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تجاه هلية الفلسطينية  سياسات الجمعيات األ  إلى   هدفت الدراسة التعرف
العمومية  االجتماعي,النوع   الجمعية  في  النساء  مشاركة  اتجاه  اتجاه  و,  و 

اإل  النساءمشاركة   مجلس  و دارةفي  االهلية    ,  الجمعيات  سياسات 
مشاركة   اتجاه  القرارات,  النساءالفلسطينية  صنع  عينة و  في  تكونت 

نا األعضاء في شبكة  الدراسة من جميع المنظمات األهلية الفلسطينية األ
الجنوبية   بالمحافظات  (لند  مؤسسة24عددها  و  )  مجتمع ،  يمثلون  هم 

كامًال, أعد    الدراسة  مقياس  لبناء  المقابالت  أسلوب  استخدام  وتم 
 للدراسة .

لى مجموعة من إ, وتوصلت  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
من   كان  مجالأ  همها:أالنتائج  في  الدراسة  نتائج  سياسا  ظهرت  ت  دور 

األ (الجندر)  الجمعيات  االجتماعي  النوع  اتجاه  الفلسطينية  عبارة أ هلية  ن 
بتحقيق  " واضح  التزام  على  المؤسسة  ومبادئ  وأهداف  رؤية  تحتوي 

الجنسين بين  قدره  "  المساواة  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  على  حصلت 
دور سياسات الجمعيات   في مجال  كذلك  ظهرت نتائج الدراسة أو  %), 64.17(

العمومية  األ الجمعية  في  المشاركة  اتجاه  الفلسطينية  عبارة أهلية  ن 
ا" االتصال  ألجمعية  تشجيع  على  النساء  من  العمومية  الجمعية  عضاء 

العضوية بخصوص  ومشاكله  همومه  أو  أسئلته  لطرح  حصلت  "  بالجمعية 
) قدره  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  الدراسة شارت  أكما    %),63.33على  نتائج 

طينية اتجاه المشاركة في  هلية الفلسدور سياسات الجمعيات األ   في مجال
اإل عبارةأ دارة  مجلس  بين     ن  المهام  الكفاءةأ توزع  وفق  المجلس  "  عضاء 

) قدره  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  الدراسة أو  %),65.00احتلت  نتائج  سفرت 
جاه المشاركة في  تة  هلية الفلسطينيدور سياسات الجمعيات األ في مجال  

القرارات   الجمعية    عبارة  نأ صنع  في  المتبعة  تعزيز إالسياسات   لى 
و  القرار  صنع  هيئات  في  الجنسين  بين  المناصب المساواة  في  المساواة 

اإل والتنفيذيةوالمواقع  قدره    دارية  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  على  حصلت 
على موافقة متوسطة حسب )  57.14لألبعاد(  النسبي وحصل الوزن    %),57.50(

 . المحك المعتمد في الدراسة
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Abstract : 
The results of the study come out with the role of Palestinian NGOs in the phase of 
type that vision, goals and principles of the institution contain a clear commitment 
to achieving typical equality got first rank a relative weight of (64.17%). Moreover, 
the findings of the study in terms of the role of the Palestinian civil society’s 
policies in the general assembly showed that action encourages the association 
members of the general assembly of women to contact the association to concern 
of problems regarding membership got approximately weight (63.33%), It also 
demonstrated the role of the Palestinian NGOs regarding participation in the board 
of directors that the phrase distributing tasks among council members according 
to competence "occupied the first rank with a relative weight of (65.00%). 
Moreover, the results displayed the Palestinian Civil Associations policies towards 
making decisions to empower the equality between the two genders in the 
positions, whereas the executive administration that gets the first rate relatively 
(57.50), the dimension weight (57.14)  average according to the approved target in 
the study. 

 
 
  

                                                                                                       
 :  المقدمة

في الربع األخير من القرن    متزايداً   عالمياً   اكتسب موضوع النوع االجتماعي اهتماماً 
التنمية مفهوم  تطور  ومع  بالتنمية,  المتزايد  االهتمام  مع  بالتزامن     العشرين، 
البعد  على  التنمية  تقتصر  ولم  المجتمع،  في  المرأة  دور  إلى  النظرة  تطورت 

اجتماعية وسياسية وثقافية ترتبط بالتنمية    ، بل شملت أبعاداً   االقتصادي فقط
لتلبية   والمستدامة  واالستراتيجية،  العملية  اإلنسان  بالرفاه  حاجات  حاجات 

مع  متواكبة  عصرية  ثقافة  في  ذلك  وتكريس  المواطنين  لجميع  االجتماعي 
قدرة   عن  يدور  الحديث  أصبح  التطور  هذا  ومع  نعيشه,  الذي  العصر  متطلبات 
السياسات  ورسم  بها  والتحكم  للمصادر  الوصول  على  ونساًء،  رجاًال  األفراد، 

 ) 5 , 2011:االسكوا ( .راتيجيات واتخاذ القراراتواالست
األفراد   كثيراً  صعيد  على  االجتماعي  النوع  مفهوم  تحديد  في  خلط  يحدث  ما 

تنفيذ  في  ألهميته  الموضوع  مناقشة  ضرورة  إلى  أدى  الذي  األمر  والمؤسسات, 
الكثير من القرارات أو المشاريع على صعيد المؤسسات الفلسطينية الحكومية 

الال الحضارية  والتطورات  الحياة  مجريات  على  وتأثيرها  أي واالهلية  لتقدم  زمة 
برامج  جميع  في  االجتماعي  النوع  إلدماج  ملحة  حاجة  هناك  أصبحت  فقد  مجتمع 
للمجتمع   منفعة  من  ذلك  في  لما  فلسطين  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
جميع  في  معًا  والمرأة  للرجل  العدالة  بتحقيق  يعنى  االجتماعي  فالنوع  بأسره,  

و التنموية  الجوانب  بما فيها  الحياة  بد لمؤسسات مجاالت  كان ال  لذا  الحقوقية، 
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المجتمع المدني  الفلسطينية أن تتبنى النوع االجتماعي في برامجها وانشطتها 
   )12,  2009  ,أبو السعود، وآخرون( المختلفة.

إلجراء  سليم  وتفكير  وفق منطق  االجتماعي  النوع  إيصال مفهوم  على  القدرة  إن 
والت والمواقف  االجتماعي  الوعي  في  ووسائل تغيرات  آليات  ووضع  وجهات 

منظور   لترسيخ  التنموية  باألهداف  وربطها  االجتماعي  النوع  قضايا  لمعالجة 
مع  يتماشى  وهذا   ، االهلي  القطاع  مؤسسات  كافة  في  االجتماعي  النوع  تعميم 
السلطة   قيام  منذ  المجتمعية  العدالة  تحقيق  لضمان  فلسطين  دولة  موقف 

وتوضح ذلك من خالل وضعها للسياسات   ،  1994الوطنية الفلسطينية بعد عام  
وإلغاء   وحقوقها،  المرأة  تجاه  التزامها  تفعيل  تضمن  التي  واالستراتيجيات 

 ) 3, 2017, صوافطه( التمييز ضدها.
الدراسة: المبكرة    مشكلة  المشاركة  من  الفلسطينية    للمرأةبرغم  العديد  في 

السياسية  جمعياتال واألحزاب  ي الفلسطينية    األهلية  لم  هذا  أن  إال  أي   ظهر، 
حجم الدور الذي تقوم به من خالل نشاطها في  , واتحسن على مستوى مشاركته

العموميو  الجمعيات، الجمعيات  المكتب    ةعضوية  هيئة  ضمن  اإلدارة  ومجالس 
الصندوق    -نائب رئيس  -(رئيس السر)  –امين   مشاركةال  ههذمدى فاعلية  و    امين 

العملية الناحية  القرارات  من  اتخاذ  الحيث  ،  في  مشاركة  زالت  ضعيفة   مرأةما 
إلى  مقا إضافة  بالرجل،  القرار،   استثنائهارنة  صنع  في  الرئيسية  المراكز  من 

حتى ,  ل كبيرة ما بين النظرية والواقع فيما يتعلق بمشاركة النساءفالفجوة ال تزا
الفلسطيني   لإلحصاء  المركزي  الجهاز  دقيقة عن مشاركة    لم أن  يقدم معلومات 

   .من خالل الدراسة الميدانية إليه  ىسعنفي المنظمات األهلية، وهذا ما  مرأةال
 اسئلة الدراسة:

   ؟الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه النوع االجتماعي  ساتسيادور  ما
المشاركة  ما   .1 اتجاه  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات  الجمعية   دور  في 

   ؟ العمومية

المشاركة  ما .2 اتجاه  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات  مجلس     دور  في 

    ؟ االدارة

 أهمية الدراسة: 

هذه    .1 أهمية  العمل تنبع  مجال  في  المرأة  تلعبه  الذي  الدور  تعاظم  من   الدراسة 

 يخدم جميع مجاالت التنمية.   بما   االهلي التطوعي

من  تنب .2 الدراسة  هذه  أهمية  أمراً ع  بات  األهلية  الجمعيات  في  المرأة  دور    ملحاً   أن 

  يستوجب الوعي به وتفصيل مالمحه حتى يكون دور المرأة في المجال االجتماعي دوراً 

ذلك أن نشاط المرأة في مجال الجمعيات    يسهم في تأسيس بنية المجتمع    بياً إيجا 

 األهلية يمثل مساهمة إيجابية في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة.

هذه  .3 األدب    تسهم  إثراء  في  أهمية    التنمويالدراسة  في  حول  المرأة  اشراك 

    .الفلسطينية االهليةات جمعيال

قضية   .4 الباحث  كموضوع    مشاركةاختار  األهلية  الجمعيات  في   كون لدراسة  لالمرأة 
وضع المرأة في أي مجتمع يعتبر أحد المعايير األساسية لقياس درجة تقدمه، خاصة 

انتشار الجمعيات األهلية يعتبر في األصل مؤشراً  التقدم االجتماعي    أن قضية  على 
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مجتمع ونما كلما كانت فرصة المرأة أوسع في  والتغيير الحضاري إذ أنه كلما تقدم ال
 . المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحقوقها والقيام بالتزاماتها

الدراسة  تقدم   .5 دقيقة  هذه  المرأة    حولمعلومات  مشاركة  عضوية في  نسبة 
 .ات األهلية جمعيعمليات صنع القرار في الومجالس اإلدارة و  ةالجمعيات العمومي 

 : تهدف الدراسة الى:اسـةالدر أهـــــداف  
 . التعرف سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه النوع االجتماعي  .1
مشاركة  التعرف .2 اتجاه  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  النساء    سياسات 

 . في الجمعية العمومية
مشاركة .3 اتجاه  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات    النساء  التعرف 

 .في مجلس االدارة

 ة  : ـــروض الدراســــــف
 . لجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه النوع االجتماعي لسياسات  توجدال  .1
سياسات  ال   .2 مشاركةلتوجد  اتجاه  الفلسطينية  االهلية    النساء  لجمعيات 

 . في الجمعية العمومية
سياسات  ال   .3 مشاركةلتوجد  اتجاه  الفلسطينية  االهلية    النساء  لجمعيات 

 .في مجلس االدارة

  مصطلحات الدراسة
االجتماعية  تعريف تتبناها    :السياسة  للعمل  مناهج  او  ارشادية  مبادئ  هي  السياسة 

االحزاب   مثل  المجتمع  داخل  الوحدات  او  الجماعات  ومختلف  المجتمعات  وتتابعها 
والمنظمات   العمال  واتحاد  االعمال  وشركات  مصالح  لها  اخرى  وجماعات  السياسية 

ا  والوحدات  والعرقية  الدينية  والجمعات  الرسمية  وغير  الرسمية  لجغرافية التطوعية 
 )  44, 2004,وآخرون  ,السروجي (وجماعات االسرة واالقارب. 
االهلية: المنظمات  البعيدة  تعريف  المنظمة  الرسمي    تعني  أو  الحكومي  الكيان  عن 

كما حكومية  غير  وهيئات  أشخاص  بين  يعقد  باتفاق  المنظمات  هذه  تضم    وتنشأ  أنها 
المنظ  هذه  وتتولى  حكوميين  غير  وأعضاء  ممتلكين  تقوم  أساس  ال  بمهام  القيام  مات 

 ) 286 ،2002, علي( . عادة أو ال تستطيع القيام بها أصال بها الحكومات
االجتماعي:  تعريف والمرأة   النوع  الرجل  بين  المتداخلة  العالقة  دراسة  هو عملية 

االجتماعي   "النوع  عالقة  تسمى  المجتمع  اقتصادية    تحكمهافي  مختلفة  عوامل 
األدوار   في  العمل  قيمة  على  تأثيرها  طريق  عن  وبيئية،  وسياسية  وثقافية  واجتماعية 

 ) 29,  2013الديلمي، (والتنظيمية التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة.   اإلنجابية واإلنتاجية
ليند  تعريف  آنا  مؤسسة  مؤسسة  ليند  :  دولية  آنا  مؤسسة  هي  الثقافات  بين  للحوار 

عاملة بين حكومات األورومتوسطي تضم هيئات المجتمع المدني والمواطنين في جميع 
وتحسين التفاهم المتبادل، حيث تعمل    أنحاء البحر األبيض المتوسط بهدف بناء الثقة

  )مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات ( .الحوار وغاية التعرف على اآلخر على تعزيز

 تم تحديد أطر هذه الدراسة بالمحددات اآلتية: : الدراسة دوحد

 .2020/ ابريل  /مارس: أجريت هذه الدراسة في شهر الزماني  حدال .1

اقتصرت الدراسة على الجمعيات األهلية األعضاء في شبكة االنا لند    المكاني:  الحد .2

 . جمعية 24وعددها في المحافظات الجنوبية
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او امين  رئيس الجمعية او نائب الرئيس  تم تطبيق هذه الدراسة على    البشري:   الحد .3

األعضاء في شبكة االنا    الفلسطينيةالجمعيات االهلية    مجالسفي  عضاء  الا  السر

 لند في المحافظات الجنوبية. 

  ونظريات النوع االجتماعي  سس  الالسياسات االجتماعية المفهوم  وا / النظري اإلطار

 السابقة  الدراساتو

النوع االجتماعي في التعبير عن مشاكل ومعيقات تخص النساء  قد أسهم مفهوم   
أصبحت   بحيث  جماعي،  او  فردي  من  بشكل  أساسين  محورين  واألسرة  المرأة 

محاور عمل الحركات النسوية في العالم، وفي الكثير من المنظمات والجمعيات 
بوصفهن  والمساواة  الحرية  باتجاه  تدفع  والتي  الحكومية  وغير  الحكومية 

الثقا وبناءه  بالمجتمع  محددة  السائدخصوصية  واالجتماعي  , 2008  هاشم،(.  في 
21 ( 

ف خلل  يحدث  ذلك عادة  ويكون  المجتمع  في  والمرأة  الرجل  بين  القوة  ميزان  ي 
الخاطئ   نتيجة للمفهوم  اجتماعية وثقافية متعددة، وهذه  الرجل ألسباب  لصالح 
في الصورة االجتماعية المقبولة في المجتمع لكل منهما، والتي تسهم التنشئة 

د كبيرة إلحداث  االجتماعية في تحديدها وتثبيتها، وبناًء على ذلك البد من بذل جهو
التغير الثقافي واالجتماعي بما يحقق العدالة والتوازن في   األدوار والمسئوليات 

   ) 30, 2013كواحد من أهم متطلبات التنمية المستدامة. (الدليمي، 
على الحقوق الرئيسية لألشخاص والجماعات، حيث أكد    2002يني  وأكد القانون الفلسط

على   المواد  من  عدد  النساء خصوصا في  بها  تتمتع  ان  يجب  التي  الحقوق  من  مجموعة 
حقها في المساواة وأكد أيضا في المادة السادسة بأن جميع الفلسطينيين لهم الحق  
باالنتخاب، بغض النظر عن الدين أو الوضع االقتصادي أو العلمي، وأكد ايضا على عدم  

بغض النظر عن الجنس والدين  التمييز بين الفلسطينيين جميعا امام القانون والقضاء  
الفلسطينيين،   بين  تمييز  بأي  يسمح  ال  عاما  جاء  وهذا  السياسي،  واالنتماء  والعرق 

 وجميعا متساوون بالحقوق والواجبات. 
أصبح مفهوم    :)http://www.amalashanfari.com/ p,110 -(:  مفهوم السياسة االجتماعية

شموال ولم يعد محصورًا في شكله التقليدي، وهو  ” اليوم أكثر    السياسة االجتماعية  “
المهمشة أو  المحرومة  للطبقات  الملحة  االحتياجات  بمنحى  سد  يُستخدم  فأصبح   ،

المستوى  إلى تحسين  التي تسعى  االجتماعية  السياسة  ليدل على  أكثر شموليه 
الدخل  لمصادر  العادل  والتوزيع  االجتماعية  العدالة  وتحقيق  لألفراد  المعيشي 

فير مستويات صحية وتعليمية جيدة ألفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة  وتو
 الفاعلة في العملية التنموية. 

تدبر امر عام في جماعة ما تدبيرا يغلب فيه معنى االحسان  :  السياسة لغة تعني
 )  327, 1975,مدكور(ويقصد بها اصطالحا من استعملها االغريق : تدبر امور الدولة. 

السلوكيات    تعرفكما   تبين  والتي  الناس  حياه  تحكم  التي  القواعد  بانها  السياسة 
في   والمنظمات  والمجتمعات  الحكومات  ادارة  تتم  كيف  السياسة  وتحدد  المتوقعة 

 )  Karen (2007, P: 208(اسلوب منسق. 
النو اإلنجليزية    بينس  :(الجندر)االجتماعي  عمفهوم  اللغة  إلى  تت  genderالجندر  جم  ر التي 

وسياسية ثقافية  مقولة  باألساس  وهي  االجتماعي،  الجن  بالنوع  عن   sex  ستختلف 
المجتمعات   وتبنيها  تقررها  التي  واالختالفات  األدوار  وتعني  بيولوجيا،  معطى  باعتباره 

الرجل من  البيولوجية    لكل  الماهوية  تعويض  من  يمكننا  الجندر  في  والبحث  والمرأة. 
الثقافية،   يتببحبالبنائية  بيث  لنا  الرجلا ين  بين  االختالف  ثقافيا    ن  مبني  والمرأة 
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ولي الواقع    سوإيديولوجيا  في  فعل  أداة  المفهوم  هذا  إن  ثم  بيولوجية،  حتمية  نتيجة 
وتعرفه منظمة الصحة لألدوار,  من حيث التقسيم االجتماعي    ث في مجاالت التنميةبحو

الخص وصعف  استعماله  يفيد  الذي  المصطلح  أنه:  على  التي العالمية  ائص 
والمرأةيحو الرجل  باالختالفات   ملها  لها  عالقة  ال  اجتماعية،  مركبة  صفات 

  )83- 82, 2019, مناد( .العضوية
صندو عرف  (  الا  قكما  للمرأة  اإلنمائي  المتحدة  النو  UNIFEMمم  االجتماعي   ع) 

األدواراب  )الجندر( وهذه  لمحا  نه:  واألنثى،  الذكر  من  لكل  اجتماعيًا  التي ددة  األدوار 
،  الثقافة الواحدة  بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينًا شاسعًا داخل  بتحتس

، والذي يعني في )اليونفيم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  (ومن ثقافة إلى أخرى  
هو صندوق   :   United Nation Development fund for Women UNIFEM  اللغة اإلنجليزية، 
المتحدة، ويعمل هذا الصندوق على تزويد المساعدات المالية، والتقنية   المرأة في األمم

واإلست المبتكرة،  تعز ر للبرام  التي  النوع  تم  من   زاتيجيات  مساواة  وتحقيق  النساء،  كين 
ة  ئهي ، ليصبح 2011االجتماعي وهو الحالة الدراسية لهذه الدراسة ثم تغير االسم في عام 

 UN Women \United. Nation forكين المرأة  تمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و  األم
Gender Equality and the Empowerment of Women . )83,  2019,مناد(   

االجتماعي  النوع  مفهوم  أساسين    :مرتكزات  أمرين  على  االجتماعي  النوع  مفهوم  يرتكز 
 وهما: 

القائمة في العالقات ما بين الرجل والمرأة. ألن مفهوم معرفة وتحليل االختالفات   .1
مجموع   إلى  الجنس  مفهوم  يشير  حيث  الجنس،  مفهوم  عن  يختلف  االجتماعي  النوع 
تواجد   الجنس يعني  أن  أي  بالذكور واإلناث،  الخاصة  الجسمية والفسيولوجية  الطبائع 

ة بكل جنس، والتي مجموعة من المميزات الجنسية األولية والثانوية والوظائف الخاص
النوع  أن  حين  في  اإلنسان،  يعيشها  التي  العمرية  المراحل  عبر  تغييرها  يمكن  ال 
والعالقات   وااللتزامات  والواجبات،  الحقوق،  األدوار:  اختالف  إلى  يشير  االجتماعي 
والمسؤوليات، وكذلك المكانة االجتماعية التي يتمتع بها كل من المرأة والرجل، والتي  

 .  ا اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي للمجتمع، وكلها أمور قابلة للتغييريتم تحديده
إيجاد حلول  .2 ومحاولة  النوعين،  بين  العالقة  في  التوازن  عدم  وأشكال  تحديد أسباب 

والمرأة،   الرجل  بين  العالقة  وتطوير  وتعديل  بينهما،  الفجوة  وتقليص  االختالل  لعالج 
يع الجنسين  بين  التفاوت  إن  وإدماج  حيث  المرأة  تنمية  من  يحد  تنمويا  تحديا  د 

  إسهاماتها في التنمية مما يؤثر بشكل سلبي على المرأة وعلى المجتمع بشكل عام. 
 )24-23, 2017 , صوافطه(

االجتماعي النوع  القيم   :هيكلية  تحويل  على  تعمل  والتي  المؤسساتية  البنى  تعني 
ويحدد  ,  ذه العالقات ضمن موازين متباينةوالمفاهيم إلى عالقات وأدوار ومن ثم تؤطر ه

والرجل للمرأة  المعطاة  القيم  طبيعة  اإلطار  في ,  هذا  تتمثل  والتي  الرجولة  قيم  فمثال، 
المرأة.   أعلى من  الرجل سلطة  التي تعطي  القيم  القوة، والمعرفة والحكمة وغيرها من 

ي، ومسؤول عن  لذا، فمؤسسة األسرة على سبيل المثال تتوزع فيها أدوار الرجل كوص
الزواج والطالق والتعليم، ودور   يتعلق بمسائل  القرار فيما  االقتصاد األسري، وصاحب 
للعمل  خرجت  وإن  حتى  األسرة،  أفراد  وكل  باألطفال  والعناية  للرعاية  كمقدمة  المرأة 
النوع   أدوار  حول  المغلوطة  القيم  استمرار  على  تعمل  المفاهيم  هذه  كل  البيت.  خارج 

وت االجتماعي،  االجتماعي  النوع  على  المبنية  االجتماعية  القيم  واستمرار  ديمومة  حمي 
وتقوم بإعادة إنتاجها من خالل تنشئة األطفال. وتقوم بنفس الدور مؤسسات التعليم 
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والتشريعات وغيرها من المؤسسات والتي تحدد بأشكال مختلفة هذه االختالفات سواء  
مييزية. هناك تشابك بين األبعاد الثالثة للنوع في المناهج التعليمية أو في القوانين الت

االجتماعي، وأي تغيير في أي بعد سينتج عنه تغيير في األبعاد األخرى، لذا فمن الضروري  
القيام بالتحليل بشكل يضمن شمولية النظرة لقضية النوع االجتماعي سواء على البعد  

   )24,   2015الشخصي أو القيمي أو المؤسسي. (االسكوا، 

االهلية: المنظمات    ومراكز   هيئات  هي  الحكومية  غير  المنظمات  وتعرف  تعريف 
  بإنشائها   يقوم  الحكومة  عن  ومستقلة  دائمة  اعتبارية  تطوعية  وجمعيات  ومؤسسات

خالل   والدول،  الحكومات  غير  من  والمعنويين  الطبيعيين  األشخاص  من  مجموعة   من 
بلعور (  .عام  هدف  لتحقيق  وتسعى   القانونية  بالشخصية  تتمتع  حيث  فردية  مبادرة

   )401 ,2016, وشنين

  ) 3  رقم(  المادة  في   2009  للعام  الفلسطيني  األهلية  والهيئات   الجمعيات  قانون  عرف   وقد 

يقل  ال  االشخاص  من  مجموعة  من  مؤلف  اعتباري  شخص  أي  (الجمعية)  كلمة  تعني 

القيام   او  خدمات  لتقديم  القانون  هذا  ألحكام  وفقا  تسجيله  ويتم  سبعة  عن  عددهم 

أي   تحقيق  او  واقتسامه  الربح  جني  يستهدف  ان  دون  تطوعي  اساس  على  بأنشطة 

او تحق بذاته  او ألي شخص محدد  تدخل  منفعة ألي من أعضائه  أي اهداف سياسية  يق 

النافذة.   التشريعات  احكام  وفق  السياسية  االحزاب  وانشطة  اعمال  السلطة (ضمن 

   )2009لعام   الجمعيات الوطنية الفلسطينية , قانون

األهلية  المستويات المؤسسات  في  االهلية,(:التنظيمية  المؤسسات  تطوير  ,  2015مركز 
مستويات  األهلية للجمعيات التنظيمي البناء  يتكون  )22-24 ثالثة  إلى    الفلسطينية 

 وهذه المستويات هي:, تشكل في مجموعها حاكمية المؤسسة
العمومية:  ويضاف    الجمعية  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  من  العمومية  الجمعية  تتكون 

الجمعية، في  عضويتهم  على  الموافقة  بمجرد  الجدد،  األعضاء  حسب    إليهم  وذلك 
رقم   مادته  في  القانون  ويترك  األساسي.  النظام  في  عليها  المنصوص    ) 23(المعايير 

الهيئة أو  للجمعية  األساسي  أو   للنظام  للجمعية  العمومية  الجمعية  تشكيل  طبيعة 
 الهيئة، بحيث تتكون من جميع األعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقًا للنظام األساسي.

هي    :اإلدارة مجلس بين  هو  تتراوح  األعضاء  من  مكونة من مجموعة    من  شخصاً   13-7ئة 
المتطوعين النشيطين في العمل األهلي، وهم باألساس أعضاء في الجمعية العمومية 

وإدارة  يتم المؤسسة  سياسات  لتطوير  العمومية  الهيئة  أعضاء  قبل  من   انتخابهم 
اإل الجوانب  عن  المسؤول  انتخابه  فترة  في  المجلس  ويعد  والقانونًية، شؤونها    دارية 

تحقيق في  المؤسسة  مساعدة  لصالح  وينشط  للمؤسسة،  والمالية   واألخالقية 
  ويكون المجلس مسؤوًال أمام المجتمع األهلي للجمعية، والمانحين، , رسالتها وبرامجها

 والشركاء، وأصحاب المصلحة اآلخرين لديها.
أهداف  : اللجان   تحقيق  في  لمساعدته  اإلدارة  مجلس  من  بقرار  المشكلّة  اللجان  هي 

والجيدة  المؤسسة   الرشيدة  واإلدارة  الحاكمية  نوعان,  وضمان  لجان    وهناك  من 
 المجلس: 
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تكون عضوية اللجان مفتوحة أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما تقاد تلك  
التك لتحقيق  المجلس  أعضاء  من  المتابعة    املاللجان  من  مستوى  أفضل  وضمان 

وطبيعة  المؤسسة  حجم  على  اللجان  عدد  ويعتمد  اللجان.  بها  تكلف  التي  للقضايا 
ويمكن إلى    أنشطتها،  بشأنها  التقارير  رفع  ثّم  ومن  محددة،  قضايا  على  العمل  للجان 

 مجلس اإلدارة. 
أرقام واحصائيات   (المنظمات األهلية)   : المنظمات األهلية  الخيرية  الجمعيات  بلغ عدد 

النصف   إحصائية  حسب  غزة،  قطاع  العام  في  من  وزارة    2017األول  عن  الصادرة 
مؤسسة أهلية مرخصة لدى وزارة الداخلية والوزارات   846الداخلية في قطاع غزة،  

كان  المحافظات  على  المنظمات  توزيع  ان  المتوفرة  البيانات  وتظهر  المختصة. 
 لتالي: كا

%) من عدد 52جمعية بما نسبته (  468العدد اإلجمالي للجمعيات    غزة:  حافظةم .1
%) من عدد السكان، أي  34.6تشكل (  الجمعيات المسجلة، في حين أن المحافظة

 ) مواطنًا.1396بمعدل جمعية لكل (
جمعية فيما كانت نسبة الجمعيات    116العدد اإلجمالي للجمعيات    محافظة الشمال: .2

%) من عدد السكان أي  19.59%)، وهي تشكل ما نسبته (15ظة شمال غزة (في محاف
 ) مواطنًا.2777بمعدل جمعية لكل (

الوسطى   .3 للجمعيات    محافظة  اإلجمالي  (  93:العدد  نسبته  بما  من  12جمعية،   (%
) 2568جمعية لكل (  %)، بمعنى أن هناك14.52أجمالي الجمعيات في غزة، أما سكانها ( 

 مواطنًا فيها.
جمعية، حيث كانت األعلى من حيث   95العدد اإلجمالي للجمعيات    محافظة خانيونس .4

%) من عدد الجمعيات  12نسبة المواطنين لنسبة الجمعيات، فهي تشكل ما نسبته (
) بلغ  18.90المسجلة في غزة وسكانها يشكلون  الجمعيات فيها  لذا فإن معدل   ،(%

 ) مواطنًا.3272جمعية لكل (
رفح  .5 للجمعيات    العدد  محافظة  (  74اإلجمالي  نسبته  ما  اجمالي  9جمعية،  من   (%

)  2740%)، أي أن معدل الجمعيات بلغ جمعية لكل (12.33الجمعيات، ونسبة السكان (
 )2017,عايش( مواطنًا.

 النظريات المرتبطة بالنوع االجتماعي 
ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة رئيسية تفيد بأن التكوين    :  النظرية البيولوجية .1

البيولوجي هو المسؤول عن الفروقات واالختالفات الفطرية في سلوك الرجال والنساء  

االختالفات   وهذه  الجينية،  والمؤثرات  الدماغ  وحجم  والكروموسومات  الهرمونات  مثل 

ني أن الرجال يتفوقون على  يمكن مالحظتها في جميع الثقافات والمجتمعات. ذلك يع

بنية   ذو  كجسد  المرأة،  إلى  النظر  يتم  ثم  ومن  البيولوجية  تركيبتهم  بحكم  النساء 

خاصة  المجاالت،  مختلف  في  الذكوري  الجسد  مقاومة  على  القدرة  تمتلك  ال  ضعيفة، 

بنيتها الفيزيولوجية تجعلها مرتبطة بالجانب   المرتبطة منها باألعمال الشاقة، بل إن 

بهم  العاطف والعناية  األطفال  بتربية  الخاص   حسل   البيولوجية  الفروق   بذلك  لتكوني 

في   فالنظرية  هنا  ومن.  الجنسانية  الهوية  لتشكيل  أساسا  النظرية  هذه  البيولوجية 
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 الذكور   بين  البيولوجية  االختالفات  إلى  الجنسين  بين  الفروق   أصعل  ترجع  النوع  مقاربة

 ) 2013(رشيد،  واإلناث. 

االجتماعي) .2 البناء  (نظرية  االجتماعية  هذه    النظرية  أصحاب  االجتماع  علماء  ينظر 

نتاجاً  باعتباره  الجنس  إلى  نتاجاً   ىوإل  اً بيولوجي  النظرية  باعتباره  للتنشئة   النوع 

اجتماعياً  وتصوره  تكوينه  نتاج  هما  والنوع  الجنس  وأن  األمر    االجتماعية،  يتعلق  وال 

والثقاف االجتماعي  اجتماعية بالجانب  لقوى  يتعرض  فهو  نفسه  الجسم  حتى  بل  ي 

  , فالجسد قد يعطيه أصحابه دالالت وعالمات قد تتجاوز األطر الطبيعية ,  وثقافية تعدله

مثال قيام األفراد ببناء أجسادهم كما بالشكل الذي يرغبون به، سواء بإجراء التمارين  

غ نظام  إتباع  أو  معينة  تجميلية  جراحة  إجراء  أو  شحمة الرياضية  بثقب  أو  معين  ذائي 

   )2013األذن، أو جراحة لتغيير الجنس(رشيد، 

 مختلف  في  االجتماعي  النوع  إدماج  إلى  النظرية  هذه  تهدف  :االجتماعي  النوع   نظرية .3

والمساواة   والمشاركة  االقتصادي  المجال  خاصة  المجاالت،   الرجل   بين   االقتصادية، 

 . الحقوق   كافة في والمرأة 

  مجال   في  األول   الخط  خطين  على   االجتماعي  النوع  مقاربة  أو   الجندرية  المقاربة  انطلقت

  بين   الحاصل  التمييز  أشكال  رصد  خالله  من   االجتماعية  حاول األبحاث  االجتماعي  التحليل

 صعلة  ال  التي  الفوارق البيولوجية  من  انطالقا  وتحليلها  المجاالت   كل  في  والمرأة  الرجل

 حيث   نفسه،  التنمية  مجال  فهو   الثاني   الخط  أما  المذكورة،   االجتماعية  باألدوار  لها

المجتمع  ضاعفت  حقوق   ومنظمات   النسائية  منظمات   سيما   ال   المدني   منظمات 

التي  وردم  الجنسين  بين  التمييز  أشكال   لرفع  جهودها  اإلنسان   تاريخيا   تراكمت   الفجوة 

) 2019,  مناد  (  .  والسياسية  اعيةواالجتم  والثقافية  العملية  الصعد  على   المجال  هذا  في

95-96(  

فلسطين   في  النسوية  الحركات  أن  المجال  هذا  في   المقدمة  النظرية  الدراسة  أبرزت  لقد

 ضد   التمييز  أشكال  على  والقضاء الجنسين  بين  المساواة  مطالبها حول  من  كثيراً   حققت

  الرغم   على  المجاالت،كافة    في  الرجل  مثل  مثلها  حقوقها  ممارسة  من  وتمكينها  المرأة،

  لهذا   المجتمعات  رفض  في  أساسا  تمثلت  صعوبات  من  الحركات  هذه  واجهته  مما

  اإلجراءات   مختلف  عبر  االجتماعي  النوع  إدماج  دعم  إلى   الحركات  هذه  سعت  فقد,  التغيير

  أشكال   كافة   على  القضاء  إلى  وسعت  الحياة،  مختلف ميادين  في  والتنفيذية  التشريعية

في   النوع  موضوع  تناول  خالل  من   وذلك   الجنسين  بين  التمييز   مختلف   االجتماعي 

  الذكور  بين  المساواة   لتحقيق  تسعى  التي  الدولية  والمعاهدات   والمواثيق  المؤتمرات

وضع  أجل  من  وذلك  واإلناث،   من   االقتصادية  المشاركة  على   وتشجيعها  المرأة  ترقية 

  كامل   الصحية وحماية  الرعاية  لها  وتوفير  والعمل  التعليم  في  الحقوق   نفد  منحها  خالل

 . حقوقها

     السابقة الدراسات
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) مشاركة المرأة في مجالس االدارة ومواقع  2019شبكة المنظمات االهلية(  دراسة:  .1

 صنع القرار في المنظمات االهلية في قطاع غزة. 

القرار   صنع  ومواقع  االدارة  مجالس  في  النساء  مشاركة  مدى  على  التعرف  الى  هدفت 

المنظمات   القيادي  المرأة  دور  على  التأكيد  في  والمساهمة  االهلية  المنظمات  في 

جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  عامة,  والمجتمع  خاصة  الفلسطينية  االهلية 

و االهلية  المنظمات  شبكة  في  االعضاء  المنظمات  52عددها(المؤسسات  باستثناء   (

وتوصلت  واالستبيان,  البؤرية  والمجموعات  المقابالت  الدراسة  واستخدمت  النسوية, 

الجمعيات   في  النساء  مشاركة  نسبة  ان  اهمها  النتائج  من  مجموعة  الى  الدراسة 

نسبة  38.5العمومية   بلغت  حين  في  العمومية,  الجمعيات  اعضاء  مجموع  من   %

%, وبلغت نسبة حصولهن على موقع رئيس مجلس  24.6االدارمشاركتهن في مجالس  

% للرجال, وان تمثيل النساء بمواقع صنع القرار في  95.1% مقابل  2.9ادارة في المنظمة

التمثيل   ومازال  المطلوب,  االدنى  بالحد  ومتطلبات المنظمات  لشروط  يستند 

 ) 2019,شبكة المنظمات االهلية( الممولين. 

,عب:  دراسة .2 أسام  دالطهراوي  والبلعاوي,  أليات  :  بعنوان)  2018(ةالمنعم,  توثيق 

 .المساءلة المتبعة من قبل المنظمات األهلية

توثيق أليات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات األهلية، وذلك  هدفت الدراسة إلى  

اسّية  فيما يتعلق بالتدخالت اإلنسانية، ومدى انسجامها مع المعايير اإلنسانّية األس

CHSاالجتماعي النوع  تجاه  وحساسيتها  اتبعت،  وقد  الوصفي   ,  المنهج  الدراسة 

من  التحليل الدراسة  مجتمع  تكون  عضوية ي,  على  الحاصلة  األهلية  المنظمات  جميع 

) والبالغ عددها  األهلية في قطاع غزة  المنظمات  غزة،    ) مؤسسة64شبكة  في قطاع 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  قطاعات أساسية, وقد توصلت    6موزعة على  

به حاليًا  أن   األدنى من  الحد  لدى المنظمات األهلية يمتلك  نظام المساءلة المعمول 

بالمعايير    ةالمقبولالمقومات   بااللتزام  المتعلقة  المساءلة  األساسية، لعملية 

أن   تنبن  كما  االجتماعي.  للنوع  لدى  والحساسية  المتوفرة  والمبررات  األسس 

بالمعايير  ال بااللتزام  المتعلقة  المساءلة  بمهام  للقيام  كافية  تعتبر  ال  منظمات 

ع معايير  لاألساسية،  تراعي  استراتيجيات  لديها  المنظمات  بعض  أن  من  الرغم  ى 

أما  االستجابة اإلنسانية ولكن بشكل ضعيف   االجتماعي   للنوع المنظمات    حساسية, 

ضعف   وهناك  ضعيفة،  زالت  منظور   المنظمات  لدىعام  ما  من  خدماتها  تقديم  في 

كما تبين أن هناك ضعف في اعتماد    العدالة والمساواة المبنية على النوع االجتماعي.

تحليل النوع االجتماعي كأساس عند جمع البيانات األساسية لتصميم المنظمات على  

المنظمات ذات مجال العمل . في حين بدا أن  السياسات وبرامج التدخالت اإلنسانية

لديها رؤية وأهداف تحتوي   سوي والتي تستهدف النساء في خدماتها بشكل خاصالن

من   أعلى  بدرجة  الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق  أو  بتعزيز  واضح  التزام  على 

األخرى العمل  مجاالت  في  أن المنظمات  إلى  الدراسة  توصلت  أخرى  جهة  ومن   ,
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والمشاركة التواصل  أسس  على  مبنية  اإلنسانية  وب  االستجابة  متوسطة،  ما  صورة 

في التنسيق والتكامل بين منظمات العمل اإلنساني، أما منظومة زال هناك ثغرات  

مع  الراجعة  والتغذية  التواصل  سهولة  يضمن  بشكل  متكاملة  غير  فهي  الشكاوى 

تكفي   ال  الشكاوى  لنظام  المخصصة  الموازنات  أن  كما  المتضررين،  أو  المستفيدين 

 )2018الطهراوي , والبلعاوي, ( .للتعامل مع الشكاوى

) دراسة تحليلية لعمل وزارة العمل في فلسطين من منظور 2011(االسكوا:  دراسة .3

 . النوع االجتماعي

وزارة شؤون  بالتعاون مع  االجتماعي  النوع  لدمج قضايا  التحليلية  الدراسة  هدفت هذه 

دارة العامة لخدمات  المرأة. وشملت عملية التحليل أربع إدارات عامة في الوزارة، هي اإل

العمل،   وحماية  للتفتيش  العامة  واإلدارة  المهني،  للتدريب  العامة  واإلدارة  التشغيل، 

القوانين   على  الدراسة  هذه  وركزت  والمالية.  اإلدارية  للشؤون  العامة  واإلدارة 

والخدمات والبرامج  على    ,والسياسات؛  والتعرف  واإلجراءات؛  المؤسساتية؛  والثقافة 

المؤ الممارسات  ثقافة  كانت  إذا  مما  والتحقق  االجتماعي  النوع  منظور  من  سسة 

فرص تعطي  وبرامجها  الوزارة  وسياسات  العمل  وأنظمة  وعادلة    اً الداخلية  متكافئة 

قضايا   مراعاة  دون  تحول  واضحة  فجوات  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  والرجال  للنساء 

وجود قيود تفرضها قوانين العمل  النوع االجتماعي واحتياجات المرأة في وزارة العمل، و

النوع االجتماعي، فبالرغم من وجود   المساواة على أساس  أبعاد  تراعي  التي ال  السارية 

اهتمام واضح وموثق بدمج النوع االجتماعي على مستوى الوثائق اإلستراتيجية للوزارة،  

وازنة  فإن ذلك لم ينعكس في السياسات والبرامج والخطط المفصلية وال في إعداد م

 الوزارة.

وآخرون،   .4 السعود  (أبو  وبرامج    2009دراسة  سياسات  فعالية  مدى  بعنوان   (

 مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية في الضفة الغربية في تعزيز النوع االجتماعي.

مؤسسات    في  المختلفة  والبرامج  السياسات  فاعلية  مدى  معرفة  الدراسة  هدفت 

في العاملة  الفلسطينية  اإلنسان  ال  حقوق  النوع  الضفة  تعزيز  في  غربية 

الكمي  االجتماعي،  المنهج  استخدام  وتم  االجتماعي،  النوع  بمفهوم  المعرفة  ومدى 

  والكيفي. وكانت العينة عشوائية من جميع أعضاء المجالس اإلدارية ومسئولي البرامج 

و المؤسسات.  تلك  في  وعيوالمشاريع  هناك  أن  النتائج  النوع    اً جزئي   اً أهم  لمفهوم 

جتماعي لدى الفئة المستهدفة في تلك المؤسسات، وقد برز الحياد حول قياس مدى  اال

على   المؤسسات  هذه  برامج  وتأثير  االجتماعي،  للنوع  اإلستراتيجية  الخطط  تحسس 

 تعزيز النوع االجتماعي.

 المرأة  تمكين في األهلية الجمعيات دور بعنوان)  2007(  السمالوطي دراسة .5

  المرأة   تمكين  تجاه  مصر  في األهلية الجمعيات  دور  واقع  على  التعرف  إلى   الدراسة هدفت
من   الجمعيات   في  المرأة  مشاركة  وحجم  والنسائية  األهلية  الجمعيات  حجم  حيث  ، 
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المختلفة   الدراسة   أداة   وكانت   ،  التحليلي  الوصفي  المنهج   الدراسة  استخدمت.  األهلية 
  في   األهلية  الجمعيات  دور  ضعف:  أهمها  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  استبانة, وتوصلت

  تستهدف   التي   والخدمات  البرامج  بتنظيم  االهتمام  قلة   ومشاركتها،   وتمكين المرأة   دعم
 بالسياق   المرأة  وعي  لتنمية  األهلية  الجمعيات  تقدمها   التي  , وقلة البرامج  المرأة  خدمة

 .  تمكينها يحقق   المحيط بما والسياسي  االجتماعي

 

 الدراسة   اجراءات

 يعتمد على دراسة   الذيالتحليلي    المنهج الوصفياستخدام الباحث    منهج الدراسة: :   أوال
الدراسة موضوع  المحافظات  (  الظاهرة  في  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات 

وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي  )  الجنوبية تجاه  النوع االجتماعي
تحدثهاتطرح   التي  واآلثار  تتضمنها  التي  والعمليات  التحليل حولها  أشكال  أحد  وهو   ,

طريق   عن  كميًا  وتصويرها  محددة  مشكلة  أو  ظاهرة  لوصف  المنظم  العلمي  والتفسير 
جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها  

 للدراسات الدقيقة.
الفلسطينية  األهلية    جمعياتجميع المن  يمثل مجتمع الدراسة    سة:مجتمع الدرا ثانيا :  

الجنوبية   المحافظات  شبكة  في  عضوية  على  لندالحاصلة  (  االنا  عددها  )  24والبالغ 
 مؤسسة.

) فردًا  24الدراسة والبالغ عددها ( طبقت مفردات الدراسة على عينة    عينة الدراسة: ثالثا :
ادارةمن   للعام    اعضاء مجالس  األهلية    .  االنالندشبكة    عضاء فياال  م2020الجمعيات 

 الجدول التالي يبين توزيع مفرداتها:   
 عنوان المؤسسة  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1جدول (

 النسبة المئوية العدد  الجنس 
 4.2 1 شمال غزة

 58.3 14 غزة 
 12.5 3 الوسطى 

 16.7 4 خانيونس   
 8.3 2 رفح

 100.0 24 المجموع 

 المنصب في مجلس االدارة  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2جدول (

 النسبة المئوية العدد  
 79.2 19 الرئيس 

 8.3 2 نائب الرئيس 
 12.5 3 أمين السر
 100.0 24 المجموع 

 أفراد عينة الدراسة حسب مهام النساء في المجلس يوضح توزيع  )3جدول (

 النسبة المئوية العدد  
 12.5 3 الرئيس 

 12.5 3 نائب الرئيس 
 29.2 7 أمين السر

 0.00 0 أمين صندوق 
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 45.8 11 عضو
 100.0 24 المجموع 

 الجنس يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )4جدول (

 النسبة المئوية العدد  

 87.5 21 ذكر
 12.5 3 أنثى 

 100.0 24 المجموع 

 
 
 

 المستوى التعليمي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )5جدول (

 النسبة المئوية العدد  

 0.0 0 ثانوية 

 70.8 17 بكالوريوس 

 25.0 6 ماجستير 

 4.2 1 دكتوراه 

 100.0 24 المجموع 

 سنوات العضوية في مجلس االدارة يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد  )6جدول (
 النسبة المئوية العدد  

 45.8 11 5أقل من 

 29.2 7 10-6من 

 25.0 6 10اكثر من 

 100.0 24 المجموع 

 من االناث  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد األفراد العاملين بالمؤسسة  )7جدول (
 النسبة المئوية العدد  

 37.5 9 أفراد  3أقل من 

 29.2 7 أفراد  6-4من 

 33.3 8 أفراد   6أكثر من 

 100 24 المجموع 

: الدراسة  :أداة  السابقة    رابعا  الدراسات  ضوء  وفي  الحديث،  التربوي  األدب  إطار  وفي 
من   عينة  رأي  استطالع  ضوء  وفي  عليها،  االطالع  تم  التي  الدراسة  بمشكلة  المتعلقة 

ا قام  الشخصية،  المقابالت  طريق  عن  عدد  المتخصصين  وبلغ  المقياس  ببناء  لباحث 
) فقرة ، وحيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي  30فقرات مقياس (

  2،    3،  4،  5) أعطيت األوزان التالية (ال أوافق بشدة،  ال اوافقد،  محاي ،  أوافق،  أوافق بشدة(
 .) درجة  150، 30) وتنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين (1، 

 بطريقتين:  قام الباحث بالتأكد من صدق المقياس :المقياسصدق 
المحكمين .1 األولية على مجموعة من    المقياستم عرض    :   صدق  ساتذة  األ في صورته 

آرائهم   بإبداء  قاموا  حيث  الفلسطينية،  الجامعات  في  يعملون  ممن  المتخصصين 
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فقرات   مناسبة  حول  إلى  المقياسومالحظاتهم  الفقرات  انتماء  ومدى  ، المقياس، 
الفقرات   بعض  استبعاد  تم  اآلراء  تلك  ضوء  وفي  اللغوية،  صياغاتها  وضوح  وكذلك 

 .اآلخر   البعضوتعديل 
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق   :   صدق االتساق الداخلي .2

عينة   على  بينالدراسة المقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  وتم  من    ،  فقرة  كل 
الكلية   والدرجة  المقياس  وللبعدفقرات  وذلك  ،   ، بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  تم 

 ) SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي (
 مع الدرجة الكلية للبعد يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس  )8( الجدول

 البعد م
معامل  
 االرتباط 

 البعد
معامل  
 االرتباط 

 البعد

معام 
ل 

االرتبا 
 ط

 البعد

معام 
ل 

االرتبا 
 ط

1 

  سياسات
الجمعيات  

االهلية 
  الفلسطينية
اتجاه النوع 
االجتماعي  

 (الجندر) 

**0.862 

سياسات  
الجمعيات  

االهلية 
  الفلسطينية

اتجاه  
المشاركة في  

الجمعية 
 العمومية 

سياسات   0.890**
الجمعيات  

االهلية  
الفلسطينية 

اتجاه  
المشاركة في  

الجمعية 
 العمومية

**0.871 

سياسات  
الجمعيات  

االهلية 
  الفلسطينية

اتجاه  
المشاركة  
في صنع  
 القرارات 

**0.877 

2 **0.779 **0.814 **0.868 **0.788 

3 **0.897 **0.672 **0.867 **0.872 

4 **0.823 **0.797 **0.889 **0.927 

5 **0.801 **0.854 **0.910 **0.899 

6 **0.845 **0.864 **0.860 **0.798 

7 **0.819 **0.861 
 

**0.899 

8 *0.451 **0.855 **0.919 

 0.561) = 0.01) وعند مستوى داللة (22ر الجدولية عند درجة حرية (**
    0.404 ) =0.05) وعند مستوى داللة (22ر الجدولية عند درجة حرية (*

فقرات  أن     السابقالجدول    يبين من  فقرة  كل  بين  االرتباط  والدرجة     البعدمعامالت 
) داللة  مستوى  عند  دالة  لفقراته  بين  وتراوحت  )،  0.01،  0.05الكلية  االرتباط  معامالت 

)0.451-0.927، فقرات    )  تعتبر  لقياسه   المقياسوبذلك  وضعت  لما  حقق    وللت,صادقة 
البنائي   االرتباط بين درجة كل  الـباحث  قام    للمقياسمن الصدق    بعدبحساب معامالت 

والجدول    للمقياس بالدرجة الكلية    بعدل  ـاألخرى ، وكذلك كواألبعاد    أبعاد المقياسمن  
 ) يوضح ذلك .12(

  )9الجدول (
 للمقياس  مع الدرجة الكليةأبعاد المـقياس من  بعدمصفوفة معامالت ارتباط كل 

 الدرجة الكلية  البعد 

سياسات  
الجمعيات  

االهلية  
الفلسطينية  
اتجاه النوع  
االجتماعي  

 (الجندر)

سياسات  
الجمعيات  

االهلية  
الفلسطينية  

اتجاه  
المشاركة في  

الجمعية  
 العمومية 

سياسات الجمعيات  
االهلية الفلسطينية  
اتجاه المشاركة في  

 مجلس االدارة 

سياسات  
الجمعيات االهلية  
الفلسطينية اتجاه  

نع  المشاركة في ص
 القرارات 

سياسات الجمعيات االهلية 
الفلسطينية اتجاه النوع 

 االجتماعي (الجندر) 
**0.953 1       
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سياسات الجمعيات االهلية 
الفلسطينية اتجاه المشاركة 

 في الجمعية العمومية 
**0.958 **0.875 1     

سياسات الجمعيات االهلية 
الفلسطينية اتجاه المشاركة 

 االدارة في مجلس 
**0.967 **0.902 **0.891 1   

سياسات الجمعيات االهلية 
الفلسطينية اتجاه المشاركة 

 في صنع القرارات 
**0.981 **0.909 **0.923 **0.945 1 

 0.561) = 0.01) وعند مستوى داللة (22ر الجدولية عند درجة حرية (**
    0.404 ) =0.05() وعند مستوى داللة 22ر الجدولية عند درجة حرية (*

ط ببعضــها الــبعض وبالدرجــة ـترتبــ  األبعــاديتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع 
ــًا ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــ  للمقيـــاسالكليـــة  ) ، وهـــذا يؤكـــد أن 0.01ة (ـارتباطـ

ث إلــى تطبيقهــا ـتمتــع بدرجــة عاليــة مــن االتســاق الــداخلي ، ممــا يطمــئن الباحــ المقيــاس ي
 ة .على عينة الدراس

ثبات    :  Reliabilityالمقياس    ثبات التأكد من  الباحث خطوات  بعد  المقياس  أجرى  وذلك 
ومعامل   النصفية  التجزئة  وهما  بطريقتين  االستطالعية  العينة  أفراد  على  تطبيقهما 

 ألفا كرونباخ.  
النصفية .1 التجزئة  العينة    تم  : Split-Half Coefficient طريقة  درجات  استخدام 

ثبات   لحساب  درجة   المقياساالستطالعية  احتسبت  حيث  النصفية  التجزئة  بطريقة 
لكل   األول  المقياسمن    بعد النصف  الدرجات    أبعاد  من  الثاني  النصف  درجة  وكذلك 

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة  
 ) يوضح ذلك:  14والجدول (  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون

2.  
 )  10الجدول (

قبل التعديل ومعامل  المقياس   بعد من أبعاديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل  
 الثبات بعد التعديل

عدد  المقياس 
 الفقرات 

االرتباط قبل  
 التعديل

معامل الثبات بعد  
 التعديل

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه النوع  
 0.890 0.801 8 (الجندر)االجتماعي 

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.902 0.822 8 المشاركة في الجمعية العمومية

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.945 0.897 6 المشاركة في مجلس االدارة

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.961 0.925 8 القراراتالمشاركة في صنع  

 0.975 0.952 30 الدرجة الكلية  

) ، 0.975على(  للمقياس ككل حصلتيتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات  
أن   على  يدل  تطبيقها المقياس  هذا  إلى  الباحث  تطمئن  الثبات  من  عالية   بدرجة  يتمتع 

 على عينة الدراسة. 
كرونباخ: .3 ألفا  وهي    طريقة  الثبات  حساب  طرق  من  أخرى  طريقة  الباحث  استخدم 

ثبات   معامل  إليجاد  وذلك  كرونباخ،  ألفا  قيمة المقياس  طريقة  على  حصل  حيث   ،
 ) يوضح ذلك:  15والجدول ( بعد من األبعادمعامل ألفا لكل  

 ) 11الجدول (
 بعد من األبعاد والدرجة الكلية للمقياسيوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 
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 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  قياس الم
سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه النوع  

 0.914 8 االجتماعي (الجندر)

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.934 8 المشاركة في الجمعية العمومية

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.939 6 االدارةالمشاركة في مجلس  

سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  
 0.955 8 المشاركة في صنع القرارات

 0.982 30 الدرجة الكلية  

الثبات   معامل  أن  السابق  الجدول  من  على(يتضح  حصلت  ككل  هذا  0.982للمقياس   ،  (
أن إلى    المقياس  يدل على  الباحث  الثبات تطمئن  بدرجة عالية  من  تطبيقها على  يتمتع 

 عينة الدراسة.
سيقوم الباحث بعرض نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة    :وتفسيرها نتائج الدراسة

خالل   من  إليها  التوصل  تم  التي  االستبانة  نتائج  أبرز  واستعراض  الدراسة  أسئلة  عن 
التعرف   بهدف  فقراتها،  في تحليل  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات 

ا االجتماعيالمحافظات  النوع  اتجاه   اإلحصائية  لجنوبية  المعالجات  إجراء  تم  وقد   ،
) االجتماعية  للدراسات  اإلحصائية  الرزم  برنامج  نتائج  SPSSباستخدام  على  للحصول   ،(

 الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل .
ترتيـــب  ولتفســـير نتـــائج الدراســـة والحكـــم علـــى مســـتوى االســـتجابة، اعتمـــد الباحـــث علـــى

المتوســطات الحســابية علــى مســتوى المحــاور لــألداة ومســتوى الفقــرات فــي كــل مجــال، 
 وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.

ما دور سياسات الجمعيات االهلية الفلســطينية   ":  اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
 ؟  اتجاه النوع االجتماعي (الجندر)

لكل فقرة من فقرات   التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبييوضح  ) 12الجدول (
 وكذلك ترتيبها  البعد

 الفقرة م
مجموع  

 االستجابات 
 المتوسط 

االنحراف  
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تحتوي رؤية وأهداف ومبادئ المؤسسة على التزام واضح بتحقيق 

 المساواة بين الجنسين 
77 3.208 1.444 64.17 1 

2 
تتضمن سياسات المؤسسة اختيار للفئات المستهدفة على 

 اساس النوع االجتماعي (الجندر) كمعيار 
71 2.958 1.334 59.17 5 

3 
والسياسات االحتياجات المختلفة للرجال والنساء تراعي البرامج 

 على حد سواء.
74 3.083 1.442 61.67 4 

4 
يوجد لدى الجمعية سياسات مكتوبة واضحة تعزز تطبيق 

االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء مثل اتفاقية سيداو,  
 جزء من مرجعيات الجمعية. 1325وقرار 

59 2.458 1.103 49.17 8 

5 
الجمعية على مؤشرات كمية ونوعية لرصد تتضمن سياسات 

 مشاركة النساء والرجال في رسم السياسات وتصميم البرامج.
64 2.667 1.090 53.33 6 

6 
تضمن سياسات الجمعية عضوية النساء في  مجلس االدارة و/ 

 والهيئات االستشارية بطريقة عادلة.
77 3.208 1.285 64.17 1 

7 
السياسات المكتوبة وممارسات الجمعية إلى اظهار النوع تظهر 

 االجتماعي في برامج ومشاريع الجمعية. 
76 3.167 1.239 63.33 3 

 7 50.00 1.022 2.500 60 يوجد لدى الجمعية دليل سياساتي للعدالة الجندرية 8

  58.13 7.919 23.250 558 الدرجة الكلية للبعد 

الجدول   (  كانت:   البعدفي    فقرةأن أعلى    السابق:يتضح من    )  والتي نصت على" 1الفقرة 
بين   المساواة  بتحقيق  واضح  التزام  على  المؤسسة  ومبادئ  وأهداف  رؤية  تحتوي 

 %).64.17" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( الجنسين
أدنى   (  :تكان  البعد  في فقرة  وأن  على"4الفقرة  نصت  والتي  الج  )   لدى  معية يوجد 

مثل  النساء  بحقوق  الخاصة  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  تعزز  واضحة  مكتوبة  سياسات 
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وقرار   سيداو,  الجمعية  1325اتفاقية  مرجعيات  من  المرتبة    جزء  احتلت  بوزن   االخيرة" 
) قدره  للبعد,  %)49.17نسبي  الكلية  الدرجة  (  بينما  قدره  نسبي  وزن   ت احتل  %)58.13على 

الثانية, الدراسة    المرتبة  في  المعتمد  المحك  إلى  التوافر  وباالستناد  درجة  جاءت 
 متوسطة.   
من تطوير سياسات    االهلية الفلسطينيةفي الوقت الذي تمكنت بعض  انه    ويرى الباحث 

انطالقًا   قناعجندرية  المتها  من  أن  ةشاركبمبدأ  إال  االهلية  ال  أغلب،  مؤسسات 
لجمعيات االهلية  ل  شاملة  سياسات  ةنظموانتاج امأسسة    منلم تتمكن    الفلسطينية

االجتماعي   النوع  اتجاه  و  ةلمشاركا  بمعايير  بااللتزام  تعلقتالفلسطينية    أن الجندرية, 
و    لمعايير   مراعاتها   في  ضعيفة  تعتبر  حالياً   بها  المعمول   االستراتيجياتالسياسات 

ال   جمعياتالمتوفرة لدى الوالمبررات    األسسأن  , والمفهوم  بسبب حداثتهالمشاركة  
  بالمعايير  بااللتزام  المتعلقة  شاركةالم  بمهام  للقيامالحالي    بشكلهاتعتبر كافية  

  .للسياسات الجندرية االساسية
بأن نظم المشاركة المعمول بها حاليُا من قبل الجمعات ال يؤدي   ويفسر الباحث

االجتماعي  النوع  تجاه  المشاركة  فلسفتها    دور  في  ومبادئها  سواء  في  وأهدافها  أو 
الضعف لدى المنظمات في وضع سياسات من منظور  برامجها وإجراءاتها,  وهذا يفسر  

  .جتماعي المشاركة والعدالة والمساواة المبنية على النوع اال
سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه  نظام  ويعزو البحث ذلك ايضًا الى ان  

متلك من المقومات التي تشكل الحد األدنى ت حاليًا    االمعمول به  النوع االجتماعي 
لعملية   والالسياسات    رسم المقبول  بااللتزام  اة  مشاركالمتعلقة  لنوع اتجاه 

 االجتماعي. 
والبلعاوي,    , الطهراوي   ) دراسة  مع  النتائج  هذه  اتفقت  بان  2018وقد    حساسية) 

ضعف    االجتماعي  للنوعالمنظمات   وهناك  ضعيفة،  زالت  في    لدىعام  ما  المنظمات 
, وقد اتفقت  تقديم خدماتها من منظور العدالة والمساواة المبنية على النوع االجتماعي

دراسة   مع  النتائج  وآخرون،  هذه  السعود  وعيفي  )    2009(أبو  هناك  لمفهوم    اً جزئي  اً أن 
المؤسسات،   تلك  في  المستهدفة  الفئة  لدى  االجتماعي  ان  النوع  في  معها  واختلفت 

وتأثير   اً حياد  هناك االجتماعي،  للنوع  اإلستراتيجية  الخطط  تحسس  مدى  قياس  حول 
االجتماعي النوع  تعزيز  على  المؤسسات  هذه  دراسة,  برامج  مع  ايضًا   واتفقت 

  ومشاركتها،  وتمكين المرأة  دعم  في  األهلية  الجمعيات  دور  بضعف  )  2007(السمالوطي
  التي  , وقلة البرامج  المرأة  خدمة  تستهدف  التي  والخدمات   البرامج  بتنظيم  االهتمام  قلة

المحيط   والسياسي  االجتماعي  بالسياق   المرأة  وعي  لتنمية  األهلية  الجمعيات  تقدمها
) وجود فجوات واضحة تحول دون  2011(االسكواواتفقت مع دراسة    , تمكينها  يحقق   بما 

قيود تفرضها    مراعاة قضايا النوع االجتماعي واحتياجات المرأة في وزارة العمل، ووجود
االجتماعي  النوع  أساس  على  المساواة  أبعاد  تراعي  ال  التي  السارية  العمل    قوانين 
الوثائق   مستوى  على  االجتماعي  النوع  بدمج  وموثق  واضح  اهتمام  وجود  من  بالرغم 
والخطط  والبرامج  السياسات  في  ينعكس  لم  ذلك  فإن  للوزارة،  اإلستراتيجية 

 الوزارة.المفصلية وال في إعداد موازنة 
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ما دور سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية    :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 ؟  اتجاه المشاركة في الجمعية العمومية

 )  13الجدول (
لكل فقرة من فقرات  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبييوضح 

 وكذلك ترتيبها  البعد

مجموع   الفقرة م
االنحراف   المتوسط  االستجابات 

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

تشجيع الجمعية اعضاء الجمعية العمومية من النساء على االتصال  1
 1 63.33 1.373 3.167 76 بالجمعية لطرح أسئلته أو همومه ومشاكله بخصوص العضوية.

2 
اعضاء الجمعية  توفير الجمعية نظام يسمح بتسجيل شكاوى 

 6 53.33 1.373 2.667 64 العمومية من النساء وكيفية التعامل معها وطريقة الرد على عليها

تجري الجمعية بحوث سنوية لقياس مدى رضا اعضاء الجمعية   3
 8 47.50 0.924 2.375 57 العمومية من النساء عن دور الجمعية واقتراحاتهم.

4 
الجمعية العمومية من النساء على االنضمام يوجد نظام يشجع اعضاء 

للجان الدائمة التي يروها الزمة لتحسين العمل وفقا الختصاصاتهم  
 واهتماماتهم 

66 2.750 1.260 55.00 5 

5 
تعمل الجمعية على اإلفادة القصوى من تجارب وخبرات وقدرات اعضاء  

والمساهمة  الجمعية العمومية من النساء في تطوير المؤسسة 
 الفعالة في تحقيق رسالتها.

69 2.875 1.262 57.50 2 

تعمل الجمعية على تفعيل دور اعضاء الجمعية العمومية من النساء   6
 7 52.50 1.345 2.625 63 في التخطيط والتقييم والرقابة. 

تعمل الجمعية على االستفادة من اعضاء الجمعية العمومية من   7
 4 56.67 1.404 2.833 68 الدعم واإلسناد لكادر المؤسسة الوظيفي. النساء في توفير 

8 
تعمل الجمعية على اّطالع اعضاء الجمعية العمومية من النساء بشكل 

علني على السياسات الرسمية للمؤسسة وكيفية تطبيق هذه 
 السياسات بشكل واضح وصريح.

69 2.875 1.454 57.50 2 

  55.42 8.656 22.167 532 الدرجة الكلية للبعد 

السابق: الجدول  (  :كانت  البعدفي    فقرةأعلى  أن    يتضح من  والتي نصت 1الفقرة    (
بالجمعية    على" االتصال  على  النساء  من  العمومية  الجمعية  اعضاء  الجمعية  تشجيع 

العضوية بخصوص  ومشاكله  همومه  أو  أسئلته  بوزن   لطرح  األولى  المرتبة  احتلت   "
 %).63.33نسبي قدره (

تجري الجمعية بحوث    )  والتي نصت على"3الفقرة (  : تكان  البعد  في  ةفقروأن أدنى  
الجمعية  دور  عن  النساء  من  العمومية  الجمعية  اعضاء  رضا  مدى  لقياس  سنوية 

المرتبة    واقتراحاتهم احتلت  (  االخيرة"  قدره  نسبي  الدرجة  ,  %)47.50بوزن  بينما 
مما يدل    ,  المرتبة الثالثة   تاحتل  , %)55.42على وزن نسبي قدره (  تحصل   للبعدالكلية  

متوسطةعلى   التوافر  العينة    درجة  أفراد  قبل  المعتمد  حسب مقياس  من  المحك 
 . في الدراسة

الضعف في سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه المشاركة    ويعزو الباحث     
انه الى  العمومية  الجمعية  لمهام    في  ووصف  للجمعيات  هيكل  وجود  من  الرغم  على 

وادوار اعضاء الجمعية العمومية حسب القانون الفلسطيني المنظم لعمل الجمعيات  
صوصًا لجان المتابعة والتقييم االهلية ويحدد أنشطتها ولجانها واإلطار العام للمهام خ

بالشكل   ناضجة  تعتبر  ال  الجمعيات  لدى  والتقييم  المتابعة  وحدات  ان  اال   ، والمالية 
الكافي الذي يمكنها من القيام بتحديد المعايير األساسية اتجاه المشاركة وهي ضعيفة  

 . وفي األغلب غير موجودة وال تلبي االحتياجات
) بان مشاركة النساء  2019سة شبكة المنظمات االهلية(وقد اتفقت هذه النتائج مع درا 

 العمومية. الجمعيات% من مجموع اعضاء  38.5في الجمعيات العمومية 
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السؤال الثالث من أسئلة الدراسة  ينص    :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
مجلس    " :  على في  المشاركة  اتجاه  الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  سياسات  دور  ما 

   ؟االدارة
 

لكل فقرة  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبييوضح  ) 14الجدول (
 وكذلك ترتيبها  من فقرات البعد

 الفقرة م
مجموع  

 االستجابات 
 المتوسط 

االنحراف  
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 63.33 1.494 3.167 76 توزع المهام بين اعضاء المجلس بشكل ديمقراطي  1

 1 65.00 1.452 3.250 78 توزع المهام بين اعضاء المجلس وفق الكفاءة  2

 6 54.17 1.301 2.708 65 توزع المهام بين اعضاء المجلس مراعية للنوع االجتماعي 3

4 
التميز في اختيار االعضاء لعضوية   المجلس توجد سياسات بعدم 

 حسب النوع االجتماعي 
70 2.917 1.283 58.33 5 

5 
يتيح مبدأ المشاركة للمرأة في عضوية المجلس التعبير عن 

 مواقفها وآرائها بشكل ديمقراطي
75 3.125 1.484 62.50 4 

6 
يلتزم مجلس ادارة الجمعية بإجراء عملية مشاركة وتشاور 

 مستمرة بين أعضائه مراعية للنوع االجتماعي
78 3.250 1.452 65.00 1 

  61.39 7.430 18.417 442 الدرجة الكلية للبعد 

)  والتي نصت  2الفقرة (  كانت:  البعدفي    فقرةأن أعلى    يتضح من الجدول السابق:
الكفاءة"  على وفق  المجلس  اعضاء  بين  المهام  المرتبة  توزع  احتلت  بوزن "  األولى 

 )  والتي نصت على"3الفقرة (  :تكان  البعد  فيفقرة  وأن أدنى  ,  %)65.00نسبي قدره (
االجتماعي للنوع  مراعية  المجلس  اعضاء  بين  المهام  المرتبة    توزع  احتلت    االخيرة" 

) قدره  نسبي  للبعد,  %)544.17بوزن  الكلية  الدرجة  نسبي   بينما  وزن  على  حصلت 
من قبل    هناك موافقة متوسطة  انمما يدل على    ,تبة االولىالمر  تاحتل  ,%)61.39قدره (

 . المحك المعتمد في الدراسة  حسب  أفراد العينة 
   لس االدارة االمشاركة في مجويرى الباحث من خالل تحليل البيانات النوعية بأن مضمون  

 شتمل بشكل كافي على البيانات الالزمة للحصول ت المعمول به لدى أغلب الجمعيات ال  
بهذه   تتعلق  دقيقة  سياسات  لل   المشاركةعلى  أعمق  تحليل  تتطلب  والتي  سياسات  ، 

 .الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه المشاركة في مجلس االدارة
في هذا البعد بحصوله على موافقات  الحادث  تحسن  إلى الذلك ايضًا    ويعزو الباحث

المانحين   بعض  ان  الي  الثالثة  االبعاد  خالف  العينة   افراد  من  على    ونيركز اعلى 
الجندر بشكل مكثف   التمثيل داخل  ويصرون  موضوع  االدارة على ضرورة  مجلس 

وهذا  و المستهدفة،  الفئات  وفي  العامل  سابقالطاقم  يكن  ضمن    اً لم  متواجد 
ثقافة   أو  في    جمعياتالسياسة  ذلك،  غزة  قطاعالعاملة  على  بدأ   إضافة  فقد 

النساء" لصالح  اإليجابي  "التمييز  مصطلح  و  تداول  للنوع  ,  الحساسية  أن 
الجندر   "مؤشر  أو  عناصر Gender Markerاالجتماعي  من  أساسيًا  عنصرًا  أصبح   "

 تقييم المشاريع المقدمة للتمويل الدولي. 
زالت بحاجة إلى فهم حقيقي لمفهوم " ادماج  ات ما  جمعيال  ويرى الباحث ايضًا ان

ومستويات    جميعفي    Gender Mainstreaming"  الجندر المؤسسة  مراحل 
، معتبرين أن من تحديد االحتياجات وحتى التقييم الختامي  والتدخالت المنفذة، بدءً 

 غير محسومة بشكل واضح.مازالت المسألة 
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هذه   اتفقت  در وقد  مع  شبكة  النتائج  االهلية(اسة  مشاركة  )  2019المنظمات  بان 
%, وبلغت نسبة حصولهن على موقع رئيس مجلس  24.6النساء في مجالس االدار

 % للرجال.95.1% مقابل 2.9ادارة في المنظمة 

 الدراسة  نتائج 
دور سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه    مجالفي  الدراسة  اظهرت نتائج   .1

تحتوي رؤية وأهداف ومبادئ المؤسسة على التزام  عبارة  ان    النوع االجتماعي (الجندر)

الجنسين بين  المساواة  بتحقيق  قدره    على  حصلت  واضح  بوزن نسبي  األولى  المرتبة 

تطبيق   حصلتو  ,%)64.17( تعزز  واضحة  مكتوبة  سياسات  الجمعية  لدى  يوجد  عبارة 

النساء   بحقوق  الخاصة  الدولية  المرتبة  االتفاقيات  احتلت  بوزن نسبي قدره    االخيرة" 

 %). 58.13حصلت على وزن نسبي قدره ( , وجاءت الدرجة الكلية للبعد%)49.17(

دور سياسات الجمعيات االهلية الفلسطينية اتجاه    مجالفي  اظهرت نتائج الدراسة   .2

العمومية الجمعية  في  الجمعية عبارة  ان    المشاركة  اعضاء  الجمعية  تشجيع 

ومشاكله   همومه  أو  أسئلته  لطرح  بالجمعية  االتصال  على  النساء  من  العمومية 

العضوية  (  على   حصلت  بخصوص  قدره  نسبي  بوزن  األولى  و%)63.33المرتبة  احتلت , 

اعضاء    علىعبارة    االخيرةبة  المرت رضا  مدى  لقياس  سنوية  بحوث  الجمعية  تجري 

واقتراحاتهم الجمعية  دور  عن  النساء  من  العمومية  قدره    الجمعية  نسبي  بوزن   "

 %).55.42حصلت على وزن نسبي قدره ( , بينما الدرجة الكلية للبعد%)47.50(

الدراسة   .3 نتائج  اتجاه    جال في ماشارت  الفلسطينية  الجمعيات االهلية  دور سياسات 

"  توزع المهام بين اعضاء المجلس وفق الكفاءة عبارةان  المشاركة في مجلس االدارة  

توزع  , وجاء في المرتبة االخيرة عبارة  %)65.00احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (

االجتماعي للنوع  مراعية  المجلس  اعضاء  بين  و المهام  (  بوزن,  قدره  , %)544.17نسبي 

 %).61.39حصلت على وزن نسبي قدره ( بينما الدرجة الكلية للبعد

  التوصيات

لدى   .1 مكتوبة  سياسات  منظومة  الفلسطينية  ايجاد  االهلية  تطبيق الجمعيات  تعزز 

 االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء.

الجمعية العمومية من النساء عن  بحوث سنوية تقيس رضا واقتراحات اعضاء  اجراء .2

 دورهم في الجمعية.

في   .3 والمشاركة  والمساواة  العدالة  تراعي  الجمعيات  لدى  جندرية  سياسات  ايجاد 

 .  الجمعيات االهلية الفلسطينيةتوزيع المهام بين اعضاء 

لمشاركة   .4 المالية  الكلفة  الجمعية  تراعي  الجمعيات  لدى  جندرية  سياسات  ايجاد 

 موازنة المشاريع وموازنة الجمعية. النساء في إعداد

بالشكل تفعيل   .5 الفلسطينية  االهلية  الجمعيات  لدى  والتقييم  المتابعة  منظومة 

 حسب االنظمة الداخلية للجمعيات.  هاالذي يمكنها من القيام بجميع مهام
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كفاءة   .6 على  تطوير  الفلسطينية  القائمين  االهلية  في والجمعيات  في العاملين    ها 

 .الجمعيات االهليةمشاركة النساء في  مجال  

 المراجع العربية
وآخرون(   .1 رنا  السعود،  حقوق   2009أبو  مؤسسات  وبرامج  سياسات  فعالية  مدى   .(

 .الفلسطينية في الضفة الغربية في تعزيز النوع االجتماعي اإلنسان
2. ) دراسة2011االسكوا  منظور    )  من  فلسطين  في  العمل  وزارة  لعمل  النوع تحليلية 

 .االجتماعي
غير 2016مصعب( وشنين  ,مصطفى,  بلعور   .3 الدولية  المنظمات  عمل  إشكالية   (

عشر   الخامس  العدد  والقانون,  السياسة  دفاتر  العربي,  الحراك  دول  في  الحكومية 
2016 . 

محمد(   .4 بهيجه  في    2013الديلمي،  الحكومية  المؤسسات  في  العاملة  القوى  واقع   .(
 مرأة العربية. القاهرة. مصر.مملكة البحرين, منظمة ال

النو .5 المتمدن  ع رشيد لبيض،  الحوار  العدد:    -االجتماعي، مفهومه، نظرياته، وتمثالته، 
4205 - 2013/9  /4   

08:03   .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376387 
) السياسة االجتماعية في اطار المتغيرات  2004وآخرون(  ,طلعت مصطفى  ,السروجي   .6

 .1العالمية الجديدة, دار الفكر العربي, القاهرة, ط
 jazirzah.comso/2009Jau/ar5.htm-www.al  17 بتاريخ/ 2009/02 .7
لعام   وتعديالته2008) لسنة51رقم( عياتالجم السلطة الوطنية الفلسطينية , قانون  .8

2009.  
االهلية( .9 المنظمات  صنع  2019شبكة  ومواقع  االدارة  مجالس  في  المرأة  مشاركة   (

غزة قطاع  في  االهلية  المنظمات  في  لالستشارات  القرار  توبس  شركة  تنفيذ   ,
 والخدمات. 

(  ,صوافطه .10 ماجد  النوع  2017شيرين  وحدات  فاعلية  مدى  من  )  الحكومية  االجتماعي 
رسالة   الغربية,  الضفة  شمال  محافظات  في  النسوية  المؤسسات  نظر  وجهة 

 .فلسطين نابلس، في الوطنية النجاح ماجستير غير منشورة, جامعة
الفلسطينية.  ,عايش .11 الداخلية  وزارة  االهلية،  الجمعيات  عام  مدير   ايمن/ 

http://felesteen.ps/article/aysh-traj-altmwyl-almwjh-lljmyat-alkhyryt-fy-ghzt-bnsbt-47-khlal-
2016  

) توثيق أليات المساءلة المتبعة من  2018الطهراوي ,عبد المنعم, والبلعاوي, أسامة( .12
بالتدخالت اإلنسانية, شبكة المنظمات االهلية   قبل المنظمات األهلية فيما يتعلق 

 .غزة –الفلسطينية 
 مصر، والمتخصصة، واإلقليمية الدولية المنظمات )2002شكري( يوسف علي .13

 .للنشر البتراك
القائم  2015اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)(   .14 ) مكافحة العنف 

بيروت، األمم  النوع اال  على أساس تدريبي.  السلم والحرب. دليل  أوقات  جتماعي في 
 .المتحدة

http://www.al-jazirzah.comso/2009Jau/ar5.htm
http://felesteen.ps/article/aysh-traj-altmwyl-almwjh-lljmyat-alkhyryt-fy-ghzt-bnsbt-47-khlal-2016
http://felesteen.ps/article/aysh-traj-altmwyl-almwjh-lljmyat-alkhyryt-fy-ghzt-bnsbt-47-khlal-2016
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(,مدكور   .15 والعلوم   )1975ابراهيم  للتربية  القومية  الشبكة  االجتماعية,  العلوم  معجم 
 الثقافية, يونسكو, الهيئة المصرية العامة للكتاب.

االهلية( .16 المؤسسات  تطوير  مجالس  )  2015مركز   األهلية   المؤسسات  إدارةدليل 
الخيرية والهيئات األهلية   ,العامة  والهيئات الدليل اإلرشادي حول قانون الجمعيات 

 . 17مادة رقم  -والئحته التنفيذية
(,  مناد   .17 النوع2019لطيفة  الدراسات   ظهوره مفهومه،   :االجتماعي )  ومقارباته, مجلة 

 .2019أبريل  6الجزائر, العدد  تلمسان، الثقافية واللغوية والفنية, جامعة
 .www.euneighbours.eu ."مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات  .18
(  هاشم،  .19 عمر  من    )2008أحمد  تربوية  مواجهة  ثقافي  غزو  إسالمي الجندر    منظور 

 .الكتب  القاهرة: عالم
 المراجع االجنبية

 
1- Karen K.Kirst - Ashman (2007) ∫Introduction to Social Work and Social   Welfare 
- CriticalThinking Perspective, New York, Brooks/Cole, P: 208. 
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