبة الراهنة األمر والتي یتطلب تمكینها خصوصیة وضع  - ٢

  .بما یناسب مع هذه الظروف
ما أسفرت عنه العدید من المؤتمرات التي تؤكد جمعیها على ضرورة االهتمام بالمرأة وتطویر  - ٣

  .البرامج والخدمات المقدمة من المؤسسات المعنیة بالمرأة
 في عملهم جوانب القوة والضعفلقائمین على المنظمات غیر الحكومیة لل عةإعطاء تغذیة راج - ٤

  .مما یساهم في تطویره وتعزیزه
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المساهمة في الوصول إلى تصورات علمیة للنهوض بأداء المنظمات غیر الحكومیة بمجاالت  - ٥
  تمكین المرأة الفلسطینیة

االهتمام بالمرأة وتمكینها كمستوى ومقیاس مواكبة المتغیرات العالمیة والدولیة التي تحث على  - ٦
  .لحضارة المجتمعات

  :مفاهیم الدراسة: رابعا
  :تعریف الدور - ١

ط بمكانة خاصة في نمط من السلوك یتفق مع نظام الحقوق والواجبات ویرتب الدور بأنه یعرف
  ).٢٦٤: ٢٠٠٩أبو المعاطي،( جماعة اجتماعیة

لى أن یلتزم بمبادئ العمل التي یقوم بها الفرد أثناء عمله عمجموعة المسئولیات المهنیة بكما یعرف 
  ).٥٠: ٢٠٠٩أبو النصر،( المهني

  :ویعرف الدور في هذه الدراسة بأنه
للمرأة  الحكومیة لتحقیق التمكین مجموعة األعمال والمسئولیات والمهام التي تقوم بها المنظمات غیر

  ).القانوني -السیاسي -االقتصادي –االجتماعي ( التمكین مؤشراتخالل  من
  :الحكومیة المنظمات غیر - ٢
  .بأنها بناءات أسست بشكل رسمي من أجل تحقیق بعض األهداف المحددة تعرف 
المنظمات هي عبارة عن وحدات اجتماعیة مخططة، أنشئت بقصد لتحقیق أهداف معینة، و 

نما بناء على دراسة  الحتیاجات المجتمع لها صفة الرسمیة في إطار فالمنظمات ال توجد عشوائیًا وإ
  ).٥٣: ٢٠٠٤أبو المعاطي،(المنظم لعملها وتحت إشراف حكومي القانون

  :وتعرف المنظمات غیر الحكومیة في هذه الدراسة
  .وحدات اجتماعیة أنشئت بطریقة مقصودة ومخططة - ١
  .وفي مقدمتها تمكین المرأة تسعى لتحقیق أهداف معینة - ٢
  .مع البیئة المحیطة وتتعاون مع المنظمات األخرى تتفاعل - ٣
  .يتعمل وفق عادات وتقالید المجتمع وال تهدف إلى الربح الماد - ٤
  .سیاسیًا وقانونیاً و اجتماعیًا واقتصادیًا تسعى إلى تمكین المرأة  - ٥
  :تعریف التمكین - ٣

القدرة أو السلطة  ومنح القوة أأي   Empower یعرف في قاموس أكسو فورد بأنه مصدر الفعل
  ).Sykes,1992: 384(ألداء عمل ما

السیطرة على أمور و  د من التحكم في حیاتهعلى أنه إعطاء شخص ما المزی" لونجمان"قاموس  هعرف
عطائه القوة والحقوق التشریعیة لفعل    .Longman,1995:450)(ما شيءحیاته وإ

تساعد أفراد المجتمع لمواجهة مشكالتهم من خالل منحهم القوة والقدرة في  إستراتیجیةویعتبر التمكین 
السیطرة على حیاتهم وانجاز مصالحهم والمساعدة في الوصول إلى الموارد المجتمعیة التي یحتاجون 
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المطلوبة لتحقیق التغییر إلیها ومساعدتهم في الحصول على المعلومات والمهارات 
  .)Adams,2003:9(المنشود

  :ویعرف التمكین في هذه الدراسة
شباع حاجاتها - ١   .التمكین عملیة تساهم في مساعدة المرأة على مواجهة مشكالتها وإ
یستهدف التمكین تنمیة قدرات المرأة  من خالل زیادة معارفها ومهاراتها بما یتضمن رفع األداء  - ٢

  .نیااقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وقانو  لدیها والمشاركة في المجتمع
  .یرتبط بسبل استثمار الموارد وتزویدها بالعدید من االتجاهات االیجابیة في حیاتهاو  - ٣

  :اإلطار النظري للدراسة: خامسا
  :وضوعات التالیة في أساسها النظريلدراسة المتعالج هذه ا
  :تمكین المرأة -أ

التمكین معرفة الفرد بظروفه، ویشمل منذ منتصف التسعینات  كإستراتیجیةلقد تبلورت فكرة التمكین 
  .واالجتماعي واإلیمان أنه من الممكن أن یعمل بنجاح على المستوى الشخصي

  :األتيوتتعدد أنواع التمكین ویمكن حصرها في 
زیادة نسبة  :وهي األموروالذي یركز بدوره على مجموعة من  :التمكین االجتماعي -١   

جابیة على مع التأكید على دورها الهام في تكوین القیم اإلی ركة المرأة في القضایا المجتمعیةمشا
عربیة من اجل إیجاد العالقات المتنوعة بین منظمات المرأة الوطنیة وال - مستوى األسرة والمجتمع

العمل على  -  على كافة أشكال التمیز ضد المرأةرفع مستوى الوعي للقضاء  - التنسیق فیما بینها
  ).٣٩: ٢٠٠٦فحجان،(ازن في مسؤولیتها اعد المرأة على إحداث التو توفیر الخدمات التي تس

 تهادعم جوانب القوة في شخصی أما هذه الدراسة فتحدد التمكین االجتماعي للمرأة في
الشخصیة واالجتماعیة  هاتحسین عالقاتو  ،بإمكانیاتها وقدراتها التي یمكن االستفادة منها تهاتوعیو 
  .االجتماعي للمجتمعء باالنتما هاتنمیة شعور و 

 زیادة في :وهي األموروالذي یركز بدوره على مجموعة من  :التمكین االقتصادي -٢
العمل  -رأة من عائد المشاركة في التنمیةمدى استفادة الم -حجم مشاركة المرأة في سوق العمل

  .من أجل إسهامها في الحیاة االقتصادیة ادة قدراتها واعتمادها على الذاتعلى تمكین المرأة وزی
توعیة المرأة بفرص العمل المتاحة في الدراسة یتحدد في  هذهوالتمكین االقتصادي في 

بالمؤسسات التي تدعم المشروعات  هاتعریفو  ،علي المشروعات المدرة للدخل هاتدریبو  المجتمع
كسابو  الصغیرة الحیاة  أعباءفي مواجهة  مساعدتهاكذلك  ،الخبرات عن سوق العمل ومتطلباتهها إ

  .االقتصادیة
زیادة  :من خالل م المشاركة السیاسیة للمرأةي دعالذي یتبلور ف :التمكین السیاسي-٣

وزیادة نسبة عضویتها في األحزاب السیاسیة والنقابات  -نسبة تمثیلها في مواقع اتخاذ القرار
  .تمثیلها في المؤسسات العربیة والدولیة زیادة -والجمعیات المهنیة، ومنظمات المجتمع المدني



8 
 

 هاتشجیعو  تعریف المرأة بالحقوق السیاسیةسي في وفي هذه الدراسة یتحدد التمكین السیا
  .بقضایا المجتمع السیاسیة تهاتوعیو  علي المشاركة في االنتخابات العامة

العمل على  :وهي األموروالذي یركز بدوره على مجموعة من  :التمكین القانوني -٤
تطبیق جمیع  - یةحقوقها القانونب مدى توعیة المرأة - دور المرأةتعدیل التشریعات التي تحد من 

  .غیره أوساء سواء في ظل االحتالل االتفاقات الدولیة التي تضمن الحقوق المدنیة للن
حقوقها  إليتعلیم المرأة كیفیة الوصول وفي هذه الدراسة یتحدد التمكین القانوني في 

بحقوقها في الملكیة  تهاتوعیو  علي عرض مطالبها علي الجهات القانونیة المختلفة هاتدریبو  القانونیة
  .الزوجیة واألسریة ابحقوقهو  المیراثو  الضمان االجتماعيو  الخاصة

تسعى إلى الذي یهدف إلى تقویة البنیة األساسیة للمنظمات التي  :التمكین المؤسسي -٥
المؤسسات التي تهتم بالمرأة، والعمل على إیجاد شبكة  دور جمیعوزیادة  المرأة،النهوض في مجال 

  ).٤٣: ٢٠٠٥قندیل،( وضعیة المرأة اتصال بین صانعي السیاسات الكفیلة بتحسین
  :أهداف تمكین المرأة

یهدف التمكین بصفة عامة إكساب الفرد  القدرة على اكتشاف ذاته، وما بداخله من قدرات ومهارات 
یصل بها إلى نوعیة الحیاة التي یریدها وال تعني التنمیة الحصول على المزید بل التطور نحو 

  .دفرص الوصول إلى الخدمات والسلع وتعزیز قدرات األفراو األفضل، وزیادة الخیارات المتاحة 
  ).Herbert,1980:67( :تتمثل في األهداف الفرعیة لعملیة التمكین كما أن

  .یعمل مع الناس للسیطرة على شئون حیاتهم -
  .تهتم عملیة التمكین بزیادة ثقة الفرد وزیادة االستقاللیة -
  .مساعدة العمالء على رؤیة أنفسهم، إیجاد حلول ذاتیة لمشاكلهم -
  .األمور الحیاتیةالتحكم في شئون الحیاة الشخصیة، زیادة الثقة بالنفس، القدرة على التصرف في  -
  .ثقة بالنفسخلق سیاق تنموي للمشاركة باالستناد إلى تطویر المهارات وال -

  :مبادئ التمكین للمرأة
المرجوة  األهدافوالركائز التي یمكن من خاللها تحقیق  المبادئیعتمد التمكین على مجموعة من 

  :ما یلي المبادئمن التمكین ومن بین هذه 
یعد مبدأ المشاركة من أهم المبادئ التي تناسب التمكین حیث أنه  :مبدأ المشاركة -١

یبني أساس عملیة المشاركة من جهة المرأة واإلحساس بمشكالتها في حلها بناء على قدراتها 
  .مواردها واستثمار

النظر للمرأة على أنها عنصر فعال وشریك أساسي  من الضروري هالباحثان انولذلك یرى 
  .تمكینها ألنها تعتبر الغایة والوسیلة في هذه العملیةفي عملیة  
یسعي مدخل التمكین إلى العمل على تنمیـة قـدرات المـرأة  :مبدأ االعتماد على الذات -٢

   .الشخصیة لكي تتمكن من مواجهة مشكالتها بنفسها وبأقل اإلمكانیات المتاحة لها
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من خالل  إضافیةموارد  إیجاد إلىموارد وقوى ولكنها بحاجة  المرأةلدى  أنلذلك نرى 
ة في شخصیتها وفي البیئة المحیطة بما واكتشاف نواحي القو  ومسؤولیاتها بأوضاعهازیادة وعیها 

  .یساعد في تحقیق التمكین لها
یتعامل التمكین مع المرأة من حیث هي ثم  :مبدأ البدء مع المجتمع من حیث هو -٣

یجاد محاولة مساعدتها لتنمیة قدراتها والتعامل معها حسب مواردها المتاحة فقط ثم یحاول تنم یتها وإ
  ).٣٥١: ٢٠٠٥اللطیف،عبد (مصادر أخرى لتدعیمها

یعد الوصول للمعلومات والحصول علیها شرطًا من شروط  :مبدأ المسئولیة -٤
عطاء الفرص للمواطن لمراقبة أداء الحكومة، كما أن المسئولیة  فعالة لتصحیح  أداةالمسئولیة، وإ

  .األداء والمطالبة وتبني مطالب وحاجات المواطنین
التي ترتبط بحقوق المواطنة والحقوق والواجبات،  :یةمبدأ العدالة والمساواة القانون -٥

 م القانونیة أو الجنسیةمما یتطلب المساواة والعدالة في التشریع بین المواطنین جمیعًا بتباین انتماءاته
  ).٢٦١: ٢٠٠٩السروجي،( من جوانب انتماءات أفراد المجتمعإلى غیر ذلك 

  :معوقات تمكین المرأة
ها وقد تكون تلك برامج وخدمات التمكین المقدمة ل في المعوقاتمن العدید  المرأةتواجه 
تعیش المجتمع التي  إلىراجعة  أوبرامج ال تلك تقدم التيللمنظمات أو نفسها  للمرأةالمعوقات راجعة 

  ).١١: ٢٠٠٤درویش،(: وقات حسب أنواع التمكین فیما یليویمكن أن نحدد هذه المع، فیه المرأة
 األمیة وانخفاض المستوى التعلیمي والثقافي: االجتماعي ویتمثل في معوقات التمكین -١

  .عدم المساواة بین الرجل والمرأة -القیم والعادات االجتماعیة والنظرة االجتماعیة المتخلفة -والمهاري
عدم قدرة المرأة على التوفیق بین : معوقات التمكین االقتصادي للمرأة وتتمثل في -٢

ل عزوف الرجل في مجتمعنا عن تقبل المشاركة وتحم -واجباتها المنزلیة والتزاماتها الوظیفیة 
فف من األعباء األسریة عن المرأة عدم توافر التسهیالت التي تخ -األعباء الناتجة عن عمل المرأة 

ول أن المرأة تأخذ قرارها بنفسها دون تدخل المجتمعات العربیة مجتمعات ذكوریة یصعب فیها قب
ن كانت  الرجل في حیاتها ألنه وفي أغلب األحیان یفرض علیها البقاء في المنزل لرعایة األطفال وإ

  .تعول أسرتها ویكون مرجعها ألحد الذكور بعائلتها فال تستطیع أخذ أي قرارات بدون الرجوع إلیه
سیادة ثقافة  -نمط الموروثات الثقافیة : مثل فيمعوقات التمكین السیاسي للمرأة وتت -٣

ام عن المشاركة السیاسیة عدم رغبة المرأة وعدم ثقتها بنفسها إلى درجة اإلحج -التمییز ضد المرأة 
ات األحزاب السیاسیة عد اقتناع قیاد - یاسي واالهتمام باألمور السیاسیة افتقاد المرأة للحماس الس -

   مشاركة المرأة في الحیاة العامة لبیة السائدة تجاهالمواقف الس - بدور المرأة 
وسلبیة  تعدد احتیاجات ومشكالت المرأةومن وجهة نظر الباحثان قد ترجع المعوقات إلى 

عدم تطویر المنظمات و  ،بالطریقة التي تتبعها المنظمات في تحقیق التمكینتها عدم قناعالمرأة و 
ضعف اإلمكانات المادیة والمالیة لتمكین المرأة  مع، لبرامج تتناسب مع متطلبات تمكین المرأة

  .ضعف المشاركة المجتمعیة في دعم تمكین المرأةو 
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  :المنظمات غیر الحكومیة ودورها في تمكین المرأة - ٢
نحو  وتوجهها يغاثاإلمنظمات المجتمع المدني تاریخیًا بالجانب الخیري  نشأةارتبطت 

م یختلف الوضع في فلسطین عن باقي الدول، فقد غلب الطابع تقدیم المساعدة للفقراء والمحتاجین ول
إلغاثي على عمل هذه المنظمات، وكان دورها في تقدیم المساعدات العینیة والنقدیة هو الدور ا

وفي الفترة األخیرة قد توجهت هذه  ،األساسي والتوجه البارز في عملها خالل مسیرتها التاریخیة
 لعناصر القوةعمل على مساعدة المرأة من خالل امتالكها ت، بحیث أكثر حداثةالمؤسسات توجهًا 

المتمثلة في قدراتها واستغالل مهاراتها في الحصول على عمل وزیادة دخلها عن طریق تدریبها على 
عدادهامهن معینة كالخیاطة  للعمل في المجال اإلداري من خالل تعلیمها كیفیة التعامل مع  وإ

أهمیة دورها ومن هنا أدركت الكثیر من المنظمات غیر الحكومیة لسكرتاریا ومهارات ا اآلليالحاسب 
تنمیة قدرات المرأة ومهاراتها، لتحسین وضعها االقتصادي وقد قامت هذه المنظمات بالعدید من  في

دخلها من خالل عدة فعالیات  البرامج لتشجیع المرأة على القیام بنشاط اقتصادي یساهم في زیادة
النساء على كیفیة إدارة المشاریع المدرة للدخل واالستفادة من فرص القروض والمنح تدریب منها 
نم تعمل ا یعمل على نشر الوعي بین المنظمات على الجانب التدریبي لتحقیق مصدر الدخل للمرأة وإ
  ).٨٨، ٢٠١٠اشتیة،(النساء

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة: سادسا
تقع الدراسة الراهنة ضمن الدراسات الوصفیة حیث تهتم الدراسة  :نوع الدراسة - ١

ومیة في تمكین المرأة بالتحدید الدقیق ووصف وتحلیل الدور الفعلي لجهود المنظمات غیر الحك
  .كما تركز على تحدید المعوقات التي تعوق برامج وأدوار تلك المنظماتالفلسطینیة، 
 المسحلبحث تستخدم هذه الدراسة منهج مع مشكلة ااتساقًا : منهج الدراسة - ٢

، حیث تعمل جمعیة عایشه على االجتماعي الشامل لكل السیدات المستفیدات من برامج التمكین
 ٢٠١٦الحالي بدأ في شهر أكتوبر ، والبرنامج أشهریكون مدة ستة  للمرأةتنفیذ برنامج تمكین شامل 

  . ٢٠١٧وینتهي في أوائل شهر ابریل 
ستخدم تم في ضوء تساؤالت الدراسة وطبقًا لنوع الدراسة والمنهج الم :ةأدوات الدراس - ٣

عائشة جمعیة  فياستمارة استبار للسیدات المستفیدات من برامج التمكین تحدید أدوات الدراسة في 
لحمایة المرأة وقد صممت هذه االستمارة بناء على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة 

  .لها والبناء النظري
  :طوات التالیة في إعداد االستمارةولقد اتبع الباحثان الخ

حیث قام الباحثان باإلطالع على سبق من دراسات وكتابات نظریة  :مرحلة جمع العبارات -١
 :وتمحورت االستمارة في المحاور التالیة

   .البیانات األولیة عن المبحوثات: المحور األول
  .عن الوسائل المستخدمة في تمكین المرأة :المحور الثاني
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  )اجتماعیًا واقتصادیًا وسیاسیًا وقانونیاً (دور المنظمات في تمكین المرأة  :المحور الثالث
، راجعة للمؤسسةات راجعة للمرأة، راجعة معوق(تشمل على معوقات تمكین المرأة  :المحور الرابع

  .)لفریق العمل، راجعة للمجتمع المحلي
  :مرحلة التأكد من صدق وثبات االستمارة -٢
دق المحتوى أو الصدق من الصدق وهو ص ياعتمد الباحثان على نوع أساس :صدق المحتوى -أ

الدراسة ات السابقة التي تناولت متغیرات النظریة والدراس م االطالع على أطرالمنطقي حیث ت
تحدثت في هذا الموضوع ومن ثم تم  التيالمتعددة والتوصل على جوانب االتفاق بین أغلب وجهات 

  .معوقات للتمكینأو ومحاور االستمارة سواء في دور المنظمات  أبعادالتعبیر عنها في تحدید 
 لىقام الباحثان بعرض أداة الدراسة في صورتها األولیة ع )صدق المحكمین(الصدق الظاهري  - ب

ومدى وضوح  ألجلهوضعت  أرائهم في مدى مالئمة العبارات لقیاس ما إلبداءمجموعة المحكمین 
اقتراح ما یرونه ضروریا من تعدیل واستنادا إلي المالحظات  إلي باإلضافةصیاغة العبارات 

  .والتوجیهات التي أبدوها قام الباحثان بأجراء التعدیالت
بیق االستبانة تم حساب معامل الفا نباخ بعد تطكرو _الثبات بطریقة الفا :مرحلة ثبات االستمارة -ج

أن قیمة ألفا كرو نباخ لالستبانة لجمع محاور االستبانة قد بلغت  ثبات حیث وجدكرو نباخ لقیاس ال
  .االستبانة تتمتع بمعامل ثبات  أنوهذا یدل علي  )(0.675

  
  یوضح طریقة معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة) 1(جدول رقم   

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد المحور م
 0.695 6 .التي تستخدمها  الجمعیة في تمكین المرأة واألسالیبالوسائل  1
 0.767 9 .دور الجمعیة في التمكین االقتصادي للمرأة الفلسطینیة 2
 0.779 9 .دور الجمعیة في التمكین االجتماعي للمرأة الفلسطینیة 3
 0.746  8  .للمرأة الفلسطینیة تمكین السیاسيدور الجمعیة في ال 4
 0.777 11  .مكین القانوني للمرأة الفلسطینیةدور الجمعیة في الت 5
 0.744 5  .مرأة الفلسطینیةال إليالمعوقات الراجعة  6
 0.776 6  .الجمعیة إليالمعوقات الراجعة  7
 0.792 6  .العاملین وفریق العمل إليالمعوقات الراجعة  8
 0.820  4  .المجتمع المحلي إليالمعوقات الراجعة  9

 0.675  64 جمیع فقرات االستبانة
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  :مجاالت الدراسة - ٤
  .لتطبیق الدراسة والطفللحمایة المرأة  عایشهتم تحدید جمعیة  :المجال المكاني -أ

  :وفقا للمبررات التالیة المكان لهذا الباحثان ویرجع اختیار
  .غیر الحكومیة المهتمة والمتخصصة بقضایا المرأة بشكل خاص الجمعیة ضمن المنظمات - ١
  .تعد برامج التمكین من األهداف والبرامج األساسیة للجمعیة - ٢
  .رعایة وتمكین المرأة في غزة نشاطًا وفعالیة في أكثر المنظماتتعد جمعیة عائشة من  - ٣
  .وسهولة الوصول إلیها توفر عینة الدراسة - ٤
  .الجمعیة التعاون مع الباحثان وقبول إجراء الدراسةاستعداد  - ٥
یشمل المجال البشري للدراسة جمیع السیدات المستفیدات من برامج التمكین  :المجال البشري - ب
  .سیدة) ٥٧(جمعیة عائشة وعددهم حالیًا  في
 من برنامج التمكین فيوهي فترة استفادة السیدات  ٢٠١٧ -٢٠١٦العام :  المجال الزمني -ج

  .٢٠١٧شهر ابریل إلى ٢٠١٦وذلك من شهر اكتوبر جمعیة عایشه
  :المستخدمة في الدراسة  اإلحصائیة األسالیب - ٥

وقد تم استخدام ) SPSS( اإلحصائيبتفریغ وتحلیل االستبانة من خالل برامج التحلیل  نقام الباحثا
  :التالیة  اإلحصائیة األسالیب

   .النسبة المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي: وصفیة منها  إحصاءات - ١
 .رو نباخ  لمعرفة ثبات االستبانةمعامل الفا ك - ٢
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  :نتائج الدراسة:  سابعا
  :عرض جداول وصف عینة الدراسة -١

  خصائص عینة الدراسة) 2(جدول رقم 

   :ما یلي) ٢(یتضح من بیانات جدول رقم 
  .)سنة٣٥إلى أقل من  ٣٠(من  أعمارهن السیداتمن  )٣١.٦( أن ما نسبتهیتضح  للسنبالنسبة  -

  النسبة  التكرار  االستجابة  المتغیر  النسبة   التكرار  االستجابة  المتغیر

  السن

 22.8 13  سنة 25أقل من 

 المهنة

  1.8 1  قطاع حكومي
 15.8 9  قطاع خاص 8.8  5  سنة 30أقل من  إلي 25من 
 12.3 7  حرةأعمال   31.6 18  سنة 35أقل من  إلي 30من 
 70.2 40  ال تعمل 15.8  9  سنة 40أقل من  إلي 35من 

 21.1 12  فأكثرسنة  40

 الدخل 
 الشهري

 لألسرة 

 500أقل من 
 40.4 23  شیكل

الحالة 
  االجتماعیة

 28.1 16  آنسة
 35.1 20 متزوجة

أقل  إلي 500من 
 22.8 13 مطلقة 26.3 15  شیكل 1000من 

 14.0 8 أرملة

لحالة ا
  التعلیمیة

شیكل  1000من  7.0 4  أمي
أقل من  إلي

  شیكل1500
 8.8 5 تقرأ وتكتب 15.8 9

 3.5  2 ابتدائي
شیكل  1500

 17.5 10  فأكثر
  21.1 12   إعدادي
مكان  38.6 22  ثانوي 

  السكن
 43.9 25  مدینة

 21.1 12 قریة 21.1 12  جامعي

  عدد األبناء

  8.8 5  أفراد 3أقل من 

 35.1 20  مخیم  

 35.1  20  أفراد 6أقل من  إلي 3من 
 29.8 17  أفراد 9أقل من  إلي 6من 

 15  أفراد فأكثر  9
26.3 
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هي مرحلة ) ٣٥ -٣٠(السابقة تبدو إذ أن المرحلة العمریة التي تتراوح بین ولعل النتائج   
وقد تكون بحاجة لتمكینها  تكون فیها المرأة قد تزوجت وكونت أسرة وتساهم فیتحمل المسئولیة

  .للمساهمة في تحمل المسئولیة
من السیدات متزوجات وهذا ) ٣٥.١(أن ما نسبته یتضح للحالة االجتماعیة  بالنسبة -  

طبیعي حیث أن المرأة المتزوجة تحتاج إلى التمكین لكي تساهم في مساعدة أسرتها والمشاركة 
  .مجتمعناوخاصة في ظل الظروف الحیاة الصعبة في 

التعلیمي  تواهنمن السیدات مس) ٣٨.٦(ما نسبته أن یتضح  للحالة التعلیمیةبالنسبة  -  
  .وهذا یؤكد على ضرورة التمكین وخاصة من تدني مستوى التعلیم لدیهن) ويثان(

لیس لدیهن عمل وهذا یتوافق مع النتیجة ) ٧٠.٢(ما نسبته أن یتضح  للمهنةبالنسبة  -  
  .السابقة في تدني المستوى التعلیمي للسیدات وضرورة الحصول على التمكین وخاصة االقتصادي

من السیدات دخل أسرهن ) ٤٠.٤(ما نسبته أن یتضح  لألسرةللدخل الشهري بالنسبة  -  
من السیدات ال یعملن وبالتالي ال ) ٧٠(شیكل وهذا یتوافق مع النتیجة السابقة أن  ٥٠٠اقل من 

  .یساهمن في دخل أسرهن ومنها ضرورة الحاجة إلى التمكین
راد أسرهن من من السیدات عدد أف) ٣٥.١(ما نسبته أن یتضح  لعدد األبناءبالنسبة  -  

  ).سنة٣٥ -٣٠(  أفراد وهذا یتوافق مع عمر السیدات التي تتراوح بین ٦إلى أقل من  ٣
) ٣٥.١(من السیدات یسكن في المدینة وان ) ٤٣.٩(أن یتضح  لمكان السكنبالنسبة  -  

  .وهذا یتوافق مع طبیعة التركیبة الدیموغرافیة للمجتمع الفلسطینيمن سكان المخیمات 
  
  

  :الجداول المرتبطة بتساؤالت الدراسة: ثانیا
  ؟ما الوسائل واألسالیب التي تستخدمها الجمعیة في تمكین المرأة: األول محورال

 التي تستخدمها الجمعیة في تمكین المرأة واألسالیبما الوسائل یوضح ) 3(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

التي تستخدمها  واألسالیبما الوسائل 
 ما  نعم  الجمعیة لتمكین المرأة؟

حد
ى 

إل
 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط   
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف  

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب 

ترت
ال

  

 2 82.3 0.70976 2.47 168 7 16  34  ن  الندوات والمحاضرات ١
% 59.6 28.1 12.3 

 ورش العمل ٢
 7  25  25 ن

132 2.31 0.68551 77 4 
% 43.9 43.9 12.3 
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 3 80 0.77597 2.40 137 10  14  33 ن الدورات التدریبیة ٣
% 57.9 24.6 17.5 

 المشاریع التنمویة ٤
 16 17  24 ن

122  2.14 0.83321 71.3 6 
% 42.1 29.8 28.1 

 1 83.3 0.75882 2.50 143  9 10  38 ن الزیارات المیدانیة ٥
% 66.7 17.5 15.8 

 5 73 0.78918 2.19 125 13 20 24 ن االحتفاالت بالمناسبات الخاصة ٦
% 42.1 35.1 22.8 

 77.8 0.75872 2.33 137.8  الدرجة الكلیة
  

تستخدمها الجمعیة في تمكین  التيالجدول السابق أن من أكثر الوسائل  یتضح من نتائج  
ثم الدورات ) 82.3( الندوات والمحاضرات بنسبة، ثم ) 83.3(المرأة هي الزیارات المنزلیة بنسبة 

ثم االحتفاالت في المناسبات الخاصة بنسبة ) 77(ثم ورش العمل بنسبة ) 80(التدریبیة بنسبة 
اعتماد الجمعیة على الزیارات المنزلیة ویرى ویالحظ  ،)71.2(وأخیرا المشاریع التنمویة بنسبة ) 73(

إذ تعتبر خطوه  قیة المرأة في االستفادة من برامج التمكینهذا طبیعي للتأكد من أح  أنالباحثان 
  .مهمة تبنى علیها باقي الوسائل واألسالیب

  
  ما دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفلسطینیة؟: حور الثانيمال

  ما دور الجمعیة في التمكین االقتصادي للمرأة الفلسطینیة؟: أوالً 
  .ي للمرأة الفلسطینیةدور الجمعیة في التمكین االقتصاد یوضح )4(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

ما دور الجمعیة في التمكین االقتصادي للمرأة 
 ما  نعم  الفلسطینیة

حد
ى 

إل
  

وع  ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب 

ترت
ال

 

  توعیة المرأة بفرص العمل المتاحة في المجتمع 1
 4 15  38 ن

148 2.59 0.62277 86.3 1 
% 66.7 26.3 7.0 

 التدریب علي المشروعات المدرة للدخل ٢
  12 18  27 ن

129 2.26 0.79116 75.3 2 
% 47.4 31.6 21.1 

 بناء القدرات االقتصادیة باالعتماد علي جهودها ٣
 الذاتیة

  18 22  17 ن
113 1.98 0.79037 66 9  

% 29.8 38.6 31.6 

٤ 
تعریف المرأة بالمؤسسات التي تدعم المشروعات 

 الصغیرة
  16 19  22 ن

120 2.10 0.81688 70 5 
% 38.6 33.3 28.1 
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٥ 
  13 19  25 ن المرأة الخبرات عن سوق العمل ومتطلباته إكساب

126 2.21 0.79590 73.6 3 
% 43.9 33.3 22.8 

٦ 
  14 18  25 ن تدریب المرأة علي المهارات المهنیة الجدیدة

125 2.19 0.81149 73 4 
% 43.9 31.6 24.6 

٧ 
  17 20  20 ن الحیاة االقتصادیة أعباءالمساعدة في مواجهة 

117 2.05 0.81111 68.3 8 
% 35.1 35.1 29.8 

٨ 
توفیر فرص عمل للمرأة تتناسب مع قدراتها 

مكانیاتها  وإ
  13 25  19 ن

120  2.10  0.74843 70 7  
% 33.3 43.9 22.8 

االقتصادیة السلیمة  اإلدارةتنمیة قدرات المرأة علي  ٩
 للمنزل

 18 15 24  ن
120 2.10 0.85949 70 6 

%  42.1 26.3 31.6 
 72.5 0.78306 2.17 124  الدرجة الكلیة

جاء بنسبة  للمرأةدور الجمعیة في التمكین االقتصادي  أنیتضح من نتائج الجدول السابق 
 المرأةتوعیة (نصت على  والتي) ١(العبارة رقم  فيفقرات هذا المحور  أعلىحیث جاءت ) ٧٢.٥(

 ) المدرة للدخلالتدریب على المشروعات (نصت على  والتي) ٢(والعبارة رقم  )بفرص العمل المتاحة
 التدریبیة والدوراتووسائل مثل المحاضرات والندوات  أسالیبوهذا یتوافق مع اعتماد الجمعیة على 

) ٨(العبارة رقم فقرات هذا المحور في  أدنىوجاءت  ،على المشروعات المرأةفي توعیة وتدریب 
لتمكین االقتصادي وهذا یؤكد أن من أحد معوقات ا ) للمرأةتوفیر فرص عمل (نصت على  والتي

للمرأة عدم قدرة تلك المؤسسات في توفیر فرص عمل وأنها بحاجة إلیجاد المشاریع الصغیرة المدرة 
) ٢٠١٤، األغا وخلیفة ٢٠١٠الخمشي (كال من  ةوتنفق هذه النتائج مع نتائج دراسللدخل، 

  .لتمكینها اقتصادیاوالتي أكدت على صعوبة توفیر فرص عمل تتناسب مع إمكانیات وقدرات المرأة  
  ما دور الجمعیة في التمكین االجتماعي للمرأة الفلسطینیة؟: ثانیاً 

  دور الجمعیة في التمكین االجتماعي للمرأة الفلسطینیة؟ یوضح) 5(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

ما دور الجمعیة في التمكین االجتماعي للمرأة 
 ما  نعم  الفلسطینیة

حد
ى 

إل
 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن   

وز
ال

بي
نس

ال
یب 

ترت
ال

 

  دعم جوانب القوة في شخصیة المرأة  1
  8 22 27 ن

155 2.71 0.71548 90.3 1 
% 47.4 38.6 14.0 

توعیة المرأة بإمكانیاتها وقدراتها التي یمكن االستفادة  ٢
 منها

 19 10 28 ن
123 2.15 0.90217 71.6 8 

% 49.1 17.5 33.3 

 المساهمة في االستمتاع بوقت الفراغ للمرأة ٣
  7 29 21 ن

128 2.24 0.66227 74.6 5  
% 36.8 50.9 12.3 
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٤ 
 15 9 33 ن باالعتزاز بالنفس اإلحساسمساعدة المرأة في 

132 2.31 0.86928 77 4 
% 57.9 15.8 26.3 

٥ 
 10 17 30 ن العالقات الشخصیة واالجتماعیة للمرأةتحسین 

134 2.35 0.76745 78.3 2 
% 52.6 29.8 17.5 

٦ 
تساهم في حصول المرأة علي مكانة اجتماعیة 

 جدیدة
 17 16 24 ن

121 2.12 0.84664 70.6 9 
% 42.1 28.1 29.8 

٧ 
 15 15 27 ن تنمیة الشعور باالنتماء االجتماعي للمجتمع

126 2.21 0.83958 73.6 7 
% 47.4  26.3 26.3 

٨ 
 12 14 31 ن المساعدة في التنشئة االجتماعیة السلیمة ألبنائي

133 2.33 0.80917 77.6 3  
% 54.4 24.6 21.1 

 تنمیة مهارة المرأة في التعامل مع الخالفات األسریة ٩
 14 16 27  ن

127 2.22 0.82413 74 6 
%  47.4 28.1 24.6 

  76.4 0.80401 2.29 131  الدرجة الكلیة

یتضح من نتائج الجدول السابق أن دور الجمعیة في التمكین االجتماعي للمرأة جاء بنسبة 
دعم جوانب ( على والتي نصت) ١(العبارة رقم  حیث جاءت أعلى فقرات هذا المحور في) ٧٢.٤(

  تحسین العالقات الشخصیة واالجتماعیة ( والتي نصت على) ٥(والعبارة رقم )القوة في شخصیة المرأة
في تدعیم شخصیة المرأة من خالل تعریفها  تساهم لذلك فان المنظمات غیر الحكومیة ،)للمرأة

ه التعامل االیجابي مع المشكالت التي تواجهها كل ذلك یساهم في یرها وكیفابحقوقها ومكانتها وأدو 
وجاءت أدنى فقرات هذا المحور في  ،ا وتدعیم شخصیتها وعالقاتها مع اآلخرینتدعیم شخصیته

ویرى  ،)تساهم في حصول المرأة علي مكانة اجتماعیة جدیدة( والتي نصت على) ٦(العبارة رقم 
بشكل  المرأةیزال المجتمع یرفض مشاركة  المعوقات االجتماعیة حیث ال إحدىذلك من  أنالباحثان 

 للمرأة مكانات اجتماعیة محددة ال یجوزكامل وما زالت النظرة الذكوریة هي السائدة والتي تحدد 
 دراسةوتنفق هذه النتائج مع نتائج االجتماعي إلى تمكینها  المرأةتجاوزها وبالتالي تحتاج 

یرجع للعادات والتقالید  للمرأةوالتي أكدت أن من معوقات التمكین االجتماعي  )٢٠١٠الخمشي (
  .یرهایمن الصعب تغ للمرأةالتي تفترض مكانه محددة 
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  للمرأة الفلسطینیة؟ السیاسيما دور الجمعیة في التمكین : ثالثا
  دور الجمعیة في التمكین السیاسي للمرأة الفلسطینیة؟ یوضح) 6(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

للمرأة ما دور الجمعیة في التمكین السیاسي 
 ما  نعم  الفلسطینیة

حد
ى 

إل
  

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب 

ترت
ال

  

 4 67 0.76745 2.01 115 16  24 17 ن  تشجیع المرأة علي ممارسة العمل السیاسي 1
% 29.8 42.1 28.1 

٢ 
دعم مشاركة المرأة في التنظیمات واألحزاب 

 السیاسیة
 26  24  7 ن

95  1.66 0.69007 55.3 8 
% 12.3 42.1 45.6 

االنتخابات تشجیع المرأة علي المشاركة في  ٣
  العامة

 7 63.6 0.80801 1.91 109 21  20 16 ن
% 28.1  35.1 36.8 

 5 66.6  0.77919 2 114 17  23 17 ن توعیة المرأة بقضایا المجتمع السیاسیة ٤
% 29.8 40.4 29.8 

٥ 
 17  18 22 ن تعریف المرأة بالحقوق السیاسیة

119 2.08 0.82982 69.3 2 
% 38.6 31.6 29.8 

 3 69 0.82071 2.07 118 17  19 21 ن تساهم في تحقیق المساواة السیاسیة ٦
% 36.8 33.3 29.8 

دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار  ٧
 السیاسي

 6 64 0.82071 1.92 110 21  19 17 ن
% 29.8 33.3 36.8 

٨ 
 16 16 25 ن المجتمعتوعیة المرأة بواجباتها السیاسیة في 

123 2.15 0.84069 71.6 1 
% 43.9 28.1 28.1 

 73.8 0.69085 1.97 112  الدرجة الكلیة
) ٧٣.٨(یتضح من نتائج الجدول السابق ان دور الجمعیة في التمكین السیاسي للمرأة بلغ 

المرأة بواجباتها  توعیة(والتي نصت على ) ٨(رقم  فقرات هذا المحور في العبارة أعلى جاءتحیث 
ویعزو الباحثان ذلك إلى أن  )تعریف المرأة بالحقوق السیاسیة() ٥(والعبارة رقم  )السیاسیة بالمجتمع

وتوعیتها من أولى الخطوات للتمكین السیاسي للمرأة الفلسطینیة هو تعریفها بحقوقها السیاسیة 
والتي نصت على ) ٣(رقم  عبارةوجاءت أدنى فقرات هذا المحور في ال بواجباتها تجاه المجتمع،

في التنظیمات  دعم المرأة() ٢(والعبارة رقم  )تشجیع المرأة في المشاركة باالنتخابات العامة(
ونجد أن أدنى العبارات تتعلق في الممارسة العملیة للمشاركة السیاسیة للمرأة  )واألحزاب السیاسیة

كتقلد منصب ة والمشاركة مع األحزاب والتنظیمات والتي تتولى تعلیم المرأة الدور القیادي والمسؤولی
سیاسي فنالحظ أن التمكین السیاسي یكون بشكل عام ولم یتطرق إلى اآللیات الفعلیة والوسائل التي 
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 ٢٠٠٧فرج ومكرم (كال من  هذه النتائج مع دراسة تتفقو اهم في المشاركة السیاسیة للمرأة،تس
ما زال منخفضا وانه مرتبط بعدد  للمرأةالتمكین السیاسي  أن أكدت والتي )٢٠١٠الحرشة  ودارسة

  .السیاسي المرأة المجتمع لعمل وأهلیةمدى نضج  أهمهامن المتغیرات من 
  ؟الجمعیة في التمكین القانوني للمرأة الفلسطینیةما دور  :رابعا

  دور الجمعیة في التمكین القانوني للمرأة الفلسطینیة؟ یوضح) 7(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

ما دور الجمعیة في التمكین القانوني للمرأة 
 ما  نعم  الفلسطینیة

حد
ى 

إل
  

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب  

ترت
ال

 

 1 83.3 0.63027 2.50 143 4  20 33 ن  تعریف المرأة بحقوقها القانونیة ١
% 57.9 35.1 7.0 

٢ 
تعلیم المرأة كیفیة الوصول الي حقوقها 

 القانونیة
 15  15 27 ن

126 2.21 0.83958 73.6 9 
% 47.4 26.3 26.3 

٣ 
تدریب المرأة علي عرض مطالبها علي 

 القانونیة المختلفةالجهات 
 12  14 31 ن

133 2.33 0.80917 77.6 5 
% 54.4 24.6 21.1 

 7 76.3 0.82299 2.29 131 13  14 30 ن مساعدة المرأة للمساواة مع الرجل في الحقوق ٤
% 52.6 24.6 22.8 

 2 80.6 0.75468 2.42 138 9  15 33 ن توعیة المرأة بحقوقها في الملكیة الخاصة ٥
% 57.9 26.3 15.8 

٦ 
 8  18 31 ن توعیة المرأة بحقوقها في الضمان االجتماعي

137 2.40 0.72849 80 3 
% 54.4 31.6 14.0 

  م 77.6 0.80917 2.33 133 12  14 31 ن توعیة المرأة بحقوقها في المیراث ٧
% 54.4 26.3 21.1 

 8 76 0.83995 2.28  130 14  13 30 ن الزوجیة واألسریةتوعیة المرأة بحقوقه  ٨
% 52.6 22.8 24.6 

 10 73 0.89520 2.19 125 18  10 29  ن مساعدة المرأة في مقاومة التمییز ٩
%  50.9 17.5 31.6 

 11 73 0.83321 2.19 125 15 16 26  ن تصحیح المفاهیم الخاطئة عن حقوق المرأة ١٠
%  45.6 28.1 26.3 

  77.3 0.79010 2.10 132  الدرجة الكلیة
نوني للمرأة بلغ نسبة یتضح من نتائج الجدول السابق أن دور الجمعیة في التمكین القا

تعریف المرأة (والتي نصت على ) ١(رقم حیث جاءت أعلى فقرات هذا المجال في العبارة  )٧٧.٣(
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ویرجع  )توعیة المرأة بحقوقها الخاصة(والتي نصت على ) ٢(والعبارة رقم  )بحقوقها القانونیة
الباحثان ذلك إلى تركیز عمل المنظمات على التوعیة والمعرفة في مجال الحقوق الشخصیة 

ظل وجود العدید من الشواهد المجتمعیة التي تم فیها هضم حقوق المرأة في  والخاصة للمرأة في
والتي نصت ) ١٠( وجاءت أدنى فقرات هذا المحور في العبارة رقم .اصةمیراثها أو الملكیة الخ

تصحیح المفاهیم (والتي نصت على ) ١١(والعبارة رقم  )مساعدة المرأة في مقاومة التمییز(على 
 اآللیاتویرجع الباحثان ذلك إلى افتقار المنظمات غیر الحكومیة إلى ) الخاصة عن حقوق المرأة

وتتفق هذه  ، اجهة التمییز وتمكین المرأة في كافة المجاالت على ارض الواقعوالوسائل الفعلیة لمو 
والتي أكدت على غیاب الثقافة الحقوقیة للمرأة في  )٢٠١٤الباني ( النتائج مع نتائج دراسة

  .المجتمع
  

  ما المعوقات التي تواجه المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة؟: المحور الثالث
  لمرأة ؟با المتعلقةما المعوقات : أوالً 

  المرأة إليالمعوقات الراجعة یوضح ) 8(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 ما نعم   المرأة المتعلقة بما المعوقات 
حد

ى 
إل

 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب 

ترت
ال

 

  تعدد احتیاجات ومشكالت المرأة ١
 4 20 33 ن

143 2.50 0.63027 83.3  
% 57.9 35.1 7.0 

ضعف تعاون المرأة مع الجمعیة في تحقیق   ٢
 التمكین

  68.3 0.76581 2.05 117 15 24 18 ن
% 31.6 42.1 26.3 

   64.6 0.83283 1.94 111 21 18 18 ن عدم التزام المرأة بمواعید الحضور للجمعیة ٣
% 31.6 31.6 36.8 

٤ 
عدم قناعة المرأة بالطریقة التي تتبعها المرأة 

 في تحقیق التمكین
 11 23 23 ن

126 2.21 0.74969 73.6  
% 40.4 40.4 19.3 

سلبیة المرأة فیما یتعلق بتمكینها من قبل  ٥
 الجمعیة

  70 0.79472 2.10 120 15 21 21 ن
% 36.8 36.8 26.2 

  71.9 0.75466 2.16 123  الدرجة الكلیة
معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى المرأة نفسها بلغت  أنیتضح من نتائج الجدول السابق 

تعدد (ي نصت على والت) ١(رقم  حیث جاءت أعلى فقرات هذا المحور في العبارة) ٧١.٩(
عدم قناعة المرأة بالطریقة التي تتبعها في تحقیق () ٤(والعبارة رقم ) احتیاجات ومشكالت المرأة

ویرجع الباحثان ذلك أن مشكالت المرأة الیوم وتعددها تفوق إمكانیات المنظمات غیر  )التمكین
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الحكومیة وهذا یتطلب تضافر الجهود بین كافة المنظمات العاملة في مجال المرأة والتعاون مع 
لمواجهة كل المشكالت وتحقیق التمكین بكافة أشكاله واعتماد المنظمات على الجمعیات الحكومیة  

 ،وسائل وطرق وأسالیب جدیدة تتماشى مع طبیعة احتیاجات ومشكالت المرأة وذلك لتحقیق التمكین
أكدت نتائجها على ضعف المنظمات  والتي )٢٠٠٤عبد المجید (دراسة وتتفق هذه النتائج مع 

) ٣( وجاءت أدنى فقرات هذا المحور في العبارة رقم المرأة،والجمعیات مع احتیاجات ومشكالت 
ویرجع الباحثان ذلك أن المرأة نتیجة  )عدم التزام المرأة بمواعید الحضور للجمعیة(والتي نصت على 

شباع حاجاتها  لمشكالت وحاجاتها فهي بحاجة لكل شيء یمكن أن یساهم في حل مشكالتها وإ
   .وتمكینها وبالتالي تلتزم بكل ما تطلبه منها المنظمات لتحقیق التمكین

  الجمعیة ؟ب المتعلقةما المعوقات : انیاً ث
  الجمعیة إليالمعوقات الراجعة یوضح ) 9(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 ما نعم  الجمعیةب المتعلقةما المعوقات 
حد

ى 
إل

 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب  

ترت
ال

 

١ 
الحصول علي المساعدة  إجراءاتصعوبة 
  المطلوبة

 15  16 26 ن
125 2.19 0.83321 73 2 

% 45.6 28.1 26.3 

٢ 
مواعید عمل الجمعیة غیر مناسبة مع ظروف 

  السیدات
تتناسب مع عدم تطویر الجمعیة لبرامج 

 23  11 23 ن
114 2 0.90633 66.6 3 

% 40.4 19.3 40.4 

عدم تطویر الجمعیة لبرامج تتناسب مع  ٣
 متطلبات تمكین المرأة

 4 66.6 0.86603 2 114 21  15 21 ن
% 36.8 26.3 36.8 

المادیة والمالیة لتمكین  اإلمكاناتضعف  ٤
 المرأة

 1 74.6 0.71416 2.24 128 9  25 23 ن
% 40.4 43.9 15.8  

٥ 
 23 21 13 ن مكان الجمعیة إليصعوبة الوصول 

104 1.82 0.78200 60.6 6 
% 22.8 36.8 40.4 

 5 63 0.85949 1.89 108 24 15 18 ن ضعف مستوي برامج التمكین للمرأة ٦
% 31.6 26.3 42.1 

  67.4 0.82687 2.02 115  الدرجة الكلیة
) ٦٧.٤(یتضح من نتائج الجدول السابق أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى الجمعیة بلغت 

 اإلمكاناتضعف ( والتي نصت على) ٤(رقم  حیث جاءت أعلى فقرات هذا المحور في العبارة
الحصول علي  إجراءاتصعوبة ( والتي نصت على) ١(والعبارة رقم ) المادیة والمالیة لتمكین المرأة

منظمات  أنهاویرجع الباحثان  ضعف إمكانیات المنظمات لعدة أسباب منها  .)المساعدة المطلوبة
على الموارد المالیة  والتضییقالحصار  باإلضافةغیر حكومیة تعتمد على التبرعات والمشاریع 
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صعوبة عدم (والتي نصت على  )٥( وجاءت أدنى فقرات هذا المحور في العبارة رقم ،للمنظمات
، وعبد المجید ٢٠٠٥نشوان (كال من  وتتفق هذه النتائج مع دراسة )مكان الجمعیة إليالوصول 
والتي أكدت نتائجها أن معوقات عمل المنظمات في تمكین المرأة ضعف اإلمكانیات ) ٢٠٠٤

  .المادیة والفنیة لتك المنظمات
  ؟العاملین وفریق العمللمتعلقة بما المعوقات ا: ثالثاً 

  العاملین وفریق العمل؟ إليالمعوقات الراجعة  یوضح) 10(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 ما نعم   العاملین وفریق العملب المتعلقةما المعوقات 
حد

ى 
إل

 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب  

ترت
ال

  

عدم توفر العدد الكافي من العاملین في  ١
  الجمعیة

 2 62.3 0.82527 1.87 107 23 18 16 ن
% 28.1 31.6 40.4 

 4 60 0.78918 1.80 103 24  20 13 ن ضعف الخبرة الكافیة للعاملین بتمكین المرأة ٢
% 22.8 35.1  42.1 

٣ 
فریق العمل ال یضم كافة التخصصات 

 المطلوبة لتمكین المرأة
 23 19 15 ن

106 1.85 0.81149 61.6 3 
% 26.3 33.3 40.4 

 5 59.3 0.88109 1.78 102 29 11 17 ن غیاب التنسیق الكافي بین العاملین ٤
% 29.8 19.3 50.9 

المهني للعاملین في  األداءضعف مستوي  ٥
  تمكین المرأة

 6 57 0.79629 1.71 98 28 17 12 ن
% 21.1 29.8 49.1 

٦ 
الروتین في العمل وعدم توافر روح الدافعیة 

 واالبتكار
 21 14 22 ن

115 2.01 0.87610 67 1 
% 38.6 24.6 36.8 

 61.2 0.69465 1.83 105  الدرجة الكلیة
یتضح من نتائج الجدول السابق أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى فریق العمل  بلغت 

الروتین في ( والتي نصت على) ٦(رقم  حیث جاءت أعلى فقرات هذا المحور في العبارة) ٦١.٢(
عدم توفر العدد ( والتي نصت على) ١(والعبارة رقم  )العمل وعدم توافر روح الدافعیة واالبتكار

المنظمات عدد كبیر من  توظیفعدم  نتیجةویرجع الباحثان ذلك  )في من العاملین في الجمعیةالكا
وجاءت أدنى فقرات هذا المحور  ،واالعتماد على المتطوعین ونظام العقود واألخصائیینالعاملین 

 ،)المهني للعاملین في تمكین المرأة األداءضعف مستوي ( والتي نصت على) ٥( في العبارة رقم
والتي أكدت على اعتماد المنظمات على المتطوعین  )٢٠٠٥نشوان ( وتتفق هذه النتائج مع دراسة

  .وعدم توفر الخبرة الكافیة للعمل في تمكین المرأة في المجاالت المتعددة
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  المجتمع المحلي؟ب المتعلقةما المعوقات : رابعاً 
  المجتمع المحلي؟ إليما المعوقات الراجعة  یوضح) 11(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 ما  نعم  المجتمع المحليب المتعلقةما المعوقات 
حد

ى 
إل

 

وع   ال
جم

م
زان

ألو
ا

ط  
وس

مت
ن 

وز
ال

ح 
مرج

ال
ف   

حرا
االن

ري
عیا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
یب  

ترت
ال

 

 1 80 0.75261 2.40  137 9 16 32 ن  ضعف وعي أفراد المجتمع بتمكین المرأة ١
% 56.1 28.1 15.8 

 عدم اهتمام المسئولین بقضیة تمكین المرأة ٢
 18 14 25 ن

121 2.12 0.86747 70.6 4 
% 43.9 24.6 31.6 

علي قضایا تمكین  اإلعالمقلة تركیز وسائل  ٣
 المرأة

 3 71.6 0.86167 2.15 123 17 14 26 ن
% 45.6 24.6 29.8 

ضعف المشاركة المجتمعیة في دعم تمكین  ٤
 المرأة

 2 72.3 0.82641 2.17 124  15 17 25 ن
% 43.9 29.8 26.3 

  73.6 0.82704 2.21 126  الدرجة الكلیة
المحلي  والراجعة إلى المجتمعیتضح من نتائج الجدول السابق أن معوقات تمكین المرأة 

ضعف ( والتي نصت على) ١(رقم  حیث جاءت أعلى فقرات هذا المحور في العبارة) ٧٣.٦(بلغت 
ضعف المشاركة المجتمعیة ( والتي نصت على) ٤(رقم  والعبارة) وعي أفراد المجتمع بتمكین المرأة

لیس المرأة ضعیفة و النظرة الذكوریة السائدة وان  إلىویرجع الباحثان ذلك  )في دعم تمكین المرأة
وان الرجل یقع على  السیاسة أوفيفائدة من مشاركتها سواء في العمل  وضرورة أو أهمیةهناك 

وجاءت أدنى ودورها  المرأةوعى خاطئ عن  یتشكل وبالتالي المرأةعاتقة القیام بكل ما تحتاجه 
عدم اهتمام المسئولین بقضیة تمكین ( تي نصت علىوال) ٢( فقرات هذا المحور في العبارة رقم

 المرأةأكدت على غیاب ثقافة تمكین  والتي )٢٠١٤الباني ( وتتفق هذه النتائج مع دراسة )المرأة
  .في المجتمع

  :دراسةملخص نتائج ال: ثامنا
ن المرأة هي الزیارات المنزلیة تستخدمها الجمعیة في تمكی التيالوسائل أظهرت النتائج من أكثر  - ١

  .ثم الدورات التدریبیةثم الندوات والمحاضرات 
أظهرت النتائج  أن دور الجمعیة في التمكین االقتصادي للمرأة یتمثل في توعیة المرأة بفرص  - ٢

  .العمل المتاحة والتدریب على المشروعات المدرة للدخل
دعم جوانب القوة في االجتماعي للمرأة یتمثل في أظهرت النتائج أن دور الجمعیة في التمكین  - ٣

  .ین العالقات الشخصیة واالجتماعیةتحسو  شخصیة المرأة
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أظهرت النتائج أن دور الجمعیة في التمكین السیاسي للمرأة یتمثل في توعیة المرأة بواجباتها  - ٤
  . السیاسیة بالمجتمع وتعریف المرأة بالحقوق السیاسیة 

تعریف المرأة بحقوقها یتمثل في دور الجمعیة في التمكین القانوني للمرأة أظهرت النتائج أن  - ٥
  .توعیة المرأة بحقوقها الخاصةو القانونیة 

أظهرت النتائج أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى المرأة نفسها تتمثل في تعدد احتیاجات  - ٦
  .یقة التي تتبعها في تحقیق التمكینومشكالت المرأة وعدم قناعة المرأة بالطر 

 اإلمكاناتضعف أظهرت النتائج أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى الجمعیة تتمثل في  - ٧
  . الحصول علي المساعدة المطلوبة إجراءاتصعوبة و  المادیة والمالیة لتمكین المرأة

الروتین في العمل مل تتمثل في أظهرت النتائج أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى فریق الع - ٨
  . عدم توفر العدد الكافي من العاملین في الجمعیة وعدم توافر روح الدافعیة واالبتكار

ضعف وعي أظهرت النتائج أن معوقات تمكین المرأة والراجعة إلى المجتمع المحلي تتمثل في  - ٩
  . كین المرأةضعف المشاركة المجتمعیة في دعم تمو  أفراد المجتمع بتمكین المرأة

  :التالي إلىنتائج توصي الدراسة الفي ضوء  :توصیات الدراسة: تاسعا
تستخدمها في تمكین  التيوالوسائل  األسالیبتعمل المنظمات غیر الحكومیة على تنوع  أن - ١

في المجاالت المختلفة، كذلك  ةبیالتدریالدورات  ولذلك البد أن تركز على أسالیب جدیدة مثل ،المرأة
المدرة للدخل والتي تساهم بشكل خاص في التمكین االقتصادي  المشاریع الصغیرةالتركیز على 

  .للمرأة
وتساعدها  المرأة إمكانیاتتسعى المنظمات غیر الحكومیة في توفیر فرص عمل تتناسب مع  أن - ٢

دیم الخطط والمشاریع والتعاقد مع االقتصادیة، ویمكن ذلك من خالل تق أعباءهاعلى مواجهة 
الجهات المحلیة والدولیة المانحة لتمویل مشاریع مدره للدخل أو تدریب المرأة على مهن حرفیة تساهم 

  .في تمكینها االقتصادي
داخل المجتمع وحصولها على  المرأةتعمل المنظمات غیر الحكومیة جاهدة في تدعیم مكانة  أن - ٣

، وذلك من خالل القیام بالحمالت سب مع متطلبات الحیاة في المجتمعاتوادوار جدیدة تتنا مكانه
اإلعالمیة وبرامج التوعیة عبر وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة وعقد المؤتمرات والندوات 
والمحاضرات بالشراكة مع الوزارات المعینة والجامعات والمساجد لزیادة الوعي بقضیة بتمكین المرأة 

  .المجتمعوأهمیة دورها في 
تها في مواقع السیاسیة ودعم مشارك واألحزابفي التنظیمات  المرأةتدعم المنظمات مشاركة  أن - ٤

صنع القرار السیاسي، وذلك من خالل صیاغة میثاق شرف مع الفصائل واألحزاب السیاسیة  
  .انبخذ دورها الریادي في هذا الجالمشاركة السیاسیة للمرأة وأومؤسسات صنع القرار لزیادة 

الخاطئة عن حقوقها  األفكار وتصحیحبحقوقها القانونیة  المرأةأن تساهم المنظمات في تعریف  - ٥
  .ومقاومة التمیز داخل المجتمع
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وتسهیل حصولها على المساعدات ، زیادة وتنمیة القدرات المادیة والمالیة والفنیة للمنظمات - ٦
  .المرأةالمطلوبة لتمكین 

   .المهنيزیادة أعداد العاملین في مجال تمكین المرأة وتنمیة مستواهم  - ٧
  .المرأةتوعیة المجتمع بقضیة تمكین المرأة وزیادة دور المشاركة المجتمعیة الداعمة لتمكین  - ٨

  
  المصادر والمراجع

ونماذج الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة أسس نظریة ): ٢٠٠٩(أبو المعاطي، ماهر  - ١
 .، زهراء الشرق للطباعة، القاهرةتطبیقیة

  . ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةإدارة المؤسسات االجتماعیة ):٢٠٠٤(أبو المعاطي، ماهر  - ٢
، دار الفجر للنشر والتوزیع، فن ممارسة الخدمة االجتماعیة): ٢٠٠٩(أبو النصر، مدحت  - ٣

 .القاهرة
جمعیات األهلیة في التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة إسهامات ال): ٢٠١٠(اشتیه، إیمان  - ٤

  .، رسالة ماجستیر، جامعة حلوان، القاهرةالفلسطینیة
المؤتمر تمكین المرأة الكفیفة في المجتمع الفلسطیني، ): ٢٠١٤(األغا، نائلة، خلیفة، سمیرة  - ٥

 .العلمي، جامعة القدس المفتوحة، غزة
مة ، مجلة القاهرة للخدالنساء المعیالت ألسر، المشكالت والحلول): ٢٠٠٣(األمیر، إقبال - ٦

  .٦-٤، ص ص ١٥االجتماعیة، القاهرة، العدد
التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة السعودیة ودورها في ): ٢٠١٤(الباني، ریم خلیف  - ٧

  .ود، الریاض، رسالة ماجستیر، جامعة اإلمام محمد بن سعالتنمیة من منظور التربیة اإلسالمیة
، مجلة األندیة النسائیة وتحسین نوعیة الحیاة للمرأة): ٢٠٠٧(الجرواني، نادیة عبد الجواد  - ٨

  .١٥٠، ص ٢٣، جامعة حلوان، القاهرة، العدددراسات الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة
ستیر، جامعة ، رسالة ماجالتمكین السیاسي للمرأة األردنیة): ٢٠١٠(الحرشة، أشرف إبراهیم  - ٩

  .القاهرة
المشاریع الصغیرة وتمكین المرأة دراسة اجتماعیة في ): ٢٠٠٩(الحوامدة، نجالء مخلد  -١٠

  .رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، عمان محافظة المفرق،
المعوقات التي تواجه تمكین المرأة من العمل في المجتمع ): ٢٠١٠(الخشمي، جواهر صالح  -١١

  .ستیر، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الریاض، رسالة ماجالسعودي
، تنمیةواقع المرأة المصریة ودورها التشاكي في عملیة ال) : ٢٠٠٤(درویش، رمضان حمد  -١٢

 .المؤتمر السنوي الرابع والثالثون لقضایا السكان، المركز الدیموغرافي، القاهرة
، المؤتمر بین الجمعیات األهلیة وتمكین المرأة التكامل): ٢٠٠٥(رشوان، أحمد صادق  -١٣

 .١٨العلمي الثامن عشر، جامعة حلوان، القاهرة، العدد 
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  .، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،المرأة العربیة والعمل الواقع واألفاق): ١٩٩٨(رمزي، ناهد  -١٤
 .صریة، القاهرة، مكتبة االنجلو المرأس المال االجتماعي): ٢٠٠٩(السروجي، طلعت  -١٥
دور الجمعیات اإلنسانیة في تمكین المرأة من المشاركة في الحیاة  :)٢٠٠٤(سلیمان، هدى  -١٦

، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة العامة، دراسة في إطار الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة
 ).٣(الجزء ) ١٦(والعلوم اإلنسانیة، جامعة حلوان، القاهرة، العدد 

دور المنظمات غیر الحكومیة في تمكین المرأة الفقیرة ) : ٢٠٠٨(طارق عمارة ، هالة السید  -١٧
، دراسة من منظور طریقة تنظیم المجتمع، مجلة دراسات في الخدمة للتعامل مع آلیات سوق العمل

 ).٣(، الجزء٢٤االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، جامعة حلوان، القاهرة، العدد 
  .، مركز البحوث الزراعیة، القاهرة،سیاسات وبرامج الحد من الفقر) : ٢٠٠٦(الشناوي، لیلى  -١٨
، المبادرة الفلسطینیة المرأة الفلسطینیة وضعیةدراسات وتقاریر حول ): ٢٠٠٣(صقلي، علیاء  -١٩

  .لتفعیل الحوار، القدس، المجلد األول
، الهیئة العامة یة وتاریخه الحدیث والمعاصردور المرأة الفلسطین): ٢٠١٠(الصوراني، راجي  -٢٠

  .لالستعالمات، فلسطین
استخدام إستراتیجیة التمكین لمساعدة المرأة المعیلة على ): ٢٠٠٩(عبد الجواد، سلوى  -٢١

، جامعة حلوان، القاهرة، ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیةمواجهة مشكالتها
  .١٧٥٥، ٢٦العدد
، المعهد العالي للخدمة االجتماعیة، التمكین وأجهزته): ٢٠٠٥(عبد اللطیف، سوسن عثمان  -٢٢

 .القاهرة
تمكین جمعیات المرأة في مواجهة احتیاجات ومشكالت ): ٢٠١٤(عبد المجید، لبنى محمد  -٢٣

المرأة  ، دراسة مطبقة على عینة من الجمعیات األعضاء بشبكة رابطةالمرأة في المجتمعات المحلیة
العربیة ببعض المحافظات المصریة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، الجزء 

 ).١٦(الثالث، ع
دور الجمعیات في تمكین المرأة المعیلة من الحصول على  ):٢٠٠٣(غز، هناء محمد  -٢٤

جتماعیة، القاهرة، الجزء ، مجلة القاهرة للخدمة االالخدمات االجتماعیة في المجتمعات العشوائیة
 .الثاني، العدد الرابع عشر

مشاركة المرأة الفلسطینیة في سوق العمل الرسمي بین ): ٢٠٠٦(فحجان، وفاء محمود  -٢٥
  .، رسالة ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرةالتهمیش والتمكین

اركة في التنمیة الریفیة غي بعض تمكین المرأة التي تعول للمش ):٢٠٠٧(فرج، حنان مكرم  -٢٦
  . ، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرةقرى محافظة الفیوم

، التقریر السنوي الرابع للمنظمات المنظمات األهلیة وتمكین المرأة): ٢٠٠٤(قندیل، أماني  -٢٧
  .األهلیة العربیة، الشبكة العربیة للمنظمات األهلیة، القاهرة
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتمكین االقتصادي للمرأة في ): ٢٠١٢(منیرة، سالمي  -٢٨
  .رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر الجزائر،

دور المؤسسات التنمویة في تمكین المرأة الفلسطینیة دراسة ): ٢٠١٣(نجم،منور عدنان  -٢٩
الجامعة معة للدراسات التربویة والنفسیة، ، مجلة الجاتحلیلیة للخطط االستراتیجیة والتقاریر السنویة

  .٥، ص ٣اإلسالمیة، غزة، العدد
، مركز بحوث الدول النامیة، المرأة والتنمیة واألفاق والتحدیات): ١٩٩٩(نصارى، هبة أحمد  -٣٠

  .جامعة القاهرة
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