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 تقديرشكر و

 
 إنجـاز الشكر هللا الذي أعانني على      الة السالم على أشرف المرسلين، و     الصالحمد هللا رب العالمين و    

 .العملهذا 
 

المسـاعدة  يـد العـون و     لكل اللذين مدوا لـي       عظيم امتناني ال يسعني إال أن أتقدم بوافر شكري و       
الذي وقـف   _حفظه اهللا ورعاه   _مشرفي الدكتور محمود الجعفري   لقدير و أخص بالذكر أستاذي ا   ،و

إلى جانبي خطوة بخطوة حتى إتمام هذه الدراسة، فلم يبخل علي بعلمه ووقته وتوجيهاته ،كما أتقدم                
 .جامعة القدس  االقتصاد فياإلدارة و في معهد ةجميع الهيئة التدريسيأيضاً بالشكر ل

 
االمتنان والتقدير لكل من الدكتورة فدوى اللبدي والدكتور أنـيس حجـة            و الشكر   بجزيلكذلك أتقدم   

 . مالحظاتهم لتصل إلى صورتها النهائيةوإثرائها بلتكرمهم بمناقشة الدراسة 
 

علـى  ) سمـا (كما أتقدم بالشكر لألخوة العاملين في معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطيني            
 . هذه الدراسة إلنجازتوفيرهم البيانات الالزمة 
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 الملخص

 
تقدم المجتمعات ورقيها، وتعد مسألة عمل المرأة من المسائل الحيويـة           يشكل العمل عامالً مهماً في      

 .يةباعتبارها عنصراً إنتاجيا مهماً في عملية التنمية االقتصادية و االجتماع
 

 وال شك أن هناك ارتباط وثيق بين المستوى التعليمي للمرأة وبين مستوى مشاركتها فـي سـوق                 
العمل، وبالنسبة للمرأة الفلسطينية، تدل بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني علـى تزايـد              

ت تسـاوي    المختلفة ، حيث أن نسبة اإلنـاث المتعلمـا         همعدالت التحاق اإلناث بالتعليم عبر مراحل     
وتزيد عن نسبة المتعلمين من الذكور ، وبالرغم من ارتفاع معدالت التعليم في صفوف اإلنـاث إال                 
أن هذه المعدالت لم تترجم إلى معدالت عالية من المشاركة في سوق العمل ، إذ لم تتجاوز نسـبة                   

 .  من إجمالي المشاركين في سوق العمل%16.6المشاركة للمتعلمات 
 

دراسة إلى التعرف على العوامل التي تقف وراء مشاركة المرأة المتعلمة فـي سـوق                تهدف هذه ال  
 .العمل الفلسطيني، باإلضافة إلى معرفة المتطلبات الضرورية لالندماج والمشاركة في سوق العمل

اعتمدت هذه الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم االعتماد على مصـادر               
ت الثانوية واألولية، أما المصادر الثانوية فقد تم الحصول عليهـا مـن منشـورات الجهـاز                 البيانا

 والمتعلقة بعدد الطلبـة الملتحقـين بالمراحـل         )2006-1995(المركزي لإلحصاء الفلسطيني للفترة     
التعليمية المختلفة، حجم وخصائص المشاركة النسائية في قطاعات ومسـتويات العمـل المختلفـة،              

أمـا البيانـات    . فة إلى حجم البطالة في صفوف المتعلمات حسب العمر والمستوى التعليمي          باإلضا
الثانوية والمتعلقة بحجم مجتمع الدراسة فقد تم الحصول عليهـا مـن معهـد أبحـاث السياسـات                  

 .االقتصادية
 

ينة طبقية  وفيما يتعلق بالبيانات األولية فقد تم الحصول عليها من ثالث استبانات تم توزيعها على ع              
عشوائية من الخريجات العامالت والخريجات العاطالت عن العمل، باإلضافة إلى مشغلي خريجـي             

 .الجامعات المعاهد الفلسطينية
 

وقد اشتملت استبانة الخريجات العامالت على ثالثة أقسام، يتعلق األول بالبيانات الشخصـية، فيمـا              
كة الخريجات العامالت في سوق العمل ، أما القسم         شمل القسم الثاني العوامل التي تقف وراء مشار       

 .الثالث فشمل المؤهالت المطلوبة لدخول سوق العمل
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في حين شملت استبانة الخريجات العاطالت على ثالث أقسام ، يتعلق األول بالبيانات الشخصية، و               

سـئلة حـول    بينما يتعلق القسم الثاني بالعاطالت ممن سبق لهن العمل والذي تضمن عدد مـن األ              
الوظيفة السابقة من حيث العوامل التي ساعدت في الحصول عليها واألسباب التي أدت إلى تركها ،                
تعلق الجزء الثالث بالعاطالت ممن لم يسبق لهن العمل والذي شمل عدد من األسئلة حول العوامـل                 

 . دون التقدم بطلب للحصول على وظيفةتالتي حال
 

كونت من ثالثة أقسام، يتعلق األول بالبيانات الشخصية للمشغلين ، ويتعلـق  أما االستبانة الثالثة فقد ت  
القسم الثاني بمعايير التعيين المعتمدة في المؤسسات الفلسطينية ، أما القسم الثالث فيتعلق باألسـباب               

 .التي تؤثر سلباً على توظيف ومشاركة المرأة في سوق العمل
 

 من العوامل التي تؤثر في مشاركة المرأة في سوق العمل           وقد خلصت النتائج إلى أن هناك مجموعة      
والتي تشمل العوامل الشخصية واألسرية و االقتصادية، باإلضافة إلـى العالقـات مـع اآلخـرين                

 ).االنتماء الحزبي، المحسوبية ،المعرفة مع صاحب العمل(
ي العالي، مع ضـرورة      األكاديم لكما بينت النتائج أن االندماج في سوق العمل يتطلب توفر المؤه          

الخبرة العملية،  :( تطابقه مع الشاغر الوظيفي، باإلضافة إلى مجموعة من المهارات المعرفية أهمها          
 ). استخدام االنترنت والوسائل المتقدمة، باإلضافة إلى مهارات إتقان اللغة اإلنجليزيةتمهارا

 
 على توظيف المـرأة والتـي تعلقـت         ومن أهم نتائج الدراسة أيضاً تحديد األسباب التي تؤثر سلباً         

 .وما يترتب عليها من كثرة إجازات) الحمل و الوالدة(بالدرجة األولى بالطبيعة الفسيولوجية للمرأة 
 

وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات موجهة إلى الخريجات والمشغلين والمؤسسات ذات العالقـة            
 :بمشاركة المرأة في سوق العمل والتي كان أهمها

ل على توجيه تعليم اإلناث نحو التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمـل ، وضـرورة                العم
 تدريبية قبل وبعد التخرج لتطوير وزيادة مهارات وقدرات المتعلمات بما يتناسب مـع              جتوفير برام 

 . زيادة القدرة التنافسية للخريجات لالندماج في سوق العمل فاحتياجات سوق العمل بهد
لى ضرورة اعتماد معايير التعيين القائمة على أساس امتالك المهارة والكفاءة وليس على             باإلضافة إ 

 .أساس الجنس للمتقدمين
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Abstract 
 

Labor plays a significant and crucial role in the progress and 
civilization of the communities, and women's labor is extremely vital 
issues as an important productive element in the process of economic 
and social development.  
 
 This study aims to identify the factors behind the participation of the 
educated women in the Palestinian labor market, in addition to 
recognizing the requirements for their integration and participation in 
the labor market. 
 
To realize the objectives of this study, several sources of primary and 
secondary data have been obtained; the secondary data were collected 
from the Publications of PCBS over the period (1995-2006) relating 
to the number of students enrolled in the various educational stages, 
the magnitude and characteristics of women's participation in different 
labor sectors and levels in addition to the level of unemployment 
among educated women in terms of age and educational level. As for 
the secondary data that contributed to the identification of the study 
sample, it has been obtained from the Research Institute for Social 
and Economic Policy (MAS).  
 
        
With regard to the preliminary data, it has been gathered from three 
questionnaires that were distributed on random sample of: working 
women graduates, women unemployed graduates in addition to the 
employers of the Palestinian universities and colleges' graduates.  
 
  The questionnaire of the working female graduates consisted of two 
sections: First include personal data and second include a number of 
questions to explore the perspectives of women graduates toward the 
factors and requirements of assimilation and integration in the labor 
market.  
 
  While the unemployed graduates questionnaire was divided into 
three parts: personal data, the second part is designed for those who 
had worked previously, which included a number of questions about 
the previous posts in terms of factors that helped to get the job and the 
reasons that led to quit it, the third Part related to the unemployed 
women who have never worked, which included a number of 
questions about the factors that prevented applying for a job. 
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 The third questionnaire consisted of two parts: The first related to 
personal data of the employers, while the second related to the 
recruitment criteria adopted in the Palestinian institutions in addition 
to the reasons that negatively affect employment and participation of 
women in the labor market.  
 
 The results of the study showed that there was a set of factors that 
affect women's participation in the labor market such as: personal and 
family factors, economic relations, and relations with the others (party 
affiliation, mediation, with the acquaintance with the employer).  
 
  The study also proved that integration into the labor market requires 
availability of high academic qualification  that comply with the 
vacant job in addition to a range of cognitive skills including: 
practical experience, Internet skills use of advanced methods and 
apparatus, in addition to English language skills.  
 
 One of the most important results of the study is identifying the 
causes that negatively affect the employment of women, which 
primarily related to the physiological nature of women (pregnancy 
and childbirth) and their sequent frequent holidays 
 
 The study concluded several recommendations addressed to the 
graduates, employers and institutions related to women's participation 
in the labor market, most importantly:  
Work on orienting the women education toward specializations that 
correspond and meet requirements of labor market, also providing 
training programs pro and post graduation to improve the skills of the 
educated women for the purpose of increasing competitiveness among 
graduates; and finally adopt appointments criteria that based on the 
applicants' skills and qualifications not on the sex. 
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 الفصل األول

 
 مقدمة1.1

  

يمثل وضع المرأة في المجتمع أحد المعايير األساسية لقياس مدى تقدمه باعتبارهـا تمثـل نصـف                 
التكنولوجيا تاركـاً   العصر الحالي يسير بخطى التقدم والعلم و      فال يمكن تصور مجتمع في      المجتمع،  

فـي  مجتمعات يعتمد بصفة عامة و    على هذا األساس فإن تقدم ال      و خلفه نصفه في حالة من التخلف،     
متابعتها المسيرة جنباً إلى جنب مـع الرجـل باعتبارهـا    أساسي منه على مدى تقدم المرأة و      جانب  

ورداً بشرياً هاماً مساوياً ألهمية الرجل، حيث أصبحت قضايا المرأة جزءاً ال يتجـزأ عـن                تشكل م 
حقـوق  ضايا العولمة و الديمقراطية والتنمية و     القضايا السياسية و االقتصادية الكبرى العالمية مثل ق       

 ]2003أحمد،.[اإلنسان

 
انة التي تسـتحقها باعتبارهـا       إلى مستوى المك   قد باتت قضية النهوض بالمرأة واالرتقاء بوضعها      و

تقدم المجتمع واحدة من أهم القضايا المعاصرة التـي مـا           عنصراً فاعالً وشريكاً كامالً في التنمية و      
منت وثائق المؤتمرات    الدولية، فقد تض   تالهيئا بال المفكرين والحكومات والمؤسسات و     زالت تشغل 

صـة  رأة و أصدرت إعالنات مبادئ خا     خطط عمل غطت كافة قضايا الم     العالمية للمرأة توصيات و   
العمل علـى  من أجل النهوض بهذا النصف من البشرية و   لهيئات للدول   بها لتلتزم فيها المجتمعات وا    

يب المتاحة بما في ذلك التخطيط ووضـع        العدل له بجميع الطرق و األسال     ة وتحقيق المساواة و   تنمي
مؤتمر مكسيكو سيتي الـذي أنعقـد       د تضمن   ، فق متابعة تنفيذها السياسات وإعداد البرامج الخاصة و    

نميـة  مشـاركتها فـي الت    للمرأة و  ة إعالن المكسيك عن المساوا    1975بمناسبة عام المرأة العالمي     
اإلنجاز الذي   بتقييم التقدم و   1985 عام   نيروبي و 1980كما عني مؤتمري كوبنهاجن عام      ،   السالمو

صياغة وثيقة شـاملة    حيث تم   ،  والمساواة للمرأة     التنمية مجاالتب فيما يتعلق حققه المجتمع الدولي    
تم اعتمادها من الحكومات والمنظمات غيـر       و" استراتيجيات نيروبي التطلعية لتقدم المرأة      " بعنوان  

شكلت قضايا المرأة المحور والموضوع      كماتقدم البشرية ،    الحكومية والفعالة في اإلنماء الوطني و     
 وذلـك  1995 أيلول من عـام 15-4الذي انعقد في بكين في الفترة       المركزي للمؤتمر الرابع للمرأة     

الوطنية المتواصـلة بإصـدار منهـاج العمـل العـالمي للنهـوض             ية و لتأكيد التزام الجهود الدول   
 ]1995اللجنة الوطنية األردنية ، .[بالمرأة

ن مراحل    وقد تطورت وتباينت قضايا المرأة وكذلك مفهوم وضعها وأبعاد دورها في كل مرحلة م             
تطور الحركة النسائية وفي كل حقبة من حقب التنمية المجتمعية، لتتخذ شكالً ومضـموناً وأبعـاداً                
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تنسجم مع تلك المراحل والحقب المتباينة ، وفي مرحلة ما بعد بكين اتخذت قضـايا المـرأة فـي                   
االجتماعيـة  المنطقة العربية بصفة خاصة أبعاداً وأشكاال مختلفة متصلة بـالتطورات السياسـية و            

واالقتصادية على المستويين العالمي و اإلقليمي ، فقد أخذت قضايا المرأة  دورها تكتسب مفاهيم و                
أطروحات أكثر شموالً وعمقاً ، فلم تعد مجرد قضية مساواة مع الرجـل تبررهـا قـدرة المـرأة                   

شأن الرجل ، وإنمـا     ومؤهالتها العقلية والنفسية للقيام بأي عمل وتحمل أي مسؤولية شأنها في ذلك             
باتت تنطلق من كون المرأة إنساناً كامالً له حقوقه واستقالليته وقدراته على العطاء بغـض النظـر                 

 ]1995اللجنة الوطنية األردنية ، .[عن الرجل ودونما مقارنه معه
 

شكال التوثيق من إعالنات مبـادئ وخطـط عمـل          وعلى الرغم من االلتزامات المدونة في شتى أ       
يـة إال أن واقـع المـرأة و     الدول الوطنية واإلقليمية و   تقوانين على المستويا   وتشريعات و  وقرارات
 فما زالت الفجوة كبيـرة    مكانتها ودرجة مشاركتها في مختلف المستويات ما زالت متدنية ،           دورها و 
 ]1995اللجنة الوطنية األردنية ،.[ممارسالواقع ال وئبين المباد

  
االجتماعي لدى المجتمعات النامية ومن ضمنها مجتمعنا       ظور االقتصادي و   المرأة عملياً ومن المن    إن

القـوى العاملـة أو     تعتبر درجة ثانية داخل      أن تكون هامشية في مجال العمل و       الفلسطيني ال تعدو  
ية تنطوي على الكثيـر     أن الرجل هو المنتج و أساس العمل الرئيس، هذه الرؤ         داخل سوق العمل، و   

  .هاحقالتجني بمن التحيز و
 

 فـي عمليـة التنميـة       وألهمية المشاركة النسائية في القوى العاملة باعتبارها عنصراً إنتاجيا هاماً         
 سوق العمل الفلسطيني    فإن هذه الدراسة ستتناول واقع المشاركة النسائية في       االجتماعية  االقتصادية و 

 تشـريعية وتنفيذيـة     تتضمنها من مواقـع إداريـة و حكوميـة         ما ومستوياته المختلفة و   بقطاعاته
 .  ذلك حتى نستطيع الوصول إلى تحديد واضح ومباشر لمشكلة الدراسة الحالية و أهدافها وأخرى،

 

 الدراسةمشكلة 2.1 

 
من المؤشرات االيجابية لمستوى تعليم المرأة الفلسطينية أن نسب التعليم لها في مراحله المختلفة في               

 في خاصةيد عن نسبة المتعلمين من الذكور    ات تساوي أو تز    أن نسبة اإلناث المتعلم    إذتزايد مستمر، 
 %45،حيث شكلت نسبة اإلناث الملتحقات بالجامعات الفلسطينية حوالي         الجامعية  المراحل التعليمية   

حيث بلـغ   % 52.4 ، وارتفعت إلى       1995/1996من إجمالي عدد الطلبة وذلك في العام الدراسي         
 .2005/2006 ألف طالبة وذلـك فـي العـام        67لجامعية حوالي   عدد اإلناث الملتحقات بالمراحل ا    
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 في حجم المشاركة    بالرغم من تساوي المؤهالت التعليمية لكال الجنسين إال أن هناك فجوة          بالمقابل و 
تترجم المستويات التعليمية العالية لإلناث إلى مستويات عالية من         إذ لم    مستوياتها،في سوق العمل و   

 %16.6 سوق العمل، فلم تتجاوز نسبة المشاركة النسائية في القوى العاملـة          التشغيل والمشاركة في    
  .2005-1995وذلك خالل الفترة ما بين  القوى العاملة،  حجممن
 
تعمل فيه النساء في    ومقسماً حسب النوع االجتماعي،     في نفس المجال نجد أن سوق العمل ما زال          و

و ) التعلـيم والصـحة   ( يعملن في قطاعات الخدمات   )%46.0(النساءغالبية  مجاالت محددة، فنجد أن     
يعملن في قطاع الزراعة، في المقابل يهيمن الذكور على المستويات القياديـة والعليـا و                )32.3%(

 .مراكز صنع القرار
 

ويؤدي الحجم المتدني للمشاركة النسائية في سوق العمل إلى ارتفاع معدالت البطالة بـين النسـاء،                
 سـنة   14 إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف النساء اللواتي حصـلن علـى              حيث تشير البيانات  

من إجمـالي المشـاركات فـي       % 12.3دراسية فأكثر، إذ شكلت نسبة العاطالت عن العمل حوالي          
، حيـث بلـغ عـدد       2005 في العام    %22.3 ، وارتفعت إلى       2000القوى العاملة، وذلك في العام      
 .ف  أل30العاطالت عن العمل حوالي 

 
الحاصالت  صفوف يارتفاع نسبة البطالة فالعمل و في سوق النسائيةمشاركة ال تدني مستوى إن

 يستدعي ضرورة الوقوف على مستويات تعليمية عالية، وانحسار مشاركتهن في أسواق عمل معينة،
ات تقف وراء تدني هذه المشاركة ومعرفة المتطلبأمام هذه الظاهرة من أجل معرفة العوامل التي 

المؤسسات والعاطالت عن العمل ، باإلضافة إلى  من وجهة نظر العامالت كالالزمة لها، وذل
 . زيادة هذه المشاركةذلك لتقديم مقترحات تفيد فية لخريجي الجامعات والمعاهد المحلية، والمشغل

 
     أهداف الدراسة 3.1

 
 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .ركة النسائية في سوق العمل تحديد العوامل إلى تقف وراء المشا-1
 .تحديد متطلبات المشاركة النسائية في سوق العمل-2
 .تحديد األسباب التي تؤثر سلباً على المشاركة النسائية في سوق العمل-3
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معرفة هل هناك تفاوت بين أراء عينة الدراسة حول عوامل ومتطلبات االندماج في سوق العمل -4
العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، : ليةالبيانات الشخصية التافي ضوء 

 .الجنس مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية،
زيادة مشاركة المؤسسات التي يمكنها العمل يات ومقترحات للعديد من الجهات والخروج بتوص -5

 .واندماج المرأة في سوق العمل
 

  أهمية الدراسة4.1

 

 في راسة من أهمية المشاركة النسائية في العمل باعتبارها عنصراً إنتاجيا مهماًتنبع أهمية هذه الد
 .االجتماعيةعملية التنمية االقتصادية و

 
من )العمالة والبطالة( خصائص القوى العاملة النسائية تناولتكونها الدراسة كما وتأتي أهمية هذه
لى حجم وتوزيع العمالة النسائية في  وعدد السنوات الدراسية، باإلضافة إةحيث الفئات العمري

 .قطاعات العمل ومستوياته المختلفة للوقوف على تدني المشاركة النسائية في سوق العمل
 

 أسئلة الدراسة 5.1
 

 :لتحقيق أهداف الدراسة فقد تضمنت أسئلة الدراسة ما يلي
 ما هي العوامل التي تقف وراء مشاركة الخريجات في سوق العمل؟-1
 لمؤهالت والقدرات التي ساعدت الخريجات في دخول سوق العمل؟ما هي ا-2
ما هي العوامل التي ساعدت العاطالت ممن سبق لهن العمل في الحصول على عمل في -3

 السابق؟
 ما هي األسباب التي دفعت العاطالت ممن سبق لهن العمل على ترك عملهن السابق ؟-4
امتالكها دون حصول الخريجات العاطالت على ما هي المتطلبات والمؤهالت التي حال عدم -5

 وظيفة؟
  ما هي العوامل التي حالت دون تقدم العاطالت بطلب للحصول على وظيفة؟-6
  ما هي المعايير التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات الفلسطينية عند التعيين؟-7
 الفلسطينية؟ما هي األسباب التي تؤثر سلباً على توظيف ومشاركة المرأة في المؤسسات -8
هل هناك تفاوت بين أراء عينة الدراسة حول عوامل ومتطلبات االندماج في سوق العمل يعزى -9

 للبيانات الشخصية ؟
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   فرضيات الدراسة  6.1
 

لمعرفة هل هناك تفاوت بين أراء عينة الدراسة حول عوامل ومتطلبات االندماج في سوق العمل 
 :ة فقد تم صياغة الفرضيات التاليةيعزى للبيانات الشخصية لعينة الدراس

للعوامل التي تقف وراء مشاركة  a=0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى -1
العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية،المستوى :الخريجات في سوق العمل تعزى للمتغيرات التالية
 .التعليمي،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية

 
 للمؤهالت والقدرات التي ساعدت a=0.05 يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -2

العمر،مكان السكن،الحالة :الخريجات في دخول سوق العمل تعزى للمتغيرات التالية
 .االجتماعية،المستوى التعليمي،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية

 
 للعوامل التي ساعدت العاطالت ممن a=0.05مستوى  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال-3

العمر، مكان السكن،  :سبق لهن العمل في الحصول على عمل في السابق تعزى للمتغيرات التالية
 .الحالة االجتماعية ،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية

 
 دون تقدم  للعوامل التي حالتa=0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى -4

العمر، مكان السكن، الحالة  :تعزى للمتغيرات التالية العاطالت بطلب للحصول على وظيفة
 .االجتماعية ،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية

 
 لمعايير التعيين التي تعتمدها a=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -5

 .، الجنس، المستوى التعليميرالعم:  التاليةالمؤسسات الفلسطينية تعزى للمتغيرات
 
 لألسباب التي تؤثر سلباً على a=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -6

، الجنس، رالعم: توظيف ومشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية تعزى للمتغيرات التالية
 .المستوى التعليمي
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 محددات الدراسة  7.1

 
قطاعات العمل  الدراسة على النساء المتعلمات العاطالت عن العمل والعامالت في  هذهاقتصرت*

 .ومستوياته المختلفة
 
ذلك لصعوبة ات الضفة الغربية دون قطاع غزة و اقتصرت الدراسة على محافظ:محددات مكانية*

 .قطاع غزة المتكررة لالغالقاتواللدراسة بسبب األوضاع السياسية الحصول على العينات المناسبة 
 
 .2005-1995تم االعتماد على البيانات الثانوية لألعوام : محددات زمانية*
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 الفصل الثاني
 

 واقع مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني وأدبيات الدراسة 

 

 واقع مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني: المبحث األول
 

بالمدارس والجامعات وكليات  عدد اإلناث الملتحقاتلقاء الضوء على  إالمبحث إلىيهدف هذا 
من ثم وذلك للوقوف على الزيادة في معدالت التحاق اإلناث بالمراحل التعليمية المختلفة، المجتمع و

، ثم ت العمرية وعدد السنوات الدراسيةالتعرف على خصائص القوى العاملة النسائية من حيث الفئا
وواقع ،  المختلفةةاإلنتاجينسائية في القطاعات االقتصادية ووزيع العمالة التاستعراض حجم و

 من حيث  دراسة وضع المرأة الفلسطينية من البطالةباإلضافة إلى، مواقع صنع القرار مشاركتها في
 .المستويات التعليميةعالقتها بالعمر و

 
  بالمستويات التعليمية المختلفة االلتحاق حجم 1.2

 

الحصول على  وحصول على مستويات عالية من التعليم في فتح المجال أمام النساء للتنافسيساهم ال
، وتشير البيانات اإلحصائية إلى تزايد معدالت التحاق اإلناث بالمراحل التعليمية فرص عمل جديدة

 .المختلفة
 

  الدنياالتعليمية بالمراحل حجم االلتحاق :1.1.2

  

بالمرحلتين األساسية والثانوية خالل معدالت التحاق اإلناث  تزايد تشير البيانات اإلحصائية إلى
،فقد وصلت نسبة التحاق اإلناث بالمرحلة األساسية خالل العام 2006-1995األعوام الدراسية 

في حين شكلت نسبة الملتحقات بالمرحلة  ،من إجمالي الطلبة %49.4إلى 2005/2006الدراسي 
التالي معدالت الزيادة في نسبة ) 1.2(طلبة، ويوضح الجدول رقم من إجمالي ال  %52.0الثانوية 

 .التحاق اإلناث بالمرحلتين األساسية والثانوية
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 2006-1995أعداد طلبة المدارس في األراضي الفلسطينية حسب المرحلة لألعوام :)1.2جدول رقم
 

العام  المرحلة الثانوية المرحلة األساسية 
%اإلناث المجموع االناث%اإلناث عالمجمو االناث الدراسي
1995 278,491  572,529  48.620,634  45,339  45.5 
1996 298,497  611,857  48.823,538  50,770  46.4 
1997 321,951  656,353  49.026,833  56,467  47.5 
1998 345,322  702,382  49.229,637  61,085  48.5 
1999 367,945  746,914  49.332,926  65,808  50.0 
2000 392,126  792,990  49.936,972  72,550  50.9 
2001 412,592  830,765  49.639,735  76,363  52.0 
2002 427,773  863,730  49.543,489  83,569  52.0 
2003 440,838  891,799  49.448,108  92,309  52.1 
2004 453,031  916,837  49.451,922  100,606  51.6 
2005 459,540  931,260  49.358,357  112,675  51.8 
2006 471,756  953,621  49.464,996  124,867  52.0 

  . فلسطين–رام اهللا .  وزارة التربية والتعليم العالي-قاعدة بيانات مسح التعليم . الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 الطلبة الملتحقون بالمراحل التعليمية العليا:  2.1.2

  

اإلناث الملتحقات تزايد عدد تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى 
فقد ،  2006-1995 خالل الفترة الفلسطينية )الجامعات وكليات المجتمع(مؤسسات التعليم العاليب

من إجمالي  %44إلى 2005/2006وصلت نسبة التحاق اإلناث بكليات المجتمع خالل العام الدراسي 
ح من إجمالي الطلبة، ويوض  %52.4 بالجامعات الفلسطينيةفي حين شكلت نسبة الملتحقات  ،الطلبة

كليات (التالي معدالت الزيادة في نسبة التحاق اإلناث بمؤسسات التعليم العالي) 2.2(الجدول رقم 
 ).المجتمع و الجامعات

 
كليات المجتمع في األراضي الفلسطينية لألعوام حقين بالجامعات وأعداد الطلبة الملت:)2.2(جدول رقم

1995-2006 
 

 آليات المجتمع الجامعات
 %اإلناث المجموع اإلناث %اإلناث المجموع اإلناث العام الدراسي

1995 13338 29380 45.0 2234 4110 54.4 

1996 15904 37094 42.8 1980 3822 52.0 

1997 19643 46176 42.6 2345 4599 51.0 

1998 22881 52427 43.7 2350 4299 54.6 
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1999 27298 60846 45.0 2903 5436 53.5 

2000 30354 66050 45.0 2769 5157 53.6 

2001 35359 75579 47.0 2835 4964 57.0 

2002 39564 83408 47.0 2914 5313 55.0 

2003 48489 98439 49.3 2954 5892 50.2 

2004 56249 113417 49.6 4088 8511 48.0 

2005 67658 129137 52.4 3932 9002 44.0 

 . فلسطين-رام اهللا. .، وزارة التربية و التعليم العالي2006حصاء الفلسطيني الصفحة االلكترونية، بيانات الجهاز المرآزي لإل

 
بخاصة اإلناث بالجامعات الفلسطينية إلى تزايد رة في عدد الملتحقين من الطلبة وترجع الزيادة الكبيو

ت في مختلف المحافظامعدالت االلتحاق ببرامج التعليم المفتوح التي توفرها جامعة القدس المفتوحة 
 .  ربات البيوت من مرونة خاصة للعاملين وذلك لما توفره هذه الجامعةالفلسطينية و

 
تحاق  التعليم العالي الفلسطيني إال أن هذا االلتبالرغم من تزايد معدالت االلتحاق اإلناث بمؤسساو

وفرة بجدول  وهذا ما تظهره البيانات واإلحصائيات المتالعلوم اإلنسانية،يتركز في الكليات األدبية و
من إجمالي % 61.2 اإلناث الملتحقات ببرامج العلوم اإلنسانية شكلت والذي يشير إلى أن )5.2(

 .طالبة طالب و2,168البالغ عددهم أكثر من الملتحقين و
 . من إجمالي الطلبة%15.5التقنية لم يتجاوزد الملتحقات بالتخصصات العلمية وبالمقابل فإن عد

 
 ملة النسائية  خصائص القوى العا2.2

 

 معدالت النمو في القوى العاملة بوتيرة أسرع من ع بارتفافي األراضي الفلسطينيةيتسم سوق العمل 
 فقد ارتفع حجم القوى ،%64.0 حوالي 2005-1995الطلب على العمل، حيث تزايدت خالل الفترة 

 ألف في عام 826 إلى أكثر من 1995 ألف في عام 504العاملة في األراضي الفلسطينية من 
 )2005الفرا و الرفاتي، .[ 2005

 
حجم ب  والمتعلقة)6.2(وتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الواردة في الجدول 

القوى العاملة إلى تدني نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية، فعلى الرغم من تزايد عدد المشاركين 
لم تتجاوز المشاركة الفعلية للنساء في   -كما أسلفنا -2005-1995في القوى العاملة خالل الفترة 

 .  من إجمالي المشاركين في القوى العاملة % 16.6القوى العاملة 
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وبلغ  ألف عاملة ، 56 حوالي 1995إذ بلغ حجم المشاركة النسائية في القوى العاملة خالل العام 
-11.2(ة النسائية في القوى العاملة ، حيث تراوحت نسبة المشارك2005 ألف في العام 135 حوالي
  .2005- 1995ذلك خالل الفترة و%)16.6

  
 ع، ارتف1995 ألف في عام 337في المقابل كان حجم المشاركة للذكور أعلى منها لإلناث فقد بلغ 

 %)86.4-66.9( القوى العاملةي حيث تراوحت نسبة المشاركة للذكور ف،2005ألف عام 691 إلى
  1)  6.2انظر الجدول .( 2005-1995خالل الفترة 

    
 .المستويات التعليميةى العاملة تبعاً الختالف العمر ووتختلف نسبة مشاركة المرأة في القو

 
  المشاركة حسب الفئات العمرية :1.2.2

إلى انخفاض معدالت المشاركة النسائية في القوى العاملة في السن  )7-2(بيانات الجدولتشير  
الحصول على فرص وظيفية يتطلب مؤهالت دراسية عالية، فقد تراوحت نسبة تلك المبكرة إذ أن 

و قد تركزت .%) 7.9-5.9(ما بين)  سنة24-15( للفئة العمرية2005-1995المشاركة خالل الفترة 
 . %)20.2-14.2(،إذ تراوحت ما بين )  سنة44-25(بالدرجة األولى في الفئة العمرية 

  .%)16.9-13.8(، إذ تراوحت ما بين )  سنة54-45(يليها الفئة العمرية 
، و ذلك غير مستغرب حيث % 7.6 سنة فلم تتجاوز معدالت المشاركة النسائية 55أما الفئة العمرية 

 . ال تستمر في العمل إلى هذا السن إال من اعتادت عليه
 
   المشاركة حسب السنوات الدراسية :2.2.2  
   

رص مشاركتها في القوى العاملة باعتبار أن المؤهل العلمي العالي يهدف تعليم المرأة إلى توسيع ف
 .يزيد من إمكانية إيجاد فرص عمل

 إلى ارتفاع )8-2( الواردة في الجدولإذ تشير البيانات المتعلقة بالمشاركة النسائية في القوى العاملة
 من %42.7حيث بلغت   سنة دراسية فأكثر،13 المشاركة النسائية بين اإلناث اللواتي أنهين نسبة

في العام % 52.4وارتفعت إلى  ،2000في العام  النسائية المشاركة في سوق العملإجمالي القوى 
 70 ألف إلى 45 من  سنة دراسية فأكثر13للواتي أنهين  إذ ارتفع حجم المشاركة النسائية  .2005

  .2005في العام ألف 
                                                 

 ] مسح القوى العاملة، أعداد متنوعةتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانا[ 2000 الفترة ما قبل  1
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 سنة دراسية في )6-0 (مل للواتي أنهين منفي حين جاء حجم المشاركة النسائية في سوق الع
 من إجمالي القوى العاملة النسائية %19 شكلت مشاركة اإلناث لهذه الفئة حوالي دالدرجة الثانية، فق

 .2005في العام 
 

سنة فقد تراوحت نسبة المشاركة النسائية لها في سوق العمل ما ) 12-10(أما الفئة الدراسية 
لي القوى العاملة النسائية، إذ ارتفع حجم المشاركة النسائية لهذه الفئة  من إجما%)18.9-15.9(بين
  .2005 ألف في العام 21 إلى 2000ألف في العام 19من 

 
 سنة دراسية هي األدنى،  إذ تراوحت ما بين )9-7(قد كانت مشاركة النساء اللواتي حصلن على و
 ارتفع حجم المشاركة النسائية فقد،  من إجمالي القوى المشاركة في سوق العمل%)11.2-13.5(

 .2005 ألف عام 16 إلى حوالي 2000 ألف عام 14لهذه الفئة من 
 

سنة دراسة أكثر منها للواتي )6-0(يالحظ من البيانات السابقة أن حجم المشاركة للواتي أنهين 
( متدنية سنة دراسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الحاصالت على مستويات تعليمية )9-7(أنهين

 .يقبلن المشاركة في سوق العمل بغض النظر عن األجور التي تحصل عليها )  سنة دراسية)0-6(
 

 اإلنتاجية مشاركة في القطاعات االقتصادية وال 3.2

 
على المرتبة يستحوذ قطاع الخدمات  إلى أن )9-2(ت اإلحصائية الواردة في الجدولاتشير البيان

من % 50.3 حوالي 2005 في العام نسبة العامالت في هذا القطاعاألولى لعمل النساء، إذ شكلت 
 . أالف عاملة105العامالت في القطاعات االقتصادية و البالغ حواليأجمالي 

 

يلي قطاع الخدمات قطاع الزراعة و الصيد فقد استحوذ على المرتبة الثانية لعمل النساء، فقد شكلت 
اث العامالت في القطاعات االقتصادية المختلفة و البالغ  من إجمالي اإلن%32.3نسبة العامالت فيه 

 . ألف عاملة105عددهن حوالي 
 

 االقتصادية  مشغل للنساء في القطاعاتعالصناعات التحويلية ثالث أكبر قطاويعتبر قطاع التعدين و
من %) 10.8-7.2(الزراعة، فقد تراوحت نسبة المشاركة النسائية فيه ما بين بعد قطاعي الخدمات و
 .2005-2000إجمالي العامالت للفترة 



 12

من %) 7.8-6.4(يليه قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق فقد تراوحت نسبة العامالت فيه ما بين 
 .إجمالي العامالت

 
قل القطاعات االقتصادية التشييد أء و البناتقطاعاكما وتعتبر قطاعات النقل والتخزين واالتصاالت و

النساء، إذ أن تواجد المرأة في هذه القطاعات محدود جداً ، حيث يعتبر تمركزاً لعمل حضوراً و
 غير تالعمل في هذه القطاعات غير مناسب اجتماعياً للنساء ، أو أنه يتطلب بعض اإلمكانيا

 .المتوفرة للنساء مثل التدريب المهني أو امتالك رأس مال لبدء العمل 
من إجمالي العامالت في %) 0.82-0.41(لتخزين ات مشاركة النساء في قطاع النقل وفقد تراوح

 . القطاعات االقتصادية المختلفة
 

من إجمالي %) 0.81-0.11(التشييد ما بين شاركة النسائية في قطاع البناء وفي حين تراوحت الم
 .2005-2000ذلك للفترة العامالت و

 

ر من العامالت، فقد شكلت وفي إطار قطاع الخدمات استحوذ قطاع التعليم على توظيف الجزء األكب
من إجمالي النساء العامالت في القطاعات  %28نسبة النساء العامالت في هذا القطاع حوالي 

 29 ألف عاملة إذ بلغ عدد العامالت في هذا القطاع حوالي 105البالغ حوالي  واالقتصادية المختلفة
 .2005ألف في العام 

 
 أسلفنا، ليس بالضرورة لصالحها، حيث ااع التعليم، كمإن نسب المشاركة النسائية العالية في قط

في المراحل التعليمية الدنيا، بينما تتراجع نسبة  رياض األطفال ويتركز عمل المرأة فيها في
 . في المستويات الجامعية منهاامشاركته

 
 النساء العامالت في رياض األطفال بلغت نسبة )11-2و10-2(إذ تشير بيانات الجداول

% 54.1إلى)الثانويةالمرحلة األساسية و(المراحل الدراسية ما قبل الجامعةتراجعت في ،%99.2حوالي
 كانت تلك المشاركة  حيث،%18.1لتصل الىكليات المجتمع في في حين انخفضت بشكل كبير 

  .الهيئة التدريسيةمن إجمالي % 13.1فيها حوالي إذ شكلت نسبة العامالتاألدنى في الجامعات 
مستوى المتدني في نسبة المشاركة النسائية في الجامعات شأنه شأن أي تمثيل قاصر للنساء يعتبر الو

 .في الوظائف العليا في مختلف القطاعات األخرى
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تشترك النساء في الدول النامية األخرى في هذه السمة، فقد بلغت نسبة اإلناث في الهيئة و كما 
 في %28 في سوريا، و %20 في السعودية، و %18التدريسية في معاهد التعليم العالي حوالي 

  ]Moghadam,2002,p254 [  .1997في مصر وذلك في عام % 30تونس ، و 
 

  المشاركة في عمليات صنع القرار 4.2

 

رسم السياسات مكانة خاصة في إطار تحليل أوضاعها كة المرأة في مواقع صنع القرار وتتخذ مشار
اة بينهما في تحقيق المساويهدف إلى تمكين المرأة والرجل وعي الذي من منظور النوع االجتما

 ]2002الباز،[.على جميع المستويات الحصول على الفرص والحقوق والمشاركة في كافة المجاالت و

  
 سيتناول هذا الجزء من ،للتعرف على مواقع المرأة الفلسطينية في المستويات التنظيمية المختلفةو

 تالمستويات اإلدارية والسلطا صعيداتخاذ القرار على  القيادة وفلسطينية منالدراسة مواقع المرأة ال
 .القضائيةالتشريعية والتنفيذية و

 

 المشاركة في المستويات اإلدارية العليا:1.4.2

 

المواقع تعتبر المشاركة النسائية في الوظائف اإلدارية العليا متدنية، فاألفضلية للتشغيل في هذه 
التالي التي تشير إلى توزيع  )3.2( للرجال، وهذا ما تظهره بيانات الجدول رقم والمستويات تعطى

 اإلدارية التي تحتل الموقع األدنى الموظفين في األراضي الفلسطينية إلى تمركز النساء في الوظائف
 .صنع القرارات قدر أقل في مجال رسم السياسات وفي السلم الوظيفي والذي يحتاج إلى

 3/2005وزيع الموظفين في األراضي الفلسطينية لشهر ت :)3-2(جدول 
 

 األراضي الفلسطينية المسمى الوظيفي
 %انثى المجموع انثى 

 11.0 563 62 مدير عام
 A+B+C( 690 4213 16.4(مدير

 36.7 26254 9628 )8-4(موظفزن من درجة
                     ديـــوان .رأة و الرجـــل قاعـــدة بيانـــات إحصـــاءات  المـــ. 2005الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني، 

 فلسطين-الموظفين العام  ، رام اهللا

في ، من مجموع المدراء % 11.0إذ لم تتجاوز نسبة اإلناث التي تحتل رتبة وظيفية عالية حوالي 
قابل تزايدت نسبة المشاركة في المستويات اإلدارية األدنى، فقد شكلت النساء العامالت ضمن الم
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) 4-8(من إجمالي الموظفين من الدرجة% 36.7بينما شكلت ، %16.4 حوالي )A+B+C(الفئة مدير
 . ألف موظف26البالغ عددهم أكثر من و
   

  المشاركة في الحياة العامة :2.4.2

 

ال سيما ال أن دورها في المجال السياسي وامي دور المرأة في الحياة االقتصادية إعلى الرغم من  تن
 .صنع القرار، ال يزال ضعيفا

 
رشيح في الت المرأة حق التصويت و منه على إعطاء)26(وقد نص الدستور الفلسطيني في المادة 

 2 .الناصب العامةاالنتخابات البرلمانية والمحلية وحق تقلد الوظائف و
،ويستدل على ذلك من خالل الجدول رقم الواقع الممارس ما زالت قائمة أن الفجوة بين المبادئ وإال
 . التالي والذي يظهر تدني حجم المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار )4.2(
 

 2006-1999أعداد و نسب األفراد في األراضي الفلسطينية حسب مؤشرات سياسية  : )4-2(جدول 

 
%إناث% ذآور المجموع اناث رذآو المؤشر

أعضاء المجلس التشريعي 
1996 83 5 88 5.7 94.3 

أعضاء المجلس التشريعي 
2006 116 16 132 12.1 87.9 

 8.3 91.7 24 2 22 24/02/2005الوزراء 

 9.2 90.8 120 11 109 2005القضاة حتى آانون الثاني 
 

 فلسطين -رام اهللا" ات حول واقع المرأة الفلسطينية قاعدة بيان): "2006(وزارة شؤون المرأة : المصدر

 
 عام إلى أن المشاركة النسائية السلطة التشريعية ب إذ تشير البيانات في الجدول أعاله إلى والمتعلقة

 أعضاء من 5 عضواً تم انتخاب 88من مقاعد المجلس التشريعي، فمن أصل % 5.7بلغت 1996
 لتصل إلى 2006في حين ارتفعت نسبة تمثيل النساء عام  عضواً من الرجال، 83النساء مقابل 

 .مقعد 16، حيث حصلت المرأة على % 12.1
 

                                                 
 : ، الموقع االلكتروني3اإلنسان للمرأة الفلسطينية في التشريعات والقوانين ص حقوق ت  وزارة شؤون المرأة، معوقا 2

www.mowa.gov.ps/studies.htm 
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 لم يتجاوز الحضور النسوي الحكومات المتعاقبة أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية فعلى امتداد 
ية سطين وزارة شغلت المرأة  الفل24، فمن بين 1994مقعدين منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 

 تم إجراء تعديالت وزارية جديدة 2007في العام وزارتين هما التعليم العالي والشؤون االجتماعية و
 المرأة وزارة ومشاركة النساء إذ شغلتهرية على مستوى النوع االجتماعي لم تؤد إلى تغيرات جو

 .الثقافة ووزارة المرأة و السياحة   التربية والتعليم و
 

 من مجموع %9.2هذه السلطة بلغ حجم المشاركة النسائية في  القضائية،  السلطةوعلى صعيد
 .  قاضي120 والبالغ عددهم القضاة

 
   البطالة5.2

 
أضرار اجتماعية من يترتب عليها من خسائر اقتصادية وينبع االهتمام بدراسة ظاهرة البطالة لما 

ذلك  ور المستغلة من جهة أخرى،طبيعة الموارد االقتصادية غي ولكونها مؤشراً على حجم وجهة،
مكحول و [.بهدف مساعدة صانعي القرار على رسم السياسات االقتصادية المالئمة لمكافحتها

 ]2001آخرون،
 
 )12.2( اإلحصائية الواردة في الجدولفي صفوف النساء تشير البيانات فيما يتعلق بمعدالت البطالةو

 من إجمالي القوى العاملة النسائية%) 22.3-12.3(ين تراوحت ما ب بين اإلناث إلى أن نسبة البطالة
 ،2000 ألف في العام 13، فقد بلغ عدد العاطالت عن العمل حوالي )2005-2000(خالل الفترة 

 2005من إجمالي القوى العاملة النسائية في العام % 22.3 ألف ليشكل 30 ارتفع إلى

 
مماثلة لمعدالت البطالة في العديد من الدول تعتبر معدالت البطالة في صفوف النساء في فلسطين و

في كل من مصر واألردن والمغرب وسوريا 1997العربية النامية فقد بلغت معدالت البطالة في العام
 ]Moghadam,2002,p258[التوالي على %11.6،% 22.9، % 28.5، %22.1حوالي

 
عدد السنوات قاً للفئات العمرية و معدالت البطالة بين اإلناث وفكما في معدالت المشاركة، تتباينو

 .الدراسية 
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 البطالة حسب الفئات العمرية :1.5.2

 
أعمار العاطلين عن العمل عالقة عكسية، إذ تميل تلك المعدالت كل العالقة بين معدالت البطالة وتش

 .إلى االنخفاض مع ارتفاع أعمار العاطلين عن العمل
 

البطالة تتركز في صفوف اإلناث بالدرجة  إلى أن )12.2(جدولتشير البيانات اإلحصائية الواردة في 
، فقد تراوحت نسبة البطالة ) سنة24-15( الفئة العمريةيليها)  سنة34-25(األولى في الفئة العمرية 

 . من إجمالي العاطالت عن العمل%)48.0-38.0(ما بين)  سنة34-25(للفئة العمرية

 هذه الفئة العمرية إلى أن معظم اإلناث يتزوجن  في سن يعزى سبب ارتفاع البطالة النسائية فيو
 ]2000المنسي.[مبكرة 

 
، و %) 44.6-36.4(  فقد تراوحت نسبة البطالة لها ما بين)  سنة24-15(أما بالنسبة للفئة العمرية

يعزى سبب ارتفاع معدالت البطالة في هذه الفئة أيضاً إلى أنها تشمل الخريجين الجدد من 
تعليمية و التدريبية ، أو ممن يدخلون سوق العمل بدون خبرة سابقة ، مما يزيد من المؤسسات ال

 .صعوبة الحصول على عمل 
 

سنة في المرتبة الثالثة، إذ تراوحت نسبة البطالة لهذه الفئة ما بين ) 44-35(وتأتي الفئة العمرية 
 . من إجمالي العاطالت عن العمل %)12.6-14.7(
 

 . %)4.2-2.4(ما بين )  سنة54-45(للفئة العمرية  بين اإلناثلبطالة  معدالت اوقد تراوحت
  .%0.52 البطالة لها  ة سنة فأكثر فلم لم تتجاوز نسب55أما الفئة العمرية 

 
و يرجع سبب تدني نسبة البطالة بين اإلناث في الفئات العمرية المتقدمة إلى أن اإلناث يملن إلى 

لفئات، بينما يقمن في الفئات العمرية الصغرى  بمساعدة العائلة البحث عن عمل بشكل أقل في هذه ا
 ]11،ص1999داوود،[عن طريق الكسب من العمل 

 
  البطالة حسب السنوات الدراسية :2.5.2 

 

هناك عالقة قوية سلبية بين مستويات التحصيل العلمي والبطالة، حيث أن األفراد األقل خبرة و 
 من غيرهم،و على الرغم من وجود ترابط بين التحصيل العلمي تأهيل هم عاطلين عن العمل أكثر
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زيادة فرص الحصول على وظيفة ، إال أن معدالت البطالة تبقى بين النساء هي األعلى للفئة و
 .األكثر تعلماُ
 

 إلى ارتفاع معدالت البطالة بين اإلناث )13.2( الواردة في الجدول  وتشير البيانات المتعلقة بالبطالة
 من إجمالي %)79.5-65.6( تراوحت نسبة البطالة ما بين ذ سنة دراسية فأكثر، إ13تي أنهين اللوا

 .العاطالت عن العمل 

-8.9(في المرتبة الثانية، إذ تراوحت معدالت البطالة ما بين ) سنة12-10(تأتي الفئة الدراسة و
19.2.(% 

 
 من %)8.5-6.3(إلناث فيها ما بين سنوات فقد تراوحت نسبة البطالة ل) 9-7(أما الفئة الدراسية 

 .مجموع العاطالت عن العمل
  .2005-2000خالل الفترة % 6.6)  سنوات6-0(لم تتجاوز نسبة البطالة بين اإلناث الدارسات و
  
إلى تعدد الخيارات المتاحة أمام هذه الفئة ) األقل تعلماً ( يعزى انخفاض البطالة بين فئة األميين و

تحرك بسهولة نسبية بين الوظائف نة بالمتعلمين، إذ أنهم يستطيعون الفي سوق العمل مقار
  )46ص" تحليل العرض و الطلب على العمالة الفلسطينية:2002مكحول،( .القطاعات االقتصادية مقارنة بالفئات األخرىو

 
 أدبيات الدراسة  : المبحث الثاني

 

المحلية، فقد اهتم العديـد مـن     ة والعربية و  المرأة على المستويات العالمي   زاد االهتمام بدراسة عمل     
ساهمة المـرأة فـي جميـع       الباحثين بدراسة العوامل التي تحد من المشاركة النسائية نتيجة لتدني م          

ت البطالة بين النسـاء     بالتالي ارتفاع معدال  اصة المستويات العليا منها ، و     بخ و تالقطاعاالميادين و 
 .ات تعليمية عالية على وجه الخصوص في صفوف الحاصالت على مستويبشكل عام و

 
ع المـرأة   األبحاث التي تناولت موضو   ومن الدراسات السابقة    سيتم عرض عدد     المبحثفي هذا   و 
ـ          والعمل  و ي ظروفهـا و خصائصـها      التي تم تقسيمها إلى دراسات محلية وأخرى عربية تتشابه ف

 دراسات عالميـة يهـدف اإلطـالع        إلى ةالديمغرافية مع المجتمع الفلسطيني، باإلضاف    االجتماعية و 
 واألساليب التـي    أسبابها في القوة العاملة، معيقاتها و     عليها التعرف على المشاركة النسائية العالمية     

 .تشجيع هذه المشاركة تلك الدول في العمل على زيادة واستخدمتها
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 الدراسات المحلية : أوالً 
 

 إلى إلقاء الضوء علـى       والتي هدفت  )1998،يةهندعودة و   ( أعدها مركز الدراسات النسوية      دراسة
زيع الوظائف في المناصب العليا وما هـي        أشكال و تجليات التمييز حسب النوع االجتماعي في تو        

االقتصـاد  وزارة  : قد شملت الدراسة على سـتة وزارات فلسـطينية وهـي          حثيثاته ومسوغاته ، و   
 التربية والتعليم، وزارة التخطيط والتعاون      ون االجتماعية ، وزارة   الصناعة ، وزارة الشؤ   والتجارة و 

اعتمدت الدراسة في تحقيق أهـدافها علـى بيانـات تـم            الدولي، وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم، و     
صب عليا في الوزارات    الحصول عليها من خالل استبانه وجهت للرجال و النساء الذين يتولون منا           

  . نساء7 رجل و 47 شخصاً منهم 54 نبلغ عدد المبحوثيالمذكورة ،
 
بـين  لذين يعملون في المواقع العليا و     قد بينت نتائج الدراسة وجود تفاوت كبير بين نسبة الرجال ا          و

قع النساء فـي الـوزارات      نسبة النساء اللواتي يعملن بنفس الوظائف،كما أشارت النتائج إلى أن موا          
 . و اتخاذ قراراتتليست مواقع رسم سياسياتنفيذية و

 
 :باب التمييز ضد المرأة حسب الدراسة في ما يليتمثلت أسو
التي تكـرس دور األمومـة      ة القائمة على النوع االجتماعي و     النظرة التقليدي  عوامل التنشئة و   -1 

 .كدور رئيسي للمرأة 
 . األعباء المزدوجة للمرأة خارج و داخل البيت -2
 .حقوق المرأةالوعي بأهمية و وعدم ةتكريسها للدور التقليدي للمرأ الوسائل اإلعالمية و-3
ا أنها أخذت حقها في صنع القرار وال يعطيهـا          الرجل للمرأة فهو يعتبره    باإلضافة إلى نظرة     -4 

يمثل قانون األحوال الشخصية و المدنية سبباً آخر للتمييز         فرص متساوية للتطور والتدريب ، كما و      
 .ضد المرأة 

 

 :قد تضمنت الدراسة عدة توصيات كان أهمهاو
 . إعطاء النساء فرص متكافئة مع الرجال في منح التعليم العالي دون تمييز بين الجنسين-1
 . توفير فرص التدريب للمرأة الضرورية لتمكنها من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار -2
 .في المناهج الفلسطينيةالسائدة حول المرأة في المجتمع و تغيير الصور النمطية -3
لى تغير  االقتصادية وتعمل ع   المرأة في التنمية االجتماعية و     ت إعالمية تبرز دور   اعتماد سياسا -4 

 .عملهاالنظرة الدونية للمرأة و
 .  إعطاء النساء الصالحيات الكاملة والفعلية في اتخاذ القرار دون تمييز على أساس الجنس-5
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) 2005،  آخرونفارس و (ي   االقتصادية الفلسطين  تهدفت الدراسة التي أعدها معهد أبحاث السياسيا      و
بخاصـة   شغل الوظائف العامة في فلسطين و      بشكل أساسي إلى قياس مشاركة المرأة الفلسطينية في       

البحث في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكال الجنسين من خالل اسـتعراض            ي الوظائف العليا منها و    ف
 تلك المعايير بالنسبة     صحة العالوات لكفالة انونية الخاصة بمعايير التوظيف والترقية و     النصوص الق 

 .عدم انطوائها على أي تمييز ضدهاللمرأة، و
 

 باإلضافة إلى األسلوب التحليلـي،      صفية كل من أسلوب البحث الميداني      استخدمت هذه الدراسة الو   
 شخصاً يشغلون منصب مدير عـام       216إذ تم الحصول على البيانات من خالل استبانه شارك فيها           

A العمر،والحالـة  : تبانة على العديد مـن المتغيـرات والتـي شـملت    لت االساشتم فوق ، و فما
إلضافة إلى عدة عبارات هدفت إلـى التعـرف علـى           المسمى الوظيفي،  با   االجتماعية والجنس و  

معرفة مدى تطبيقهـا    ية المتبعة في هذه المستويات ، و      معايير الترق إجراءات التوظيف ، وشروط و    
   .على الموظفين من كال الجنسين

 

 : و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها
عدم العدالة فـي    التمييز ضد النساء في التوظيف والترقيات واالستفادة من العالوات والحوافز،  و           *

 .توزيعهن على الدرجات الوظيفية المختلفة 

عاد االعتبـارات   استبفي عملية التعيين و   ) اقةالقرابة أو الصد  (االعتماد على االعتبارات الشخصية     *
 .الخبرات العلميةعليها في القانون مثل المؤهالت والموضوعية المنصوص 

رات ذات المـدة الزمنيـة الطويلـة        الـدو لنساء في االستفادة من الخبـرات و      وجود تمييز ضد ا   *
 .اقتصارها على الرجال فقط و

 
 :قد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها و
 .الخارجية ستفادة من الدورات المحلية و االالبحث في أسباب التباين في*

ى توعيـة   باإلضافة إل  بحقوقها فيما يتعلق بالترقيات والعالوات ،      تعريفهاتوعية المرأة الفلسطينية و   *
تسـييره بصـورة مكافئـة       تولي إدارة شؤون القطاع العام و      كفاءتها على المجتمع بقدرات المرأة و   

 .للرجل 
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 الدراسات العربية :ثانياً

 

العربية بقطاع اإلدارة العامة،     إلى دراسة واقع المرأة      )1990(دفت الدراسة التي قام بها أبو شيخه        ه
 .غطت الدراسة من خالل التحليل المقارن مختلف القطار العربيةو

 
قد تعرضت الدراسة إلى األسباب المؤدية إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملـة و                و

 :التي تتمثل في 

 .القيم االجتماعية التي ترى في العمل حالة اضطرارية للعملانتشار األمية و-1

 التقاليد سيطرة العادات و-2
االتجاهات السلبية من ِقبل القائمين على أمور اإلدارة نحو عمل المرأة ، فهـم ينظـرون إلـى               -3

أن أنماطهـا  ،و لألسرة المرأة بأنها غير مؤهلة لتحمل المسؤولية ، و بأن الرجل هو المعيل األساس            
 .عدم الموضوعية في تقييم عمل المرؤوسينوالسلوكية تتسم بالتسرع في اتخاذ القرارات 

 .واجباتها المرأة بنفسها و جهلها بحقوقها وعدم ثقة  -4
 
قد ركزت الدراسة على ضمان تكافؤ الفرص في االستخدام في كافة مجاالت العمل عند تسـاوي                و

 .المؤهالت و الصالحيات
كما ركزت على ضمان إتاحة الفرص للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في البرامج التأهيليـة و                 

 .التدريبية
 

، هدفت إلى تحديد نوعية االتجاه النفسي نحو تولي )2003(عسكر  وفي دراسة قام بها كل من أحمد و       
 .ية في منظمات العمل المختلفة المرأة للوظائف اإلشراف

 فرد من الطلبة الجامعيين باإلضافة إلى       278عينة بشكل عشوائي بحيث تكونت من       قد تم اختيار ال   و
 . الخاصملين بمؤسسات القطاعين الحكومي والعا
 
 :ايجابية تجاه عمل المرأة ناتجة عن عدة أمورائج الدراسة إلى أن هناك اتجاه ونظرة قد أشارت نتو
ها في  من دور ثل نصف المجتمع و    من كونها تم    الدعوة المتنامية لمساواة المرأة بالرجل انطالقاً      -1

 .االجتماعيعملية التوازن االقتصادي و
 .لعمل المرأة رة المجتمع اإليجابية المتنامية نظ-2
بالتالي اتخاذ اآلبـاء األزواج     أثره اإليجابي نحو عمل المرأة، و      إن ألسلوب التنشئة االجتماعية      -3

 . اً عن التأثر بالنظرة االجتماعية السلبية نحو عمل المرأةمواقف أكثر تقبالً تجاه عمل المرأة بعيد
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 .إثبات وجودها من خالل أداء مهني متميز  ثقة المرأة المتنامية بنفسها وبقدراتها ، و-4
السياسية لها تأثيراتها على االتجاهـات      ة المتغيرة للعوامل االقتصادية واالجتماعية و      إن الطبيع  -5

 . للوظائف اإلشرافيةالمكتسبة نحو تولي المرأة
 
حول اتجاهات المرأة نحو معوقـات تقـدمها   ) 2000 (أبو دولةفي دراسة أخرى قام بها الرشيد و      و

وظيفياً في القطاع الخاص و في كافة المستويات اإلدارية، اعتمدت هذه الدراسة على اسـتبانه تـم                 
اشـتملت  ، و  ت اإلداريـة  موظفة من مختلف المستويا    511توزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها       

االستبانة على خمسة أبعاد رئيسية اشتمل كل بعد منها على ستة بنود عكست أهم المعوقات سـواء                 
المجـال  :( الوظيفي العام، وتمثلت هـذه األبعـاد فـي        على المستوى المجتمعي أو على المستوى       

دارة العليا، مجال عدم    االجتماعي، التأهيل المهني و المعرفي، ، المجال المؤسسي و ضعف دعم اإل           
 ) .المساواة في العمل ، المجال النفسي و الجسمي

 
 بينما ال يعتبـرن      أن األبعاد األربعة األولى هي معوقات أمام تقدمهن وظيفياً،         الموظفات واعتبرت

 .الجسمي معوقاً أمام تقدمهن وظيفياً البعد النفسي و
 
همية كبيرة للتربيـة والتعلـيم والتوجيـه        ورة إيالء أ  قد ركزت الدراسة في التوصيات على ضر      و

الفكري في المجتمع من أجل خلق اتجاهات مجتمعية متوافقة مع طموحات المرأة فـي              اإلعالمي و 
العمل و حقها في إشغال المراكز اإلدارية المختلفة بما فها المستويات اإلدارية ، كما باإلضافة إلـى       

 .قة بعمل المرأة إيالء دور أكبر لألبحاث و الدراسات ذات العال
 
ـ        )2001( أخرى قام بها مرعي    دراسةفي  و وظيفي للمـرأة    هدفت إلى التعرف على معوقات التقدم ال

قـد  و. يادية العليا ومراكز اتخاذ القـرار     التي تعترض وصولها إلى المراكز الق     األردنية الموظفة و  
النسـاء العـامالت فـي      اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على استبانه تم توزيعها على عينة مـن             

 . إمرأة عاملة 116منظمات األعمال في مدينتي سحاب و الحسن ، و بلغ حجم تلك العينة 
 
تمثلت أهم نتائج الدراسة في عدم وجود فروق بين الرجل و المرأة فـي المـؤهالت العلميـة و                   و

  .الكفاءات الالزمة لتولي المناصب اإلدارية العليا
 

 :م معوقات التقدم الوظيفي للمرأة األردنية تمثل في و خلصت الدراسة إلى أن أه
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 المرسومة للمرأة ، إذ ينظر إليها أنها ال تصلح لتبؤء المراكز القياديـة              ة سيطرة الصورة النمطي   -1
 .العليا 

 معوقات تنظيمية و مؤسساتية تتمثل في ضعف دعم اإلدارة العليا و التحيز ضد المـرأة فـي                  -2
 .الترقيات و االمتيازات 

 . التدريب و التأهيل المتاحة للمرأة مقارنة بالرجل غياب فرص-3
 
ركزت الدراسة في التوصيات على ضرورة توعية المدراء بدور المرأة و منحها الفرص المتكافئة              و

باإلضافة إلى تشجيع المـرأة     ، الجنسالكفاءة و ليس     و في العمل و تقييم اإلنجاز على أساس المهارة       
 .صعوبات التي تواجهها في العملعلى التغلب على ال

 
فيما يتعلق باألسباب الحقيقية للتمييز ضد المرأة فـي مجـاالت التعيـين و الترقيـة، فقـد قـام                    و

مقابالت لعينة عشوائية طبقية مكونة مـن       بدراسة تلك األسباب عن طريق إجراء       ) 1980(مصطفى
 .شركة مصرية مدراء و رؤساء مجالس لثالثة عشر 

 

 أسباب وراء التمييز ضد المرأة في مجـاالت االختيـار           خمسةدراسة إلى أن هناك     و قد أشارت ال   
 :للتعيين و الترقية و هي

عدم تناسب القدرات و الخصائص األنثوية مع متطلبات بعض الوظائف بما ينعكس سلبياً علـى               -1
 .اإلنتاجية 

 .الوظائفتطبيق سياسة النقل بين الحرية و مرونة اإلدارة في رسم والقيود على -2
 .ارتفاع نسبة الغياب بين قوة العمل النسائية -3
 . بين العمل و المنزل ةالفكري للمرأتشتت المجهود البدني و-4
 ألسلوب خاص في اإلشراف و لظروف عمـل         ةاألنثوية الخاص  ) ةالسيكولوجي(تتطلب الطبيعة   -5

 .خاصة 
 

 :ظائف العليا فتمثلت في أما فيما يتعلق بأسباب التمييز ضد المرأة في الترقية للو
   .أن النساء مشرفات ضعيفات*

 .النساء عاطفيات جداً* 
 .الرجال ال يفضلون تلقي أوامرهم من امرأة *
 

 :قد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان أهمهاهذا و
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المقابالت الخاصة بالتعيين على أساس أخـذ الخصـائص األنثويـة بعـين             تخطيط االختبارات و  *
 .االعتبار

 .ر دور حضانة ألطفال الموظفاتيتوف*
 .إتاحة الفرص الكافية و المتكافئة لتدريب النساء للوظائف اإلشرافية * 
 
 لـدور   إلى إلقاء الضوء على مالمح البعـد االجتمـاعي        ) 2003(هدفت الدراسة التي قام بها احمد       و

 . العملالصعوبات التي تواجهها في هذاالمرأة في العمل األهلي، وعلى أسباب نجاحها و
قد تم االعتماد في هذه الدراسة على بيانات تم الحصول عليها من خالل اسـتبانه وزعـت علـى        و
 .من أعضاء الجمعيات األهلية في مينا المصرية ) 100(
 

 -:الصعوبات التي تواجهها المرأة في العمل األهلي في وتمثلت أهم التحديات و

 .تفضيله على المرأة للرجل و التمييز الواضح والتعصب من بعض المؤسسات -1
 . المرأة و المتمثلة في عدم احترام المجتمع لعمل المرأة النظرة السلبية تجاه-2
 .صعوبة بعض األعمال على المرأة -3
 

ـ              أما بالنسبة ألسباب و    ا دوافع مشاركة المرأة في العمل األهلي فقد تمثلت في رغبتها في إثبات ذاته
 .النجاح في عملها  والقيادة وو قدرتها على تحمل المسؤولية

 

 :قد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات كان أهمها و
 . قيام المرأة بالدور المؤثر و الفعال في العمل األهلي باعتبارها عنصراً فعاالً في المجتمع-1
القضاء على كافة أشكال التمييـز      ت التي تتناول قضية عمل المرأة و       ضرورة االهتمام بالدراسا   -2

 .ضدها
حث وسائل اإلعالم على تدعيم دورها ، و المشاركة في          م دورات تدريبية موجهة للمرأة، و      تنظي -3

 .القضاء على المعوقات و التحديات التي تواجهها في العمل في هذا المجال  
 
 .التعرف على مستوى فاعلية ممارسة الوظائف اإلشرافية للمرأة ) 1998(وهدفت دراسة لرمادي  
اللواتي يشغلن مسـميات وظيفيـة      شرافية النسوية و  ن مجتمع الدراسة من كافة اإلدارات اإل      قد تكو و
مجموعة من الوزارات المختلفـة ،      في  ) مديرة مديرية ، رئيسة قسم ، رئيسة شعبة، رئيسة وحدة         (
  سيدة من كافة المستويات اإلشرافية 125قد بلغ عدد هؤالء النساء و
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المرأة تمارس الوظائف اإلشرافية بفاعلية، كما أن عملية التقييم فـي           وقد أظهرت نتائج الدراسة أن      
 .الوظائف اإلشرافية تخلو من التحيز لصالح الذكور

 
يط و التوظيف و اتخاذ     أوصت الدراسة بالعمل على زيادة الدورات التدريبية و التي تتعلق بالتخط          و

 .فلذلك لرفع مستوى أداء المرأة و تخطي مواطن الضعالقرارات و
   
" مشاركة المرأة في سوق العمل في المحافظات األردنيـة          "دراسة بعنوان   ) 1998(قدم أبو صالح    و

  .ع المرأة األردنية في القوى العاملة حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وض
 
خلصت الدراسة إلى أن المحددات األكثر أهمية لمشاركة المرأة األردنية في قـوى العمـل هـي                 و

 .العمرعليمي ولتالمستوى ا
 
 :قد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان أهمها و
  تتمكن من االندماج في قوة العملحتى االهتمام بتعليم المرأة -1
توفير التسهيالت التي تساعد على استمراريتهن فـي         تفعيل برامج التأهيل والتدريب للعامالت و      -2

 .قوى العمل 
 

 هدفت إلى الكشف عن أهم العقبات التـي تقـف فـي طريـق               اسةدر) 1984(كما قدمت جويحان    
تـدفع بـالمرأة    مساهمة المرأة في العمل خارج المنزل، باإلضافة إلى  التعرف على األسباب التي              

 . للعمل خارج المنزل 
 

تعرقل عمل المرأة األردنية عن الخـروج       سة إلى أن األسباب التي تحد من و       أظهرت نتائج الدرا  و
 :يإلى العمل ه

  ضعف الدافع االقتصادي -1
 . وجود أطفال بحاجة إلى رعاية-2
 . عدم التوفيق بين متطلبات األسرة و العمل-3
 

 :أما األسباب التي تدفع المرأة للعمل فتتمثل في
 .المساهمة االقتصادية-1
 . تأكيد الذات و الشعور بالقيمة و الثقة العالية بالنفس -2
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ص اإليجابية في عمل شخصية المرأة و بصورة خاصة ثقتها العالية           كما بينت النتائج بعض الخصائ    
 .بنفسها و قدرتها على العمل

 
، هدفت هـذه الدراسـة    "  الواقع و اآلفاق    :المرأة العربية و العمل     "بعنوان  ) 2002رمزي،(دراسة  

ضعف مـن مشـاركتها فـي سـوق العمـل           إلى تعرف العوامل المؤثرة في عمل المرأة و التي ت         
مـارات العربيـة    اإل(هـي   ة و  امرأة عاملة من ثالث أقطار عربي      1567نت عينة الدراسة    تضم،و

  . امرأة عاملة على التوالي627،520،420بلغ حجم العينة لكل قطر  و) المتحدة ، لبنان والسودان
 

 :أن العوامل التي تؤثر على عمل المرأة تتمثل فيتوصلت الدراسة إلى 
 . و متطلبات األسرة التعارض بين متطلبات العمل*
 . التعيين و الترقية عمل المرأةالتحيز ضد المرأة في*
 

 : و التي تتمثل فيالصعوبات التي تواجهها المرأة العاملةكما أظهرت النتائج 
كما أن صعوبة التوفيق    الخالفات العائلية تشكل آثاراً سلبية على أدائهن ألعمالهن ،          ،بالملل  الشعور  

 .سوء المعاملة من قبل أرباب العمل  طول ساعات العمل،باإلضافة إلىبين العمل والمنزل ،
 

 :وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات تمثلت في
تحسين أوضاع المرأة في العمل من خالل إعطاء المرأة حقها في تولي الوظائف العامة و القيادية                *

 .و تقويم عمل المرأة داخل البيت و خارجه 
 .تدريبها ألي عملالعامالت من خالل إعداد المرأة واالهتمام بتدريب النساء *
 

هدفت إلى تبيان   " مشاركة المرأة األردنية في القوى العاملة       "دراسة بعنوان   ) 1999(وقدم الطراونة   
واقع تطور المرأة في القوى العاملة، كما هدفت إلى تحليل المحـددات و العوامـل المـؤثرة فـي                   

 .و في استعدادها للمشاركة عاملة مشاركة المرأة في القوى ال
 

اسـتعداد المـرأة    سرة وعدد األطفال على مشاركة و      أظهرت أيضاً أن هناك تأثير سلبي لحجم األ       
للمشاركة في العمل ، كما أن الحالة الزواجية للمرأة لها تأثير قوي جداً في تفسـير التفـاوت فـي                    

 .زوجات المتاركة بين فئتي اإلناث العازبات والمشاركة الفعلية للمش
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بعض المؤشرات الثقافيـة التـي تعكـس مواقـف و           (كما أشارت الدراسة إلى أن العوامل الثقافية        
تلعب دوراً  ) انخفاض متوسط الدخل لألسرة   (االقتصادية  و)  أرباب األسر نحو عمل المرأة       اتجاهات

 .استعداد المرأة للمشاركة في العملاً في التأثير في مستوى مشاركة وكبير
 

الدراسة في التوصيات على ضرورة ربط التدريب المهني بما يتالئم مع احتياجات سـوق              وركزت  
 .العمل

 
بعنوان العوامل المؤثرة للنشاط االقتصادي للمرأة األردنية ، هدفت         ) 1982(في دراسة  لمصاروة     و

تي تؤثر  تلك الدراسة إلى إبراز نمط و مستوى المشاركة االقتصادية للمرأة و إلى تحليل العوامل ال              
 .سلباً أو ايجاباً على مستوى تلك المشاركة، التي ضيقت مجال عمل ِاإلناث

 
قد أظهرت نتائج الدراسة بأن أإلناث العازبات يتميزن بمعدالت مشاركة في القوى العاملة أعلـى               و

العوامـل  هناك تأثير سلبي لحجم األسرة و و      مقارنة مع اإلناث المتزوجات، كما أكدت الدراسة أن         
 .قافية على مشاركة المرأة في العمل الث

ايجابي للمستوى التعليمي على مشاركة اإلناث األردنيات فـي         كما أوضحت أن هناك تأثير مباشر و      
 .القوى العاملة

 
 التي تواجهها المرأة العاملة في      تالتي استهدفت التعرف على المعوقا    و) 2002(في دراسة حلواني  و

تمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام المنهج الوصفي          القطاعات الوظيفية المختلفة ، اع    
موظفـة فـي اإلدارات      333التحليلي،  بحيث تم الحصول البيانات من خالل استبانه وجهت إلى            

 . في مدينتي مكة و جدة الحكومية المختلفة
 
ـ             و رتبط بعضـها   قد ركزت هذه الدراسة على مجموعة من المعوقات التي تواجهها المرأة العاملة ي

االلتزامات األسرية في حـين يتعلـق       ا يرتبط بعضها باألوالد والزوج و     ببيئة العمل و أصحابه، كم    
محدودية مجاالت العمل، طول وقت الدوام ، تعدد األدوار التي تقوم          ( بعضها اآلخر بمعوقات عامة     

 ).بها المرأة العاملة 
 
 :ات كان أهمها قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حول هذه المعوقو
 .عدم تفويض الصالحيات رارات في العمل من ِقبل الرجال والمركزية في اتخاذ الق-1
 .الصراعات بين الموظفات والروتين في العمل ول مل ال-2
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 .عدم قيام الزوج بمسؤولياته األسرية مما يزيد العبء على الزوجة-3
 .جاتهم المتعددةالعناية و تلبية احتيا حاجة األطفال إلى الرعاية و-4
 .محدودية مجاالت العمل المتاحة للمرأة وطول وقت الدوام -5
 
 :بعدة توصيات و التي جاءت على النحو التالي الدراسة خرجتقد و 

 .إشراكها في صنع القرارات منح صالحيات موسعة للمرأة و-1
 .توعية األزواج بأهمية دورهم في مساندة زوجاتهم العامالت -2
 .ر حضانة متميزة لرعاية األطفال أثناء أوقات العمل توفير دو-4
 . فتح المجال أمام المرأة للعمل في مجاالت إضافية و متنوعة-5
 .تشجيعها على المبادأة و االبتكارل ة إتاحة فرصة التدريب للمرأ-6
  

 الدراسات العالمية :ثالثاً
 

 أعداد كبيرة من النساء المـؤهالت       اإلناث و ما نتج عنه من حرمان      في إطار التمييز بين الذكور و     
مـن جامعـة   )  (Moss and Jensurd 1995من تولي مناصب قيادية في اإلدارة، قام كالً مـن  

مينيسوتا بدراسة هدفت إلى تلخيص نتائج سلسلة من الدراسات واألبحاث حول الجنس والقيادة فـي               
 :التدريب المهني و التي أجراها الكاتبان للتعرف على 

 . مدى يؤثر النوع االجتماعي على إحداث الفروق و التمييز في القيادات اإلدارية إلى أي-1
 . المعايير التي تقاس من خاللها الفعالية اإلدارية و مدى تطابقها لكال الجنسين-2

و قد أظهرت الدراسة أن معارضة اختيار النساء و ترقيتهن في الوظائف تعتبر ضارة على المدى                
 .طور و التنميةالبعيد بعملية الت

 
 :قد خرجت الدراسة بعدة نتائج كان أهمهاو

أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك انحياز للجنس في عملية التقدير، إذ يفضـل األشـخاص                *  
 . ذ يفضل الذكور قيادات من الرجالالذين يعطون التقدير السلوك القيادي الذي ينسجم مع جنسهم ، إ

ى أن كال الجنسين يشعرون أن الذكور هم قادة أفضل ألنهـم            في حين أشارت دراسات أخرى إل     * 
 . يناسبون القالب التقليدي للدور القيادي

 وجهة نظـر  أن المدراء من اإلناث يتفوقن قليالً في فعالية القيادة على زمالئهم من الذكور حسب    * 
فـي الصـفات    اإلناث على حد سواء ، كما أن للنساء مستوى أعلى بقليل            المشاركين من الذكور و   

 .القيادية المرغوب بها من تلك الموجودة لدى الرجال
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 :وتمثلت أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة بالتالي

 البعد عن التحيز لصالح الذكور و تقييم المرشحين من الجنسين حسـب أسـاليبهم القياديـة و                  -1
 مؤهالتهم بغض النظر عن جنسهم 

للقيادة الحديثة تركز على النساء كوسيلة لفتح الفرص أمامها          تطوير عدد من البرامج التطويرية       -2
 .لتولي القيادة 

 
فقد هدفت إلى معرفة ما إذا كان للتعليم العالي في اسرائيل ) Tally and Meir, 2003(أما دراسة 

نتائج مختلفة على كال الجنسين فيما يتعلق بفرص التشغيل و المكانة الوظيفية و             ) درجته و نوعيته  (
 .توى األجورمس

 . حملة شهادات التعليم العالي في إسرائيلمن 10914تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 
أشارت النتائج إلى وجود فوارق جنسية في سوق العمل بين األفراد بالرغم من وجود مسـتويات                و

عدالت دفع و   تعليمية متساوية لكال الجنسين ، كما أن الوظائف التي تسيطر عليها النساء تميل إلى م              
 .حوافز و فرص تدريبية أقل 

 
 :قد خرجت الدراسة بعدة نتائج تمثلت في و
 يفتح التعليم العالي مجاالً أوسع أمام النساء للحصول على فرص تشغيلية و مكانة وظيفية أعلى                -1

 .في سوق العمل
صـاد، العلـوم    الطب، االقت ( تتقارب النساء اللواتي يحملن شهادات علمية يسيطر عليها الرجال         -2

 .المكانة الوظيفية مع الرجالفي الفرص التشغيلية و...) بيعية الطالتقنية و
بأقدمية التخرج ، إذ أن الخريجات القدامى       ائية للنساء في إسرائيل بالعمر و      تتأثر المشاركة النس   -3

ملة هذا يعكس نقص الفرص لدى النساء من ح       عمل من أقرانهن حديثي التخرج ، و      أقرب إلى ترك ال   
 .الشهادات العليا في سوق العمل

ة التوظيـف    هناك تمييز من قبل أرباب العمل لصالح الذكور،  إذ يبدون تحيز للجنس في عملي               -4
 . مرغوب بها في سوق العمل دخول النساء إلى وظيفية مميزة ويرفضونوالتقييم والترقية، و

 
، حيث هدفت هـذه  "  قوى العمل محددات مشاركة المرأة في"دراسة بعنوان ) Nam ,1992(قدم و

مل لألسر التي   العوامل التي تؤثر على مساهمة المرأة في سوق الع        اسة إلى اكتشاف المحددات و    الدر
-1970(التعليم في كوريا الجنوبيـة       على بيانات مسح القوى العاملة و      اعتمدتيرأسها الذكور ، و   

1980 (. 
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تمثل في رغبتها في تحقيق الـذات  ي القوى العاملة ي بينت أن العامل الذي يؤثر في اندماج المرأة ف        و
 . في الدخلحالطموو
 
قد كانت أهم نتائج الدراسة أن اإلناث صغيرات السن و الغير متزوجات أكثر مشاركة و نشـاطاً                 و

في قوى العمل من النساء المتزوجات، كما بينت أن النساء اللواتي ليس لديهن أطفاالً حظين بفرص                
 .ساء اللواتي لديهن طفالً أو أكثر تحت سن السادسة من العمرعمل أكبر من الن

 .ى مشاركة المرأة في قوى العملأوضحت الدراسة أن التعليم شكل أكثر العوامل تأثيراً علكما و
 
خلصت نتائج الدراسة إلى أن المحددات األكثر أهمية لمشاركة المرأة الكورية في القوى العاملـة               و

 .الوضع االقتصادي للعائلةليمي، و المستوى التع:تتمثل في
 
بإعداد ) Zeynep,2003( في إطار التمثيل المتدني للمشاركة النسائية في الوظائف اإلدارية ، قام            و

، ركزت األولـى    " العوامل التي تؤثر على التقدم الوظيفي للمرأة في تركيا        " تحت عنوان   دراستين  
 نجاح و تقدم المرأة      بينما ركزت الثانية على عوامل     على اإلطار االجتماعي الثقافي لهذه المشاركة ،      

النتائج التي تـم التوصـل       و امنهجيتها يلي كل دراسة من حيث أهدافها و       سنستعرض فيم وظيفياً ، و  
 .إليها 

 
 )Zeynep,2003a : (  الثقافية من حيـث عالقتهـا      اسة إلى فهم البيئة االجتماعية و     هدفت هذه الدر
 فـرد مـن     318دراسة من   و قد تكونت عينة ال    مرأة و تقدمها وظيفيا ،    لنظرة السائدة حول عمل ال    با

 .العاملين في إحدى المؤسسات المالية في مدينة اسطنبول الذكور واإلناث من ذوي التعليم العالي و
 
فيـة  الثقا وتقدمها وظيفياً هـو    قد ركزت نتيجة هذه الدراسة على أن الحاجز األهم في عمل المرأة           و

التقاليد التي تصور المرأة على أنها أقل قدرة مـن          تمع التركي وتتمثل في العادات و     السائدة في المج  
 .الرجال على العمل و تحقيق النجاح الوظيفي، إذ تتحدد المسؤولية للنساء بشكل أساسي باألسرة

 
النسائية فـي الحيـاة     قد بينت نتائج هذه الدراسة أن هناك عدة أسباب تساعد في تفسير المشاركة              و
 :التي تتمثل في ولفي مجال األعماقتصادية واال
 . للعناية باألطفالالعائلة  العائلي والذي يتمثل في االعتماد علىم توفر الدع-1
 .ليس على النوع االجتماعيكمعيار للتوظيف و) ستوى التعليميالم(  االعتماد على التأهيل-2



 30

 . الثقافة المؤسساتية اإليجابية نحو عمل المرأة -3
 
)Zeynep,2003b (              هدفت هذه الدراسة التعرف على عوامل النجاح التي تـؤثر علـى التطـور

ارية عليا في اإلطار االجتماعي والثقـافي       التي تمكنها من الوصول إلى مراكز إد       للمرأة و  الوظيفي
مالت في مستويات عاليـة     لتحقيق هذا الهدف فقد تم إجراء مقابلة لعينة من المديرات العا          السائد ، و  

 . مديرة 52البالغ عددهن  منظمة مختلفة ، و27سطة في ومتو
 
التـي تـم    التقدم الوظيفي للمـرأة التركيـة و      قد أظهرت نتائج هذه الدراسة العوامل المؤثرة على         و

 :تصنيفها في مجموعتين
 :و تشمل) الذاتية(العوامل الفردية : أوالً 

الية بالنفس ، الرغبة في النجاح و تحقيق        نظرتها للتقدم الوظيفي من حيث ثقتها الع      استعداد المرأة و  *
 .الذات 

العوامل السكانية المتعلقة بالعمل، فقد وجد أن النساء اللواتي حصلن على مستويات تعليمية عالية              *
 .و في وضع اقتصادي جيد يحققن نتائج أفضل في التقدم الوظيفي

 
 :العوامل الموضوعية و تشمل: ثانياً 

أصحاب التحيز من قبل    ؤسسة إذ تشكل الثقافة الذكورية و     مل ثقافة الم  الذي يش الوضع في العمل و   *
 .التدريب عقبة أمام التطور الوظيفي للمرأة العاملة العمل لجنسهم في التوظيف و

 .الوضع العائلي ، إذ يؤثر وجود األطفال بشكل سلبي على عمل المرأة *

تقدمها الوظيفي  المرأة في القوى العاملة و    شاركة  هاماً في م  عب دوراً كبيراً و    كما أن دعم الزوج يل    
 .في عملها 

 
العمل في إيران راسة بعنوان المشاركة النسائية ود) Alaedini & Razavi، 2005(قدم كل من و

، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة معيقات مشاركة المرأة في سوق العمل ، كما هدفت إلى إظهار ما                  
 .لى تحسين مكانتها في سوق  قد عملت عأة للمرإذا كانت اإلنجازات التعليمية

 
 :قد عرضت الدراسة العديد من المؤشرات المتعلقة بعمل المرأة و هيو

 . للنساء لم تترجم إلى مستويات عليا من المشاركة و التشغيلةأن اإلنجازات التعليمي* 
 .الخاصنخفضة في القطاعين العام وأن نسبة النساء في الوظائف اإلدارية م* 
 ).الصحةالتعليم و(لتقليدية لعمل المرأة تركز األنشطة النسائية في الوظائف ات* 
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 .تتأثر المشاركة النسائية باألوضاع االقتصادية و السياسية السائدة * 
 
 :قد تعرضت الدراسة إلى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تتمثل فيو
 .قانونية التي تعطي الرجال األولوية في العملالثقافية و البيئة ال العادات االجتماعية و-1
 . البيت  المزدوجة في العمل و العبء الناتج عن المسؤولية-2
 . الدخول المحدودة للنساء مقارنة بدخول الرجال -3
 .طبيعة بعض األعمال التي تتطلب السفر سواء محلياً أو دولياًَ-4
القـدرة علـى إنجـاز      م امتالكها للمهـارة و     المرأة بعد  نظرة أصحاب العمل السلبية تجاه عمل     -5

 .األعمال
قيمة أقل لعملهن، حيث تعتبـر      فإن النساء أنفسهن يولين أهمية و     نتيجة لألعراف الثقافية السائدة     -6

 .المرأة أن دورها ليس رئيسياً في مجتمع يسيطر عليه الرجال
 
رامج التـدريب والتأهيـل     بباالهتمام  كان من أهمها    قد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات        و

 .التي تساعد على اندماج المرأة في سوق العملللمرأة و
 

  ملخص للدراسات السابقة6.2

لبنان، السودان، األمارات   ( تمت مراجعة العديد من الدراسات العربية في العديد من البلدان العربية          *
كوريـا الجنوبيـة،    ( ات العالمية باإلضافة إلى العديد من الدراس     )العربية، مصر األردن، جدة ومكة    

والتي تناولت أسباب تدني المشاركة النسائية في سوق العمل و معوقـات            ) تركيا، إيران، إسرائيل    
 .ومتطلبات التعيين والترقية

 
 : فيما يليأهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراساتتمثلت *
 . مجاالت العمل المتاحة للمرأةةمحدودي-1
 .ثير ايجابي للمستوى التعليمي للمرأة على مشاركتها في سوق العمل إن هناك تأ-2
 .وجود تمييز ضد المرأة في التعيين والترقية -3
 . تؤثر الثقافة المجتمعية على عمل المرأة التي تكرس مسؤولية المرأة في تربية األطفال-4
تأكيد ذاتها وقدرتها علـى     إن دوافع المرأة للعمل ليست اقتصادية بحتة، وإنما تشمل رغبتها في            -5

 .العمل
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تشير النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات الى أن تدني المشاركة النسائية في القوى العاملـة                * 
لظاهرة في العديد من المجتمعات سواء كانت       لم يقتصر على مجتمع دون األخر ، فقد ظهرت هذه ا          

 .لكن بدرجات متفاوتةنامية أو متطورة و

 
 :ذه الدراسات العديد من التوصيات التي يمكن تلخيصها فيما يليوقد قدمت ه

 . فتح المجاالت أمام المرأة للعمل في مجاالت أضافية -1
 .  حتى تتمكن من االندماج في سوق العملة بتعليم وتدريب المرأماالهتما -2
 .تغيير الصورة السلبية تجاه عمل المرأة -3
 

  تقييم عام ألدبيات الدراسة7.2

 

ومتطلبات ومعيقات   ألسباب تدني مشاركة المرأة في العمل      الدراسات السابقة    تناول  من لى الرغم ع
إال أنها تناولت هذه المتطلبات والمعيقات من وجهة نظر إحدى األطراف المعنيـة             ،  تعيينها وترقيتها 

تطلبات بالعمل، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من حيث كونها تهدف إلى دراسة عوامل وم               
أراء الخريجـات    : وجهة نظر جميع األطراف المعنية بالعمل والتي شـملت         نالمشاركة النسائية م  

 تمكنت نتائجها   يالعامالت ،الخريجات العاطالت عن العمل ، باإلضافة إلى أراء المشغلين ، وبالتال           
متطلبـات  من عقد مقارنة فيما يتعلق بتوافق أو تعارض وجهات نظر هذه األطراف حول عوامل و              

 .المشاركة النسائية في سوق العمل
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 الفصل الثالث

 
 اإلطار النظري

 

 مقدمة 1.3
 أفرادها ، فهو مصـدر لكـل إنتـاج وثـروة            رقيعامال مهماً في تقدم المجتمعات و     لما كان العمل    

 مجتمعـه ،    المجتمع أن يؤدي دوراًُ مؤثراً وفاعالً في بنـاء        حضارة ، كان ال بد لكل فرد من أفراد          و
ـ                  و اً على هذا فإن عمل المرأة ،باعتبارها تمثل نصف القوى البشرية ، ينظر إليه من خالل كونـه حق

 .فرص متكافئة بدون تفريق أو تمييزطبيعياً وواجباً مقدساً تؤديه بشروط و
 

، ميـة  من المسائل الحيوية ألي عملية تن      ]2002[  من وجهة نظر المجيدل     كما وتعد مسألة عمل المرأة    
إبعادها عن الحياة المنتجة هدر لطاقة كبيرة من طاقات المجتمع، فعملية           ذلك ألن إغفال دور المرأة و     

وتشـكل المـرأة   ، البناءواستثمار جميع الطاقات للنهوض والتطوير و   التنمية الشاملة تقتضي مشاركة     
 .فاعالً في عملية التنمية الشاملة لكونها تشكل نصف المجتمععنصراً هاماً و

 
الرجل في العملية االقتصادية، ألن إسقاط       المرأة و  إسهام كل من   تطوير ودمج و   ويعتمد االقتصاد على  "

أحدهما يعني بكل تأكيد هدراً للموارد البشرية، أو على األقل عدم االستغالل األمثل للموارد البشـرية                
 ]2005الفحل،".[
 
طبيعـة االتجاهـات و الظـروف       تعكس أوضاع المرأة في كل مرحلة من المراحـل التاريخيـة            و"

االجتماعية و االقتصادية و الثقافية السائدة فيها، إذ يجسد موقعها في المجتمع جملة من االتجاهـات و        
 ]2000المجيدل،. ["المواقف االجتماعية التي يستطيع الدارس لواقعها أن يتلمسها

 
 ألخرى باألخذ بعين االعتبـار   واقع يختلف من بيئةعنه ينبثق أن عمل المرأة  ]Lips],1991 ويرى 

ـ            الموضوعية و  االتجاهات والعوامل   ةالذاتية المسببة لهذا االختالف ،حيـث تلعـب الصـورة النمطي
 تجاه المرأة دوراً في تقسيم العمل على أساس الجنس ، إذ تقـوم  )Traditional Stereotype( التقليدية 

ه عمال التي يقوم بها الرجل ، بحيث تحـدد هـذ        هذه الصورة على فكرة أن المرأة ال تصلح للقيام باإل         
االجتماعي من خالل خلق عوائق لمشاركة المـرأة فـي          الصورة دور المرأة االقتصادي والسياسي و     
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ام الصفات األنثوية مـع الكفـاءة       التي تقوم على أساس عدم انسج     لمواقع الفعالة في سوق العمل ، و      ا
  .ار المرأة للقدرات التكنولوجية والتقنيةالقدرة القيادية ،الحزم ،باإلضافة إلى افتق،
 
على تقسـيم    في الشرق األوسط دوراً مؤثراً في هذا المجال ، إذ تعمل             تلعب الثقافة المجتمعية  كما و "

مسـتويات  مكانـة و  المرأة على أساس الجنس ، بشكل يؤدي إلى تدٍن فـي            سوق العمل بين الرجل و    
 ]Leacock,1986,p185[".مشاركة المرأة

 
المشاركة للمرأة في المجتمع العربي ، إذ       عدة مواضيع تتعلق باتجاهات التشغيل و      هذا الفصل    اولسيتن

اآلثار المترتبة عليـه  وعمل المرأة في سوق العمل من حيث أهميته شاركة و النظري لم  سيبين الجانب 
ـ    العوامل المؤثرة فيه والمعيقات التي تؤدي إلى تدني نسبة هـذه          ودوافعه  و  ا تنـاول   المشـاركة، كم

التعيين، عليها، باإلضافة إلى عملية االختيار و     مصادر الحصول    و موضوع اجتذاب الموارد البشرية ،    
 .مفهومها وأهدافها لعملية التدريبية أهميتها وطرقها،  كما وسيتم التطرق لمفهومها، 

 
  وضع المرأة العربية في المجتمع العربي2.3

 

 :كل عام تتأرجح بين ثالثة اتجاهات المجتمع العربي بشالنظرة للمرأة في أن ]1995[يرى عزام 
عقالً والـذي   في المرأة الكائن الضعيف جسماً و     هو االتجاه التقليدي المحافظ الذي يرى       :االتجاه األول 

مة األموو، هو الزوجية بمفهومها الخضوعي    أال و  يحصر وظيفة المرأة في تأدية غرض أساسي واحد       
هذا االتجاه من قبل التقليديون بتعاليم الدين ،ويرون في اخـتالط           يعلل  وبمفهومها التوالدي الرعوي ،   

 .فساد األخالق المرأة وعملها خارج المنزل العيب والعار و
هذا ما يثبـت    عملها، و لكن هؤالء ال يعترضون على مساهمة المرأة العاملة في الريف، رغم قسوة             و

 . ا مرده إلى التشبث بالعادات والتقاليد ، إنمأن تمسكهم بموقفهم ال يرجع إلى أسباب دينية أصلية
  

 بحق العمل للمرأة ، ولكن في نطاق وظائف معينة تنسجم           يعترف أصحاب هذا االتجاه    :االتجاه الثاني 
 شابه ، فعمل المرأة هذا مقبول اجتماعياً فهو غير          ماوطبيعة المرأة مثل التعليم والتمريض والخياطة و      

ال  دخل األسرة وتحسـين أحوالهـا ، و        لكونه يساعد على زيادة    أيضا ً  همرغوب في معارض للتقاليد،و 
 .الرجل حرر المرأة تحرراً كامالً يساويها في عالقتها ويرى فيه خلقاً لكيان مستقل ي

 
الرجل في  وهو االتجاه المتحرر والمنفتح الذي يساوي بين الحقوق والواجبات للمرأة و          : االتجاه الثالث 

ـ          و السياسية،صادية واالجتماعية و  جاالت االقت جميع الم  ل يرى في المرأة اإلنسان القـادر علـى العم
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يرى أصحاب هذا   ن أن يشكل ذلك تهديداً للرجل ، و       تحمل مسؤولياتها دو  واإلبداع وممارسة الحرية، و   
سـتقبلها  عدم اطمئنانها على م   عربي يعود النعدام حرية المرأة وجهلها، و      االتجاه أن تخلف المجتمع ال    

ألبواب أمام المرأة في التعلـيم      هم يطالبون بفتح ا    عضواً غير فعال ومنتج في هذا المجتمع ، و         لكونها
 .العمل بمختلف أنواعهوالتدريب و

 
 االتجاه الثاني، إذ ال زالت المرأة ال تتمتع بالحقوق التي يتمتـع بهـا               ةويعكس وضع المرأة الفلسطيني   

 فهي مهمشة في مجال العمل وتعتبر درجـة ثانيـة           الرجل في جميع المجاالت االقتصادية السياسية،     
 في  ا مواقع العمل القيادية والعليا وبالتالي ينحصر عمله       ىداخل سوق العمل، فالرجل هو المسيطر عل      

  .مجاالت محدودة 
 

  أهمية خروج المرأة للعمل 3.3
 
الثقافي ،  الجتماعي و  و ا  يعتبر عمل المرأة مهماً في تحسين اإلنتاج و تسريع وتيرة النمو االقتصادي           "

     ]2005الفحل،[ "كما أنه يزج في المجتمع طاقات كبيرة من األيدي غير المنتجة
 

قضاياها من حيث كونهـا     أهميتها وداللتها بالنسبة للمرأة و    المشاركة تكتسب    أن   ]2005[وترى الدليمي 
هما بعدان  رى ، و   جهة أخ  الواقع االجتماعي من  سية لتنمية الذات من جهة ، وتنمية المجتمع و        آلية أسا 

درة على تحقيق النمو    الفاعلة هي القا  ات أو الشخصية المنفتحة القوية و     يرتبطان ارتباطاً عضوياً ، فالذ    
االقتصادي الذي يمكن أن يقاس بالفرص التي يتيحها لتحقيق المشاركة المجتمعيـة دون             االجتماعي و 

  .القدرةفاءة ور الكتمييز على أساس الجنس أو العرق أو أي معيار غي
 

االجتماعي لتحقيـق التنميـة   مة المرأة في البناء االقتصادي وأهمية مساهأن  ] 1995[بينما يرى حمود  
 :فيتتجلى 

 . بالتالي زيادة التراكم الرأسمالي الضروري إلنجاح برامج التنمية ازدياد الدخل الوطني -1
 .تهلكين فقد التقليل إلى حد كبير من نسبة السكان الذين يعيشون كمس-2
 .هي الركن األساسي لتحقيق التنمية رفع إنتاجية العمل االجتماعي و-3
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  اآلثار المترتبة على خروج المرأة للعمل 4.3
 

وز مجموعـة   األعمال خارج البيت إلى بر    تالي قيامها ببعض الواجبات و    بال للعمل و  ةأدى خروج المرأ  
إلى جماعة العمـل     و دها بل تمتد إلى األسرة من جهة،       وح ا عليه من اآلثار اإليجابية والتي ال تقتصر     

 .من جهة أخرى
 
لتي تتعلق بالمساواة بين    ، فقد أدى اشتغال المرأة إلى تغير في القيم ا         أما من حيث التأثير على األسرة     "

الزوجة وتفهم كل منهمـا     بي بالتعاون المنزلي بين الزوج و     ، فأصبح هناك تفاعل ايجا    الرجل والمرأة   
عليه أصبح هناك اتفاق بين الزوجين على تقاسم األعباء المنزلية و رعايـة             ، و يات المشتركة للمسؤول
 ]1990حطب،[".األبناء
     

بينهـا  بالنسبة لجماعة العمل ، فإن هناك صورة إيجابية للمرأة في هذه الجماعة ، فهي متفاعلة                أما  " 
ة اإلحساس بالكيان االجتماعي و القدرة       ، كما أن جماعات العمل حققت للمرأ       وبين زمالئها وزميالتها  
 ]2001مرعي،["على تحمل المسؤولية

 
  دوافع خروج المرأة للعمل5.3

 
التي  و خروج المرأة للعمل اقترن بالثورة الصناعية في القرن الثامن عشر،          أن   ]Leacok]1986يذكر  

عية أثر علـى زيـادة      أحدثت تغيرات كبيرة في سوق العمل، إذ كان لالمتداد السريع للمناطق الصنا           
 .استخدام النساء في تلك القوىتيجة مشاركة و النتالطلب على اليد العاملة، فكان

 إلـى    أدت عمليات اإلنتـاج   فيرى أن العولمة وإعادة الهيكلة االقتصادية ومرونة         ]2000[ أما سوفافيا   
 طبيعـي فـي القـيم       هذا يعني أن خروج المرأة للعمل لم يكن نتيجة لتطور          و تبدل أنماط االستخدام،  

اجتماعية متالحقة شـملت مختلـف قطاعـات        تيجة تغيرات وتحوالت اقتصادية و    الثقافية ، بل كان ن    
 .الحياة

 
 :وفيما يلي نستعرض دوافع خروج المرأة للعمل

الشعور بـاألمن حيـال     رفع المستوى االقتصادي و   لدافع  تمثل هذه الحاجة ال   و: "الحاجة االقتصادية * 
 ]2002المجيدل،[ ."الطارئة ومشقاتهاالظروف الحياتية 

 األسرة في تحمل جانب من أعباء نفقات المعيشة و          وينطوي هذا الدافع على مساعدة الزوج أ      كما و   "
 ]1998مركز شؤون المرأة و األسرة ،.[" ، بالتالي تحقيق المزيد من الرفاهية
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فع ى التقـدير االجتمـاعي تـد       الحاجة إل   إن ]2002[يرى المجيدل :الحصول على المكانة االجتماعية     *
عملها الخارجي يربطها بـالمجتمع     احترام من قبل اآلخرين ، إذ أن        بالمرأة ألن تكون موضع قبول و     

مشاركة في الحياة االجتماعية ، ومن هنا تشعر بمكانتها         ال أهداف اجتماعية مثل الصداقة، و     يحقق لها و
  . يمكن االستغناء عنهبأنها جزء هام من المجتمع الخرين لها ، وباحترام اآلو

 
كإنسـانة    فمن خالل العمل تستطيع المرأة أن تحقق شخصـيتها         ":القدرات اإلنسانية وتأكيد الذات   *

 ]1998األسرة،مركز شؤون المرأة و" .[ومربية أجيال
 فهي تشـعر باإلنتـاج واإلنجـاز        وجودها ،  للمرأة ذاتها و   يحقق أن  العمل     ]2005[وترى الدليمي   
 أن العمل يعطيها االستقالل المادي ويساهم في تنمية قدراتها الشخصية واغتنائها من             واألهمية، كما 

النواحي العملية والفكرية واالجتماعية ، فالقيام بالعمل يشعر المرأة بالرضا والسرور والنجاح وفي             
 .ذلك مكافأة هامة وتدعيم لقيمها وثقتها بنفسها من النواحي النفسية

 
  في دخول المرأة في ميادين العمل ةالمساعد العوامل 6.3

 
 تلعب دوراً فعاالً في عملية جذب المـرأة         ةديموغرافية متشابك ناك عوامل اقتصادية و اجتماعية و     ه

 .إلى العمل خارج المنزل 
عليم أبنائها، إذ تعتبـر األميـة       تعتمد تنمية المجتمعات بشكل أساسي على ت      : محو األمية  و التعليم"-1
يمية المتدنية من أهم العوامل التي تقيد المرأة وتؤثر في إمكانيـة  حصـولها علـى                 المستويات التعل و

  ]Siddiqui,2000,p17[ "فرص عمل متكافئة مع الرجل
 
ـ         تعتبر برامج التأهيل و   ": التدريبالتوجيه و -2  ةالتدريب للمرأة نمطاً من اإلرشاد نحو مهنة أو وظيف

 تعمـل علـى رفـع كفاءتهـا          من المهارات التـي    معينة بهدف اكتساب خبرة جديدة أو تحسين نوع       
 ]1996الزيدي،[. "اإلنتاجية

 
 بفاعلية فـي رسـم      تسهماألطر القانونية   التشريعات و   أن ]1996[يذكر الزيدي : النظم والتشريعات  -3

 والبرمجة أساساً    ، ومن الطبيعي أن اعتماد التخطيط العلمي       ةمعالم الطريق أمام تطوير أوضاع المرأ     
ول مختلف التشريعات   مفصل يتنا ف و لغايات يقتضي وضع برنامج شامل و        تحقيق األهدا  منهجاً في و

التي يجـب أن     ، مع تحديد المنطلقات األساسية       السياسيةاالقتصادية واالجتماعية والمدنية واإلدارية و    
لعملية الشـاملة لتحريـر المجتمـع        و تحريرها ضمن ا    ةتقوم عليها التشريعات مستهدفة تدعيم المرأ     

  .الواجبات من اجل تطوير أوضاعهال على مساواتها في الحقوق والعمو
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 : الخدمات التي تساهم في تسهيل عملية خروج المرأة إلى العمل السياسات والقوانين و-4
للمرأة من شأنها أن تخفف عنها عبء العمل المنزلي          الخدمات المساعدة     أن توفر  ]1990[ يرى حطب   

إلى المرأة العاملة ، إلى إيجاد فرص عمل مالئمة للمرأة ،إلـى مسـاعدة              ، فمن تغيير نظرة الرجال      
الرجل للمرأة في العمل المنزلي ، إلى ازدياد عدد دور الحضانة و ريـاض األطفـال ، و تحسـين                    
الخدمات في هذه الدور، إلى ضمان حق المرأة بالعودة إلى العمل بعـد إجـازات الـوالدة و تربيـة       

ل هذه األمور تلعب دوراً     ك. نة باألدوات المنزلية الحديثة التي تتطلب جهداً أقل         األطفال ، إلى االستعا   
 .تساعد في جذب المرأة للمساهمة بالنشاط االقتصادي خارج المنزلمهماً و

 
يمكن للنقابات التنظيمية    انه   ]1990 [ يذكر عزام  :حاجات النساء  دور النقابات في معالجة مشاكل و      -6

 كمـا يمكنهـا   فرص عمل متساوية مع الرجل ،        اجتماعية تضمن للنساء     سياسةالمساعدة على تطبيق    
،وتساوي األجـر   مساعدة المرأة في تصفية كل أشكال التمييز المسلط ضدها في مجال اختيار المهنة              

 .مطالب العمل العادلة للنساءغيرها من لقاء نفس نوع العمل ،و

 

  معوقات عمل المرأة 7.3

 
 مجموعـة مـن      على العمل ، إال أن هنـاك       ةد من الدوافع التي تشجع المرأ     بالرغم من وجود العدي   
 . تعترض خروجها إلى سوق العملتية التي تحد من نسبة مشاركتها والذاالمعيقات الموضوعية و

 :المعيقات الموضوعية و تتمثل في : أوالً

 
الرجـل فـي االلتحـاق      هذا بدوره يسبب عدم مقدرة المرأة على منافسة         و" التدريب،نقص التعليم و  *

 ]1998مركز شؤون المرأة ، [."بفرص عمل تتطلب تدريباً و تأهيالَ الئقاً
 
علـى االمتيـازات    أن حصول الرجل    ] 1990[ ،يرى حطب  نظرة الرجل من عمل المرأة    مواقف و *

أن نظرة الرجل    ]1990[ حمود  يرى كما ،الشخصية سيصبح صعباً في ظل عمل المرأة خارج المنزل        
دة المرأة في األعمال المنزلية     المنزلي كعمل ال يالئم طبيعة الرجال تدفعه إلى عدم مساع         العمل  الى  
 .العمل بين متطلبات األسرة وقرعاية األطفال، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على التوفيو
 
بان دور   ]2000[، و يرى المجيدل     التقاليد التي ال تسمح بإمكانية االختالط بالجنس األخر       العادات و *

 .رعاية األطفال المرأة في ظل العادات والتقاليد يقتصر على البيت و
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إضافة إلى أن القيود التقليدية المفروضة على حرية المرأة في التنقل و الحركة ،من القريـة إلـى                  "
 ]1998مركز شؤون المرأة،.["المدينة مثالً،تقف حائالً أنمام التحاقها بفرص العمل المتاحة خارج البيت

 
 تتمكن   هناك العديد من المهن التي تقتصر في غالبيتها على الرجال، إذ ال            ":المهن و األعمال  طبيعة  

المحـاجر ، والسـياقة     األعمـال العمرانيـة و    خاصة المهـن الشـاقة ك     المرأة من االلتحاق بها و    
قـوانين و تشـريعات     ال أن ]2000[ Siddiquiكما ويـرى    . ]  1998مركز شؤون المرأة ،     [."العمومية

ي تعب و جهد للمرأة من جهة كما  ،إذ ينطوي على هذا العمل الليل       بتشغيل المرأة ليالً    ال تسمح  ملالع
 . رعاية األطفال من جهة أخرىضرار اجتماعية تؤثر على األسرة وأوينطوي على 

 
ليهـا نظـرتهم    ينقلـون إ   يديرها الرجـال و    التي غالباً ما  و "أسباب ترتبط بالمؤسسات المستخدمة،   *

يعاملونها في ضوء هذه النظرة كعدم ثقة الرجل بمؤهالتها و مقـدرتها علـى              لى المرأة و  الخاصة إ 
 ]1990حمود،[ ".تحمل مسؤوليات كبرى

 
 :أسباب ذاتية نفسية تتمثل في : ثانياً 

 

بشكل عام من عدم الثقة      ما زالت تعاني     - وإن اختلفت طبيعتها بين البلدان     -شخصية المرأة التي  * "
ر إلى العمل على أنه حالة اضطرارية، إذ أن الهدف األول لها يتركز في حياتهـا  هي تنظبالنفس، و 
 ]1990حمود، [".الزوجية

 
( تتمثل في الصورة النمطيـة     معيقات تقدم المرأة إلى المستويات القيادية     أن  ] Lips ]1991يرى  و *

Stereotype (  ، آخـر ذكوريـاً ال     وعلى فكرة أن هناك عمالً أنثويا       و التي تقوم    المرسومة للمرأة
إن حققت نجاحاً فهو     الرجل و  تصلح المرأة للقيام به ، حيث أنها تفتقر إلى الكفاءة فهي أقل كفاءة من             

كما تقوم هذه الصورة النمطية على عدم قـدرة          . و كفاءتها في العمل    ليس لقدرتها  إلى الحظ و   عائد
 بالمنافسـة   الذكورية ، فالرجل يتصـف    المرأة على القيادة ، إذ تعتبر أن القيادة تحتاج إلى الصفات            

لدى المرأة فهي ضعيفة وال تمتلـك       هي صفات غير متوافرة     والحزم والثقة والعقالنية ، و    التحدي  و
 .تقنيةمهارات وقدرات قيادية علمية و
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 :Recruitment اجتذاب الموارد البشرية 8.3

 
 المؤهلين و استقطابهم للتقدم بطلبات      تتضمن وظيفة الحصول على الموارد البشرية البحث عن األفراد        
 .عمل للمنظمة لملئ شواغر قائمة أو يتوقع شغورها في المستقبل 

 

 :  مصادر الحصول على الموارد البشرية 1.8.3

 
 :تختلف مصادر القوى العاملة حسب طبيعة الوظيفة و نوعها، وتشمل 

عنـدها  ياسة الترقية من الـداخل و  قد تنتهج المنظمة س":Internal Sourcesالمصادر الداخلية -1
 آخر تتبعه   هناك أسلوب و"،  ] 79،ص2000أبو شيخة ،  .["تلجأ إلى مواردها البشرية لملئ الشواغر القائمة        

تأهيلهم لشغل وظائف بمهام أكبر في داخل المؤسسـة   لديها ونهو تدريب العامليبعض المؤسسات و  
 ]115،ص1998جامعة القدس المفتوحة ،.[ "
 

أن هناك  ]Noe ]1999  يذكر:Employment Agencyاالستخدام أو مكاتب التوظيف وكاالت -2
عادة  لعمال، و  مكاتب استخدام عامة تشرف على إدارتها الحكومة من خالل الجهة المعنية بالعمل و            

هناك مكاتب استخدام خاصة تقـدم خـدماتها مقابـل    لمكاتب خدماتها مجاناً للجمهور،وما تقدم هذه ا  
  .إما من كليهماها إما من طالب العمل وإما من صاحب العمل ووم تتقاضارس

 
 تقوم العديد مـن الجامعـات و المعاهـد    ":Colleges and Universitiesالجامعات المعاهد و-3

الطالب الراغبين بالعمل   تحتفظ هذه المكاتب بملفات     ، و بإنشاء مكاتب لتوظيف الطالب بعد تخرجهم       
 ]Noe,1999,p167[."لتي لديها شواغرسات اتقوم بعرضها على المؤسو
 
قد تلجأ المنظمات إلى ممثلـي النقابـات لمسـاعدتها فـي     ": Trade Unionsالنقابات العمالية -4

الحصول على العدد المطلوب من العاملين بخاصة أولئك الذين تعتبر عضويتهم في النقابة أساسـاً               
 ]80،ص2000أبو شيخة ،["لتوظيفهم 

 
 ]Noe,1999,p165[.المجالتوف اإلعالن في الصح-5
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 : Selectionعملية االختيار  2.8.3

 

 : و أهدافها ر مفهوم عملية االختيا1.2.8.3

 

االختيار هو انتقاء أفضل األشخاص المرشحين وأكثرهم صالحاً لشغل الوظيفة المطلوبـة و ذلـك               "
عمـل حيـث تـتم      لبين متطلبات ا  ريق المقارنة بين صفات األفراد وخصائصهم وخبراتهم و       عن ط 

جامعة القدس المفتوحة    .[ ."أنسبهم للقيام بالعمل المطلوب   لفرز بين المرشحين ألخذ أفضلهم و     االمفاضلة و 
 ]122،ص1998،
 

الطلب فـي   عيين تأتي لتحقيق التوازن بين العرض و      الت أن عملية االختيار و    ]2000[ويرى أبو شيخة  
التوافـق بـين واجبـات       عادة إلـى تحقيـق       تهدف هذه العملية  عملية تخطيط الموارد البشرية ، و     

 تحقق شعور   خبرات المتقدم لها ، حتى إذا ما روعي ذلك        ت وقدرات و  مؤهالومسؤوليات الوظيفة و  
 . بالتالي انخفاض في تكلفة األداءبالرضا لدى الفرد ، وتحقق أداء جيد للمنظمة و

 

 : أهمية عملية االختيار  2.2.8.3

 المناسب في الوظيفة المناسبة، التـي       ار تدفع باتجاه وضع الشخص    االختييرى أبو شيخة أن عملية      
 بالعمل،  باإلضافة إلى     االستقراربالراحة و   و بالتالي سيشعر   مؤهالتهتتناسب مع خبراته وقدراته و    

تيار الشخص المناسب ووضعه في وظيفة تتناسب وخبراته ومؤهالته يضمن إنتاجية عاليـة،             ن اخ أ
 .استمراره في المنظمة قائماً وويجعل أمر تدريبه سهالً 

 
 :تتمثل أهم الطرق المستخدمة في االختيار في :  طرق االختيار 3.2.8.3 

يعتبر وثيقة رسمية بصفتها مصدراً للمعلومات عن و" :Application Formsطلب التوظيف  :أوالً
س جامعـة القـد   .[تعتمـد عليـه أكثـر المؤسسـات عنـد االختيـار            و الشخص المتقـدم للوظيفـة،    

 المتقدم فهو   نإذ يعتبر من أهم المصادر للحصول على المعلومات األولية ع         " ،   ]125،ص1998المفتوحة،
أبـو   .["خبراته السابقة    و تأهيله العلمي وضعه االجتماعي و  يتضمن معلومات تتعلق بشخص المتقدم و     

 ]86،ص2000شيخة ،
 
ـ ": Employment Testاختبارات التوظيف  :ثانياً ت ومهـارات المتقـدمين   درا تستخدم لقياس ق

ن التحيز الشخصي للطرف    هي تهدف عادة إلى الحد م      العاملين المزمع ترقيتهم، و    النتقاءللوظائف،و
ـ        المقابل ،إذ تعطي الدور األساسي للقدرات        أبـو شـيخة    .[ ر"االمهارات كمـا تبينهـا نتـائج االختب

 ]86،ص2000،
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من الناحية العملية تلجأ المنظمـات       تقسيمها ، و    لألسس المختلفة في   تتعدد أنواع االختبارات طبقاً   و

 :إلى واحد أو أكثر من االختبارات التالية 
هي من أسهل أنواع االختبارات ، و تتضمن الطلـب  و:"  Achievement Testاختبارات األداء *

أو من المتقدم أداء الواجبات التي سيكلف بها عند شغل الوظيفة مستقبالً ، كالطباعة على الحاسوب                
 .]89،ص2000أبو شيخة ،.["إعداد رسوم هندسية 

 
 القدرات بقصد التعرف علىو تستخدم ":  Cognitive Ability Testاختبارات القدرات العقلية * 

، ، القدرة على التفكير واالستنتاج    التعبير و القدرة على التعلم  : المختلفة للمتقدمين، وأهم هذه القدرات    
 ]Noe,1999,p196[." ف الجديدة، القدرة على تحليل المشكالتة على التكيف مع المواقالقدر

 
 يهدف هذا النوع من االختبـارات معرفـة بعـض    ":Personality Testاختبارات الشخصية * 

حجم انجازه فـي    م ، طباعه ، ميوله ، مدى تكيفه واندماجه في الوظيفة و           الصفات الشخصية للمتقد  
 ]Noe,1999,p196[. "العمل 

 
 النوع من االختبارات مدى رغبـة   يقيس هذا" : Interest Testيول الشخص للعمل اختبارات م*
جامعـة القـدس المفتوحـة      .[ "مدى درجـة انسـجامه معـه      للقيام بالعمل الذي سيسند إليه و     ميل الفرد   و
 ]133،ص1998،
 

 بـين  هي عبارة عن حوار أو مناقشـة و ":Employment Interviewsمقابالت التوظيف : ثالثا
 ]Noe,1999,p192[. "مهارات المتقدم للوظيفةعلومات عن خبرات و أو أكثر بهدف جمع مطرفين

 
  التدريب المهني و التقني9.3

 

ماج المرأة  يستند إد دون مشاركة المرأة في بنائها،و    قاصرة  تبقى منقوصة و  إن عملية التنمية الشاملة     "
ائل عديدة ويرتبط بعوامـل مختلفـة،        العمل المنتج إلى وس    تمكينها من مزاولة  في عملية التنمية، و   

 . ]2001مجيدل ،[ "التأهيل المهني من بين أهم تلك الوسائلويأتي التعليم و
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  مفهوم التعليم و التدريب المهني و التقني 1.9.3

 
و مجموعـة  التدريب المهني بأنه عملية تستهدف حصول الفـرد أ        واإلعداد   ]2003[عرف المصري   

االتجاهات أو تزويده بها أو تطوير ما يتوافر لديـه          والمعارف والمعلومات و  األفراد على المهارات    
خبراته وسلوكه ، ليصبح قادراً على القيام بجزء من عمـل أو            ا ، بشكل يؤدي إلى تغيير أدائه و       منه

 .بموجب معايير معتمدة بشكل مناسب وبعمل متكامل أو بمجموعة من األعمال 
المهـارات  إكساب الفـرد المعرفـة و     مخططة تهدف إلى     و مةكما عرف التدريب بأنه جهود منظ     "

 ]Noe,1999,p208[ ".الالزمة لتمكينه من أداء وظيفته بنجاح

 
 : أهداف التدريب 2.9.3

 

ألسـاليب المتطـورة ألداء     بات ذات العالقة بوظيفتـه و     يهدف التدريب إلى تزويد الفرد بالمعلوما     "
لفرد بالمهارات الالزمة التي تمكنه من إنجاز وظيفتـه         كذلك تزويد ا  يفية ، وظال همسؤولياتواجباته و 

 ]262،ص2000أبو شيخة ،[. "بأقل جهد ممكن
 

 دوراً بارزاً في تمكين وزيادة فرصتها في         يلعب تأهيلها أن تدريب المرأة و    ]2000[ ويرى أبو شيخة  
لتكافؤ الفرص في   المشاركة والتنمية، إذ أن تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب هو القاعدة األساسية             

العمل بين المرأة والرجل، كما أن تهيئة هذه الفرصة أمام المرأة يساعد على تأكيد ذاتهـا ويـدعم                  
 .قدراتها على ممارسة األعمال التي كانت مقصورة على الرجال
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 الفصل الرابع
 

 منهجيتهاوالدراسة طبيعة 

 
أداة الدراسة ، صـدق و ثبـات األداة       الدراسة، عرضاً لمنهجية الدراسة ،مجتمع      يتناول هذا الفصل  

 .،إجراءات الدراسة ، عينة الدراسة
 

  منهجية الدراسة 1.4

 

 .ألنه يالئم طبيعة الدراسة وأهدافها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 

  مجتمع الدراسة 2.4

 
ية في سـوق العمـل      متطلبات المشاركة النسائ  بناء على أهداف الدراسة المتمثلة في التعرف على         

الفلسطيني والعوامل التي تقف وراء هذه المشاركة فقد اشتمل مجتمع الدراسة على الفئـات الثالثـة        
 :التالية
فئة خريجات الجامعات و المعاهد المحلية العامالت من مختلـف التخصصـات و البـالغ                •

 . عاملة34,661عددهن 
ت من مختلف التخصصات و البـالغ       فئة خريجات الجامعات و المعاهد المحلية غير العامال        •

 . عاطلة عن العمل12,558عددهن 

 . مشغل 71,407فئة المشغلين للخريجين من مختلف القطاعات االقتصادية والبالغ عددهم  •

 

  أداة الدراسة3.4

 

تم بناء ثالث استبانات صممت الستطالع أراء كل من الخريجات العامالت والخريجات العـاطالت              
 سنة دراسية فأكثر ، ومشغلي الجامعات والمعاهـد الفلسـطينية،وقد تـم             14هين  عن العمل ممن أن   

 .االستفادة من األدبيات والدراسات ذات العالقة في صياغة هذه االستبانات
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 )A (العامالت : ريجات الجامعات و المعاهد المحليةاستبانه خ :1.3.4

عاهد العامالت في السوق المحلية ، وقـد        استهدفت هذه االستبانة عينة من خريجات الجامعات والم        
 :اشتملت على ثالثة أفسام

 :اشتمل هذا القسم على البيانات الشخصية للعامالت و التي شملت: القسم األول* 
العمر،مكان السكن، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، مجـال التخصـص وعـدد الـدورات              (

 .لقة بالعمل ، باإلضافة إلى البيانات المتع) التدريبية
 

اشتمل هذا القسم على أسئلة متعلقة بالعوامل التي كانت وراء المشاركة في سـوق              : القسم الثاني   * 
 . العمل

 
 .اشتمل على المؤهالت والقدرات التي ساعدت العامالت في دخول سوق العمل: القسم الثالث* 
 

 ) B(العاطالت : ريجات الجامعات والمعاهد المحليةاستبانه خ :2.3.4

استهدفت هذه االستبانة عينة من خريجات الجامعات والمعاهد العاطالت عن العمل، وقـد اشـتملت       
 :على قسمين

 :اشتمل هذا القسم على البيانات الشخصية للعاطالت عن العمل والتي شملت: القسم األول * 
 الـدورات   العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، مجال التخصـص وعـدد           (

 .، باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بالعمل ) التدريبية
 

 "ممن سبق لهـن العمـل     "اشتمل هذا القسم على عدد من األسئلة تتعلق بالعاطالت          : القسم الثاني   * 
،حيث تناول العوامل التي ساعدت العاطالت ممن سبق لهن العمل في الحصـول علـى الوظيفـة                 

 .ت إلى ترك تلك الوظيفةالسابقة ، واألسباب التي أد
 

، " ممن لم يعملن مسـبقا    "اشتمل هذا القسم على عدد من األسئلة تتعلق بالعاطالت          : القسم الثالث   * 
حيث تم عرض أسئلة للتعرف على المتطلبات والمؤهالت التي حال عدم امتالكهـا دون حصـول                

لعاطالت بطلب للحصول على    العاطالت على وظيفة ، باإلضافة إلى العوامل التي حالت دون تقدم ا           
  .وظيفة 
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  )C(ستبانة المشغلينا: 3.3.4

استهدفت هذه االستبانة عينة مشغلي خريجات الجامعات والمعاهد في السوق المحلية، وقد اشـتملت              
 :على ثالث أقسام 

 : الشخصية للمشغلين والتي شملتتاشتمل هذا القسم على البيانا: القسم األول* 
 .، باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بالعمل)، والمستوى التعليميالعمر، الجنس(
 

 .اشتمل هذا القسم أسئلة تتعلق بمعايير التعيين التي تعتمدها المؤسسات الفلسطينية  : القسم الثاني* 
 

األسباب التي تؤثر سلباً على توظيف ومشاركة المرأة في المؤسسـات            أسئلة حول :القسم الثالث   * 
 .الفلسطينية

 كما اشتمل على أسئلة مفتوحة حول معايير التعيين للخريجات والتخصصات التي تساعد في فرص              
  .توظيف المرأة في المؤسسات الفلسطينية

 

 الخماسي  Likert Scaleأعطيت عبارات أسئلة االستبانات الثالث وزناً مدرجاً وفقاً لسلم ليكرت *
 :وتم تقدير درجة أهمية العبارة كالتالي

 .لالستجابة أوافق بشدة ) 5(تعطى القيمة الرقمية  -1
 .لالستجابة أوافق ) 4(تعطى القيمة الرقمية  -2
 .لالستجابة ال أعرف) 3(تعطى القيمة الرقمية  -3
 .لالستجابة أعارض) 2(تعطى القيمة الرقمية  -4
 .لالستجابة أعارض بشدة) 1(تعطى القيمة الرقمية  -5
 

 صدق أداة الدراسة    4.4

 
بالنسبة لصدق األداة فقد تم التأكد من أن المقياس الذي استخدم يقيس فعالً ما ينبغي أن يقاس إذ تـم                    

ة من المحكمين مـن ذوي االختصـاص        على مجموع التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها        
اتهـا للمجـال الـذي      مالئمة فقر ة بنائها من حيث وضوح عباراتها و      الخبرة للنظر في مدى سالم    و

 كما تم توزيع االستبانات علـى       .قد تم تعديل األداة بناء على مالحظات المحكمين         ج تحته ، و   تندر
 . عينة استطالعية من مجتمع الدراسة للتعرف على مدى فهم العبارات واأللفاظ المستخدمة
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  ثبات أداة الدراسة   5.4

 
 0.79)(حيـث بلغـت قيمتـه      لفـا معامل االتساق الداخلي كرونباخ أ    تم اختبار ثبات األداة باستخدام      

، أما بالنسبة الستبانه العـاطالت فقـد بلغـت قيمـة            لمشغلينا  الستبانه )0.72(الستبانه العامالت و  
  مسـبقاً   لـم يعملـن    ممن للخريجات )0.90(و،للخريجات ممن سبق لهن العمل     )0.83(كرونباخ ألفا 

 استخدامها لقياس محددات  ولة تبرر   وتشير هذه النتيجة إلى أن األداة تتمتع بدالالت صدق وثبات مقب          
 .متطلبات مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني و

االختبار هو إمكانية الحصول على البيانات نفسها عند إعادة الدراسة باسـتخدام            إن الهدف من هذا     
 .أداة الدراسة نفسها في ظل نفس الظروف

 
  إجراءات الدراسة6.4

 في صياغتها النهائية وزعت على أفراد العينـة وتمـت متـابعتهم             بعد إعداد االستبانات وتجهيزها   
لتعبئها ومراجعتهم للحصول عليها، باإلضافة إلى توزيع استبانات أكثر من العدد المطلـوب لـذلك               

 .%100كانت نسبة االسترجاع إلى التوزيع 
 

 عينة الدراسة  7.4

 
الخاص بتحديد حجم العينة    ) 1998 ،   388-384سيكاران،ص( عينة الدراسة وفقاً لجدول      ديدتم تح 

، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقـة العينـة الطبقيـة            3بناء على حجم المجتمع األصلي للدراسة       
(  ، حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالث طبقات Stratified Random Samplingالعشوائية 

م اختيار عينة من كل طبقة بحيـث        ومن ثم ت  ) الخريجات العامالت، الخريجات العاطالت،المشغلين   
وقد تم تقسيم العينة على محافظات الضـفة         .تكون العينة في مجملها ممثلة ألفراد مجتمع الدراسة         

العامالت  الغربية وفقاً للتوزيع النسبي للعامالت والعاطالت والمشغلين في كل محافظة إلى مجموع           
 .والعاطالت والمشغلين على التوالي 

 
 
 
 

                                                 
 .مدخل بناء المهارات البحثية " طرق البحث في اإلدارة  " 388 ،ص1998سيكاران ،  3 3
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 )A(المعاهد المحلية العامالتنة خريجات الجامعات وعي: 1.7.4

  
 موزعـة   فأكثر  سنة دراسية  14العامالت ممن أنهين     الخريجات   تم اختيار عينة عشوائية طبقية من     

 . 383 حجمها والبالغبين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية 

بية تبعاً للتوزيع الجغرافـي     ويوضح الجدول التالي توزيع عينة الخريجات العامالت في الضفة الغر         
 .لمجتمع الدراسة 

 
   سنة فأكثر14 على مستوى تعليمي تالخريجات العامالت، الحاصالعينة التوزيع الجغرافي ل:)1.4( الجدول 

نسبة العامالت في آل محافظة إلى مجموع العامالت  عدد العامالت المحافظة
 حجم العينة في الضفة

 27 7 2366 جنين
 8 2 552 طوباس
 34 9 3139 طولكرم
 57 15 5092 نابلس
 12 3 1084 قلقيلية
 15 4 1321 سلفيت

 65 17 5993 رام اهللا و البيرة
 8 2 525 أريحا و األغوار

 65 17 6151 القدس
 27 7 2402 بيت لحم
 65 17 6037 الخليل
 383 100 34661 المجموع

 
 )B(العاطالت عن العملة  الجامعات و المعاهد المحليعينة خريجات :2.7.4

 فـأكثر   سـنة دراسـية    14 ممن أنهين    من الخريجات العاطالت  لقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية       
 عاطلة عن العمل، واشـتملت      379 حجمها   والبالغموزعة بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية       

اإلضافة إلى العاطالت ممن     ، ب  139هذه العينة على العاطالت ممن سبق لهن العمل والبالغ عددهن           
  .240لم يسبق لهن العمل والبالغ عددهن 

ويوضح الجدول التالي توزيع عينة الخريجات العاطالت في الضفة الغربية تبعاً للتوزيع الجغرافـي              
 .لمجتمع الدراسة 

 
  سنة فأآثر14مي اإلناث العاطالت عن العمل ،الحاصالت على مستوى تعليعينة التوزيع الجغرافي ل): 2.4(الجدول 

نسبة العاطالت في آل محافظة إلى مجموع  عدد العاطالت المحافظة
 حجم العينة العاطالت في الضفة

 47 13 1548 جنين
 12 3 403 طوباس
 42 11 1392 طولكرم
 76 20 2519 نابلس
 20 5 679 قلقيلية
 19 5 618 سلفيت

 39 10 1292 رام اهللا و البيرة
 4 1 135 أريحا و األغوار

 27 7 888 القدس
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 10 3 323 بيت لحم
 83 22 2760 الخليل
 379 100 12558 المجموع

 

  عينة المشغلين لخريجي الجامعات و المعاهد الفلسطينية من مختلف القطاعات االقتصادية3.7.4

 

ـ              اء باالعتماد على بيانات التعداد العام للمنشآت االقتصادية الصادر عن الجهاز المركـزي لإلحص
 مشغل ، ولذلك فقـد تـم        71,407الفلسطيني، فقد تبين أن عدد المشغلين في الضفة الغربية قد بلغ            

 مؤسسة موزعة تبعاً للتوزيع الجغرافـي لمجتمـع الدراسـة و            383 عشوائية حجمها    ةاختيار عين 
 :الموضحة في الجدول التالي

 

 المشغلينعينة التوزيع الجغرافي ل) :3.4(جدول 
نسبة المشغلين في آل محافظة إلى مجموع المشغلين  المشغلينعدد  المحافظة

 حجم العينة في الضفة

 57 15 10477 جنين
 8 2 1459 طوباس
 31 8 5361 طولكرم
 61 16 12403 نابلس
 19 5 3499 قلقيلية
 8 2 1629 سلفيت

 50 13 9179 رام اهللا و البيرة
 4 1 743 أريحا و األغوار

 34 9 6310 القدس
 31 8 5363 ت لحمبي

 80 21 14989 الخليل
 383 100 71407 المجموع

 

 ةئيا اإلحصالمعالجة 8.5

 

، وللتعرف على أهمية    SPSSتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية         
ومستوى الداللة لكـل فقـرة مـن    )  t(عوامل ومتطلبات المشاركة في سوق العمل استخرجت قيمة

 على محتواها إذا كان     يوافقون بمعنى أن أفراد العينة      ايجابيةرات األداة، حيث تكون فقرات األداة       فق
على ال يوافقون    أي أن أفراد العينة      سلبية ، وبالمقابل تكون الفقرات      0.05مستوى المعنوية أقل من     

  .  0.05محتواها إذا مستوى المعنوية أكبر من 
 

 One Way Analysis of(واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     )  T-test(كما استخدم اختبار

Variance( ًبهدف فحص مدى التفاوت في عوامل ومتطلبات المشاركة في سوق العمل تبعا، 
العمر،الجنس،مكان السكن،الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي،مجال التخصص، : للمتغيرات التالية

 . α =0.05 على الداللة اإلحصائية عند المستوىاالعتمادعدد الدورات التدريبية وذلك ب
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 الخامسالفصل 

 

 التحليل اإلحصائي

 

ألفراد العينة، باإلضـافة إلـى البيانـات         للبيانات الشخصية    وصفسيتم خالل هذا الفصل عرض      
 .المتعلقة بالعمل، كما وسيتم عرض و تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة وفرضيات الدراسة

باإلضـافة إلـى    ) t( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبـارات      وسيتم االعتماد على  
 .اختبار تحليل التباين األحادي 

 
  وصف للبيانات الشخصية لعينة الدراسة 1.5

 

  لعينة الخريجات العامالت والعاطالت عن العملوصف للبيانات الشخصية :1.1.5

 
 الفئة العمرية ويظهر من خالله أن النسبة األكبر         توزيع عينة الدراسة حسب   ) 1.5(يبين الجدول رقم  

عاماً، ثم  ) 30-26(عاماً،يليها الفئة العمرية    ) 25-20(من الخريجات العامالت هن من الفئة العمرية      
 سنة فأكثر هي األدنـى، كمـا        35عاماً، في حين كانت من بلغت أعمارهن        ) 35-31(الفئة العمرية 

 .عاماً) 25-20(ات الفئة العمرية تركزت البطالة في صفوف العاطالت ذو

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر): 1.5(جدول رقم 
 

العاطالت ممن سبق لهن  العامالت
 العمل

 العمر العاطالت ممن لم يسبق لهن العمل

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
20-25 121 31.6 51 36.7137 57.1 
26-30 102 26.6 48 34.566 27.5 
31-35 90 23.5 30 21.621 8.8 

 6.7 16 7.2 10 18.3 70  فما فوق35
 100 240 100 139 100 383 المجموع

 

يسكن في %) 62.4 (أن أكثر من نصف العامالت) 2.5( لمكان السكن فيبين الجدولةأما بالنسب
 .يسكن في المخيمات%) 3.1(يسكن في القرى، و%) 34.5(المدن ،و
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 توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن)2.5(جدول رقم 

 

العاطالت ممن سبق لهن  العامالت
 مكان السكن العاطالت ممن لم يسبق لهن العمل العمل

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 42.5 102 56 56 62.4 239 مدينة
 52.1 125 73 73 34.5 132 قرية
 5.0 13 10 10 3.1 12 مخيم

 383 المجموع
 100 139 100 240 100 

 
هن ) %55.1(أن نسبة األكبر من النساء العامالت)3.5( االجتماعية،فيظهر الجدولةأما بالنسبة للحال

 .متزوجات،و يعزى ذلك إلى رغبة الخريجات المتزوجات في المساهمة في دخل األسرة
 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية) : 3.5(جدول رقم  

 
العاطالت ممن سبق لهن  العامالت

 العمل
الحالة  العاطالت ممن لم يسبق لهن العمل

 جتماعيةاال
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 53.3 128 63.3 88 55.1 211 متزوجة
 42.4 101 32.4 45 40.2 154 عزباء
 0.3 8 4.3 6 3.9 15 مطلقة
 1.25 3 - - 0.8 3 غير ذلك
 100 239 100 139 100 383 المجموع

 

التي أكدت على أن اإلناث العازبات يتميزن ) 1982مصاروة ،(تتعارض هذه النسب مع دراسة 
 . بمعدالت مشاركة في القوى العاملة أعلى مقارنة مع اإلناث المتزوجات 

 
كما وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن أكثر من نصف الخريجات العاطالت هن متزوجات أيضاً، 

 . إلى انشغال المتزوجات بالواجبات األسرية وتربية األطفالويعزى ذلك 
 

 إلى أن النسبة األكبر مـن العـامالت و           التالي )4.5 (ل بالمستوى التعليمي يشير الجدو    قوفيما يتعل 
العاطالت حاصالت على درجة بكالوريوس ، بينما شكلت نسبة العامالت الحاصالت على درجـة              

 النسب المشاركة المتدنية للحاصالت على مسـتويات تعليميـة          فقط، وتعكس هذه  % 8.0الماجستير  
 .عالية 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي) : 4.5(جدول 

 
 

 
 
 

فقد شكلت خريجات كلية التجارة النسبة األكبر )  5.5(أما من حيث مجال التخصص يشير الجدول 
 و% 12ثم التربية % 16.8من إجمالي الخريجات العامالت، يليها خريجات كلية اآلداب % 32.7
لخريجات كلية % 4.7، و % 4.7للهندسة  % 7.4للعلوم ، و% 7.6للحاسوب ، و % 10.5

 .للصيدلة% 3.9الحقوق و 
 

الدورات التدريبية قبل التخرج للخريجات ) 6.5(فيما يتعلق بالدورات التدريبية فيظهر الجدول
اتي التحق بدورات العامالت والعاطالت عن العمل ، والذي يبين أن نسبة الخريجات العامالت اللو

 ساعدت هذه الدورات التدريبية في يتدريبية قبل العمل أكثر من الخريجات العاطالت وبالتال
 .حصول الخريجات العامالت على وظيفة

 عدد الدورات التدريبية قبل التخرج) : 6.5(جدول 

 

العاطالت ممن سبق لهن  العامالت
 لعملالعاطالت ممن لم يسبق لهن ا العمل

 عدد الدورات
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 69.6 167 65.9 91 49.1 188لم التحق بدورات 
1-4 155 40.5 41 29.7 56 23.3 

 7.1 17 4.3 6 10.4 40  فما فوق5

 

إلى عدد الدورات التدريبية للعامالت و العاطالت بعد التخرج والذي يظهر ) 7.5(كما يشير الجدول
 .لعامالت التحقن بدورات تدريبية أكثر من الخريجات العاطالت عن العملأن الخريجات ا

 عدد الدورات التدريبية بعد التخرج) : 7.5(جدول 

 

العاطالت ممن سبق لهن  العامالت
 العاطالت ممن لم يسبق لهن العمل العمل

 عدد الدورات
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 61.9 149 48.6 67 42 160لم التحق بدورات 
1-4 159 42 51 37.0 75 31.4 

 6.7 16 14.5 20 16 64  فما فوق5

 

من أفراد العينة % 30أن ) 8.5(أما بالنسبة للدورات التدريبية للعامالت أثناء العمل فيبين الجدول 
 5التحقن بـ % 30.3دورة تدريبية، و) 4-1(التحقن بِـ.% 39لم يلتحقن بدورات تدريبية ، و

العاطالت ممن سبق  العامالت
 لهن العمل

العاطالت ممن لم يسبق 
 لهن العمل

المستوى 
 التعليمي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 23.3 56 23.7 33 22.5 86 دبلوم

 74.2 178 74.1 103 69.5 266 بكالوريوس
 2.5 6 2.2 3 8 31 ماجستير
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دورات تدريبية فأكثر، وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المشغلين بعقد الدورات التدريبية للعامالت 
 .في مؤسساتهم وبالتالي زيادة إقبال الخريجات العامالت على الدورات التدريبية 

 عدد الدورات التدريبية أثناء العمل): 8.5(جدول 

 
 نسبة المئوية ال العدد  عدد الدورات التدريبية أثناء التخرج 

 30 114 لم التحق بدورات 
1-4 151 39.7 

 30.3 115  فما فوق5

 

  للبيانات الشخصية لعينة المشغلينوصف :2.1.5

توزيع عينة المشغلين حسب الفئة العمرية و يظهر من خاللـه أن النسـبة              ) 9.5(يبين الجدول رقم    
-39(للفئة العمريـة      % 31.6 يليها    عاماً، 40تزيد أعمارهم عن    %) 70.4(األكبر من المشغلين    

،و قد بلغت نسـبة مـن تتـراوح    %17.0عاماً  والبالغة ) 30-34(عاماً ، يليها الفئة العمرية  ) 35
 % .10.7عاماَ ) 25-29( أعمارهم ما بين 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر): 9.5(جدول رقم 

 
 النسبة المئوية  العدد  العمر 

29-25 41 10.7 
34-30 65 17 
39-35 121 31.6 

 40.7 156  فما فوق40

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ): 10.5(جدول رقم 

 
 النسبة المئوية  العدد  الجنس 
 84.3 323 ذآر
 15.7 60 انثى

 
من المشغلين هم من حملة %) 66.2(أن ) 11.5(وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فيالحظ من الجدول 

لحملة الدبلوم ، في حين بلغت %) 12.8(،ثم %)19.9(يوس ، يليها حملة الماجستيرشهادة  البكالور
 %) . 1.0(نسبة المشغلين من حملة شهادة الدكتوراه 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي) : 11.5(جدول 

 
 النسبة المئوية  العدد  المستوى التعليمي

 12.8 49 دبلوم
 66.1 253 بكالوريوس

 21.1 81 ستيرماج
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 بعمل الخريجات العامالت والخريجات ممن سبق لهن العمل للبيانات المتعلقة وصف: 3.1.5

 
اإلطار القانوني للمؤسسة،القطاع االقتصـادي،     ( شملت البيانات المتعلقة بعمل الخريجات العامالت     

 نات المتعلقـة بعمـل    في حين شملت البيا   ). الرتبة الوظيفية للعامالت، مكان العمل، ،الدخل الشهري      
اإلطار القانوني للمؤسسة، القطاع االقتصادي، تطـابق       (الخريجات العاطالت ممن سبق لهن العمل       

 .التخصص مع مجال العمل
 : وصف مختصر لكل منها وفق النتائجيوفيما يل

 
نـة  التالي الى أن غالبيـة أفـراد العي       ) 12.5(بالنسبة لإلطار القانوني للمؤسسة، يشير الجدول رقم        

لمن سبق لهن العمل عملن في مؤسسات القطاع الخاص ، يليه القطاع            %43.9للعامالت و   % 62.7
 . لمن سبق لهن العمل % 36.7للعامالت و% 22.2العام 

 
النسب المئوية للخريجات العامالت و العـاطالت نحـو االطـار القـانوني للمؤسسـة التـي                 ): 12.5(جدول رقم   

 عملن بها/يعملن

 
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد ونياالطار القان العاطالت ممن سبق لهن العمل العامالت

 36.7 51 22.2 85 العام
 43.9 61 62.7 240 الخاص

 11.5 16 9.4 36 محلية/ملكية غير حكومية 
 7.9 11 5.7 22 أجنبية/ملكية غير حكومية 

 

 )13.5(اطالت ممن سبق لهن العمل ، يشير الجـدول        أما بالنسبة للقطاع االقتصادي للعامالت و الع      
إلى أن قطاع الخدمات استحوذ على الجزء األكبر من القوى العاملة األنثوية ، و هذا ما أكدته                  التالي

من العـامالت يعملـن فـي قطـاع         %) 30.1(، إذ يشير الجدول إلى أن       ) 1999طراونة،(دراسة  
لقطاعي الصحة و الخدمات على التوالي،      % 9.4و  % 9.2يليه  %) 16(التجارة، يليه قطاع التعليم     

 .في النقل % 0.3في حين كانت نسبة األدنى للمشاركة
عملن في قطاع التعليم ، يليه مباشرة قطاع        % 39.6كما يبين أن النسبة األكبر ممن سبق لهن العمل          

 %.4.3، ثم الصحة % 22.3التجارة 
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 جات العامالت نحو القطاع االقتصادي للمؤسسة التي يعملن بهاالنسب المئوية للخري): 13.5(جدول رقم 

 
 القطاع االقتصادي العاطالت ممن سبق لهن العمل العامالت

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
 2.2 3 2.6 10 صناعة
 0.7 1 3.4 13 زراعة
 22.3 31 30.1 115 تجارة
 2.9 4 5.2 20 انشاءات
 4.3 6 9.2 35 صحة
 39.6 55 16 61 تعليم
 0.3 1 0.3 1 نقل
 9.0 36 9.4 36 خدمات
 28.1 39 23.8 91 غير ذلك

 

، توجهت الباحثـة إلـى سـؤال         وللتأكيد على تدني حجم المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار         
 )14.5(العامالت عن الرتبة الوظيفية ، فكانت اإلجابات على النحو المبين في الجدول رقم 

 
 النسب المئوية للعامالت نحو الرتبة الوظيفية) : 14-5(جدول

 
 النسبة المئوية العدد الرتبة الوظيفية
 9.4 36 مدير عام
 27.6 106 رئيس قسم
 63 241 موظف عادي
 100 383 المجموع

 
 لدرجـة % 63يبين الجدول السابق أن نسبة العامالت تقل كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية ، إذ بلغت               

لرتبة مدير عام ، وتعكـس      % 9.4لدرجة رئيس قسم ، بينما كانت األدنى        % 27.6موظف ، يليها    
هذه النسب التمييز ضد النساء في مجاالت التعيين والترقية ، وبالتالي إقصاء المرأة عن مواقع صنع                

 .القرار 
 

 التوظيف والترقيـات    تتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي أكدت على التمييز ضد النساء في            
 .واالستفادة من العالوات، وعدم العدالة في توزيعهن على الدرجات الوظيفية المختلفة

 
لمعرفة مكان عمل الخريجات تم سؤالهن عن مكان العمل فكانت اإلجابات على النحو المبين فـي                و

 :التالي) 15-5(الجدول 
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 ت نحو مكان العملالنسب المئوية للخريجات العامال): 15-5(جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد مكان العمل
 88.5 339 مدينة
 11.0 42 قرية
 0.5 2 مخيم

 
يعملـن فـي    % 11يعملن في المدينة ، و    % 88.5يالحظ من الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة       

يجين يكـون   القرية وهذه نتيجة متوقعة إذ أن التمركز األكبر للمؤسسات و القطاعات المشغلة للخر            
 .في المدن

 

تم السؤال عن الدخل الشهري فكانت اإلجابات على النحو           للعامالت الدخل الشهري ولمعرفة مقدار   
 :التالي) 16-5(المبين في الجدول 

 النسب المئوية للعامالت نحو الدخل الشهري بالشيكل) : 16-5(جدول

 
 النسبة المئوية  العدد  الدخل الشهري

500-999 41 10.7 
1000-1999 159 41.5 
2000-2999 134 35 
3000-3999 38 9.9 
 2.9 11  فما فوق4000

يتراوح مقدار الدخل الشـهري لهـن مـا         % 41.5يالحظ من الجدول السابق أن غالبية العامالت        
 4 في حين كانت األدنى للواتي يتقاضين        2999-2000للفئة  % 35 شيكل ، يليها     1999-1000بين

،  وتعكس هذه النسب تدني مستوى األجور التي تتقاضـاها           %2.9ق حيث بلغت    أالف شيكل فما فو   
 .العامالت، و ذلك نتيجة لوضعها في مناصب و درجات وظيفية دنيا 

 
وبالنسبة لتطابق تخصص العاطالت ممن سبق لهن العمل مع مجال العمل، تشـير البيانـات فـي                 

 .طالت عملن سابقاً في مجال تخصصهنأن أكثر من نصف العا) 17.5(الجدول التالي جدول رقم 
 

 مجال العملالنسب المئوية للعاطالت ممن سبق لهن العمل حول تطابق التخصص مع ):17.5(جدول 

 
 في غير مجال التخصص العمل في مجال التخصص

 النسبة العدد  النسبة العدد 
96 69.1 43 30.9 
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  للخريجين المشغلة المؤسساتب للبيانات المتعلقة وصف :4.1.5
اإلطار القانوني للمؤسسـة، القطـاع      :  شملت البيانات المتعلقة بعمل المؤسسات المشغلة للخريجين      

تفضيل تعيين الخرجين على الخريجات ،عدد العامالت، وجود برامج تدريبية دوريـة             االقتصادي،
 .للعامالت

 
 :فيما يلي وصف مختصر لكل منها وفق نتائج الدراسة و

و كانـت    عن ذلـك     ن تم سؤال المشغلي   تعيين الخريجين على الخريجات،   ل تفضيل    هل هناك  لمعرفة
 : التالي) 18-5(إجاباتهم على النحو المبين في الجدول رقم 

 
 النسب المئوية آلراء المشغلين نحو تفضيل تعيين الخريجين على الخريجات): 18-5(جدول 

 النسبة المئوية العدد االجابة 
 36.6 140 نعم
 63.4 243 ال

 
ال يفضلون تعيين الخريجين على الخريجات، فـي حـين يميـل            % 63.4يبين الجدول السابق أن     

 .من المشغلين إلى تعيين الخريجين على الخريجات% 36.6
 
بمقارنة النتائج الواردة في الجدول السابق مع ما توصلت إليه الباحثة مـن خـالل النقـاش مـع                   و

ى من اإلجابات تتجه إلـى تفضـيل تعيـين الخـريجين علـى              ، وجدت أن الغالبية العظم    المشغلين
الخريجات، حيث يتضح هذا التفضيل في تدني نسبة التشغيل للخريجـات فـي مؤسسـات هـؤالء                 

 :التالي ) 19-5(المشغلين، كما يبينها جدول 
 

 )المشغلين(النسبة المئوية للعامالت في مؤسسات أفراد العينة ) 19-5(جدول

 
 ة المئويةالنسب العدد الفئة 

 62.6 236  فما دون5
5-9 81 21.1 

 17.2 66  فما فوق 10

 

أن أكثر من   ) 20.5( الجدول  التي تتبناها المؤسسات للعاملين لديها، يشير      وبالنسبة للدورات التدريبية  
 تدريبية للعامالت في مؤسسـاتهم      برامج دورية تبني  يؤكدون على   % 50.7نصف المشغلين تقريباً    

 .على عدم وجود مثل هذه البرامج التدريبية % 49.3 في حين يؤكد،
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 النسب المئوية للمشغلين نحو وجود برامج دورية تدريبية للعامالت): 20-5(جدول

 النسبة المئوية العدد االجابة 
 50.7 194 نعم
 49.3 189 ال

 

 

  : خاتمة2.4

ت التعليم لهن مـع احتياجـات       إن ارتفاع نسبة التعليم بين اإلناث ال يعني بالضرورة توافق مخرجا          
( سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة إذ من خالل ما سبق نالحظ انخفاض نسبة الخريجات              

من التخصصات العلمية والتقنية، وهذا بدوره أدى إلى وجـود فـائض مـن              ) العامالت والعاطالت 
معظم الخريجات فـي    خريجات تخصصات العلوم اإلنسانية وبرامج التربية ، وعليه فقد تركز عمل            

 .قطاع التجارة يليه قطاع التعليم وهو من القطاعات التقليدية لعمل النساء
كما ويالحظ أن النسبة األكبر من اإلناث العامالت متزوجات وربما يعود ذلك إلى رغبة المرأة 

 .المتزوجة في مساعدة زوجها والمساهمة في دخل األسرة 
 

اض نسبة البطالة بين اإلناث كلما زادت الفئة العمرية لهن ويمكـن            وفيما يتعلق بالبطالة يالحظ انخف    
إرجاع ذلك إلى حقيقة أن اإلناث في عمر أقل يملن إلى البحث عن العمل لإلسهام في دخل العائلة،                  

 .بينما يقل هذا الميول عندما يكبرن 
 

ع الخـاص يشـغل     وفي ظل النمو المتزايد في العرض من القوى العاملة يالحظ مما سبق أن القطا             
 .الغالبية العظمى من الخريجات مقارنة بالقطاعات األخرى، ويأتي القطاع العام في الدرجة الثانية

ولما يعانيه القطاع العام من البطالة المقنعة واإلنتاجية المتدنية واألجور المتدنية لـذا فـإن القـدرة                 
 ]2006لجعفري،ا [االستيعابية لهذا القطاع محدودة مقارنة مع القطاع الخاص

 
كما ويالحظ البيانات السابقة ضعف ثقة المؤسسات المشغلة بمؤهالت وقدرات المرأة علـى تحمـل            
المسؤولية ،ويستدل على ذلك من خالل تفضيل تعيين الخريجين على الخريجات كما أشارت إليـه               

ملين ،كمـا أشـارت     البيانات السابقة والمتعلقة بعدد العامالت في المؤسسة مقارنة بإجمالي عدد العا          
النتائج إلى تدني نسبة تمركز العامالت كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية  فهي تتمركز فـي المواقـع                 
التنفيذية وليس في مواقع اتخاذ القرار، وهذا بدوره يعكس التمييز ضدها في مجال التعيـين وفـي                 

 .ت كما أشارت إليه النتائجمجال الترقية ،والذي بدوره يؤثر على مستوى األجور فهو متدني للعامال
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كما ويالحظ أن حوالي نصف أفراد العينة من المؤسسات المشغلة للخريجات تتبنى تدريب العامالت              
بشكل دوري ،وذلك لما لهذه الدورات التدريبية من أهمية في اكتساب المهارات الجديدة التي تـؤثر                

ردود المـالي واالقتصـادي للمؤسسـة       ايجابيا على طرق العمل بما يضمن رفع كفاءة اإلنتاج والم         
 .المشغلة 

 
 فرضيات الدراسة تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة و3.5

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةتحليل : 1.3.5
 

 السؤال األول 1.1.3.5:
 ؟ في سوق العملالخريجات وراء مشاركة تقفالعوامل التي ما هي 

ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة لإلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرج
)t ( للعوامل التي كانت تقف وراء مشاركة الخريجات في سوق العمل مرتبة حسب 

 ) 21.5(األهمية في الجدول رقم 
 

 وراء مشاركة  تقف للعوامل التي كانت )t(المعيارية و قيمة المتوسطات الحسابية و االنحرافات ) : 21.5(جدول 

  في سوق العمل ريجاتالخ
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 000. 54.937 .581 4.63 اثبات و تأآيد الذات 
 000. 47.678 .661 4.61 اآتساب خبرة حياتية أوسع 

 000. 50.343 .622 4.60 الثقة العالية بالنفس
 000. 44.957 .673 4.55 العملالرغبة في النجاح في 

 000. 44.45 .736 4.54 الرغبة في المساهمة في دخل األسرة 
 000. 44.45 .659 4.50 الرغبة في تحمل المسؤولية 
 000. 31.788 .858 4.39 الحصول على مرآز اجتماعي

 000. 38.197 .707 4.38 القدرة على القيادة
 000. 24.288 .894 4.11 تشجيع األهل للعمل

 000. 15.209 1.038 3.81 مساعدة الزوج في تربية األطفال
القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل و 

 000. 17.599 .888 3.80 األسرة 

 000. 13.06 1.045 3.70 تشجيع الزوج للعمل
 000. 11.594 .952 3.56 النظم و التشريعات السائدة 

 000. 8.079 1.360 3.56 ملء أوقات الفراغ
 000. 9.511 1.010 3.49 توفر دور حضانة

 000. 3.781 1.149 3.22 قلة عدد أفراد األسرة 
 058. 1.902- 1.343 2.87 المعرفة الشخصية بصاحب العمل

 000. 10.966- 1.230 2.31 المحسوبية 
 000. 15.737- 1.114 2.10 االنتماء الحزبي و التنظيمي

 
ابي االفتراضي                  تم حساب الوسط الحسابي لقيا     اس أن الوسط الحس ذا  المقي رأة في سوق العمل ، و يفترض ه اس    M=3س العوامل التي آانت وراء مشارآة الم دل المقي الي ي  ، و بالت

 واملعلى مستوى مرتفع من األهمية لتلك الع) 5-3.1(على مستوى متوسط من األهمية، ومن ) 3(على مستوى متدن من أهمية تلك العوامل و) 2.9-1(من
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 أن هناك عدة عوامل ذاتية وأسرية، اجتماعية و اقتصادية ، باإلضافة إلـى      إلى السابق  الجدول يشير
 .عوامل تتعلق بالعالقة مع اآلخرين كانت تقف وراء مشاركة الخريجات في سوق العمل

 
،  التي كانت تقف وراء مشاركة الخريجات في سوق العمـل          ل أهم العوام  العوامل الذاتية  شكلت   وقد

 :وجاءت هذه العوامل مرتبة حسب االهمية على النحو التالي 
الرغبة  ،)4.60(، الثقة العالية بالنفس   )4.61(أوسع، اكتساب خبرة حياتية     )4.63( و تأكيد الذات   إثبات

الحصـول علـى مركـز      ،  )4.50(، الرغبة فـي تحمـل المسـؤولية       )4.55(في النجاح في العمل   
 .)3.56(ملء أوقات الفراغو ،)4.38(ة القدرة على القياد،)4.39(اجتماعي

 
 التي) Zeynep,2003b و )2003احمد،( ، )2003عسكر  ( منل كدراسةمع  نتيجة هذه الدراسة تتفق

 الرغبة في النجاح فـي العمـل      أن إثبات الذات والقدرة على تحمل المسؤولية والقيادة و        أكدت على   
 .لتي تدفع المرأة للمشاركة في العمل هي من العوامل اباإلضافة إلى الثقة العالية بالنفس

 
التي كانت تقف وراء مشاركة الخريجات في سوق العمـل فقـد             و تتعلق باألسرة  التيأما العوامل   

 :جاءت مرتبة حسب االهمية على النحو التالي
بـين   علـى التوفيـق      ة القدر ،)3.81(مساعدة الزوج في تربية األطفال    ،،)4.11(للعملتشجيع األهل   

 ثم قلـة    ،)3.49(حضانة دور   ر توف ،،)3.70( تشجيع الزوج للعمل   ،)3.80(لعمل و األسرة  متطلبات ا 
 .)3.22(األسرةعدد أفراد 

 
 ،) 4.54(كما تمثلت العوامل االقتصادية واالجتماعية في الرغبة في المساهمة فـي دخـل األسـرة              

 .)3.56(التشريعات السائدةالنظم وو
التي أكدت   ) 1982جويحان،(و) 1999طراونة،(و ) Nam,1992(كل من    مع دراسة     هذه النتيجة  تتفق

اتجاهات أرباب األسر هـي مـن       وعلى أن المساهمة االقتصادية و انخفاض متوسط دخل األسرة          
 .العمللالندماج في سوق  األسباب التي تدفع المرأة

 
صول علـى   أما العوامل التي قللت الخريجات العامالت من أهميتها كأحد العوامل المساعدة في الح            

االنتمـاء الحزبـي     :عمل والتي تعلقت بمجال العالقة باآلخرين فقد جاءت مرتبة على النحو التالي           
 .) 2.87(المعرفة الشخصية مع صاحب العمل  ،)2.31(المحسوبية،) 2.10(والتنظيمي
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 السؤال الثاني : 2.1.3.5

 ما المؤهالت و القدرات التي ساعدت الخريجات في دخول سوق العمل ؟
لهـذه  ) t(وقيمـة  لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        

 التالي) 22.5(المؤهالت والقدرات مرتبة حسب األهمية في الجدول 
 

 

 المؤهالت و القدرات التي ساعدت الخريجات في دخول سوق العمل) : 22.5(جدول
 

المتوسط  الفقرات
) t(قيمة  عيارياالنحراف الم الحسابي

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 000. 44.402 .625 4.42 المؤهل العلمي
 000. 28.364 .845 4.22 اجتياز المقابلة الشفهية

 000. 30.145 .758 4.17 القدرة على تحليل المشكالت المرتبطة بالعمل
 000. 24.799 .884 4.12 النجاح في اختبارات التوظيف

استخدام الكمبيوتر و االنترنت و الوسائل امتالك مهارات 
 االلكترونية المتقدمة

4.05 1.002 20.594 .000 

 000. 22.182 .908 4.03 انسجام التخصص مع الشواغر المتاحة
 000. 17.284 1.038 3.92 مهارات إتقان اللغة االنجليزية

 000. 18.168 .984 3.91 الخبرة العملية
ت النظرية المكتسبة أثناء القدرة على تطبيق المهارا

 التعليم في مجال العمل
3.84 1.067 15.474 .000 

 000. 10.919 1.118 3.62 التدريب و التأهيل قبل العمل
على ) 3(على مستوى متدن من أهمية تلك المؤهالت و) 2.9-1( ، و بالتالي يدل المقياس منM=3يفترض هذا  المقياس أن الوسط الحسابي االفتراضي 

 على مستوى مرتفع من األهمية لتلك المؤهالت و القدرات) 5-3.1(وى متوسط من أألهمية، ومن مست
 

 المؤهالت والقدرات التي ساعدت الخريجات في دخول سوق العمل          إلى السابق  الجدول تشير بيانات 
 : األهمية على النحو التالي ب مرتبة حس،وقد جاءت

القدرة على تحليـل المشـكالت المرتبطـة        ،) 4.22(الشفهيةاجتياز المقابلة   ،) 4.42( المؤهل العملي 
ـ ،) 4.12( النجاح في اختبارات التوظيـف       )4.17(بالعمل   تالك مهـارات اسـتخدام الكمبيـوتر       ام

 ،)4.03(انسجام التخصص مع الشواغر المتاحـة       ،) 4.05(واالنترنت والوسائل االلكترونية المتقدمة   
القدرة على تطبيق المهارات النظريـة      ،)3.91(الخبرة العملية ،) 3.92(اإلنجليزيةمهارات إتقان اللغة    

 ).3.62(قبل العمل ،التدريب )3.84(سبة أثناء التعليم في مجال العملالمكت
 

الخريجـات  إلى أن غالبية    ) 4.42(تعزو الباحثة حصول المؤهل العلمي على أعلى متوسط حسابي          
ذلك إلدراكهن  ، و ) درجة البكالوريوس (ي  حاصالت على مستوى تعليمي جامع    ) %69.5 (العامالت

 .لحقيقة أن المستوى التعليمي المتزايد يزيد من فرص الحصول على عمل 
 

التـي  )  1992مصاروة، ( و)Tally and Meir,2003 ( كل منتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة
 . القوى العاملةمشاركة اإلناث فيايجابي للمستوى التعليمي على ير مباشر وأكدت على أن هناك تأث
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 السؤال الثالث  :3.1.3.5

 ؟ السابق في الحصول على عمل فيالعوامل التي ساعدت العاطالت ممن سبق لهن العمل ما هي  
 لهـذه   )t(لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمـة            

 تالي ال)23.5(العوامل مرتبة حسب األهمية في الجدول 
 

 عما في السابقالعوامل التي ساعدت العاطالت ممن سبق لهن العمل على الحصول على ) : 23.5(جدول

 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

انسجام التخصص مع احتياجات المؤسسة التي آنت 
 000. 8.283 1.229 3.86 تعملين بها

ك مهارات استخدام االنترنت و الوسائل امتال
.079 1.767 1.296 3.19 االلكترونية المتقدمة  

.178 1.352 1.254 3.14 الخبرة العملية المكتسبة بعد التخرج  
.572 0.567 1.196 3.06 إتقان اللغة االنجليزية  

.826 0.22 1.158 3.02 التدريب و التأهيل بعد التخرج  
.237 1.188- 1.143 2.88  التحرجالتدريب و التأهيل قبل  

 000. 4.285- 1.326 2.53 المعرفة الشخصية مع صاحب العمل
 000. 3.943- 1.441 2.52 المحسوبية

التعرف على المؤسسة أثناء القيام بالتدريب العملي 
 000. 5.135- 1.206 2.47 فيها قبل التخرج

 000. 6.966- 1.096 2.35 بمساعدة مكاتب و وآاالت التوظيف
 000. 9.624- 1.084 2.12 االنتماء الحزبي أو التنظيمي

 000. 13.881- .855 1.99 بمساعدة الجامعة التي تخرجت منها
على مستوى متدن من أهمية تلك العوامل ) 2.9-1( ، و بالتالي يدل المقياس منM=3يفترض هذا  المقياس أن الوسط الحسابي االفتراضي 

 على مستوى مرتفع من األهمية لتلك العوامل) 5-3.1(من أألهمية، ومن على مستوى متوسط ) 3(و
 

 التي ساعدت العاطالت ممن سـبق لهـن العمـل علـى             إلى العوامل السابق  ) 23.5(  الجدول يشير
 والتي ارتبطت بالمجال المؤسساتي وبمجال العالقة مع اآلخرين،وقد          السابق  في على عمل  الحصول

 : على النحو التالي ب االهمية حسمرتبةجاءت هذه العوامل 
 المعرفـة الشخصـية مـع صـاحب         ،)3.86(المشـغلة انسجام التخصص مع احتياجات المؤسسة      

 التعرف على المؤسسة أثناء القيام بالتدريب العملـي فيهـا قبـل             ،)2.52( المحسوبية ،)2.52(العمل
 ،)2.12(أو التنظيمـي  االنتماء الحزبي   ،  )2.35(وكاالت التوظيف  بمساعدة مكاتب و   ،)2.47(التخرج

 .)1.99(الخريجات العاطالت ممن سبق لهن العمل بمساعدة الجامعة التي تخرجت منها
 

التأهيـل  رج، التدريب و  خالتأهيل قبل الت  التدريب و (أما العوامل المتبقية و المتعلقة بالمجال المعرفي      
متالك مهارات استخدام   ا،  لتخرج ، الخبرة العملية المكتسبة بعد ا      اإلنجليزية إتقان اللغة    ،بعد التخرج   
 اتجاهاً  الخريجات العاطالت ممن سبق لهن العمل     فقد أبدت   ،)الوسائل االلكترونية المتقدمة  االنترنت و 
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إنمـا يعتمـد    على عمل ال يعتمد على المؤهالت والخبرة العمليـة و         سلبياً نحوها،أي أن الحصول     
 .على العالقات مع اآلخرين و على انسجام التخصص مع الشاغر الوظيفيبالدرجة األولى

 
) 2005،فـارس  (تتفق نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالخبرة العملية المكتسبة بعد التخرج مع دراسة      

 .المؤهالت عند التعيين دت على استبعاد الخبرة العملية والتي أك
 

العتماد علـى   التي أكدت على ا   لمعرفة الشخصية مع صاحب العمل، و     كما وتتفق معها فيما يتعلق با     
 .عند عملية التعيين) القرابة أو الصداقة(االعتبارات الشخصية 

 
  السؤال الرابع :4.1.3.5

 ما هي األسباب التي دفعت العاطالت ممن سبق لهن العمل على ترك عملهن السابق؟
)   t(وقيمـة    لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة           

مرتبة حسب األهمية في دفعت العاطالت ممن سبق لهن العمل على ترك عملهن السابق    سباب التي   لأل
 )24.5(الجدول 

 
 األسباب التي دفعت العاطالت ممن سبق لهن العمل على ترك عملهن السابق) : 24.5(جدول

 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصا
 ئية

 .003 3.072 1.436 3.37 تدني األجور بالنسبة لمتطلبات الحياة االقتصادية
 .070 1.826 1.440 3.22 انتهاء المدة الزمنية المقررة للوظيفة

 .344 0.949 1.430 3.12 تدني األجور و عدم مالئمتها للجهد المبذول في العمل
 .362 0.914 1.392 3.11 تدني األجور بالنسبة لطبيعة العمل
 .550 0.599- 1.275 2.94 تعدد المسؤوليات بين العمل و البيت

 046 2.01- 1.308 2.78 طول ساعات العمل
 .027 2.231- 1.254 2.76 بعد مكان العمل عن مكان السكن
 .028 2.214- 1.341 2.75 وجود أطفال دون السادسة

 .009 2.65- 1.344 2.70 األهل في االستمرار بالعمل/عدم رغبة الزوج
 0.00 3.784- 1.188 2.62 الشعور بالملل
 0.00 4.071- 1.146 2.60 الروتين في العمل

 0.00 4.164- 1.222 2.57الرآود االقتصادي للمؤسسة مما أدى إلى تسريحك من العمل
 0.00 5.062- 1.340 2.42 تداعيات االختالط بالجنس األخر أثناء العمل

 0.00 6.306- 1.089 2.42 المشاآل مع أصحاب العمل
 0.00 6.252- 1.140 2.40 طبيعة العمل التي تتطلب السفر

 0.00 7.482- 1.077 2.32 رفض الزوج او األهل لفكرة العمل
 0.00 8.245- 1.029 2.28 التمييز في مكان العمل لصالح الرجل في الترقية

 0.00 9.903- .925 2.22 عدم توفر دور الحضانة
 0.00 8.805- 1.060 2.21 خصص مع طبيعة العملعدم تالئم الت

 0.00 9.059- 1.049 2.19 المعاملة السيئة من قبل أصحاب العمل
 0.00 9.686- .990 2.19 طبيعة العمل التي تحتاج إلى السهر الليلي
 0.00 12.296- .890 2.07 العالقة المتوترة مع الزمالء و الزميالت

 0.00 16.179- .760 1.96 عدم توفر الكفاءة العلمية
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 0.00 14.221- .871 1.95 الفشل و عدم النجاح في العمل
 0.00 15.479- .806 1.94 عدم القدرة على تحمل المسؤولية في العمل

 
 أسباب دفعت العاطالت ممن سبق لهن العمـل علـى تـرك            أن هناك عدة     إلى السابق  الجدول يشير

 الـرئيس    مالئمتها بالنسبة لمتطلبات الحياة االقتصادية      وعدم تدني األجور السابق، وقد كان    عملهن  
 . الذي دفع العاطالت إلى ترك عملهن السابق

 
) Tally and Meir,2003( كـل مـن  تتفق نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بتدني األجور مع دراسـة 

 .قتصاديةلتي أكدت على تدني األجور التي تتقاضاها العامالت بالنسبة للحياة االا) 2002رمزي،(و
 

) المعرفية(المؤسساتية واألسرية والذاتية واألكاديمية    كانت متعلقة بالجوانب  أما األسباب األخرى فقد     
 . واالجتماعية

 
 مرتبـة   التي دفعت العاطالت إلى ترك العمل فقد جـاءت        سباب المتعلقة بالمؤسسة المشغلة      أما األ 

 :على النحو التاليحسب األهمية 
، المشـاكل مـع أصـحاب       ،)2.57( الركـود االقتصـادي للمؤسسـة      ،)2.78(طول ساعات العمل  

، التمييز في مكان العمل لصالح الرجل فـي         ،)2.40(، طبيعة العمل التي تتطلب السفر     ،)2.42(العمل
، طبيعة العمل التي تحتاج إلى السهر       ،)2.19(، المعاملة السيئة من قبل أصحاب العمل      ،)2.28(الترقية
 .)2.07( المتوترة مع الزمالء و الزميالتة، العالق،)2.19(الليلي

 
 )(Zeynep,2003b  كـل مـن     مع دراسـة    فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة     تتفق نتائج هذه الدراسة   

 العمل للرجل   التي أكدت على وجود تمييز واضح من قبل أرباب         )2002رمزي،(و) 2003احمد،(و
أصحاب العمل لجنسـهم    التحيز من قبل    ية و  الثقافة الذكور  كما أن  ،تفضيلهم على النساء في العمل    و

  .تقدمها الوظيفيريب يمثل عقبة أمام عمل المرأة والتدفي التوظيف و
الترقيـة تخلـو مـن      لتي أكدت على أن عملية التقييم و      ا )1998رمادي،  (بينما تعارضت مع دراسة     

 .التحيز لصالح الذكور
 

مرتبة حسب األهميـة  لى ترك العمل فقد جاءت  التي دفعت العاطالت إ    أما األسباب المتعلقة باألسرة   
 : النحو التالي على

،عدم تـوفر  ،)2.70(األهل في االستمرار بالعمل/،عدم رغبة الزوج)2.75(وجود أطفال دون السادسة   
 .)2.22(دور الحضانة 
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التـي  )  Nam,1992( و )1984جويحـان، ( و )1982مصاروة،( كل من  دراسة  مع هذه النتيجة تتفق  

 . من األسباب التي تدعو إلى ترك العملة دون السادس األطفالبينت أن وجود
حيث أكـدت   العمل  لتوفيق بين متطلبات األسرة و    فيما يتعلق با  ) 1984جويحان،(فيما تعارضت مع     

 .من األسباب التي تعرقل عمل المرأة  العمللتوفيق بين متطلبات األسرة وجويحان على أن عدم ا
 
 : إلى ترك العمل فيالعاطالتالتي دفعت قد تمثلت األسباب الذاتية و

 .)2.78( الروتين في العمل،)2.78(الشعور بالملل
اب التالية تؤدي إلى تـرك       التي أكدت على أن األسب     )2003حلواني ،   ( مع دراسة  هذه النتيجة اتفقت  

 :العمل والتي تمثلت في
 طول ساعات العمل ،الصراعات بين العامالت العمل،الملل والروتين في 

 
مرتبـة   فقد جـاءت      التي أدت إلى ترك العمل     المعرفية المتعلقة بالجوانب األكاديمية و    أما األسباب 

 : النحو التالي حسب األهمية على
، الفشـل وعـدم     ،)1.96( عدم توفر الكفاءة العلمية      ،)2.2.21(عدم تالئم التخصص مع طبيعة العمل     

 .)1.94(سؤولية ثم ضعف الكفاءة العلمية، وعدم القدرة على تحمل الم،)1.95(النجاح في العمل 
 
إلى ترك العمل فقد جاءت مرتبـة حسـب         العاطالت  فيما يتعلق باألسباب االجتماعية التي دفعت       و

 :األهمية على النحو التالي
 .)2.32(األهل لفكرة العمل/ رفض الزوج ،)2.42(تداعيات االختالط بالجنس األخر

 
  السؤال الخامس:5.1.3.5

لبات والمؤهالت التي حال عدم امتالكها دون حصول الخريجـات العـاطالت علـى              ما هي المتط  
 وظيفة؟

للمتطلبـات   )t(لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات وقيمـة             
والمؤهالت التي حال عدم امتالكها دون حصول الخريجات العاطالت على وظيفة، في الجدول رقم              

)25.5( 
 

 المتطلبات والمؤهالت التي حال عدم امتالكها دون حصول الخريجات العاطالت على وظيفة ):25.5(جدول
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 4.637 1.448 3.43 الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة الشاغرة غير آافية 
 928. 0.091- 1.426 2.99 زب أو تنظيم سياسيعدم االنتماء آلي ح

 888. 0.141- 1.374 2.99 عدم مالئمة التخصص مع متطلبات الوظيفة الشاغرة 
 656. 0.446- 1.301 2.96 اإلنجليزيةضعف مهارات استخدام اللغة 

 443. 768.- 1.429 2.93 الدرجة العملية ال تناسب متطلبات الوظائف الشاغرة 
ة    االفتقار إلى  ائل التكنولوجي  مهارات استخدام االنترنت و الوس
 المتطورة 

2.86 1.302 -1.686 .093 

 013. 2.496- 1.242 2.80 بعد مكان السكن عن مكان توفر الوظيفة الشاغرة 
 000. 17.487- .860 2.03 االفتقار إلى القدرة على تحمل ضغط العمل

 000. 18.488- .820 2.02 عدم المقدرة على القيادة
 000. 19.945- .774 2.00 عدم المقدرة على تحليل المشكالت

 000. 20.296- .776 1.98 عدم القدرة مع التكيف مع المواقف الجديدة
 000. 23.843- .758 1.83 عدم القدرة على تحمل المسؤولية

 
دون حصول  ا  المؤهالت التي حال عدم امتالكه    و المتطلباتإلى   السابق     )25.5(  الجدول تشير فقرات 

 .والتي ارتبطت بالمجال األكاديمي والمعرفي،وبالمجال المؤسساتيالخريجات العاطالت على وظيفة 
 

مـن  العملية للوظيفة الشاغرة     عدم كفاية الخبرة     فإنوأما تلك المتعلقة بالمجال األكاديمي والمعرفي       
 العاطالت على وظيفـة      حصول الخريجات  المؤهالت التي حال عدم امتالكها دون     المتطلبات و أهم  

عدم ،)2.02( المقدرة على القيادة     ،)2.03(القدرة على تحمل ضغط العمل     عدم    يليها ،)3.43(بمتوسط  
 عـدم ،،)1.98(الجديـدة القدرة مع التكيف مع المواقف      عدم   ،،)2.00(المقدرة على تحليل المشكالت   
 .)1.83(القدرة على تحمل المسؤولية

 
 لـم يلـتحقن     العـاطالت  من   %61.9و  %  69.3برة العملية إلى كون     تعزو الباحثة عدم كفاية الخ    و

هذا يدل على أن التدريب أصبح ضرورة   التخرج وبعد التخرج على التوالي ، و      بدورات تدريبية قبل    
بالتـالي اكتسـاب    ريجات الكتساب المهارات الفنية والعلمية في مختلف مجاالت العمـل و          ملحة للخ 

 . فرص الحصول على وظيفة الخبرة العملية التي تزيد من
 

المتعلقـة بالمؤسسـة    امتالكها دون الحصول على وظيفة و     أما المتطلبات التي حال عدم توفرها و      و
 .المشغلة فقد تمثلت في بعد مكان السكن عن توفر الوظيفة الشاغرة

 
ي تلـك المرتبطـة بالمجـال األكـاديم       العالقة مع اآلخرين و   أما ما تبقى من المتطلبات المرتبطة ب      
مما يـدل علـى أن أراء العينـة          ،   )0.05( أكبر من قيمة ألفا      والمعرفي فقد كان مستوى الداللة لها     
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 يمتلكن لتلك المؤهالت والمتطلبات التي أشارت إليهـا فقـرات            العاطالت أنتجاهها سلبي، بمعنى    
 . على وظيفة حصولهنبالتالي لم تكن من األسباب التي حالت دون ، والجدول أعاله 

 
  السؤال السادس:6.1.3.5

 ما هي العوامل التي حالت دون تقدم العاطالت بطلب للحصول على وظيفة؟
للعوامـل التـي    )t(وقيمـة   لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات   

  التالي)26.5( مرتبة حسب األهمية في الجدول رقم ،حالت دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة
 

 العوامل التي حالت دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة ):26.5(جدول

 
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 12.167 1.284 4.01 المحسوبية
 000. 3.578 1.353 3.31 عدم امتالك الخبرة العملية المطلوبة

 019. 2.364 1.310 3.20 ل التخصصعدم توفر شواغر في مجا
 319. 0.998 1.423 3.09 ليس لديك نشاط حزبي أو تنظيمي
 919. 0.102 1.264 3.01 عدم االلتحاق بدورات تدريبية

ضعف المهارات المتعلقة باستخدام اللغة 
 959. 0.051- 1.263 3.00 اإلنجليزية

ضعف إتقان مهارات استخدام الحاسوب و 
 043. 2.031- 1.303 2.83 االنترنت

 000. 11.39- 1.094 2.20  عليههعلمي الحاصللتدنى المؤهل ا

 
ارتبطت والتي   لحصول على وظيفة  العوامل التي حالت دون التقدم بطلب ل      إلى   )26.5( ل الجدو يشير

بالعالقة مع اآلخرين و قد جاءت مرتبة حسب األهمية علـى النحـو           وبالمجال األكاديمي والمعرفي،  
 :التالي

 عدم توفر شـواغر فـي مجـال         ،)3.31(عدم امتالك الخبرة العملية المطلوبة      ،)4.01(المحسوبية  
تـدنى المؤهـل    ،)2.83( ضعف إتقان مهارات استخدام الحاسوب و االنترنـت  ،)3.20(التخصص  

 ).2.20(العلمي الحاصلة عليه 
 

ال يحتاج إليهـا    يعزى عدم توفر شواغر في مجال التخصص إلى تمركز الخريجات في تخصصات             
هـذا بـدوره     و في برامج التربية،  % 35.8 العاطالتسوق العمل ، إذ تركزت الغالبية العظمى من         

 .الخريجاتبالتالي ارتفاع البطالة بين وأدى إلى وجود فائض من خريجي هذه التخصصات 
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ـ     المتعلقة بالنشاط الحزبي وعد   أما باقي فقرات الجدول و     ضـعف  ة و م االلتحاق بالـدورات التدريبي
 العاطالت  مما يدل على أن أراء        0.05أكبر من مهارات اللغة اإلنجليزية فقد كان مستوى الداللة لها         

بطلـب  تقدم العـاطالت    نحو هذه الفقرات كان سلبي بمعنى أنها ليست من العوامل التي حالت دون              
 .للحصول على وظيفة 

 
  السؤال السابع:7.1.3.5

 عتمدها المؤسسات الفلسطينية عند التعيين؟ما هي المعايير التي يمكن أن ت
للمعايير التي يمكن أن تعتمدها     ) t(وقيمة   لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية      

 )27.5(المؤسسات الفلسطينية عند التعيين، مرتبة حسب األهمية في الجدول رقم 
 عند التعيينالمعايير التي تعتمدها المؤسسات الفلسطينية  ):27.5(جدول

 
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) t(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 000. 28.171 .749 4.14 المقابلة الشفهية
 000. 25.023 .852 4.09 تطابق التخصص مع الشاغر الوظيفي

 000. 25.962 .809 4.07 الخبرة العملية
 و الوسائل امتالك مهارات استخدام و االنترنت
 000. 19.029 .975 3.95 التكنولوجية المتطورة

 000. 21.309 .868 3.95 المؤهل العلمي العالي
 000. 16.562 .898 3.76 الدورات التدريبية

 000. 11.387 1.055 3.61 اجتياز المقابالت الكتابية
 000. 10.212 1.111 3.58 اتقان اللغة االنجليزية آتابة و محادثة

 000. 5.878- 1.356 2.59 قة الشخصية بالمتقدم للوظيفةالعال
 000. 13.971- 1.134 2.19 الوساطة
 000. 18.307- 1.063 2.01 المحسوبية

 000. 27.708- .942 1.67 االنتماء الحزبي و التنظيمي

 
 و التـي    نمؤسسات الفلسطينية عند التعيي   ال  يمكن أن تعتمدها   التي معاييرإلى ال  )27.5(  الجدول يشير

المعرفية، أما المعايير المتعلقة بالعالقة الشخصية مـع        األكاديمية و تتعلق بالدرجة األولى بالمهارات     
 مرتبة حسـب    اآلخرين فقد قلل أفراد العينة من أهميتها في عملية التعيين ،وقد جاءت هذه المعايير               

 :على النحو التالي األهمية 
، )4.07(الخبـرة العمليـة     ،)4.09(خصص مع الشاغر الوظيفي     تطابق الت ،  )4.14(المقابلة الشفهية   

المؤهل العلمي العـالي    ،  )3.95( والوسائل التكنولوجية المتطورة   االنترنتامتالك مهارات استخدام و   
 كتابـة   اإلنجليزيةإتقان اللغة   ،  )3.61( اجتياز المقابالت الكتابية     ،)3.76(الدورات التدريبية   ،)3.95(
 االنتماء  ،)2.19(المحسوبية، الوساطة،   .)2.59( عالقة الشخصية بالمتقدم للوظيفة    ال ،)3.58(محادثة  و

 .)1.67(الحزبي والتنظيمي
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 علـى    بشـكل رئـيس    التي أكدت على االعتماد   )2005فارس،  ( مع دراسة  النتيجة تتعارض هذه   

ضـوعية  اسـتبعاد االعتبـارات المو    في عملية التعيين و   ) ة والصداقة القراب(االعتبارات الشخصية   
 .)المؤهالتت والخبرا(
 

الخبرة العملية من المعايير األكثر أهمية التي تعتمـدها          و أن تطابق التخصص مع الشاغر الوظيفي     
هذه  ،و  كما أشارت إليه نتائج الجدول السابق      ضافة إلى الدورات التدريبية   المؤسسات عند التعيين باإل   

التي بينت أن هذه    السؤال السادس   بالخبرة العملية و   فيما يتعلق    النتائج تتفق مع نتائج السؤال الخامس     
 . هامة لحصول العاطالت على وظيفةعوامل  والمعايير تشكل متطلبات

 
 أن هذه المعايير تشكل متطلبات      كما وتتفق نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال الثاني التي تؤكد على           

 .مؤهالت هامة ساعدت الخريجات في دخول سوق العمل و
 

  و  المحسـوبية  ( العوامل المتعلقة بالعالقـة مـع اآلخـرين         أن  السابق أيضاً إلى   ليشير الجدو وكما  
، أخذها بعين االعتبار عند التعيين     هي من المعايير األقل أهمية التي يتم         )التنظيمياالنتماء الحزبي و  

لمعايير كعوامـل   تتفق مع نتائج السؤال األول الذي قللت فيه العامالت من أهمية هذه ا            وهذه النتيجة   
 .كانت تقف وراء مشاركتهن في سوق العمل

 
 مع نتائج السؤال السادس التي أكدت فيـه العـاطالت علـى أن              بينما تعارضت في هذا الخصوص    

 .  تعتبر من العوامل األساسية التي حالت دون تقدمهن بطلب للحصول على وظيفةالمحسوبية
 

  السؤال الثامن :8.1.3.5

 ي تؤثر سلباً على توظيف ومشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية؟ما هي األسباب الت
لألسباب التي تؤثر سلباً علـى      ) t(لإلجابة على هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية وقيمة         

 )28.5(توظيف ومشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية، مرتبة حسب األهمية في الجدول
 

 ؤثر سلباً على توظيف و مشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية األسباب التي ت ):28.5(جدول
 

المتوسط  الفقرات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

) t(قيمة 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 000. 13.626 1.102 3.77 )الحمل و الوالدة( الدور اإلنجابي للمرأة 
 000. 8.282 1.041 3.48 آثرة اإلجازات التي تطلبها المرأة
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 000. 5.462 1.338 3.37 ساعات العمل المتأخرة من اليوم
 000. 3.761 1.141 3.22 توزيع ترآيز المرأة بين العمل و المنزل
.014 2.467 1.201 3.15 التأخر عن الوصول إلى العمل مبكرًا  

.027 2.22 1.174 3.13 المغادرة المبكرة للعمل  
.217 1.236 1.199 3.08 نسائيةارتفاع نسبة الغياب بين قوى العمل ال  
.321 0.994 1.286 3.07 العمل في مناطق جغرافية مختلفة  

 000. 7.377- 1.205 2.55 ضعف مهارات المرأة في االتصال مع فئات العمل

 
 في سوق العمل من     مشاركة المرأة باب التي تؤثر سلباً على توظيف و      األسإلى   )28.5(  الجدول يشير

 : ، وقد جاءت مرتبة حسب األهمية على النحو التاليوجهة نظر المشغلين
ساعات ،  )3.48( كثرة اإلجازات التي تطلبها المرأة       ،)3.77() الوالدةالحمل و ( الدور اإلنجابي للمرأة  

ـ التـأخر ،)3.22(المنـزل  توزيع تركيز المرأة بين العمـل و     ،)3.37(العمل المتأخرة من اليوم       ن ع
ضعف مهـارات المـرأة فـي        ،)3.13( المغادرة المبكرة للعمل   ،)3.15(الوصول إلى العمل مبكراً   
 .)2.55(االتصال مع فئات العمل

 . كأحد األسباب التي تؤثر سلباً على توظيفها متدنيةفي حين أبدى أفراد العينة أهمية
   

 : التي أكدت على)1980، مصطفى( دراسة مع تتفق نتائج هذه الدراسة
 . للمرأة العاملة بين العمل والمنزلتشتت المجهود البدني والفكري  *
مهارات المرأة في االتصال مع فئات المجتمع والتي أكدت على عدم تناسب القدرات والخصائص              * 

 .األنثوية مع متطلبات العمل
 .بينما تتعارض معها فيما يتعلق بارتفاع نسبة الغياب بين قوى العمل النسائية

 
 ت الدراسة  النتائج المتعلقة بفرضياتحليل:2.3.5

  
  الفرضية األولى:1.2.3.5

للعوامـل التـي تقـف وراء مشـاركة          a=0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال توجد 
العمـر، مكـان السـكن، الحالـة        : الخريجات فـي سـوق العمـل تعـزى للمتغيـرات التاليـة            

 .االجتماعية،المستوى التعليمي،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية
 
 One Way Analysis of Varianceتبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار التباين األحـادي  الخ

 :وكانت النتائج على النحو التالي
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 متغير العمر* 

فـي  إلى وجود فروق من وجهة نظر الخريجات العامالت         )29.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 : وكانت الفروق في أبعاد. يعزى لمتغير العمرالعوامل التي تقف وراء المشاركة في سوق العمل 

 سنة فأكثر يشـعرن     35 المجال االقتصادي واألسري، إذ تبين أن العامالت ذوات الفئة العمرية            -1
بأهمية العمل كعامل مهم في المساهمة في دخل األسرة أكثر من العامالت مـن الفئـات العمريـة                  

بية األطفال تعتبر من العوامل التـي تقـف وراء          األخرى ، كما أن تشجيع الزوج ومساعدته في تر        
 .المشاركة في سوق العمل

  
 سنة يشعرن بضرورة العمـل      25-20ملئ أوقات الفراغ ،تبين أن العامالت من الفئة العمرية          -2

 غير متزوجات وبالتالي    %)42.4(لملئ أوقات الفراغ ، ويعزى ذلك إلى أن نسبة كبيرة من العامالت           
 .اغ بحاجة إلى إشغاله عن طريق العمليوجد لديهن وقت فر

 
 سـنة،   35-31القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل واألسرة و كانت لصالح الفئة العمريـة              -3

  ).30.5(وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
 

  متغير مكان السكن*

 في العوامل التي تقف وراء مشـاركة        فروق إلى وجود    )31.5( الواردة في الجدول     ت تشير البيانا 
 : في أبعاد الفروقكانتالعمل تعزى لمتغير مكان السكن، والخريجات في سوق 

العامالت مساعدة الزوج في تربية األطفال، والنظم والتشريعات السائدة، حيث تبين من وجهة نظر              
 أكثر من غيرهن مـن      اللواتي يسكن المخيم أن توفر تلك العوامل تقف وراء مشاركتهن في العمل           

  ).32.5(العامالت، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
 ويعزى هذا التفاوت لصالح اللواتي يسكن المخيم إلى القيم االجتماعية التي ترى أن هدف المـرأة                

 .متمثل في بيتها و رعاية أطفالها 
 

 متغير الحالة االجتماعية *
 في العوامل التي تقـف وراء مشـاركة         فروقإلى وجود    )33.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 

  : في أبعادنت الفروقكاالحالة االجتماعية، والخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير 
المساهمة في دخل األسرة، تشجيع الزوج للعمل، مساعدة الزوج في تربية األطفال، القدرة على              -1

نظر العامالت المتزوجات أعلى منها لغيـر  وجهة التوفيق بين متطلبات العمل واألسرة، إذ تبين أن         
 . وراء المشاركة بالعملقفالمتزوجات فيما يتعلق بهذه العوامل التي ت
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المطلقة ، وذلك كما هـو واضـح فـي          وقات الفراغ لصالح العزباء وتوفر دور الحضانة        ملئ أ -2
  ).34.5(الجدول رقم 

 
 .بب امتالكهن وقت فراغ أكثر من المتزوجاتو يعزى هذا التفاوت لدى اإلناث غير المتزوجات بس

 
  متغير المستوى التعليمي* 

 في العوامل التي تقـف وراء مشـاركة         فروق إلى وجود    )35.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 : في أبعادالفروقكانت المستوى التعليمي، والخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير 

 القدرة علـى    ع الزوج للعمل، مساعدة الزوج في تربية األطفال،       المساهمة في دخل األسرة، تشجي     
على دبلوم يشعرن بأهميـة     واألسرة، إذ تبين أن العامالت الحاصالت       التوفيق بين متطلبات العمل     

 وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية         ، .تلك العوامل للمشاركة في العمل أكثر من غيرهن       
  ).36.5 (في الجدول رقم

 

 متغير مجال التخصص  *

 في العوامل التي تقف وراء مشـاركة        فروق إلى وجود    )37.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 : في أبعادوكانت الفروق، مجال التخصصالخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير 

الحصول على مركز اجتماعي لصالح تخصص الحقوق، ملء أوقات الفـراغ لصـالح تخصـص               
 ).38.5(لك كما هو واضح في الجدول رقم التربية، وذ

 
 متغير عدد الدورات التدريبية *

 في العوامل التي تقـف وراء       فروق إلى وجود    )41.5 (،)39.5( ين الواردة في الجدول   تتشير البيانا 
 لعدد الدورات التجريبية قبل وبعـد التخـرج ، وكـان          مشاركة الخريجات في سوق العمل تعزى       

  : في أبعادالتفاوت
وقلة ) دة ،الرغبة في تحمل المسؤولية    لعمل ، القدرة على القيا    باالرغبة في النجاح    ( المجال الذاتي  -1

ـ           عدد األوالد، إذ تبين       دورة  4-1ينأن العامالت الحاصالت على دورات تدريبية تتـراوح مـا ب
 .يشعرن بأهمية هذه العوامل في االندماج في سوق العمل أكثر من غيرهنتدريبية 

 . دورات تدريبية5التنظيمي لصالح الحاصالت علىماء الحزبي و االنت-2
النظم والتشريعات السائدة والمعرفة الشخصية مع صاحب العمل وكانت لصالح ممن لم يلـتحقن        -3

 ) 42.5(، ) 40.5(، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدولين بدورات تدريبية
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بدورات تدريبية أثناء العمل فقد كانت الفروق فـي بعـد المعرفـة              التحقن   يفيما يتعلق باللوات  أما  
 اللواتي لم يلتحقن بدورات تدريبية يؤكدن على أهمية         أن العامالت الشخصية بصاحب العمل،إذ تبين     

) 43.5(و ذلك كما هو واضح في الجدولين      .في االندماج في سوق العمل أكثر من غيرهن        هذا العامل 
)44.5(. 
 

 ة الثانيةالفرضي:2.2.3.5

 للمؤهالت و القدرات التي ساعدت a=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
العمر، مكان السكن، الحالة  :الخريجات في دخول سوق العمل تعزى للمتغيرات التالية

 .االجتماعية،المستوى التعليمي،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية
 

 One Way Analysis of Varianceستخدام اختبار التباين األحـادي  الختبار هذه الفرضية تم ا
 :وكانت النتائج على النحو التالي

 
 متغير العمر * 

القدرات التي تساعد   المؤهالت و   في فروقعدم وجود   إلى   )45.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 المؤهالت  فيما يتعلق بهذه  في دخول سوق العمل تعزى لمتغير العمر، فقد كان هناك تقارب واضح             

وعلى اختالف أعمارهن ، وذلك كما هو واضح من          من وجهة نظر الخريجات العامالت       القدراتو
  . الداللة اإلحصائية في الجدول المذكور أعاله

  

 متغير مكان السكن *

 في  القدرات التي تساعد   إلى وجود فروق في المؤهالت و      )46.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 : في أبعادل تعزى لمتغير مكان السكن، وكانت الفروقدخول سوق العمل في سوق العم

القدرة على تطبيق المهارات النظرية     التأهيل قبل العمل و    القرية ،التدريب و    المؤهل العلمي لصالح  
وذلك كما هـو واضـح مـن المتوسـطات        لصالح المدينة ،     المكتسبة أثناء التعليم في مجال العمل     

  ).47.5(سابية في الجدول رقم الح
 

 متغير الحالة االجتماعية * 

القدرات التي تساعد في     إلى وجود فروق في المؤهالت و      )48.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 : في أبعادت الفروقكانللحالة االجتماعية، ودخول سوق العمل تعزى 
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الوسائل اإللكترونيـة   االنترنت و  الكمبيوتر و  امتالك مهارات استخدام  التأهيل قبل العمل،    التدريب و 
 ، إذ تبين أن العامالت غير المتزوجات يؤكدن على أهمية تلك المؤهالت للدخول في سوق                المتقدمة

أكثر من غيرهن، في حين تبين أن العامالت المتزوجات يؤكدن على ضرورة امتالك القدرة علـى                
وذلك كمـا هـو     ،   أكثر من غيرهن   يم في مجال العمل   تطبيق المهارات النظرية المكتسبة أثناء التعل     

  ).49.5(واضح في الجدول رقم 
 

 متغير المستوى التعليمي * 

القدرات التي تساعد في    فروق في المؤهالت و    إلى وجود    )50.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 :في أبعادللمستوى التعليمي، وكانت الفروق دخول سوق العمل تعزى 

االنترنـت   الكمبيـوتر و   امتالك مهـارات اسـتخدام     التدريب والتأهيل قبل العمل،   ،لعملية  الخبرة ا 
 ، مهارات إتقان اللغة االنجليزية، القدرة علـى تحليـل المشـكالت             الوسائل اإللكترونية المتقدمة  و

كانت و  النظرية المكتسبة أثناء التعليم في مجال العمل       القدرة على تطبيق المهارات   المرتبطة بالعمل ،  
 إذ أن الخريجات العامالت والحاصالت على درجة الماجسـتير   جميعاً لصالح تخصص الماجستير ،    

يؤكدن على ضرورة توفر المؤهالت والقدرات السابقة الذكر للمشاركة في سوق العمل أكثـر مـن               
وذلك كما هو واضح فـي       .غيرهن من العامالت والحاصالت على مستوى تعليمي دون الماجستير        

 ). 51.5(ل رقم الجدو
 

 متغير مجال التخصص*

القدرات التي تساعد في     فروق في المؤهالت و     إلى وجود  )52.5( الواردة في الجدول     تتشير البيانا 
 : في أبعادلمجال التخصص، وكانت الفروقدخول سوق العمل تعزى 

تطبيـق  القـدرة علـى     مهارات إتقان اللغة االنجليزيـة و     جام التخصص مع الشواغر المتاحة و     انس
امـتالك   كانت جميعها لصالح الصـيدلة ،        المهارات النظرية المكتسبة أثناء التعليم في مجال العمل       

 لصالح الحاسوب ، القدرة على      الوسائل اإللكترونية المتقدمة  االنترنت و  الكمبيوتر و  مهارات استخدام 
 ). 53.5(ول رقم ذلك كما هو واضح في الجدتحليل المشكالت المرتبطة بالعمل لصالح الحقوق ،و

 

 متغير عدد الدورات التدريبية*

القدرات التي  في المؤهالت و   فروق إلى وجود    )55.5(،  )54.5( الواردة في الجدولين     تتشير البيانا 
فـي  كانت الفروق   بعد التخرج، و  زى لعدد الدورات التدريبية قبل و     تساعد في دخول سوق العمل تع     

 :أبعاد
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 الكمبيوتر  امتالك مهارات استخدام   التدريب والتأهيل قبل العمل ،    ،ة  الخبرة العملي  المؤهل العلمي و  
القـدرة   ، القدرة على تحليل المشكالت المرتبطة بالعمل ،        الوسائل اإللكترونية المتقدمة  االنترنت و و

جميعاً لصالح اللـواتي     وكانت    النظرية المكتسبة أثناء التعليم في مجال العمل       على تطبيق المهارات  
 .ورات تدريبية فأكثر  د5أنهين 

 دورة تدريبية على أهمية المؤهالت والقدرات المتعلقـة         4-1 بينما أكدت العامالت الحاصالت على    
وذلك كما هو   على     باجتياز المقابلة الشفهية وإتقان اللغة اإلنجليزية أكثر من غيرهن من العامالت،          

 ). 57.5(، ) 56.5( ينواضح في الجدول
 إلى عدم وجود فروق بالمؤهالت      )58.5( الجدول   رالعمل، يشي  أثناء  التدريبية وفيما يتعلق بالدورات  

والقدرات التي تساعد في دخول العمل تعزى للدورات التدريبية أثناء العمل، فقد كان هناك تقـارب                
 . واضح فيما يتعلق بهذه المؤهالت و القدرات من وجهة نظر الخريجات العامالت

 

 ة الفرضية الثالث:3.2.3.5

 للعوامل التي ساعدت العاطالت ممن a=0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
العمر، مكان السكن،  :سبق لهن العمل في الحصول على عمل في السابق تعزى للمتغيرات التالية

 .الحالة االجتماعية ،مجال التخصص، عدد الدورات التدريبية
 

 One Way Analysis of Variance اختبار التباين األحـادي  الختبار هذه الفرضية تم استخدام
 :وكانت النتائج على النحو التالي

 
 متغير العمر *

التي ساعدت العاطالت ممن    في العوامل   فروق  إلى وجود    )59.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
، المحسـوبية   عد  بفي  الفروق  وكانت  .  تعزى لمتغير العمر   عمل الحصول على    فيعمل  سبق لهن ال  

 عاماً يشـعرن بأهميـة      35 -31حيث تبين أن العاطالت ممن سبق لهن العمل ذوات الفئة العمرية          
وذلك كمـا هـو      المحسوبية في الحصول على العمل أكثر من غيرهن من الفئات العمرية األخرى،           

  ).60.5(واضح في الجدول رقم 
 
 متغير مكان السكن*

فروق من وجهة نظر العاطالت ممن سبق       وجود  عدم  إلى   )61.5(ولتشير البيانات الواردة في الجد    
لمكان السكن فقد كان هنـاك       تعزى   وظيفة الحصول على    في تساعدالتي  العوامل   لهن العمل حول  
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 اختالف مكان السكن  وذلك كما هو واضـح مـن الداللـة              ىتقارب واضح في وجهات النظر عل     
  .اإلحصائية في الجدول المذكور أعاله

 

 تغير الحالة االجتماعية م* 

من وجهة نظر العاطالت ممن سبق       فروق وجود    عدم إلى )62.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
فقد كـان    للحالة االجتماعية،  تعزى   وظيفة الحصول على    في تساعدالتي  العوامل   لهن العمل حول  

وذلك كما  تماعية للمبحوثات ،    هناك تقارب واضح فيما يتعلق بهذه العوامل على اختالف الحالة االج          
 . هو واضح من الداللة اإلحصائية في الجدول أعاله

 متغير مجال التخصص*

التي ساعدت العاطالت ممن    في العوامل    فروقإلى وجود    )63.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
ـ في   مجال التخصص،وكانت الفروق  تعزى لمتغير     الحصول على عمل   فيعمل  سبق لهن ال    :ادأبع

انسجام التخصص مع احتياجات المؤسسة المشغلة ، التدريب والتأهيل بعد التخرج ، إتقـان اللغـة                
وكانت جميعاً لصـالح    االنجليزية، امتالك مهارات استخدام االنترنت والوسائل االلكترونية المتقدمة         

تخصـص   لحلصا  قبل التخرج  التعرف على المؤسسة أثناء التدريب العملي فيها       ،و تخصص التجارة 
  ).64.5(وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم ،  العلوم

 
 متغير عدد الدورات التدريبية * 

التـي سـاعدت    فـي العوامـل      فروقوجود   )66.5(،  )65.5( الواردة في الجدولين     تتشير البيانا 
لتدريبية قبـل وبعـد     لعدد الدورات ا  تعزى    الحصول على عمل   فيعمل  العاطالت ممن سبق لهن ال    
 :أبعادفي  التخرج، وكانت الفروق

امتالك مهارات استخدام االنترنت والوسائل االلكترونية المتقدمـة        ،و التدريب والتأهيل قبل التخرج   
 5 الحاصـالت علـى   لصالح  والتعرف على المؤسسة أثناء القيام بالتدريب العملي فيها قبل التخرج           

التأهيل بعد التخرج والخبرة العملية المكتسبة بعد التخرج ومهارات         دورات تدريبية فأكثر، التدريب و    
وذلك كما هو واضح فـي   دورة تدريبية،   4-1  على  لصالح الحاصالت  اجميعإتقان اللغة االنجليزية    

 )68.5(،)67.5( ينالجدول

 
 الفرضية الرابعة: 4.2.3.5

التي حالت دون تقدم العاطالت  للعوامل a=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية ،مجال  :تعزى للمتغيرات التالية بطلب للحصول على وظيفة

 .التخصص، عدد الدورات التدريبية
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 One Way Analysis of Varianceالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار التباين األحـادي  

 :التاليوكانت النتائج على النحو 
 
  متغير العمر *

وجهة نظر العاطالت حول العوامل      من   فروقعدم وجود    )69.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
، فقد كان هناك تقارب واضح فيمـا        وظيفة تعزى العمر  تحول دون التقدم بطلب للحصول على       التي  

وذلك كما هو واضـح     . لعمليتعلق بهذه العوامل وذلك على اختالف الفئات العمرية للعاطالت عن ا          
 .  أعاله المذكورمن الداللة اإلحصائية في الجدول

 
  متغير مكان السكن*

وجهة نظر العاطالت حول العوامل      من   فروقعدم وجود    )70.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
لمكان السكن، فقد كـان هنـاك تقـارب         وظيفة تعزى   تحول دون التقدم بطلب للحصول على       التي  
  المـذكور  وذلك كما هو واضح من الداللة اإلحصائية في الجدول        اضح فيما يتعلق بهذه العوامل،      و

 . أعاله
 
 متغير الحالة االجتماعية*

وجهة نظر العاطالت حول العوامل التي       من   فروقوجود   )71.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 :الجتماعية، وقد كانت الفروق في أبعادللحالة اوظيفة تعزى تحول دون التقدم بطلب للحصول على 

 الحاسـوب  اسـتخدام  مهـارات  إتقـان  ضعف واالنجليزية اللغة باستخدام المتعلقة المهارات ضعف
، إذ تبين أن العاطالت المطلقات يشعرن بأن تلك العوامـل حالـت دون التقـدم بطلـب                االنترنتو

وذلك كما هو واضح في      .وجاتللحصول على وظيفة أكثر من غيرهن من المتزوجات وغير المتز         
 ). 72.5(الجدول رقم 

 

  متغير مجال التخصص*

وجهة نظر العاطالت حول العوامل التي       من   فروقوجود   )73.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 :لمجال التخصص، وقد كانت الفروق في أبعادوظيفة تعزى تحول دون التقدم بطلب للحصول على 

ال التخصص لصالح تخصص الصيدلة ،عدم االلتحاق بالدورات التدريبية          عدم توفر شواغر في مج    
 اسـتخدام  مهـارات  إتقـان  ضـعف  واالنجليزيـة  اللغـة  باسـتخدام  المتعلقـة  المهارات ضعفو
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، عدم امتالك الخبرة العمليـة لصـالح         كانت جميعها لصالح تخصص الحقوق       االنترنت,بالحاسو
 ).74.5(دول رقم تخصص التجارة  وذلك كما هو واضح في الج

 
  متغير عدد الدورات التدريبية*

تحـول دون   العوامل التي   في   فروق إلى وجود    )76.5(،  )75.5( الواردة في الجدولين     تتشير البيانا 
  قبل وبعد التخرج، وكانت الفروق     لعدد الدورات التدريبية  وظيفة تعزى   التقدم بطلب للحصول على     

 :في أبعاد
 ضعف ، عدم امتالك الخبرة العملية ، اآلخرينعي باإلضافة إلى العالقة مالمجال األكاديمي والمعرف

،  االنترنـت   والحاسوب استخدام مهارات إتقان ضعف واالنجليزية اللغة باستخدام المتعلقة المهارات
 )عدم توفر شواغر في مجال التخصـص ، عدم وجود نشاط حزبي أو تنظيمي،تدني المؤهل العلمي  

 امـتالكهن لتلـك    يشعرن بـأن عـدم  ةاللواتي لم يلتحقن بدورات تدريبي  اطالت  ، حيث تبين أن الع    
، وذلك كما هو واضح في      للحصول على وظيفة أكثر من غيرهن        حال دون تقدمهن بطلب      العوامل
 ).78.5( ،)77.5( الجداول

 
 الفرضية الخامسة 5.2.3.5

لتعيين التي تعتمدها المؤسسات  لمعايير اa=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .، الجنس، المستوى التعليميرالعم: الفلسطينية تعزى للمتغيرات التالية

 
  One Way Analysis of Varianceالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار التباين األحـادي  

 :  وكانت النتائج على النحو التاليT-testواختبار 
 
 متغير العمر *

تعزى لمتغير العمـر،    معايير التعيين     في فروق وجود    إلى )79.5(ت الواردة في الجدول   تشير البيانا 
 :و قد كانت الفروق في أبعاد

عاماً يؤكدون   29-25المهارات األكاديمية والمعرفية، حيث تبين أن المشغلين ذوي الفئات العمرية           
الـدورات  االنترنـت و  المؤهل العملي العالي وامتالك مهارات الحاسـوب و         ضرورة امتالك  على

 . أكثر من غيرهم من المشغلين من الفئات العمرية األخرىالتدريبية
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الوساطة لصالح الفئة العمريـة     .  فما فوق    40 الفئة العمرية    حالمقابلة الشفهية لصال  المقابلة الشفهية   
واضـح   وذلك كما هو     .34-30 ، العالقة الشخصية بالمتقدم للوظيفة لصالح الفئة العمرية          35-39

   )80.5(في الجدول رقم 
 

 متغير الجنس* 

، الجنستعزى لمتغير   معايير التعيين     في فروق وجود    إلى )81.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
التكنولوجيـة   الوسـائل  االنترنـت و الحاسوب استخدام مهارات امتالكو قد كانت الفروق في بعد 

 من قبـل    تر يشعرون بضرورة امتالك هذه المهارا     ، حيث تبين أن المشغلين من الذكو       ةالمتطور
 .المتقدمين أكثر من المشغلين من اإلناث 

 متغير المستوى التعليمي* 

للمسـتوى  تعـزى   معايير التعيـين      في فروق وجود    إلى )82.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 :وقد كانت الفروق في أبعاد، التعليمي

المقابلة الشفهية كانت جميعها  لصالح      لغة اإلنجليزية محادثة وكتابة و    المؤهل العملي العالي وإتقان ال    
 .الماجستير 

المحسوبية كانـت   قة الشخصية بالمتقدم بالوظيفة و    العالالخبرة العملية والمقابلة الشفهية والوساطة و     
   )83.5(جميعها لصالح الدبلوم ، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 
 دسةالفرضية السا :6.2.3.5

 لألسباب التي تؤثر سلباً على توظيف a=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
، الجنس، المستوى رالعم: ومشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية تعزى للمتغيرات التالية

 .التعليمي
 

  One Way Analysis of Varianceالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار التباين األحـادي  
 :  وكانت النتائج على النحو التاليT-testواختبار 

 
  متغير العمر *

عمـل   في المعايير التي تؤثر سلباً على        فروق إلى وجود    )84.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 : في أبعادالمرأة تعزى لمتغير العمر، وكانت الفروق

مرأة و التأخر عن الوصول إلى العمل مبكرا وارتفاع         كثرة اإلجازات التي تطلبها ال     و يالدور اإلنجاب 
عامـاً   39-35 حيث تبين أن المشغلين من ذوي الفئة العمريـة        نسبة الغياب بين قوة العمل النسائية       
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  في سوق العمـل     هي من األسباب التي تؤثر سلباً على مشاركة المرأة          هذه األبعاد  يؤكدون على أن  
 . الفئات العمرية األخرى من غيرهم من المشغلين من ذويأكثر

   )85.5(في الجدول رقم وذلك كما هو واضح  
 

  الجنس متغير *

 فقد تبين بـأن المشـغلين مـن         )86.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    أما بالنسبة لمتغير الجنس     
) دةوالوال الحمل(الذكور يؤكدون على أن ساعات العمل المتأخرة من اليوم والدور اإلنجابي للمرأة 

وما يترتب عليه من كثرة إجازات وارتفاع نسبة الغياب وتأخر عن الوصول للعمل وتوزيع تركيز               
المرأة بين العمل والمنزل تؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة في العمل أكثر من غيـرهم مـن                  

 . المشغلين اإلناث 
 
 المستوى التعليمي متغير *

في المعايير التي تؤثر سلباً على عمـل         فروق وجود   إلى )87.5(تشير البيانات الواردة في الجدول    
 :وقد كانت الفروق في أبعاد، للمستوى التعليميتعزى المرأة 

التأخر عن الوصول إلى العمل مبكراً والمغادرة المبكرة للعمل و ارتفاع نسبة الغياب بين قوة العمل                
وذلك كمـا هـو     . عاً لصالح الدبلوم  جميالنسائية وتوزيع تركيز المرأة بين العمل و المنزل وكانت          

 )  88.5(واضح في الجدول رقم 
 
 خاتمة 4.5

سيتم إلقاء الضوء على أهم المضامين التي خرجت بها الدراسة وفقاً للنتائج اإلحصـائية التـي تـم                  
التوصل إليها من أجل تقديم تفسير لتدني المشاركة النسائية في سوق العمل الفلسطيني وذلـك مـن                 

خريجات العامالت والعاطالت عن العمل باإلضافة إلى المشغلين لخريجي الجامعات و           وجهة نظر ال  
 .المعاهد الفلسطينية 

 
 الخريجات العامالت* 

والمتمثلة في إثبات وتأكيد الذات ، واكتساب خبرة حياتية         ) الذاتية(تبين النتائج أن العوامل الشخصية      
لنجاح في العمل هي من أهم العوامل التي تقـف وراء           أوسع و الثقة بالنفس، باإلضافة إلى الرغبة با       

 .مشاركة الخريجات في سوق العمل  
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 النسـبة   وترجع أهمية تلك العوامل في الوقوف وراء المشاركة في سـوق العمـل نتيجـة لكـون                
 بحاجة إلـى    فهن،  )  عامـاً  20-25(من ذوي الفئة العمرية      الخريجات العامالت من   %)31.6(األكبر

تحقيق النجاح أكثر من الفئات العمريـة        و ن الحياتية وبالتالي إثبات ذاته    ن و خبراته  نهزيادة معارف 
 . األخرى

 
كما أن الحالة االجتماعية للخريجات لها دور كبير وأساسي في المشاركة في سوق العمل، فتشـجيع                

تطلبات العمل  الزوج لزوجته للعمل ومساعدته لها في تربية األطفال يوفر لها إمكانية التوفيق بين م             
 .واألسرة وبالتالي يمكنها من المشاركة في سوق العمل

كما أن الرغبة في المساهمة في دخل األسرة تعتبر أيضاً من العوامل األساسية التـي تقـف وراء                  
 .مشاركة الخريجات في سوق العمل

لشخصـية مـع    االنتماء الحزبي والمحسوبية، والمعرفـة ا     (إال أن العالقة مع اآلخرين والمتمثلة في      
 .لها دور ثانوي في حصول الخريجات على وظيفة) صاحب العمل

 
وتعتبر هذه العوامل ضرورية لالندماج في سوق العمل لكنها غير كافية، فتوفر هـذه العوامـل ال                 
يمكن من الحصول على وظيفة إذا لم تقترن هذه العوامل بالمؤهالت األكاديمية والمهارات المعرفية              

القدرات والمؤهالت التـي    لوظيفة الشاغرة، فااللتحاق بسوق العمل يتطلب العديد من         التي تتطلبها ا  
يتطلب على الخريجات امتالكها للحصول على فرصة عمل ،إذ يعتبر المؤهل العملـي مـن أهـم                 
متطلبات الحصول على عمل ، كما أن انسجام التخصص مع الشواغر المتاحة كان له دور رئيسي                

طابق التخصص مع الشاغر الوظيفي يعمل على إتقان الكفاءات والمهارات          في حصول الخريجات فت   
 .الضرورية الجتياز المقابلة الشفهية واختبارات التوظيف وتحليل المشكالت المرتبطة بالعمل

 
 ولما يتطلبه العمل اليوم من استخدام لوسائل االتصال المتقدمة فقـد سـاعد امـتالك الخريجـات                 

يوتر واالنترنت باإلضافة إلى مهارات إتقان اللغة االنجليزية في الحصـول           لمهارات استخدام الكمب  
على وظيفة ، ومن هنا تبرز أهمية دور الجامعات والمعاهد في تنمية معرفة وقدرات المتعلمات من                

برامج ونشاطات تدريبية لزيادة وتطوير      باللغة االنجليزية وتضمينها     مساقاتها التعليمية خالل تدريس   
الالزمة لزيادة المنافسة واإلنتاجيـة فـي       ) التطبيقية(وقدرات الخريجات النظرية والعملية     مهارات  

 .سوق العمل 
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 الخريجات العاطالت *

كان من أهم العوامل التي ساعدت الخريجات        التخصص مع احتياجات المؤسسة المشغلة       مإن انسجا 
العالقة مع اآلخرين المتأتية مـن      ممن سبق لهن العمل في الحصول على عمل في السابق، كما أن             

التعرف علـى المؤسسـة أثنـاء القيـام          ،المحسوبية ،المعرفة الشخصية مع صاحب العمل     (خالل
االنتمـاء الحزبـي أو      ،وكـاالت التوظيـف   مساعدة مكاتـب و    ،بالتدريب العملي فيها قبل التخرج    

ر أساسي وكبير في الحصول      لها دو  كان  )  المبحوثات مساعدة الجامعة التي تخرجت منها     ،التنظيمي
 .على عمل 

  
إال أن هناك العديد من األسباب التي دفعت بالعاطالت ممن سبق لهن العمل إلى ترك عملهن السابق                 

 أشارت إليـه البيانـات       و الذي  -، إذ أن تدني األجور وعدم مالئمتها لمتطلبات الحياة االقتصادية           
 كان السبب الرئيس الـذي أدى إلـى         -هري للمبحوثات السابقة الذكر والمتعلقة بانخفاض الدخل الش     

 .ترك العمل
 

تتطلب السفر أحياناً ، وساعات العمل الطويلة التي تـؤدي إلـى شـعور              كما أن طبيعة العمل التي      
العامالت بالملل أثناء العمل والشعور بالتقصير بالنسبة للمرأة المتزوجة تجاه أطفالها نتيجة لغيابهـا              

 في ظل غياب تشجيع الزوج للعمل عدم توفر دور الحضانة ، كل ذلـك أدى                الطويل عنهم  خاصة   
 .إلى ترك العامالت للعمل

 
 و  –أن تدني فرص العمل أمام الخريجات دفع بهن إلى االلتحاق بوظائف في غير مجال التخصص                

  وقد أدى عـدم تطـابق        -هذا ما أشارت إليه العاطالت من عدم تالئم التخصص مع طبيعة العمل           
تخصص مع الشاغر الوظيفي إلى ضعف الكفاءة العملية للعامالت والفشل وعدم النجاح في العمل              ال

وعدم القدرة على تحمل المسؤولية ، وإلى إيجاد عالقة متوترة مع الزمالء والزميالت ، وهذا بدوره                
 .أدى إلى ترك العمل 

 
ى إلى افتقارهن إلـى الخبـرة       كما أن عدم التحاق الخريجات بدورات تدريبية قبل وبعد التخرج أد          

العملية التي تعمل على إكسابهن لمهارات ومتطلبات القيادة و تحليل المشكالت المرتبطـة بالعمـل               
والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة وتحمل المسؤولية ، وقد حال افتقارهن لهـذه المهـارات                

 في إكساب الخريجات    ةلية التدريبي والمتطلبات دون الحصول على وظيفة ، ومن هنا يأتي دور العم          
 . والقدرات الالزمة والضرورية للمنافسة واالندماج في سوق العمل تالعديد من المهارا
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فعدم امتالك الخبرة العملية حال دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة وبالتالي عـدم الحصـول                
لتي تتمثل في مجال العالقة مـع       عليها ، كما أن االعتماد على عوامل غير تنافسية في التوظيف وا           

 العـاطالت   تالتي تعتبر من العوامل األساسية التي حالت دون تقدم الخريجا         ) المحسوبية( اآلخرين
باإلضافة إلى عدم توفر شواغر في مجال التخصص وضعف إتقـان           . بطلب للحصول على وظيفة     

 .دمةمهارات استخدام الحاسوب و االنترنت و الوسائل اإللكترونية المتق
 

وقد جاء عدم توفر الشواغر المتاحة مع تخصصات الخريجات نتيجة تمركز الخريجـات بالدرجـة               
األولى في تخصصات العلوم اإلنسانية وبرامج التربية ، في حين كان تمركزهن في التخصصـات               
العملية محدود جداً ، وهذا بدوره أدى إلى وجود فائض من خريجي هذه التخصصات األدبية التـي                 

دة يكون امتالكها لمهارات استخدام االنترنت والتكنولوجية  محدود مقارنـة مـع التخصصـات               عا
العلمية والتقنية ، وبالتالي لم تتوافق هذه التخصصات مع احتياجات سوق العمل خاصة فـي ظـل                 
التطور التكنولوجي الذي بدوره أثر على طبيعة العمل و المؤهالت المطلوبة للمنافسة على الوظائف              

 .لمختلفةا
 
 المشغلين لخريجي الجامعات و المعاهد الفلسطينية *

تعتمد المؤسسات الفلسطينية في التوظيف العديد من المعايير التي تقـوم علـى تـوفر المهـارات                 
 وتطابق التخصص مـع الشـاغر       ة والمعرفية للمتقدمين، فهي تعتمد على المقابلة الشفهي       ةاألكاديمي

 التي يمتلكها الخريجين ، باإلضـافة إلـى         ة و تهتم بالدورات التدريبي    الوظيفي بالدرجة األولى، كما   
توفر المهارات المتعلقة باستخدام االنترنت والوسائل االلكترونية المتقدمة وتلك المتعلقة بإتقان اللغة            

 . كتابة ومحادثةةاالنجليزي
 

مية في تحسـين وتنميـة      وقد جاء تركيز المشغلين على الدورات التدريبية لما لهذه الدورات من أه           
قدرات ومهارات الخريجين التي تؤثر إيجابياً على إنتاجية المؤسسات المشغلة وتحسـين الوضـع              

 .االقتصادي لها
 يكلف المؤسسات المشـغلة     ة للوظائف غير الحاصلين على دورات تدريبي      نكما أن تدريب المتقدمي   

 دورات تدريبية مسبقاً و لديهم خبـرة        مبالغ باهظة، لذا فهي تفضل تعيين الخريجين الحاصلين على        
 .عملية في مجال العمل

 
هذا وباإلضافة إلى اعتماد المؤسسات الفلسطينية بالدرجة األولى على معايير موضوعية و تنافسـية     

 والمعرفية ، فهي تعتمد أيضاً بشكل غير أساسي         ةفي التوظيف قائمة على توافر المهارات األكاديمي      
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اآلخرين والمتمثل في العالقـة الشخصـية بالمتقـدم للوظيفـة ، الوسـاطة              على مجال العالقة مع     
وهذا ما أكدته العاطالت ممن سـبق لهـن       . والمحسوبية ،باإلضافة إلى االنتماء الحزبي والتنظيمي       

 .العمل
وبالرغم من االعتماد على المعايير السابقة الذكر في التوظيف ، إال أن هناك العديد مـن األسـباب                  

تشجع المؤسسات الفلسطينية على تعيين الخريجات ، فهم ينظرون إلى أن  طبيعـة المـرأة                التي ال   
تؤثر بشكل سلبي على توظيفها ومشاركتها في سوق العمل مقارنة بالرجل           ) الجسمانية(الفسيولوجية  

أخر وما يترتب عليه من كثرة اإلجازات التي تطلبها والت        ) الحمل و الوالدة  (،فالدور اإلنجابي للمرأة    
عن الوصول للعمل مبكراً و طلب المغادرة المبكرة للعمل كلها تؤثر بشكل سلبي على عملها ، كما                 
أن ساعات العمل المتأخرة ال تناسبها خاصة إذا كانت متزوجة ولديها أطفال دون السادسـة ، ممـا          

 .يؤدي إلى توزيع فكرها بين العمل والمنزل 
 

 تجاه عمل المرأة تمثلت في نظرتهم إليها بأنها ال تمتلـك     نليكما أن هناك اتجاهات سلبية لدى المشغ      
 .مهارات االتصال مع فئات العمل مما يؤثر سلباً على توظيفها

   
 والمعرفية للمشاركة واالندماج في سوق العمل ،        ةهذا و بالرغم من أهمية توافر المؤهالت األكاديمي       
قدر ما يرتبط إلى حد كبير بوجهة نظر المؤسسات         إال أن تدني مشاركة المرأة ال يعزى إلى تأهيلها ب         

المشغلة للنساء والتي غالباً ما يديرها الرجال ، فبالرغم من إعطاء الدستور الفلسطيني المرأة حقهـا                
في العمل، وحظره على أصحاب العمل التمييز بين الرجل والمرأة في ظروف وشروط العمـل إال                

 المكتوبة بقدر ما هي المفاهيم غيـر المكتوبـة والتـي    أن ما يحكم مشاركة المرأة ليست النصوص   
تتعلق بالثقافة المجتمعية والثقافة الذكورية تجاه عمل المرأة والتي تقوم على أساس عـدم انسـجام                
الصفات الفسيولوجية للمرأة مع العديد من األعمال وعدم قدرتها على امتالك المهـارات المختلفـة               

وما ينبثق عن هذه لالتجاهات السلبية من خلق عوائق         .يقوم بها الرجال    الالزمة للقيام باألعمال التي     
 .للمشاركة النسائية، وبالتالي تدني حجم مشاركتها في سوق العمل
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 الفصل السادس
 

 النتائج والتوصيات 

 
يشمل هذا الفصل عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة و كذلك التوصيات التي يمكن تقـديمها                

 .ضوء هذه النتائجفي 
 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة   1.6

 .يلعب تعليم وتدريب المرأة دوراً بارزاً في تمكينها وزيادة فرصتها في المشاركة في سوق العمل* 
هناك عدة عوامل تقف وراء مشاركة الخريجات فـي سـوق العمـل وقـد جـاءت العوامـل                   * 

تأكيد الذات، واكتساب خبرة حياتية أوسع والثقـة بـالنفس،          والمتمثلة في إثبات و   ) الذاتية(الشخصية
باإلضافة إلى الرغبة بالنجاح في العمل من أهم العوامل التي تقف وراء مشاركة الخريجـات فـي                 

 ةباإلضافة إلى العوامل االقتصادية المتمثلة في الرغبة في المساهمة في دخل األسـر            . سوق العمل 
الزوج للعمل ومساعدته في تربية األطفال، القدرة علـى         /جيع األهل والعوامل األسرية والمتعلقة بتش   

 .التوفيق بين متطلبات العمل واألسرة، توفر دور حضانة
 

االنتماء الحزبي والمحسوبية، والمعرفة الشخصـية      ( نأما بالنسبة للعوامل المتعلقة بالعالقة باآلخري     
 . هذه العوامل في الحصول على وظيفةفقد قللت الخريجات العامالت من أهمية ) مع صاحب العمل

 
كما بينت النتائج أن الدخول واالندماج في سوق العمل يتطلب امـتالك المـؤهالت األكاديميـة                * 

 المشـكالت المرتبطـة      المقابلة الشفهية وتحليل   زالمؤهل العلمي، اجتيا  : والمهارات المعرفية التالية  
،  هارات استخدام الحاسـوب واللغـة اإلنجليزيـة       اختبارات التوظيف، إتقان م     ، النجاح في   بالعمل

ـ  و انسجام التخصص مع الشاغر الوظيفي ، باإلضافة إلى الخبرة العملية          دريب و التأهيـل قبـل      الت
 .العمل

 
 العامالت مع أراء العاطالت ممن سبق لهن العمل فيمـا           تأشارت النتائج إلى توافق أراء الخريجا     *

اغر الوظيفي كأحد العوامل التي ساعدت في الحصول على         يتعلق بأهمية انسجام التخصص مع الش     
 ، فبينمـا أكـدت الخريجـات        نإال أن اآلراء تعارضت فيما يتعلق بمجال العالقة باآلخري        . وظيفة

العامالت على الدور الثانوي الذي يلعبه مجال العالقة باآلخرين في الحصول على وظيفة ، أكـدت                
ول على عمل ال يعتمـد علـى المـؤهالت األكاديميـة            العاطالت ممن سبق لهن العمل أن الحص      
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 ،المعرفة الشخصية مـع صـاحب العمـل       والمهارات المعرفية ، وإنما يعتمد بالدرجة األولى على         
مسـاعدة مكاتـب    ،التعرف على المؤسسة أثناء القيام بالتدريب العملي فيها قبل التخرج      ،المحسوبية

  .الجامعة التي تخرجت منها ،ظيمياالنتماء الحزبي أو التن ،وكاالت التوظيفو
 

كان من أهم األسـباب      بينت النتائج أن تدني األجور وعدم مالئمتها لمتطلبات الحياة االقتصادية         * 
التي دفعت بالعاطالت ممن سبق لهن العمل على ترك عملهن السابق،باإلضافة إلى عـدة عوامـل                

 .  العمل وظروفه ، واألسرة ومتطلباتها ، والركود االقتصادي للمؤسسة المشغلة ةأخرى تتعلق بطبيع
 

كما بينت النتائج أيضاً أن عدم تالؤم التخصص مع طبيعة العمل وضعف الكفاءة العلمية و افشل                * 
العاطالت ممن سبق لهن العمـل إلـى تـرك           وعدم النجاح في العمل كان من األسباب التي دفعت        

 .ما يفسر أهمية تطابق التخصص مع الشاغر الوظيفيالعمل، و هذا 
 

كما بينت النتائج أن الخريجات العاطالت عن العمل يفتقـرن إلـى العديـد مـن المتطلبـات و                   * 
 االندماج في سـوق العمـل       نالمؤهالت الضرورية لدخول سوق العمل، وقد حرم عدم امتالكها م         

ل ضغط العمل والقيـادة، القـدرة علـى تحليـل           الخبرة العملية، القدرة على تحم    : والتي تمثلت في  
وقـد جـاء    . المشكالت والتكيف مع المواقف الجديدة ،باإلضافة إلى القدرة على تحمل المسؤولية            

االفتقار إلى الخبرة العملية نتيجة عدم االلتحاق بالدورات التدريبية التي أصبحت ضـرورة ملحـة               
ي مختلف مجاالت العمل وبالتالي اكتساب المهارات       للخريجات الكتساب المهارات الفنية والعملية ف     

 .الضرورية التي تزيد من فرص الحصول على وظيفة
 

أما بالنسبة للعوامل التي حالت دون تقدم الخريجات العاطالت بطلب للحصول على وظيفة  فقـد                * 
ل دلت النتائج على أن المحسوبية ، عدم امتالك الخبرة العملية ،عـدم تـوفر شـواغر فـي مجـا                   

التخصص، ضعف مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت، باإلضافة إلى تدني المؤهل العلمي تعتبر            
 .من أهم العوامل التي منعت الخريجات العاطالت من التقدم بطلب للحصول على وظيفة

  
أظهرت النتائج المتعلقة بمعايير التعيين إلى أن هناك اختالف بين تلك المعايير وبـين العوامـل                * 
تي ذكرتها العاطالت ممن سبق لهن العمل ، ففي حين أفادت العاطالت عن العمل أن الحصـول                 ال

 على مجال العالقة مع اآلخرين أفاد المشـغلون أن اعتمـادهم عنـد              ىوظيفة يعتمد بالدرجة األول   
 الشخصـية   ت والمعرفية أكثر من اعتمادهم علـى العالقـا        ةالتعيين يكون على المهارات األكاديمي    

 .قدمينبالمت
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المقابلـة الشـفهية،    : وقد بينت النتائج أهم معايير التعيين التي تعتمدها المؤسسات الفلسطينية وهي          
تطابق التخصص مع الشاغر الوظيفي ، الخبرة العملية ، امـتالك مهـارات اسـتخدام الحاسـوب                 

 االنجليزية كتابـة    واالنترنت، المؤهل العلمي العالي، الدورات التدريبية ، باإلضافة إلى إتقان اللغة          
 .ومحادثة 

و هنا نالحظ أن هناك انسجاماً بين تلك المعايير وبين ما تم التوصل إليه من نتائج حول المؤهالت                  
 .والقدرات التي ساعدت الخريجات العامالت في الدخول واالندماج في سوق العمل

 
ندماجها في سوق العمـل ، و       أشارت النتائج إلى األسباب التي تؤثر سلباً على توظيف المرأة و ا           * 

وما يترتب عليه   ) الحمل و الوالدة  (التي تتعلق بالطبيعة الفسيولوجية للمرأة ، فالدور اإلنجابي للمرأة          
من كثرة إجازات، وتأخر عن الوصول مبكراً عن العمل، وطلب المغادرة المبكرة للعمل ،وتوزيـع               

 .د من اندماج المرأة في سوق العملالتركيز بين العمل والمنزل تعتبر من األمور التي تح
كما أن االتجاهات السلبية للمشغلين تجاه عمل المرأة يؤثر بشكل سلبي على مشاركتها وتوظيفها في               

 .سوق العمل
 

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.6
 تبعـاً   العمـل   فـي سـوق    دلت النتائج على وجود تفاوت في العوامل التي تقف وراء االندماج          * 
 :متغيرات التاليةلل

 سنة فأكثر يؤكدن أكثر من غيرهن على أن         35العمر، إذ تبين أن العامالت من ذوي الفئة العمرية          
المساهمة في دخل األسرة وتشجيع الزوج للعمل ومساعدته في تربية األطفال هي من أهم العوامـل                

 . التي تقف وراء المشاركة في سوق العمل
     

 سنة على أهمية القدرة على التوفيق بـين متطلبـات           35-31لفئة العمرية   كما أكدت العامالت في ا    
 .العمل واألسرة أكثر من غيرهن من الفئات العمرية 

 
مكان السكن ، فقد تبين أن العامالت اللواتي يسكن المخيم يؤكدن على أن مساعدة الزوج في تربيـة      

 أكثر من غيرهن مـن العـامالت،        ملاألطفال من العوامل التي تقف وراء المشاركة في سوق الع         
 .رعاية أطفالها أن دور المرأة متمثل في بيتها ويمكن أن يعزى ذلك إلى القيم االجتماعية التي ترىو

ة فـي دخـل األسـرة و        الحالة االجتماعية، فقد تبين أن العامالت المتزوجات يشعرن بأن المساهم         
التوفيق بين متطلبات العمل اٍألسرة هي من       القدرة على   تشجيع الزوج ومساعدته في تربية األطفال و      
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العوامل التي دفعت بهن إلى المشاركة في العمل أكثر من غيرهن من غير المتزوجـات اللـواتي                 
 . يشعرن بأن الرغبة في ملئ أوقات الفراغ دفع بهن إلى المشاركة في العمل

 
القدرات ول المؤهالت و  لخريجات العامالت ح   من وجهة نظر ا    فروقدلت النتائج على عدم وجود      * 

التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير العمر فقد كان هناك تقارب واضح فيما يتعلق بهذه                 
 .المؤهالت و القدرات من وجهة نظر الخريجات العامالت و على اختالف أعمارهن

 : للمتغيرات التاليةفروق تعزىبينما كان هناك 
اللواتي يسكن القرية يؤكدن على أهمية توفر المؤهـل العلمـي           مكان السكن، فقد تبين أن العامالت       

هميـة  العالي للحصول على وظيفة ، أكثر من غيرهن من العامالت من المدينة اللواتي يشـعرن بأ               
التأهيل والقدرة على تطبيق المهارات المكتسبة أثناء التعليم أكثـر مـن غيـرهن مـن                التدريب و 
 .  العامالت

 
بين أن العامالت غير المتزوجات يؤكدن على أهميـة التـدريب قبـل العمـل               الحالة االجتماعية، ت  

الكتساب مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت أكثر من غيرهن، بينما أكدت المتزوجـات علـى              
 . أهمية القدرة على تطبيق المهارات النظرية أكثر من غيرهن من العامالت

 
جة الماجستير يؤكدن علـى أهميـة تـوافر تلـك           المستوى التعليمي ، تبين أن الحاصالت على در       

المتطلبات والخبرات أكثر من غيرهن من العـامالت الحاصـالت علـى مسـتوى تعليمـي دون                 
 .الماجستير

مجال التخصص،تبين أن خريجات برنامج الصيدلة يؤكدن على أهميـة انسـجام التخصـص مـع         
 من غيـرهن مـن خريجـات البـرامج          الشواغر المتاحة باإلضافة إلى إتقان اللغة االنجليزية أكثر       

األخرى ، في حين تؤكد خريجات البرامج التقنية على أهمية امتالك المهارات المتعلقـة باسـتخدام                
 تالحاسوب ، أما خريجات تخصص الحقوق فقد أكدت على أهمية القدرة علـى تحليـل المشـكال                

ن أن يرجع ذلك إلـى      و يمك . المرتبطة بالعمل أكثر من غيرهن من خريجات التخصصات األخرى        
 .أهمية توفر المقدرة لدى الخريجات على تطبيق المهارات المكتسبة أثناء التعليم في مجال  العمل

 
 في العوامل التي ساعدت العاطالت ممن سبق لهـن العمـل فـي              فروقبينت النتائج عدم وجود     * 

، بينمـا كـان هنـاك       الة االجتماعية الحالسابق يعزى لمتغير مكان السكن و     الحصول على عمل في     
 : في متغيراتفروق
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عامـاً علـى أهميـة      )35-31( العمر، إذ أكدت العاطالت ممن سبق لهن العمل من الفئة العمريـة           
 . كعامل مهم في الحصول على وظيفة أكثر من غيرهن ةالمحسوبي

 
 .تخصص العلوم بين الخريجات من تخصص التجارة ومجال التخصص، ظهر التفاوت

 دورات تدريبية فأكثر علـى أهميـة        5دريبية، إذ أكدت العاطالت الحاصالت على     عدد الدورات الت  
التعرف على المؤسسات أثناء القيام بالتدريب فـي        والتدريب وامتالك مهارات التعامل مع االنترنت       
 .الحصول على الوظيفة السابقة أكثر من غيرهن

 
امل التي حالت دون تقدم الخريجـات  كما أظهرت النتائج أن هناك تقارب واضح فيما يتعلق بالعو       * 

ئات العمرية ومكان السـكن  ذلك على اختالف الفن العمل بطلب للحصول على وظيفة والعاطالت ع 
 :في المتغيرات التالية للخريجات العاطالت قد ظهرت الفروق 

ارات اسـتخدام اللغـة     الحالة االجتماعية،إذ تبين أن العاطالت المطلقات يؤكدن على أن ضعف مه          
االنترنت هي من العوامل التي حالت دون التقـدم بطلـب           اإلنجليزية ومهارات استخدام الحاسوب و    

 .للحصول على وظيفة أكثر من غيرهن من العاطالت
 

التجارة ، إذ تبين أن خريجات      ظهرت الفروق بين خريجات برامج الصيدلة و      قد  ومجال التخصص،   
م االلتحاق بالـدورات التدريبيـة      عدتخصص و عدم توفر شواغر في مجال ال     الصيدلة يشعرن بأن    

اللغة اإلنجليزية حال دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة أكثر من           وضعف مهارات الحاسوب و   
 . غيرهن

 
الدورات التدريبية ، تبين أن العاطالت اللواتي لم يلتحقن بدورات تدريبية يؤكـدن علـى أن عـدم                  

 أكثر من غيرهن من الحاصالت      ةب للحصول على وظيف   امتالكهن لتك العوامل حال دون التقدم بطل      
  .ةعلى دورات تدريبي

 
ي التعيين تعـزى     في المعايير التي تعتمدها المؤسسات الفلسطينية ف       ى وجود فروق  دلت النتائج عل  *

 .المستوى التعليميلمتغيرات العمر والجنس و
 

باب التي تؤثر سـلباً علـى       من وجهة نظر المشغلين في األس     فروق  كما دلت النتائج على وجود      * 
 :مشاركة المرأة في سوق العمل تعزى للمتغيرات التاليتوظيف و
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ما رون بان الدور اإلنجابي للمرأة و      عاماً يشع  39-35العمر، إذ تبين أن المشغلين من الفئة العمرية         
رية  سلبي على عمل المرأة أكثر من غيرهم من الفئات العم          ل يؤثر بشك  بيترتب عليه من كثرة غيا    

 .األخرى
 

الجنس، تبين أن المشغلين من الذكور يؤكدون على أن طول ساعات العمل و الدور اإلنجابي للمرأة                
 .يؤثر بشكل سلبي على توظيف المرأة أكثر من المشغلين من اإلناث 

 
المستوى التعليمي،فقد تبين أن المشغلين الحاصلين علـى درجـة الـدبلوم يشـعرون أن الطبيعـة                 

 .  للمرأة تؤثر بشكل سلبي على توظيفها أكثر من المشغلين من المستويات التعليمية العلياالفسيولوجية
 

  التوصيات3.6

قرار يمتزج بمجموعة من    إنما هو   ليس قراراً منفرداً يتم بحرية، و     إن قرار العمل بالنسبة للمتعلمات      
في ضوء نتائج الدراسة    ، و  توافرها للمشاركة واالندماج في سوق العمل      مالمتطلبات الالز العوامل و 

 اشتملت الدراسة على توصيات للمتعلمـات،  حيثفإن توصيات الدراسة شملت العديد من األطراف      
المؤسسات التي تؤثر بشكل ايجـابي      وتوصيات إلى المشغلين ، وتوصيات إلى العديد من الجهات و         

 .على اندماج المرأة و مشاركتها في سوق العمل
 

 تعلماتتوصيات إلى الم: 1.3.6

 والتـي مـن     لفة قبل وبعد التخرج    المخت ةضرورة اهتمام المتعلمات والتحاقهن بالدورات التدريبي     * 
 .شأنها أن تكسب الخبرة العملية التي تزيد من فرص الحصول على وظيفة

 
  توصيات إلى المشغلين:2.3.7

 .نسليس على أساس الجمين للوظائف على أساس المؤهالت والخبرة وتقييم المتقد* 
 .تأهيلها للترقي في العملأة العاملة بهدف زيادة قدراتها وتأهيل المراالهتمام بتدريب و*

ات المرأة على العمل و القيـادة       المتمثلة في ضعف قدر   وتغيير الصورة السلبية تجاه عمل المرأة       * 
 .االتصال مع فئات العملو
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 عمل المرأةالمؤسسات ذات العالقة بتعليم و: 3.3.7

 :ؤسسات التعليمية ، و ذلك عن طريقالم*
ناث نحو التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل  الفلسطيني،          العمل على توجيه تعليم اإل    -1
إرشادهن نحـو    بعد التخرج، و   ذلك من خالل توفير المعلومات الكاملة عن مجاالت العمل المتاحة         و

 .التخصصات التي تساعد في االندماج بسوق العمل 
 
طوير مهارات المتعلمات النظرية مين كافة المساقات التعليمية برامج تدريبية تهدف إلى تتض-2
بالتالي زيادة القدرة التنافسية لهن في سوق يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتطبيقية بما و

 .لعمل
تطوير المهارات اللغوية للمتعلمات وبخاصة مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل تدريس -3

 .المساقات التعليمية باللغة االنجليزية إلى جانب اللغة العربية 
 

مكاتب التشغيل التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار التباين في توزيع مؤسسات مكافحة البطالة و* 
بالتالي تعمل على رفع مستويات المشاركة للنساء في القوى س، والعاطلين عن العمل حسب الجن

 .  على كافة الصعدالعاملة
 

 .العاطالت عن العمل عمل للنساء المؤهالت وصوزارة العمل، من خالل توفير فر* 
 

 عقد برامج ودورات تدريبية مكثفة ذلك من خاللهني و التقني، ومراكز التدريب الممؤسسات و* 
مجتمعي بحقوق المرأة القانونية وإعداد النشرات على نطاق جغرافي واسع يهدف لزيادة الوعي الو
 . ذات الصلة بأهمية المرأة في العمل و التنميةتوعاالمطبو
 

توظيف المتعلمات في مؤسساتهم مع ل وتشريعات تشجع أصحاب العمل على تشغيإيجاد قوانين و* 
 .ضرورة المراقبة على تطبيقها 

 
حاولة تعمل على مة المشاركة النسائية في التنمية العمل ، و تخصيص برامج إعالمية تبرز أهمي*

 .الذكورية السلبية تجاه عمل المرأةالثقافة المجتمعية وتغيير 
 

 خالل تقديم القروض إقامة مؤسسات خاصة تعمل على تشجيع التشغيل الذاتي للمتعلمات من* 
 .األموال للنساء و
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 الجداول) 1(ملحق رقم 
 

 2002/2003ل الدراسة والجنس للعام توزيع خريجي الجامعات الفلسطينية حسب حق): 5-2(جدول

 
 ل الدراسةحق الجنس

 انثى ذآر
 %االناث وعمالمج

 67.0 1001 671 330 برامج إعداد المعلمين والعلوم التربوية
 43.0 120 52 68 الفنون

 61.2 2168 1326 842 برامج العلوم االنسانية
 42.6 803 342 461 برامج العلوم االجتماعية و السلوآية

 46.8 143 67 76 الصحافة واالعالم
 31.3 1991 623 1368 لبرامج التجارية و األعمال اإلدارية ا

 25.3 320 81 239 برامج القانون
 63.7 256 163 93 برامج علوم الحياة
 57.0 278 158 120 برامج العلوم الطبيعية

 54.4 298 162 126 برامج الرياضيات و االحصاء
 45.8 471 216 255 برامج الحاسوب

 15.5 207 32 175 مهن الهندسية برامج الهندسة و ال
 13.6 44 6 38 برامج التصنيع و المعالجة 
 32.2 295 95 200 برامج العلوم المعمارية و البناء
 26.0 66 17 49 برامج الزراعة و الغابات

 20.0 35 7 28 البرامج البيطرية 
 51.4 615 316 299 البرامج الصحية 

 55.2 261 144 117 برامج الخدمات االجتماعية
 57.2 7 4 3 برامج الخدمات الصحية 

 73.5 219 161 58 غير محدد 
 48.4 9598 4643 4955 المجموع 

ام الدراسي              2002الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني       : لمصدرا يم للع ات مسح التعل يم   2000/2001 ، قاعدة بيان ة و التعل  وزارة التربي
 العالي، رام اهللا فلسطين 
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 2005-2000 سنة فأآثر في األراضي الفلسطينية حسب العالقة بقوة العمل والجنس والمنطقة 15األفراد  ):6.2(جدول 
 

 العالقة بقوة العمل والجنس 
 خارج القوى العاملة داخل القوى العاملة بطالة عمالة محدودة عمالة تامة المنطقة

 المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآورمجموعال اناث ذآور المجموع اناث ذآور 
 األراضي الفلسطينية

2000 4698519029856014932339268835027864411308999530588631106075694706 251629 728764980393 
2001 40321475226478439246751671263461575501252817007858543989424674863 291353 7777911069144 
2002 37080475967446771279741916298902010541599521704959983293878693710 316691 8113431128034 
2003 423345938185171634402533834740817176822076193843639138119276758414 308079 8147351122814 
2004 4267801014825282614697632025017718520226371211573658958131054790012 325767 8387881164555 
2005 4763401022645786045146628685433416393430088194023691741135221826961 332151 8721391204291 

 الضفة الغربية
2000 32673466429393163278742155300295182075445936440642976128482556 150079 475546625625 
2001 291954599923519472140411002250394996746910246540835468561476915 170520 502997673517 
2002 25559961943317542245111567260791249881030413529240509973814478913 198211 521095719306 
2003 28153772812354349357942808386021087471417812292442607889798515876 195601 522358717960 
2004 292926812063741324230226654496710766916750124418442897100621543517 201433 533127734560 
2005 32166782383404050461402196483369650518912115417464312103491567803 203610 552787756397 

 قطاع غزة
2000 14311623869166986446553349983462155454016618220329947212150 101550 253218354768 
2001 11125915233126493327257238436255450596761217708520864197948 120833 274795395627 
2002 11520414024129229346334838127606656908175719473420063214797 118480 290248408728 
2003 14180821006162814823257488066302178987091921306029478242538 112477 292377404854 
2004 13385420276154129467453652107753496218715521606130434246495 124334 305660429994 
2005 154673198811745545326672599867430111767860622742931730259158 128542 319352447894 

 يوجد بعض الفروقات في المجاميع بقيمة فرد واحد وذلك بسبب األوزان: مالحظة
 ).بيانات غير منشورة. ( فلسطين-رام اهللا.  2005 -2000: قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  2006ء الفلسطيني، الجهاز المرآزي لإلحصا :المصدر
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 2005-2000المشارآين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة )  سنة فأآثر15(أعداد األفراد ):7.2( رقمجدول
 

 فئة العمرية والجنسال
المنطقة المجموع +55 45-54 35-44 25-34 15-24

 المجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور
 األراضي الفلسطينية

2000 160778 207531815301970753687823395313218126738 158919642541306277315343448644 42988 588631106075 694706 
2001 151411 182361696471974933112522861913717422894 160068663771118677563329845983 38966 58543989424 674863 
2002 141117 188381599552039953435123834714707422895 169969717251194283667359225851 41773 59983293878 693710 
2003 153021 238201768412141084385325796115683929700 186539776561446192117375157441 44956 639138119276 758414 
2004 153405 259671793722210604864826970816367933569 197249839101568099591369037189 44092 658958131054 790012 
2005 160429 258291862572325005035928285916978833417 2032058946917167106636395558449 48004 691741135221 826961 

 الضفة الغربية
2000 111681 15500127181136269264411627108990219424 10932642705881851523258715944 31816 40642976128 482556 
2001 105791 13994119784138131234341615659452117571 11209244766865253417251464910 30056 40835468561 476915 
2002 98731 14525113256137317270831644009703317557 11459046659974656405253594903 30262 40509973814 478913 
2003 103966 179711219371422223284117506310415822575 126733505841098361567251485430 30578 42607889798 515876 
2004 105467 192961247621470943653918363310938326900 136282549361216267098260175724 31741 442897100621 543517 
2005 108534 184241269591553833800319338511367826879 140557587541337472128279636811 34774 464312103491 567803 

 قطاع غزة
2000 49097 525354350608051043871243422797314 495932154942432579284732700 11172 18220329947 212150 
2001 45621 42424986359362769167054426525323 479752161225342414678381073 8911 17708520864 197948 
2002 42386 43134669966678726873946500415338 553792506621962726210563948 11511 19473420063 214797 
2003 49055 585054905718861101382899526817126 5980627072347830550123672012 14379 21306029478 242538 
2004 47938 667254610739661210986075542976670 6096628974351832493108861465 12351 21606130434 246495 
2005 51894 740559299771181235689474561106538 6264830715379234508115911638 13230 22742931730 259158 

 
 ).بيانات غير منشورة. ( فلسطين-رام اهللا.  2005 -2000: قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  2006الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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 2005-2000: ة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس والمنطقةالمشارآين في القوى العاملة في األراضي الفلسطيني)  سنة فأآثر15(أعداد األفراد ):8.2( رقم جدول
 

 عدد السنوات الدراسية والجنس
0-6 7-9  10-12  13+ المنطقة المجموع 

 المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور اناث ذآور المجموع المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور

 األراضي الفلسطينية
2000 12141526514147929163347143611777081852141989020510411865545310163965588631 106075694706 
2001 11393719196133133162721101001728211902541455720481111852645572164098585439 89424674863 
2002 11677719334136111165334107611760941955731695721253012214946826168976599832 93878693710 
2003 12011324047144160173141152761884172129172259023550713296657364190330639138 119276758414 
2004 11617524777140952183063163181993812185632356724213014115666393207548658958 131054790012 
2005 11904625815144861191537169192084562322072155825376514895070928219878691741 135221826961 

 الضفة الغربية
2000 79347193179866412197311042133014128005141371421427710331632108736406429 76128482556 
2001 7614516386925311228728453131324132984119711449557635231752108104408354 68561476915 
2002 7378816415902031186199345127964132465143301467958022633725113951405099 73814478913 
2003 73982192719325312164712254133901144526176361621628592240638126561426078 89798515876 
2004 72498211649366212942814006143434152591192301718218837946220134599442897 100621543517 
2005 74735229409767513484614942149788163949183901823399078247219138001464312 103491567803 

 قطاع غزة
2000 420687197492654137433194469357209575362962415521367855230182203 29947212150 
2001 377912811406023984916474149657270258659856421741381955994177085 20864197948 
2002 429892920459094671514164813063108262765735419231310155024194734 20063214797 
2003 461324777509095149430225451668391495473345470441672563769213060 29478242538 
2004 436783611472895363523135594765972433770309527762017372949216061 30434246495 
2005 443122875471875669019775866868258316871426581682370981877227429 31730259158 

 ).بيانات غير منشورة. ( فلسطين-رام اهللا.  2005 -2000: قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  2006الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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-2000: والجنسفي األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي )  سنة فأآثر16(أعداد العاملين )9-2(جدول 
2005 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط االقتصادي والجنس

  آال الجنسين
الزراعة والصيد والحراجة وصيد 

أل
81616589697069088469 92040 92274 

التعدين والمحاجر والصناعة 
ة

84850703336140570745 73252 82157 
 81606 67436 116644731595200974049البناء والتشييد

 122640 112225 1040659954395338113075التجارة والمطاعم والفنادق
 36120 31252 29450282422640832659النقل والتخزين واالتصاالت

 60695 60850 53722520695138158182 التعليم
 22804 23711 19143193142006622147الصحة
 134176 116904 10568510173398495104584ت والفروع األخرىالخدما

 632471 577671 595176504361475793563910 المجموع
  اناث

الزراعة والصيد والحراجة وصيد 
أل

32236199432328432745 35319 34161 
التعدين والمحاجر والصناعة 

ة
10042727562787386 8420 8514 

 271 174 289619173110البناء والتشييد
 8684 7555 7144643255417924التجارة والمطاعم والفنادق
 635 681 655316290518النقل والتخزين واالتصاالت

 29890 29289 23638232832396827656 التعليم
 9121 8550 6896646172617705الصحة

 13821 14694 12085114801103213112الخدمات والفروع األخرى
 105096 104683 92986768097782797156 المجموع
 . 2005 -2000:قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  2006الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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:  المدارس و رياض األطفال  حسب الجنسأعداد العاملين  في األراضي الفلسطينية في): 10-2(جدول
1994/1995-2004/2005 

 
 المدارس رياض األطفال

 السنة
 %اإلناث %الذآور اإلجمالي إناث ذآور %اإلناث %الذآور اإلجمالي إناث ذآور

1995 1 1210 1211 0.08 99.9 10985 8858 19843 55.4 44.6 

1995/199626 1434 1460 1.8 98.2 11641 9919 21560 54.0 46.0 

1996/19975 2372 2377 0.21 99.8 12667 11186 23853 53.5 47.5 

1997/1998- 2648 2648 - 100.0 13519 12526 26045 51.9 48.1 

1998/1999- 2701 2701 - 100.0 13933 13528 27461 50.7 49.3 

1999/200015 2859 2874 0.52 99.5 14535 14651 29186 49.8 50.2 

2000/20017 2736 2743 0.26 99.8 15796 16704 32500 48.6 51.4 

2001/200212 2538 2550 0.5 99.5 16081 17452 33533 47.9 52.1 

2002/200337 2319 2356 1.6 98.4 16721 18566 35287 47.4 52.6 

2003/200426 2640 2666 0.98 99.0 17179 20247 37226 46.1 53.9 

2004/200523 2837 2860 0.80 99.2 17811 20994 38805 45.9 54.1 

 .فلسطين-رام اهللا..، وزارة التربية و التعليم العالي2006الصفحة االلكترونية، بيانات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 تعني ال يوجد بيانات) -(
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 : راضي الفلسطينية في آليات المجتمع و الجامعات  حسب الجنسأعداد العاملين  في األ): 11-2(جدول
1995-2005 

 
 

 . فلسطين-رام اهللا.، وزارة التربية و التعليم العالي2006هاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالصفحة االلكترونية، بيانات الج: المصدر
 تعني ال يوجد بيانات ) -(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعات  آليات المجتمع 
 السنة

%اإلناث %الذآور اإلجمالي إناث ذآور %اإلناث %الذآور اإلجمالي إناث ذآور

1995 391 107 498 78.5 20.5 1376 195 1571 87.6 12.4 

1996 306 76 382 80.1 19.9 1441 203 1644 87.7 12.3 

1997 247 85 332 74.4 25.6 1743 240 1983 87.9 12.1 

1998 217 88 305 71.1 28.9 1925 288 2213 87.0 13.0 

1999 332 115 447 74.3 25.7 2493 298 2791 89.3 10.7 

2000 351 135 486 72.2 27.8 2575 329 2904 88.7 11.3 

2001 349 127 476 73.3 26.7 3212 426 3638 88.3 11.7 

2002 407 166 573 71.0 29.0 3071 403 3474 88.4 11.6 

2003 - - 563 - - 2959 425 3384 87.4 12.6 

2004 286 84 370 77.3 22.7 3169 519 3688 85.9 14.1 

2005 376 83 459 81.9 18.1 3242 489 3731 86.9 13.1 
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 2005-2000العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة )  سنة فأآثر15(أعداد األفراد ) :12-2(جدول
 

 الفئة العمرية والجنس
المنطقة المجموع +55 45-54 35-44 25-34 15-24

 المجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآورالمجموع اناث ذآور
 األراضي الفلسطينية

2000 320564772368282873962953503316233164817881688731572022527592586 86441 1308999530 
2001 54176559559771517414838565793308116523473313846407142534706364742 157550 12528170078 
2002 612106896681066791761687408545450206347513191956561985172822127495 201054 15995217049 
2003 58649931667965537508519622693703932104024916556936174925773955869 171768 22076193843 
2004 5969711626713235768910022677113998938514384021276785220616552876639 185202 26371211573 
2005 55822119196774149407128666227433433442537858196157202033556571585815 163934 30088194023 

 الضفة الغربية
2000 18838279321630175793387209669739113010869399417441681671591730 51820 754459364 
2001 341613346375063153027703430018429115219581799218681772884162900 94996 7469102465 
2002 412654322455884293840584699625565130926874111074161152341131994312 124988 10304135292 
2003 3806960394410734797512839925227462261250069964681106453172693241 108747 14178122924 
2004 36900712344023347146328410412207727362481310697509112053281553336 107669 16750124418 
2005 339276645405723045584393889418836318422020101224861060831651583322 96505 18912115417 

 قطاع غزة
2000 13218197915197111602908140676494518701228931403034856-856 34621 554540166 
2001 20015225022264202112068222791465150015151585522160761822201842 62554 505967612 
2002 19945257322518249792110270891988575420639808824083283169143183 76066 569081757 
2003 20581327823858189543390223441429394915242659225568472602262628 63021 789870919 
2004 22797450327300229753694266691791211151902710579277108563271323303 77534 962187155 
2005 218955274271681895344272338014597124115838949223597272492-2492 67430 1117678606 

 .تعني عدم وجود عدد آاف من المشاهدات في هذه الفئة) - (-1:مالحظة
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 2005-2000: العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية حسب عدد السنوات الدراسية والجنس والمنطقة)  سنة فأآثر15(أعداد األفراد ):13-2(جدول
 

لسنوات الدراسية والجنسعدد ا  

0-6 7-9  10-12  13+  المنطقة المجموع 

 المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور المجموع اناث ذآور

األراضي الفلسطينية
2000 210534522150526519111727635277271595293221114299252106786441 13089 99530
2001 371895943778349806850506575423011275535716325995726282157550 12528 170078
2002 470331055480886434113606570268286307271358213941050731900201054 15995 217049
2003 373031033383365295015025445259821334863169216951619237887171768 22076 193843
2004 400181147411655717218055897764356296067316236562045944116185202 26371 211573
2005 334091402348114986019115177155905370759612247602306847828163934 30088 194023

الضفة الغربية
2000 11162427115891832610391936516769110517874556349721053551820 7544 59364
2001 198905182040832874727336013354990834457868353161399994996 7469 102465
2002 2572490526629431861226444124379025604635012287561317901124988 10304 135292
2003 21543100922552359831331373153949228654235711729897220701108747 14178 122924
2004 21424979224033561817373735538998258041578116281145223080107669 16750 124418
2005 17401138418785316751727334023514232433838512286125582484496505 18912 115417

قطاع غزة
2000 989025991581937882711095849011448558049521053234621 5545 40166
2001 17299761737516933123170562068121920900764246411228362554 5059 67612
2002 213091502145921155135212902449651225008910648931400076066 5690 81757
2003 15760241578416966171171372032948320812996672201718563021 7898 70919
2004 185941661876021554682162225358380257371202990072103677534 9621 87155
2005 1600718160251818518418369207634642122712474105102298467430 11176 78606

               
 ).بيانات غير منشورة. ( فلسطين-رام اهللا.  2005 -2000: قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  2006الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 29.5(جدول رقم 
 التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير العمر

 
 األبعاد
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 بين المجموعات
3 4.098 1.366 

 0.732 277.369 379  المجموعاتداخل

الحصول على 
 مرآز اجتماعي

 - 281.467 382 المجموع

 
1.767 

 
0.135 

 0.648 1.944 3 بين المجموعات
 0.385 145.936 379 داخل المجموعات

الثقة العالية 
 بالنفس

 - 147.880 382 المجموع

 
1.682 

 
0.170 

 0.564 1.691 3 بين المجموعات
 0.336 127.400 379 جموعاتداخل الم

اثبات وتأآيد 
 الذات

 - 129.091 382 المجموع

 
1.677 

 
0.171 

 بين المجموعات
3 9.862 3.287 

 0.520 197.177 379 داخل المجموعات

الساهمة في دخل 
 األسرة

 - 207.039 382 المجموع

 
6.319 

 
0.000 

 بين المجموعات
3 1.440 0.480 

 0.437 165.594 379 لمجموعاتداخل ا

اآتساب خبرة 
 حياتية أوسع

 - 167.034 382 المجموع

 
1.099 

 
0.350 

 بين المجموعات
3 51.936 17.312 

 1.727 654.373 379 داخل المجموعات

 ملء وقت الفراغ

 - 706.308 382 المجموع

 
10.027 

 
0.000 

 بين المجموعات
3 0.747 0.249 

 0.454 172.203 379 داخل المجموعات

 النجاح في العمل

 - 172.950 382 المجموع

 
0.548 

 
0.650 

 بين المجموعات
3 0.900 0.300 

 0.499 188.959 379 داخل المجموعات

 القدرة على القيادة

 - 189.859 382 المجموع

 
0.602 

 
0.614 

 بين المجموعات
3 0.754 0.251 

 0.435 164.990 379 داخل المجموعات

 تحمل المسؤولية

 - 165.744 382 المجموع

 
0.577 

 
0.630 

 بين المجموعات
3 10.250 3.417 

 0.779 295.144 379 داخل المجموعات

 تشجيع األهل

 - 305.394 382 المجموع

 
4.387 

 
0.005 

 بين المجموعات
3 18.192 6.064 

 1.052 398.675 379 داخل المجموعات

 تشجيع الزوج

 - 416.867 382 المجموع

 
5.765 

 
0.001 

 5.924 17.773 3 بين المجموعات
 1.039 393.930 379 داخل المجموعات

مساعدة الزوج 
 في تربية األطفال

 - 411.702 382 المجموع

 
5.700 

 
0.001 

 0.132 0.397 3 بين المجموعات
 1.329 503.739 379 داخل المجموعات

قلة عدد أفراد 
 األسرة

 - 504.136 382 المجموع

 
0.100 

 
0.960 

 بين المجموعات
3 7.236 2.412 

 1.009 382.482 379 داخل المجموعات

توفر دور 
 حضانة

 - 389.718 382 المجموع

 
2.390 

 
0.068 

القدرة على 
 بين المجموعاتالتوفيق بين 

3 8.017 2.672  
3.451 

 
0.017 
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متطلبات العمل  0.774 293.502 379 داخل المجموعات
 - 301.520 382 المجموع واألسرة

  

 بين المجموعات
3 5.417 1.806 

 0.899 340.765 379 داخل المجموعات

النظم 
والتشريعات 
 السائدة

 - 346.183 382 المجموع

 
2.008 

 
0.112 

 بين المجموعات
3 7.26 2.402 

 1.800 682.267 379 تداخل المجموعا

المعرفة 
الشخصية مع 
 صاحب العمل

 - 689.473 382 المجموع

1.334 263. 

 بين المجموعات
3 5.659 1.886 

 1.510 572.367 379 داخل المجموعات

 المحسوبية

 - 578.026 382 المجموع

1.249 292. 

 بين المجموعات
3 5.731 1.910 

 1.235 468.092 379 داخل المجموعات

االنتماء الحزبي 
 و التنظيمي

 - 473.822 382 المجموع

1.547 202. 

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة ). 30.5(جدول رقم 
 الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير العمر

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر األبعاد

20-25 121 4.32 0.88 
26-30 102 4.56 0.63 
31-35 90 4.70 0.62 

 المساهمة في دخل األسرة

35+ 70 4.72 0.62 
20-25 121 4.00 1.13 
26-30 102 3.58 1.38 
31-35 90 3.00 1.44 

 ملء وقت الفراغ

35+ 70 3.50 1.31 
20-25 121 3.88 0.90 
26-30 102 4.14 0.87 
31-35 90 4.30 0.86 

 تشجيع األهل

35+ 70 4.21 0.86 
20-25 121 3.38 0.97 
26-30 102 3.79 1.03 
31-35 90 3.87 1.04 

 تشجيع الزوج

35+ 70 3.89 1.07 
20-25 121 3.51 1.00 
26-30 102 3.84 0.96 
31-35 90 3.94 1.12 

مساعدة الزوج في تربية 
 األطفال

35+ 70 4.09 0.98 
20-25 121 3.60 0.91 
26-30 102 3.80 0.90 
31-35 90 3.96 0.82 

القدرة على التوفيق بين 
 العمل واألسرةمتطلبات 

35+ 70 3.93 0.85 
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 31.5(جدول رقم 
 لمتغير مكان السكنالعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى 

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 188. 377. 2 بين المجموعات

 740. 281.091 380 داخل المجموعات
الحصول على مرآز 

 اجتماعي
 - 281.467 382 المجموع

.255 
 
 

.775 
 
 

 232. 463. 2 بين المجموعات
 لية بالنفسالثقة العا 388. 147.417 380 داخل المجموعات

  147.880 382 المجموع

.597 
 
 

.551 
 
 

 017. 034. 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 340. 129.058 380 داخل المجموعات

  129.091 382 المجموع

.049 
 
 

.952 
 
 

 539. 1.078 2 بين المجموعات

 542. 205.961 380 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  207.039 382 المجموع

.995 
 
 

.371 
 
 

 342. 684. 2 بين المجموعات

 438. 166.350 380 داخل المجموعات
اآتساب خبرة حياتية 

 أوسع
  167.034 382 المجموع

.781 
 
 

.459 
 
 

 2.621 5.243 2 تبين المجموعا

 1.845 701.065 380 داخل المجموعات
 ملء وقت الفراغ

  706.308 382 المجموع

1.421 
 
 

.243 
 
 

 330. 660. 2 بين المجموعات

 453. 172.290 380 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.950 382 المجموع

.728 
 
 

.484 
 
 

 1.368 2.735 2 بين المجموعات

 492. 187.124 380 داخل المجموعات
 القدرة على القيادة

  189.859 382 المجموع

2.778 
 
 

.063 
 
 

 1.181 2.363 2 بين المجموعات

 430. 163.381 380 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  165.744 382 المجموع

2.748 
 
 

.065 
 
 

 248. 497. 2 بين المجموعات

 802. 304.897 380 خل المجموعاتدا
 تشجيع األهل

  305.394 382 المجموع

.310 
 
 

.734 
 
 

 1.125 2.249 2 بين المجموعات

 1.091 414.618 380 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.867 382 المجموع

1.031 
 
 

.358 
 
 

 3.608 7.216 2 بين المجموعات
مساعدة الزوج في  1.064 404.486 380 المجموعاتداخل 

 تربية األطفال
  411.702 382 المجموع

3.390 
 
 

.035 
 
 

 1.085 2.170 2 بين المجموعات
 قلة عدد أفراد األسرة 1.321 501.966 380 داخل المجموعات

  504.136 382 المجموع

.821 
 
 

.441 
 
 

 926. 1.852 2 بين المجموعات

 1.021 387.866 380 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  389.718 382 المجموع

.907 
 
 

.405 
 
 

القدرة على التوفيق 
 1.190 938. 1.876 2 بين المجموعاتبين متطلبات العمل 

 
.305 
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 واألسرة 789. 299.643 380 داخل المجموعات
  301.520 382 المجموع

  

 3.481 6.962 2 بين المجموعات

 893. 339.221 380 داخل المجموعات
النظم والتشريعات 

 السائدة
  346.183 382 المجموع

3.899 
 
 

.021 
 
 

 673. 1.347 2 بين المجموعات

 1.811 688.126 380 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل

  689.473 382 المجموع

.372 
 
 

.690 
 
 

 105. 209. 2 بين المجموعات

 1.521 577.817 380 خل المجموعاتدا
 المحسوبية

  578.026 382 المجموع

.069 
 
 

.934 
 
 

 071. 142. 2 بين المجموعات

 1.247 473.680 380 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  473.822 382 المجموع

.057 
 
 

.945 
 
 

 
 للعوامل التي تقف وراء مشارآة األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية). 32.5(جدول رقم 

 الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير مكان السكن
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد
 976. 3.85 239 مدينة
مساعدة الزوج في  1.129 3.67 132 قرية

 996. 4.42 12 مخيم تربية األطفال
ينةمد  239 3.46 .977 

النظم والتشريعات  883. 3.73 132 قرية
 937. 3.83 12 مخيم السائدة

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 33.5(جدول رقم 
 العوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
 األبعاد
درجات  ينمصدر التبا 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصا
 ئية

 737. 1.474 2 بين المجموعات

 737. 279.994 380 داخل المجموعات
الحصول على مرآز 

 اجتماعي
  281.467 382 المجموع

1.000 
 
 

.369 
 
 

 575. 1.151 2 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 386. 146.729 380 داخل المجموعات

  147.880 382 المجموع

1.490 
 
 

.227 
 
 

 835. 1.671 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 335. 127.421 380 داخل المجموعات

  129.091 382 المجموع

2.491 
 
 

.084 
 
 

 5.787 11.573 2 بين المجموعات

 514. 195.466 380 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  207.039 382 المجموع

11.250 
 
 

.000 
 
 

 032. 064. 2 بين المجموعات

 439. 166.970 380 داخل المجموعات
اآتساب خبرة حياتية 

 أوسع
  167.034 382 المجموع

.072 
 
 

.930 
 
 

 ملء وقت الفراغ 24.880 49.760 2 بين المجموعات

 1.728 656.548 380 داخل المجموعات

14.400 
 
 

.000 
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    706.308 382 المجموع 

 034. 069. 2 بين المجموعات

 455. 172.882 380 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.950 382 المجموع

.076 
 
 

.927 
 
 

 191. 381. 2 بين المجموعات

 499. 189.478 380 موعاتداخل المج
 القدرة على القيادة

  189.859 382 المجموع

.382 
 
 

.682 
 
 

 828. 1.656 2 بين المجموعات

 432. 164.088 380 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  165.744 382 المجموع

1.918 
 
 

.148 
 
 

 2.742 5.484 2 بين المجموعات

 789. 299.910 380 داخل المجموعات
 تشجيع األهل

  305.394 382 المجموع

3.475 
 
 

.032 
 
 

 64.657 129.313 2 بين المجموعات

 757. 287.553 380 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.867 382 المجموع

85.443 
 
 

.000 
 
 

 58.112 116.225 2 بين المجموعات
مساعدة الزوج في  778. 295.478 380 داخل المجموعات

 تربية األطفال
  411.702 382 المجموع

74.736 
 
 

.000 
 
 

 3.272 6.543 2 بين المجموعات
 قلة عدد أفراد األسرة 1.309 497.592 380 داخل المجموعات

  504.136 382 المجموع

2.499 
 
 

.084 
 
 

 12.305 24.610 2 بين المجموعات

 961. 365.108 380 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  389.718 382 المجموع

12.807 
 
 

.000 
 
 

 15.968 31.936 2 بين المجموعات

 709. 269.584 380 داخل المجموعات

القدرة على التوفيق 
بين متطلبات العمل 

 واألسرة
  301.520 382 المجموع

22.508 
 
 

.000 
 
 

 1.212 2.423 2 بين المجموعات

 905. 343.759 380  المجموعاتداخل
النظم والتشريعات 

 السائدة
  346.183 382 المجموع

1.339 
 
 

.263 
 
 

 161. 322. 2 بين المجموعات

 1.814 689.151 380 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل

  689.473 382 المجموع

.089 
 
 

.915 
 
 

 243. 485. 2 بين المجموعات

 1.520 577.541 380 داخل المجموعات
 المحسوبية

  578.026 382 المجموع

.160 
 
 

.853 
 
 

 3.548 7.096 2 بين المجموعات

 1.228 466.727 380 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
 - 473.822 382 المجموع

2.889 .057 
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 التي تقف وراء مشارآة األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل). 34.5(جدول رقم 
 الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية األبعاد

 549. 4.69 211 متزوجة
 المساهمة في دخل األسرة 901. 4.33 154 عزباء
 686. 4.67 18 مطلقة
 1.387 3.24 211 متزوجة
 ملء وقت الفراغ 1.210 3.97 154 عزباء
 1.295 3.83 18 مطلقة
 830. 4.21 211 متزوجة
 تشجيع األهل 929. 4.01 154 عزباء
 1.166 3.78 18 مطلقة
 859. 4.19 211 متزوجة
 تشجيع الزوج 859. 3.18 154 عزباء
 1.074 2.28 18 مطلقة
 833. 4.29 211 متزوجة
مساعدة الزوج في تربية  856. 3.27 154 عزباء

 1.487 2.72 18 مطلقة األطفال
 1.066 3.70 211 متزوجة
 توفر دور حضانة 874. 3.18 154 عزباء
 752. 3.72 18 مطلقة
 838. 4.06 211 متزوجة
القدرة على التوفيق بين  849. 3.46 154 عزباء

 840. 3.67 18 مطلقة متطلبات العمل واألسرة
 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 35.5(جدول رقم 
 العوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 209. 419. 2 بين المجموعات

 740. 281.049 380 داخل المجموعات
الحصول على 
 مرآز اجتماعي

  281.467 382 المجموع

.283 
 
 

.754 
 
 

 117. 235. 2 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 389. 147.645 380 داخل المجموعات

  147.880 382 المجموع

.302 
 
 

.739 
 
 

 035. 070. 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 340. 129.021 380 داخل المجموعات

  129.091 382 المجموع

.103 
 
 

.902 
 
 

 1.764 3.529 2 بين المجموعات

 536. 203.510 380 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  207.039 382 المجموع

3.294 
 
 

.038 
 
 

 126. 252. 2 بين المجموعات

 439. 166.782 380 داخل المجموعات
خبرة اآتساب 

 حياتية أوسع
  167.034 382 المجموع

.287 
 
 

.751 
 
 

 104. 208. 2 بين المجموعات

 1.858 706.100 380 داخل المجموعات
 ملء وقت الفراغ

  706.308 382 المجموع

.056 
 
 

.946 
 
 

 078. 155. 2  المجموعاتبين

 455. 172.795 380 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.950 382 المجموع

.171 
 
 

.843 
 
 

 1.489 738. 1.476 2 بين المجموعات القدرة على القيادة
 

.227 
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  496. 188.383 380 داخل المجموعات
  189.859 382 المجموع

  

 926. 1.852 2 بين المجموعات

 431. 163.892 380 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  165.744 382 المجموع

2.148 
 
 

.118 
 
 

 333. 665. 2 بين المجموعات

 802. 304.729 380 داخل المجموعات
 تشجيع األهل

  305.394 382 المجموع

.415 
 
 

.661 
 
 

 6.142 12.284 2 بين المجموعات

 1.065 404.583 380 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.867 382 المجموع

5.769 
 
 

.003 
 
 

 3.304 6.607 2 بين المجموعات
مساعدة الزوج في  1.066 405.095 380 داخل المجموعات

 تربية األطفال
  411.702 382 المجموع

3.099 
 
 

.046 
 
 

 027. 054. 2 بين المجموعات
قلة عدد أفراد  1.327 504.082 380 داخل المجموعات

  504.136 382 المجموع األسرة

.020 
 
 

.980 
 
 

 2.497 4.994 2 بين المجموعات

 1.012 384.724 380 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  389.718 382 المجموع

2.467 
 
 

.086 
 
 

 3.136 6.271 2 بين المجموعات

 777. 295.248 380 داخل المجموعات

القدرة على 
التوفيق بين 

متطلبات العمل 
  301.520 382 المجموع واألسرة

4.036 
 
 

.018 
 
 

 1.124 2.248 2 بين المجموعات

 905. 343.935 380 داخل المجموعات
النظم والتشريعات 

 السائدة
  346.183 382 المجموع

1.242 
 
 

.290 
 
 

 522. 1.044 2 بين المجموعات

 1.812 688.428 380 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية 
 مع صاحب العمل

  689.473 382 المجموع

.288 
 
 

.750 
 
 

 1.897 3.794 2 بين المجموعات

 1.511 574.232 380 داخل المجموعات
 المحسوبية

  578.026 382 المجموع

1.255 
 
 

.286 
 
 

 634. 1.267 2 بين المجموعات

 1.244 472.555 380 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  473.822 382 المجموع

.510 
 
 

.601 
 
 

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة ). 36.5(جدول رقم 
 الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لعددا المستوى التعليمي األبعاد

 546. 4.72 86 دبلوم
المساهمة في دخل  797. 4.49 266 بكالويورس

 570. 4.52 31 ماجستير األسرة
 945. 4.02 86 دبلوم

 تشجيع الزوج 1.073 3.62 266 بكالويورس
 890. 3.48 31 ماجستير
 920. 4.00 86 دبلوم

مساعدة الزوج في تربية  1.080 3.78 266 بكالويورس
 890. 3.48 31 ماجستير األطفال
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 818. 4.03 86 دبلوم
القدرة على التوفيق بين  894. 3.74 266 بكالويورس

 945. 3.68 31 ماجستير متطلبات العمل واألسرة
 
 

 للفروق في )one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 37.5(جدول رقم 
 العوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصص

 
 األبعاد
متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين 

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.084 16.671 8 بين المجموعات

 709. 264.429 373 داخل المجموعات
الحصول على مرآز 

 اجتماعي
  281.099 381 المجموع

2.939 
 
 

.003 
 
 

 308. 2.461 8 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 389. 145.259 373 داخل المجموعات

  147.720 381 المجموع

.790 
 
 

.612 
 
 

 284. 2.271 8 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 340. 126.685 373 موعاتداخل المج

  128.955 381 المجموع

.836 
 
 

.572 
 
 

 817. 6.538 8 بين المجموعات

 537. 200.292 373 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  206.830 381 المجموع

1.522 
 
 

.148 
 
 

 436. 3.488 8 بين المجموعات

 438. 163.394 373 اتداخل المجموع
اآتساب خبرة حياتية 

 أوسع
  166.882 381 المجموع

.995 
 
 

.439 
 
 

 4.208 33.667 8 بين المجموعات

 1.797 670.197 373 داخل المجموعات
 ملء وقت الفراغ

  703.864 381 المجموع

2.342 
 
 

.018 
 
 

 343. 2.743 8 بين المجموعات

 456. 170.000 373 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.743 381 المجموع

.752 
 
 

.645 
 
 

 704. 5.632 8 بين المجموعات

 493. 183.837 373 داخل المجموعات
 القدرة على القيادة

  189.469 381 المجموع

1.428 
 
 

.183 
 
 

 348. 2.781 8 بين المجموعات

 436. 162.708 373 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  165.490 381 عالمجمو

.797 
 
 

.606 
 
 

 666. 5.331 8 بين المجموعات

 804. 300.051 373 داخل المجموعات
 تشجيع األهل

  305.382 381 المجموع

.828 
 
 

.578 
 
 

 1.230 9.841 8 بين المجموعات

 1.091 406.933 373 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.775 381 المجموع

1.128 
 
 

.344 
 
 

 1.075 8.598 8 بين المجموعات
ة الزوج في مساعد 1.081 403.067 373 داخل المجموعات

  411.665 381 المجموع تربية األطفال

.995 
 
 

.440 
 
 

 538. 4.305 8 بين المجموعات
 قلة عدد أفراد األسرة 1.338 499.224 373 داخل المجموعات

  503.529 381 المجموع

.402 
 
 

.919 
 
 



 116

 1.946 15.566 8 بين المجموعات

 1.002 373.892 373 داخل المجموعات
 وفر دور حضانةت

  389.458 381 المجموع

1.941 
 
 

.053 
 
 

 1.039 8.315 8 بين المجموعات

 782. 291.758 373 داخل المجموعات
القدرة على التوفيق بين 
 متطلبات العمل واألسرة

  300.073 381 المجموع

1.329 
 
 

.228 
 
 

 1.279 10.234 8 بين المجموعات

 894. 333.496 373 داخل المجموعات
النظم والتشريعات 

 السائدة
  343.730 381 المجموع

1.431 
 
 

.182 
 
 

 2.827 22.616 8 بين المجموعات

 1.784 665.575 373 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل

  688.191 381 المجموع

1.584 
 
 

.128 
 
 

 2.005 16.037 8 بين المجموعات

 1.499 559.128 373 داخل المجموعات
 المحسوبية

  575.165 381 المجموع

1.337 
 
 

.223 
 
 

 1.666 13.326 8 بين المجموعات

 1.225 456.894 373 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  470.220 381 عالمجمو

1.360 .213 

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة ). 38.5(جدول رقم 
 الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصص

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجال التخصص األبعاد

 807. 4.38 64 آداب
 1.162 4.07 46 تربية
 806. 4.42 125 تجارة
 828. 4.60 15 صيدلة
 783. 4.45 40 حاسوب
 428. 4.78 18 حقوق
 441. 4.75 28 هندسة
 1.102 4.00 29 علوم

الحصول على 
 مرآز اجتماعي

 624. 4.47 17 ذلك غير
 1.242 3.61 64 آداب
 1.282 3.96 46 تربية
 1.317 3.63 125 تجارة
 1.506 3.53 15 صيدلة
 1.369 3.35 40 حاسوب
 1.617 3.44 18 حقوق
 1.541 2.68 28 هندسة
 1.374 3.62 29 علوم

 ملء وقت الفراغ

 1.054 3.88 17 ذلك غير
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في للفروق ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 39.5(جدول رقم 
 وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرجالعوامل التي تقف 

، 
 األبعاد
مجموع  درجات الحرية مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات المربعات
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 333. 667. 2 بين المجموعات

 741. 280.278 378 داخل المجموعات
الحصول على 
 مرآز اجتماعي

  280.945 380 المجموع

.450 
 
 

.638 
 
 

 021. 041. 2 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 390. 147.318 378 داخل المجموعات

  147.360 380 المجموع

.053 
 
 

.948 
 
 

 118. 237. 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 339. 128.320 378 داخل المجموعات

  128.556 380 المجموع

.349 
 
 

.706 
 
 

 554. 1.107 2 بين المجموعات

 544. 205.512 378 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  206.619 380 المجموع

1.018 
 
 

.362 
 
 

 505. 1.010 2 بين المجموعات

 438. 165.720 378 داخل المجموعات
اآتساب خبرة 
 حياتية أوسع

  166.730 380 المجموع

1.152 
 
 

.317 
 
 

 2.574 5.147 2 بين المجموعات

 1.848 698.527 378 داخل المجموعات
 ملء وقت الفراغ

  703.675 380 المجموع

1.393 
 
 

.250 
 
 

 2.369 4.737 2 بين المجموعات

 444. 167.709 378 داخل المجموعات
الرغبة النجاح في 

 العمل
  172.446 380 المجموع

5.339 
 
 

.005 
 
 

 2.141 4.283 2 بين المجموعات

 485. 183.292 378 داخل المجموعات
 القدرة على القيادة

  187.575 380 المجموع

4.416 
 
 

.013 
 
 

 2.109 4.218 2 بين المجموعات

 426. 161.026 378 داخل المجموعات
الرغبة في تحمل 

 المسؤولية
  165.244 380 مجموعال

4.951 
 
 

.008 
 
 

 279. 558. 2 بين المجموعات

 806. 304.812 378 داخل المجموعات
 تشجيع األهل

  305.370 380 المجموع

.346 
 
 

.708 
 
 

 654. 1.307 2 بين المجموعات

 1.099 415.375 378 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.682 380 المجموع

.595 
 
 

.552 
 
 

 155. 311. 2 بين المجموعات
دة الزوج في مساع 1.087 410.702 378 داخل المجموعات

  411.013 380 المجموع تربية األطفال

.143 
 
 

.867 
 
 

 7.248 14.497 2 بين المجموعات
قلة عدد أفراد  1.287 486.422 378 داخل المجموعات

 األسرة
  500.919 380 المجموع

5.633 
 
 

.004 
 
 

 1.054 2.108 2 بين المجموعات

 1.024 387.110 378 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  389.218 380 المجموع

1.029 
 
 

.358 
 
 

القدرة على التوفيق 
 130. 104. 207. 2 بين المجموعاتبين متطلبات العمل 

 
.878 
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 واألسرة 795. 300.633 378 داخل المجموعات
  300.840 380 المجموع

  

 3.759 7.517 2 بين المجموعات

 894. 338.026 378 داخل المجموعات
النظم والتشريعات 

 السائدة
  345.543 380 المجموع

4.203 
 
 

.016 
 
 

 771. 1.542 2 بين المجموعات

 1.807 683.156 378 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية 
 مع صاحب العمل

  684.698 380 جموعالم

.427 
 
 

.653 
 
 

 255. 510. 2 بين المجموعات

 1.504 568.561 378 داخل المجموعات
 المحسوبية

  569.071 380 المجموع

.169 
 
 

.844 
 
 

 12.553 25.107 2 بين المجموعات

 1.174 443.901 378 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  469.008 380 المجموع

10.690 .000 

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة ). 40.5(جدول رقم 
 الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية قبل التخرج األبعاد

 741. 4.44 187 بدورات التحق لم
ي النجاح في الرغبة ف 522. 4.68 154 1-4

 783. 4.55 40 +5 العمل
 691. 4.29 187 بدورات التحق لم

 القدرة على القيادة 629. 4.51 154 1-4
5+ 40 4.28 .933 

 666. 4.39 187 بدورات التحق لم
الرغبة في تحمل  586. 4.61 154 1-4

 815. 4.55 40 +5 المسؤولية
 1.130 3.05 187 بدورات التحق لم

 قلة عدد أفراد األسرة 1.144 3.45 154 1-4
5+ 40 3.08 1.118 

 890. 3.70 187 بدورات التحق لم
 النظم والتشريعات السائدة 998. 3.47 154 1-4
5+ 40 3.30 .992 

 1.010 2.03 187 بدورات التحق لم
االنتماء الحزبي و  1.038 1.99 154 1-4

 1.511 2.85 40 +5 التنظيمي

 
في للفروق ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 41.5(جدول رقم 

 العوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج،
 

 األبعاد
 درجات مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 721. 1.442 2 بين المجموعات

 738. 279.658 379 داخل المجموعات
الحصول على 
 مرآز اجتماعي

  281.099 381 المجموع

.977 
 
 

.377 
 
 

 244. 488. 2 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 388. 147.232 379 داخل المجموعات

  147.720 381 المجموع

.628 
 
 

.534 
 
 

 378. 757. 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 338. 128.199 379 داخل المجموعات

  128.955 381 المجموع

1.119 
 
 

.328 
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 207. 414. 2 بين المجموعات

 545. 206.415 379 ل المجموعاتداخ
الساهمة في دخل 

 األسرة
  206.830 381 المجموع

.380 
 
 

.684 
 
 

 881. 1.763 2 بين المجموعات

 436. 165.119 379 داخل المجموعات
اآتساب خبرة 
 حياتية أوسع

  166.882 381 المجموع

2.023 
 
 

.134 
 
 

 3.448 6.897 2 بين المجموعات

 1.839 696.967 379 عاتداخل المجمو
 ملء وقت الفراغ

  703.864 381 المجموع

1.875 
 
 

.155 
 
 

 432. 864. 2 بين المجموعات

 454. 171.879 379 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.743 381 المجموع

.953 
 
 

.386 
 
 

 1.075 2.151 2 بين المجموعات

 494. 187.318 379 داخل المجموعات
 القدرة على القيادة

  189.469 381 المجموع

2.176 
 
 

.115 
 
 

 1.268 2.536 2 بين المجموعات

 430. 162.953 379 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  165.490 381 المجموع

2.949 
 
 

.054 
 
 

 187. 373. 2 بين المجموعات

 805. 305.009 379 داخل المجموعات
 تشجيع األهل

  305.382 381 المجموع

.232 
 
 

.793 
 
 

 689. 1.377 2 بين المجموعات

 1.096 415.398 379 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.775 381 المجموع

.628 
 
 

.534 
 
 

 031. 061. 2 بين المجموعات
مساعدة الزوج في  1.084 410.988 379 داخل المجموعات

  411.050 381 المجموع تربية األطفال

.028 
 
 

.972 
 
 

 285. 569. 2 بين المجموعات
قلة عدد أفراد  1.320 500.397 379 داخل المجموعات

  500.966 381 المجموع األسرة

.216 
 
 

.806 
 
 

 1.020 2.041 2 بين المجموعات

 1.022 387.436 379 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  389.476 381 المجموع

.998 
 
 

.369 
 
 

 397. 793. 2 بين المجموعات

 792. 300.087 379 داخل المجموعات

ة على التوفيق القدر
بين متطلبات العمل 

 واألسرة
  300.880 381 المجموع

.501 
 
 

.606 
 
 

 5.620 11.241 2 بين المجموعات

 883. 334.623 379 داخل المجموعات
 النظم والتشريعات

 السائدة
  345.864 381 المجموع

6.366 
 
 

.002 
 
 

 8.299 16.598 2 بين المجموعات

 1.766 669.371 379 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية 
 مع صاحب العمل

  685.969 381 المجموع

4.699 
 
 

.010 
 
 

 2.835 5.669 2 بين المجموعات

 1.506 570.635 379 داخل المجموعات
 المحسوبية

  576.304 381 المجموع

1.883 
 
 

.154 
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 546. 1.093 2 بين المجموعات

 1.244 471.507 379 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  472.599 381 المجموع

.439 .645 

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في ). 42.5(جدول رقم 

 .عمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج سوق ال
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية األبعاد
 961. 3.75 159 بدورات التحق لم

النظم والتشريعات  913. 3.50 159 1-4
 951. 3.28 64 +5 السائدة

 1.402 3.12 159 بدورات التحق لم
1-4 159 2.68 1.265 

المعرفة الشخصية مع 
 صاحب العمل

 5+ 64 2.75 1.297 
 
 

للفروق في ) one way analysis of variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )43.5(جدول رقم 
 العوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العمل

 
 األبعاد
درجات  تباينمصدر ال 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 914. 1.828 2 بين المجموعات

 740. 278.961 377 داخل المجموعات
الحصول على 
 مرآز اجتماعي

  280.789 379 المجموع

1.235 
 
 

.292 
 
 

 671. 1.341 2 بين المجموعات
 الثقة العالية بالنفس 386. 145.656 377 داخل المجموعات

  146.997 379 المجموع

1.736 
 
 

.178 
 
 

 299. 598. 2 بين المجموعات
 اثبات وتأآيد الذات 332. 125.286 377 داخل المجموعات

  125.884 379 المجموع

.900 
 
 

.408 
 
 

 751. 1.503 2 بين المجموعات

 543. 204.823 377 داخل المجموعات
الساهمة في دخل 

 األسرة
  206.326 379 المجموع

1.383 
 
 

.252 
 
 

 043. 086. 2 بين المجموعات

 441. 166.271 377 داخل المجموعات
اآتساب خبرة 
 حياتية أوسع

  166.358 379 المجموع

.098 
 
 

.907 
 
 

 1.438 2.877 2 بين المجموعات

 1.854 699.071 377 داخل المجموعات
 ملء وقت الفراغ

  701.947 379 المجموع

.776 
 
 

.461 
 
 

 020. 041. 2 بين المجموعات

 457. 172.107 377 داخل المجموعات
 النجاح في العمل

  172.147 379 المجموع

.044 
 
 

.957 
 
 

 297. 593. 2 بين المجموعات

 491. 185.078 377 داخل المجموعات
 القدرة على القيادة

  185.671 379 المجموع

.604 
 
 

.547 
 
 

 099. 198. 2 بين المجموعات

 437. 164.800 377 داخل المجموعات
 تحمل المسؤولية

  164.997 379 المجموع

.226 
 
 

.798 
 
 

 832. 671. 1.341 2 بين المجموعات تشجيع األهل
 

.436 
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  806. 304.017 377 داخل المجموعات
  305.358 379 جموعالم

  

 030. 060. 2 بين المجموعات

 1.105 416.530 377 داخل المجموعات
 تشجيع الزوج

  416.589 379 المجموع

.027 
 
 

.973 
 
 

 674. 1.349 2 بين المجموعات
مساعدة الزوج في  1.088 410.241 377 داخل المجموعات

  411.589 379 المجموع تربية األطفال

.620 
 
 

.539 
 
 

 191. 382. 2 بين المجموعات
قلة عدد أفراد  1.334 503.050 377 داخل المجموعات

  503.432 379 المجموع األسرة

.143 
 
 

.867 
 
 

 1.841 3.682 2 بين المجموعات

 1.022 385.252 377 داخل المجموعات
 توفر دور حضانة

  388.934 379 المجموع

1.802 
 
 

.166 
 
 

 547. 1.093 2 بين المجموعات

 795. 299.707 377 داخل المجموعات

القدرة على التوفيق 
بين متطلبات العمل 

 واألسرة
  300.800 379 المجموع

.688 
 
 

.503 
 
 

 487. 974. 2 بين المجموعات

 909. 342.510 377 داخل المجموعات
النظم والتشريعات 

 السائدة
  343.484 379 مجموعال

.536 
 
 

.586 
 
 

 7.685 15.370 2 بين المجموعات

 1.781 671.311 377 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية 
 مع صاحب العمل

  686.682 379 المجموع

4.316 
 
 

.014 
 
 

 065. 130. 2 بين المجموعات

 1.513 570.460 377 داخل المجموعات
 المحسوبية

  570.589 379 المجموع

.043 
 
 

.958 
 
 

 1.045 2.089 2 بين المجموعات

 1.242 468.111 377 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي و 

 التنظيمي
  470.200 379 المجموع

.841 .432 

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة ). 44.5(جدول رقم 

  العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العملالخريجات في سوق
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية األبعاد
 1.507 3.15 114 بدورات التحق لم

1-4 151 2.84 1.297 
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
 5+ 115 2.63 1.195 

 
للفروق في ) one way analysis of variance(التباين األحادي نتائج اختبار تحليل ). 45.5(جدول رقم 

 المؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير العمر
 

 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 306. 918. 3 بين المجموعات

 391. 148.241 379 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  149.159 382 المجموع

.782 
 
 

.504 
 
 

 654. 1.962 3 بين المجموعات
انسجام التخصص مع  825. 312.722 379 داخل المجموعات

  314.684 382 المجموع الشواغر المتاحة

.793 
 
 

.499 
 
 

 114. 1.993 1.917 5.750 3 بين المجموعات الخبرة العملية
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  961. 364.407 379 داخل المجموعات
  370.157 382 المجموع

 
 

 
 

 625. 1.874 3 بين المجموعات

 1.256 475.985 379 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  477.859 382 المجموع

.497 
 
 

.684 
 
 

 562. 1.686 3 بين المجموعات

 783. 296.789 379 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  298.475 382 المجموع

.718 
 
 

.542 
 
 

 449. 1.347 3 بين المجموعات

 716. 271.342 379 داخل المجموعات
اجتياز المقابلة 

 الشفهية
  272.689 382 المجموع

.627 
 
 

.598 
 
 

 4.997 14.992 3 بين المجموعات

 973. 368.857 379 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 

رنت و الوسائل االنت
  383.849 382 المجموع اإللكترونية المتقدمة

5.135 
 
 

.102 
 
 

 1.384 4.151 3 بين المجموعات

 1.074 407.176 379 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  411.326 382 جموعالم

1.288 
 
 

.278 
 
 

 329. 988. 3 بين المجموعات

 576. 218.318 379 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  219.305 382 المجموع

.572 
 
 

.634 
 
 

 1.377 4.132 3 بين المجموعات

 1.213 430.469 379 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
  434.601 382 المجموع في مجال العمل

1.213 .305 

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 46.5(جدول رقم 
 المؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير مكان السكن

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصا
 ئية

 1.179 2.357 2 بين المجموعات

 386. 146.802 380 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  149.159 382 المجموع

3.051 
 
 

.048 
 
 

 1.293 2.586 2 اتبين المجموع
انسجام التخصص مع  821. 312.098 380 داخل المجموعات

 الشواغر المتاحة
  314.684 382 المجموع

1.574 
 
 

.208 
 
 

 699. 1.398 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 970. 368.758 380 داخل المجموعات

  370.157 382 المجموع

.721 
 
 

.487 
 
 

 4.225 8.451 2 بين المجموعات

 1.235 469.408 380 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  477.859 382 المجموع

3.421 
 
 

.034 
 
 

 876. 1.753 2 بين المجموعات

 781. 296.723 380 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  298.475 382 المجموع

1.122 
 
 

.327 
 
 

اجتياز المقابلة 
 1.737 1.235 2.470 2 اتبين المجموع الشفهية

 
.177 
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  711. 270.219 380 داخل المجموعات
  272.689 382 المجموع

  

 1.270 2.540 2 بين المجموعات

 1.003 381.309 380 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 
االنترنت و الوسائل 
  383.849 382 عالمجمو اإللكترونية المتقدمة

1.265 
 
 

.283 
 
 

 1.827 3.653 2 بين المجموعات

 1.073 407.673 380 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  411.326 382 المجموع

1.703 
 
 

.184 
 
 

 1.098 2.197 2 بين المجموعات

 571. 217.109 380 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  219.305 382 المجموع

1.922 
 
 

.148 
 
 

 3.579 7.158 2 بين المجموعات

 1.125 427.443 380 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
  434.601 382 المجموع في مجال العمل

3.182 .043 

 
لحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في األعداد والمتوسطات ا). 47.5(جدول رقم 

 دخول سوق العمل تعزى لمكان السكن
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد
 661. 4.41 239 مدينة
 المؤهل العلمي 530. 4.46 132 قرية
 739. 4.00 12 مخيم
 1.119 3.68 239 مدينة
التدريب و التأهيل قبل  1.112 3.59 132 قرية

 937. 2.83 12 مخيم عملال
 1.041 3.88 239 مدينة
 1.022 3.87 132 قرية

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم في 
 1.730 3.08 12 مخيم مجال العمل

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(ي نتائج اختبار تحليل التباين األحاد). 48.5(جدول رقم 
 المؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
 األبعاد
متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين 

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 994. 1.987 2 بين المجموعات

 387. 147.172 380 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  149.159 382 المجموع

2.566 
 
 

.078 
 
 

 605. 1.209 2 بين المجموعات
انسجام التخصص مع  825. 313.475 380 داخل المجموعات

  314.684 382 المجموع الشواغر المتاحة

.733 
 
 

.481 
 
 

 637. 1.274 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 971. 368.883 380 داخل المجموعات

  370.157 382 المجموع

.656 
 
 

.520 
 
 

 5.740 11.479 2 بين المجموعات

 1.227 466.380 380 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  477.859 382 المجموع

4.677 
 
 

.010 
 
 

 763. 1.527 2 تبين المجموعا

 781. 296.948 380 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  298.475 382 المجموع

.977 
 
 

.377 
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 407. 813. 2 بين المجموعات

 715. 271.876 380 داخل المجموعات
اجتياز المقابلة 

 الشفهية
  272.689 382 المجموع

.568 
 
 

.567 
 
 

 4.797 9.595 2 بين المجموعات

 985. 374.254 380 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 

رنت و الوسائل االنت
  383.849 382 المجموع اإللكترونية المتقدمة

4.871 
 
 

.008 
 
 

 3.059 6.118 2 بين المجموعات

 1.066 405.208 380 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  411.326 382 موعالمج

2.869 
 
 

.058 
 
 

 017. 034. 2 بين المجموعات

 577. 219.272 380 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  219.305 382 المجموع

.029 
 
 

.971 
 
 

 5.075 10.150 2 بين المجموعات

 1.117 424.451 380 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
  434.601 382 المجموع في مجال العمل

4.544 .011 

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في ). 49.5(جدول رقم 
 دخول سوق العمل تعزى للحالة االجتماعية

 
االنحراف  لمتوسط الحسابيا العدد الحالة االجتماعية األبعاد

 المعياري
 1.138 3.56 211 متزوجة
التدريب و التأهيل قبل  1.068 3.78 154 عزباء

 1.085 3.00 18 مطلقة العمل
 1.037 3.92 211 متزوجة
 924. 4.25 154 عزباء

امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 

الوسائل اإللكترونية 
 1.029 4.00 18 مطلقة المتقدمة

 1.067 3.89 211 متزوجة
 1.027 3.87 154 عزباء

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم في 
 1.183 3.11 18 مطلقة مجال العمل

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 50.5(جدول رقم 
 ت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير المستوى التعليميالمؤهال

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

 قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
الداللة 
اإلحصائ
 ية

 559. 1.118 2 بين المجموعات

 390. 148.041 380 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  149.159 382 المجموع

1.435 
 
 

.239 
 
 

 019. 038. 2 بين المجموعات
انسجام التخصص مع  828. 314.646 380 داخل المجموعات

 الشواغر المتاحة
  314.684 382 المجموع

.023 
 
 

.977 
 
 

 6.491 12.982 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 940. 357.174 380 داخل المجموعات

  370.157 382 المجموع

6.906 
 
 

.001 
 
 

التدريب و التأهيل قبل  9.764 19.529 2 بين المجموعات
 العمل

 1.206 458.330 380 داخل المجموعات

8.096 
 
 

.000 
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    477.859 382 المجموع 

 254. 507. 2 بين المجموعات

 784. 297.968 380 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  298.475 382 المجموع

.323 
 
 

.724 
 
 

 066. 132. 2 بين المجموعات

 717. 272.557 380 داخل المجموعات
 اجتياز المقابلة الشفهية

  272.689 382 المجموع

.092 
 
 

.912 
 
 

 3.239 6.478 2 بين المجموعات

 993. 377.371 380 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 
االنترنت و الوسائل 
  383.849 382 المجموع اإللكترونية المتقدمة

3.261 
 
 

.039 
 
 

 7.660 15.320 2 بين المجموعات

 1.042 396.006 380 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  411.326 382 المجموع

7.351 
 
 

.001 
 
 

 1.760 3.520 2 بين المجموعات

 568. 215.785 380 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
رتبطة المشكالت الم
 بالعمل

  219.305 382 المجموع

3.100 
 
 

.046 
 
 

 5.321 10.641 2 بين المجموعات

 1.116 423.959 380 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
  434.601 382 المجموع في مجال العمل

4.769 .009 

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في ). 51.5(جدول رقم 

 دخول سوق العمل تعزى للمستوى التعليمي
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي األبعاد
 4.03 86 86 دبلوم

 الخبرة العملية 3.81 266 266 بكالوريوس
 4.45 31 31 ماجستير
 1.091 3.91 86 دبلوم

التدريب و التأهيل قبل  1.130 3.48 266 بكالوريوس
 790. 4.10 31 ماجستير العمل

 1.008 3.92 86 دبلوم
 1.019 4.05 266 بكالوريوس

امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 

الوسائل اإللكترونية 
 723. 4.45 31 ماجستير المتقدمة

 1.041 3.63 86 دبلوم
مهارات إتقان اللغة  1.032 3.95 266 بكالوريوس

 848. 4.42 31 ماجستير االنجليزية
 703. 4.10 86 دبلوم

 782. 4.15 266 بكالوريوس
القدرة على تحليل 

المشكالت المرتبطة 
 626. 4.48 31 ماجستير بالعمل

 1.060 3.87 86 دبلوم
 1.094 3.77 266 بكالوريوس

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم في 
 615. 4.39 31 ماجستير مجال العمل
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 52.5(جدول رقم 
 الت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصصالمؤه

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 210. 1.679 8 بين المجموعات

 394. 147.140 373 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  148.819 381 المجموع

.532 
 
 

.832 
 
 

 2.798 22.387 8 بين المجموعات
انسجام التخصص مع  784. 292.297 373 داخل المجموعات

 الشواغر المتاحة
  314.683 381 المجموع

3.571 
 
 

.001 
 
 

 575. 4.600 8 بين المجموعات
 الخبرة العملية 980. 365.550 373 داخل المجموعات

  370.149 381 المجموع

.587 
 
 

.789 
 
 

 1.667 13.339 8 بين المجموعات

 1.245 464.378 373 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  477.717 381 المجموع

1.339 
 
 

.222 
 
 

 1.298 10.384 8 بين المجموعات

 770. 287.314 373 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  297.699 381 المجموع

1.685 
 
 

.100 
 
 

 1.162 9.294 8 بين المجموعات

 705. 262.793 373 داخل المجموعات
اجتياز المقابلة 

 الشفهية
  272.086 381 المجموع

1.649 
 
 

.110 
 
 

 4.352 34.819 8 اتبين المجموع

 933. 348.134 373 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 
االنترنت و الوسائل 
  382.953 381 المجموع اإللكترونية المتقدمة

4.663 
 
 

.000 
 
 

 5.308 42.462 8 بين المجموعات

 986. 367.687 373 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  410.149 381 المجموع

5.384 
 
 

.000 
 
 

 1.119 8.956 8 بين المجموعات

 564. 210.322 373 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
 المرتبطة المشكالت

 بالعمل
  219.277 381 المجموع

1.985 
 
 

.047 
 
 

 3.212 25.693 8 بين المجموعات

 1.093 407.566 373 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
  433.259 381 المجموع في مجال العمل

2.939 
 
 

.003 
 
 

 
 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول ). 53.5(جدول رقم 
 سوق العمل تعزى لمجال التخصص

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجال التخصص األبعاد

 901. 3.83 64 آداب
 950. 4.17 46 تربية
 790. 4.14 125 تجارة
 516. 4.47 15 صيدلة
 660. 4.23 40 حاسوب
 1.097 3.44 18 حقوق
 863. 4.18 28 هندسة

مع انسجام التخصص 
 الشواغر المتاحة

 1.192 3.72 29 علوم
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 1.176 3.59 17 ذلك غير 
 1.116 3.73 64 آداب
 994. 3.65 46 تربية
 898. 4.20 125 تجارة
 1.373 3.80 15 صيدلة
 677. 4.45 40 حاسوب
 1.295 3.50 18 حقوق
 690. 4.43 28 هندسة
 882. 4.28 29 علوم

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر و 

لوسائل االنترنت و ا
 اإللكترونية المتقدمة

 1.054 4.12 17 ذلك غير
 1.188 3.72 64 آداب
 983. 3.52 46 تربية
 946. 4.02 125 تجارة
 915. 4.53 15 صيدلة
 971. 4.08 40 حاسوب
 1.328 3.00 18 حقوق
 504. 4.43 28 هندسة
 789. 4.14 29 علوم

 
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية

 1.160 3.71 17 ذلك غير
 864. 4.02 64 آداب
 825. 4.17 46 تربية
 760. 4.05 125 تجارة
 976. 4.33 15 صيدلة
 452. 4.28 40 حاسوب
 705. 4.54 18 حقوق
 577. 4.50 28 هندسة
 702. 4.28 29 علوم

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
 

 728. 4.18 17 ذلك غير
 1.057 3.80 64 آداب
يةترب  46 4.17 .851 

 1.118 3.63 125 تجارة
 640. 4.47 15 صيدلة
 1.338 3.58 40 حاسوب
 958. 4.28 18 حقوق
 970. 3.86 28 هندسة
 789. 4.14 29 علوم

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم 
 في مجال العمل

 985. 3.71 17 ذلك غير
 
 

وق في للفر) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 54.5(جدول رقم 
 المؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.431 2.863 2 بين المجموعات

 385. 145.615 378 ل المجموعاتداخ
 المؤهل العلمي

  148.478 380 المجموع

3.716 
 
 

.025 
 
 

 068. 136. 2 بين المجموعات
 827. 312.651 378 داخل المجموعات

انسجام التخصص 
مع الشواغر 
  312.787 380 المجموع المتاحة

.082 
 
 

.921 
 
 

 4.300 8.600 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 950. 359.185 378  المجموعاتداخل

  367.785 380 المجموع

4.525 
 
 

.011 
 
 

 29.266 58.532 2 بين المجموعات

 1.104 417.284 378 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  475.816 380 المجموع

26.511 
 
 

.000 
 
 

النجاح في  1.139 2.277 2 بين المجموعات
 اختبارات التوظيف

 778. 294.169 378 داخل المجموعات

1.463 
 
 

.233 
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    296.446 380 المجموع 

 2.225 4.450 2 بين المجموعات

 708. 267.587 378 داخل المجموعات
اجتياز المقابلة 

 الشفهية
  272.037 380 المجموع

3.143 
 
 

.044 
 
 

 5.960 11.921 2 بين المجموعات

 979. 369.922 378 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر 

و االنترنت و 
الوسائل 

ترونية اإللك
 المتقدمة

  381.843 380 المجموع

6.091 
 
 

.002 
 
 

 3.414 6.828 2 بين المجموعات

 1.065 402.485 378 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  409.312 380 المجموع

3.206 
 
 

.042 
 
 

 1.829 3.657 2 بين المجموعات

 565. 213.592 378 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  217.249 380 المجموع

3.236 
 
 

.040 
 
 

 7.588 15.175 2 بين المجموعات

 1.106 418.058 378 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 
المكتسبة أثناء 
التعليم في مجال 

  433.234 380 المجموع العمل

6.861 
 
 

.001 
 
 

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 55.5(جدول رقم 
 المؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
 بعاداأل

درجات  مصدر التباين 
قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 3.186 6.373 2 بين المجموعات

 376. 142.447 379 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  148.819 381 المجموع

8.478 
 
 

.000 
 
 

 1.032 2.065 2 مجموعاتبين ال
 822. 311.673 379 داخل المجموعات

انسجام التخصص 
مع الشواغر 
  313.738 381 المجموع المتاحة

1.255 
 
 

.286 
 
 

 15.506 31.012 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 892. 337.962 379 داخل المجموعات

  368.974 381 المجموع

17.389 
 
 

.000 
 
 

 20.741 41.481 2 مجموعاتبين ال

 1.146 434.480 379 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل 

 قبل العمل
  475.961 381 المجموع

18.092 
 
 

.000 
 
 

 024. 048. 2 بين المجموعات

 785. 297.651 379 داخل المجموعات
النجاح في 

 اختبارات التوظيف
  297.699 381 المجموع

.030 
 
 

.970 
 
 

 408. 816. 2 بين المجموعات

 716. 271.271 379 داخل المجموعات
اجتياز المقابلة 

 الشفهية
  272.086 381 المجموع

.570 
 
 

.566 
 
 

 3.539 7.079 2 بين المجموعات

 992. 375.874 379 داخل المجموعات

امتالك مهارات 
استخدام الكمبيوتر 

و االنترنت و 
الوسائل اإللكترونية 

  382.953 381 المجموع المتقدمة

3.569 
 
 

.029 
 
 

مهارات إتقان اللغة 
 3.017 3.214 6.427 2 بين المجموعات االنجليزية

 
.050 
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  1.065 403.722 379 داخل المجموعات
  410.149 381 المجموع

  

 1.983 3.967 2 بين المجموعات

 566. 214.643 379 جموعاتداخل الم

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  218.610 381 المجموع

3.502 
 
 

.031 
 
 

 6.488 12.976 2 بين المجموعات

 1.109 420.283 379 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء 
التعليم في مجال 

  433.259 381 المجموع العمل

5.851 
 
 

.003 
 
 

 
 

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في األعداد). 56.5(جدول رقم 
 دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية قبل التخرج األبعاد

 584. 4.33 187 بدورات التحق لم
 المؤهل العلمي 659. 4.47 154 1-4
5+ 40 4.58 .636 

 993. 3.79 187 بدورات التحق لم
 الخبرة العملية 963. 3.96 154 1-4
5+ 40 4.28 .933 

 1.174 3.24 187 بدورات التحق لم
1-4 154 3.90 .965 
5+ 40 4.33 .694 
1-4 154 4.32 .764 

التدريب و التأهيل قبل 
 العمل

5+ 40 3.95 1.108 
 1.053 3.88 187 بدورات التحق لم

1-4 154 4.21 .947 
امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 

الوسائل اإللكترونية 
 823. 4.30 40 +5 المتقدمة

 1.088 3.78 187 بدورات التحق لم
مهارات إتقان اللغة  944. 4.06 154 1-4

 1.086 4.00 40 +5 االنجليزية
 772. 4.21 187 بدورات التحق لم

1-4 154 4.06 .756 
 تحليل القدرة على

المشكالت المرتبطة 
 628. 4.38 40 +5 بالعمل

 1.163 3.67 187 بدورات التحق لم
1-4 154 3.93 .950 

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم في 
 853. 4.30 40 +5 مجال العمل

 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في ). 57.5(جدول رقم 
 دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية بعد التخرج األبعاد

 655. 4.28 159 بدورات التحق لم
 المؤهل العلمي 593. 4.47 159 1-4
5+ 64 4.63 .549 

 1.047 3.62 159 بدورات التحق لم
 الخبرة العملية 911. 3.99 159 1-4
5+ 64 4.42 .730 

 1.163 3.28 159 بدورات التحق لم
التدريب و التأهيل قبل  1.093 3.74 159 1-4

 710. 4.19 64 +5 العمل
 1.080 3.90 159 بدورات التحق لم

1-4 159 4.13 .973 
امتالك مهارات استخدام 

كمبيوتر و االنترنت و ال
الوسائل اإللكترونية 

 816. 4.25 64 +5 المتقدمة
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 796. 4.13 159 بدورات التحق لم
1-4 159 4.11 .743 

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 657. 4.39 64 +5 بالعمل
 1.143 3.69 159 بدورات التحق لم

1-4 159 3.84 1.047 
القدرة على تطبيق 

 النظرية المهارات
المكتسبة أثناء التعليم في 

 806. 4.22 64 +5 مجال العمل

 
للفروق في المؤهالت و ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 58.5(جدول رقم 

 مل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العملالقدرات التي تساعد في دخول سوق الع
 

 األبعاد
متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين 

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 900. 1.799 2 بين المجموعات

 384. 144.672 377 داخل المجموعات
 المؤهل العلمي

  146.471 379 المجموع

2.344 
 
 

.097 
 
 

 376. 751. 2 بين المجموعات
انسجام التخصص مع  828. 312.036 377 داخل المجموعات

  312.787 379 المجموع الشواغر المتاحة

.454 
 
 

.636 
 
 

 1.962 3.924 2 بين المجموعات
 الخبرة العملية 968. 365.034 377 داخل المجموعات

  368.958 379 المجموع

2.026 
 
 

.133 
 
 

 630. 1.259 2 بين المجموعات

 1.258 474.172 377 داخل المجموعات
التدريب و التأهيل قبل 

 العمل
  475.432 379 المجموع

.501 
 
 

.607 
 
 

 2.402 4.805 2 بين المجموعات

 774. 291.627 377 داخل المجموعات
النجاح في اختبارات 

 التوظيف
  296.432 379 المجموع

3.106 
 
 

.056 
 
 

 1.137 2.273 2 بين المجموعات

 712. 268.264 377 داخل المجموعات
 اجتياز المقابلة الشفهية

  270.537 379 المجموع

1.597 
 
 

.204 
 
 

 2.906 5.811 2 بين المجموعات

 997. 376.028 377 داخل المجموعات

امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 

الوسائل اإللكترونية 
  381.839 379 المجموع المتقدمة

2.913 
 
 

.056 
 
 

 1.005 2.010 2 بين المجموعات

 1.081 407.622 377 داخل المجموعات
مهارات إتقان اللغة 

 االنجليزية
  409.632 379 المجموع

.929 
 
 

.396 
 
 

 962. 1.923 2 بين المجموعات

 571. 215.298 377 داخل المجموعات

القدرة على تحليل 
المشكالت المرتبطة 

 بالعمل
  217.221 379 المجموع

1.684 
 
 

.187 
 
 

 1.060 2.119 2 بين المجموعات

 1.142 430.407 377 داخل المجموعات

القدرة على تطبيق 
المهارات النظرية 

المكتسبة أثناء التعليم في 
  432.526 379 المجموع مجال العمل

.928 
 

.396 
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 59.5(جدول رقم 
 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير العمر

 
 األبعاد
قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين 

 المحسوبة
الداللة 

 إلحصائيةا

 073. 218. 3 بين المجموعات

 1.542 208.185 135 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  208.403 138 المجموع

.047 
 
 

.986 
 
 

 2.327 6.980 3 بين المجموعات
التدريب و التأهيل قبل  1.283 173.178 135 داخل المجموعات

  180.158 138 المجموع التخرج

1.814 
 
 

.148 
 
 

 1.819 5.457 3 بين المجموعات
التدريب و التأهيل بعد  1.329 179.478 135 داخل المجموعات

  184.935 138 المجموع التخرج

1.368 
 
 

.255 
 
 

 2.037 6.110 3 بين المجموعات

 1.563 211.013 135 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة 

 بعد التخرج
  217.122 138 المجموع

1.303 
 
 

.276 
 
 

 2.198 6.594 3 بين المجموعات

 1.414 190.946 135 داخل المجموعات
 اتقان اللغة االنجليزية

  197.540 138 المجموع

1.554 
 
 

.204 
 
 

 1.021 3.063 3 بين المجموعات

 1.694 228.693 135 داخل المجموعات

امتالك مهارات استخدام 
االنترنت و الوسائل 
 ةاإللكترونية المتقدم

  231.755 138 المجموع

.603 
 
 

.614 
 
 

 661. 1.983 3 بين المجموعات

 1.213 163.744 135 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و 
 وآاالت التوظيف

  165.727 138 المجموع

.545 
 
 

.652 
 
 

 762. 2.287 3 بين المجموعات

 731. 98.706 135 داخل المجموعات
ة التي بمساعدة الجامع
 تخرجت منها

  100.993 138 المجموع

1.043 
 
 

.376 
 
 

 822. 2.465 3 بين المجموعات

 1.468 198.197 135 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب 
 العملي فيها قبل التخرج

  200.662 138 المجموع

.560 
 
 

.643 
 
 

 901. 2.703 3 بين المجموعات

 1.181 159.455 135 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي أو 

 التنظيمي
  162.158 138 المجموع

.763 
 
 

.517 
 
 

 748. 407. 726. 2.177 3 بين المجموعات

   1.782 240.528 135 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    242.705 138 المجموع

 024. 3.250 6.437 19.311 3 بين المجموعات المحسوبية

   1.981 267.394 135 داخل المجموعات 
    286.705 138 المجموع 
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ى األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول عل). 60.5(جدول رقم 
 وظيفة تعزى لمتغير العمر

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر األبعاد

20-25 51 2.45 1.316 
26-30 48 2.42 1.397 
 المحسوبية 1.668 3.10 30 31-35

35+ 10 1.60 .966 
 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 61.5(جدول رقم 
 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير مكان السكن

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.335 4.670 2 بين المجموعات

 1.498 203.732 136 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  208.403 138 المجموع

1.559 
 
 

.214 
 
 

 188. 377. 2 بين المجموعات
التدريب و التأهيل قبل  1.322 179.782 136 داخل المجموعات

  180.158 138 المجموع التخرج

.142 
 
 

.867 
 
 

 366. 733. 2 تبين المجموعا
التدريب و التأهيل بعد  1.354 184.202 136 داخل المجموعات

  184.935 138 المجموع التخرج

.271 
 
 

.763 
 
 

 1.139 2.277 2 بين المجموعات

 1.580 214.845 136 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة 

 بعد التخرج
  217.122 138 المجموع

.721 
 
 

.488 
 
 

 543. 1.086 2 ن المجموعاتبي

 1.445 196.454 136 داخل المجموعات
 اتقان اللغة االنجليزية

  197.540 138 المجموع

.376 
 
 

.687 
 
 

 482. 965. 2 بين المجموعات

 1.697 230.790 136 داخل المجموعات

امتالك مهارات استخدام 
االنترنت و الوسائل 
 اإللكترونية المتقدمة

  231.755 138 المجموع

.284 
 
 

.753 
 
 

 383. 765. 2 بين المجموعات

 1.213 164.962 136 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و وآاالت 

 التوظيف
  165.727 138 المجموع

.315 
 
 

.730 
 
 

 277. 554. 2 بين المجموعات

 739. 100.439 136 داخل المجموعات
بمساعدة الجامعة التي 

 تخرجت منها
  100.993 138 لمجموعا

.375 
 
 

.688 
 
 

 208. 415. 2 بين المجموعات

 1.472 200.247 136 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب 
 العملي فيها قبل التخرج

  200.662 138 المجموع

.141 
 
 

.869 
 
 

 474. 949. 2 بين المجموعات

 1.185 161.209 136 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي أو 

 التنظيمي
  162.158 138 المجموع

.400 
 
 

.671 
 
 

 940. 061. 110. 219. 2 بين المجموعات

   1.783 242.486 136 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    242.705 138 المجموع
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 176. 1.763 3.622 7.243 2 بين المجموعات

   2.055 279.462 136 عاتداخل المجمو
 المحسوبية

    286.705 138 المجموع
 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 62.5(جدول رقم 
 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات المربعاتمجموع  الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.021 4.043 2 بين المجموعات

 1.503 204.360 136 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  208.403 138 المجموع

1.345 
 
 

.264 
 
 

 1.103 2.207 2 جموعاتبين الم
التدريب و التأهيل قبل  1.308 177.952 136 داخل المجموعات

  180.158 138 المجموع التخرج

.843 
 
 

.433 
 
 

 592. 1.185 2 بين المجموعات
التدريب و التأهيل بعد  1.351 183.751 136 داخل المجموعات

  184.935 138 المجموع التخرج

.438 
 
 

.646 
 
 

 193. 387. 2 بين المجموعات

 1.594 216.735 136 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة 

 عد التخرجب
  217.122 138 المجموع

.121 
 
 

.886 
 
 

 574. 1.149 2 بين المجموعات

 1.444 196.391 136 داخل المجموعات
 اتقان اللغة االنجليزية

  197.540 138 المجموع

.398 
 
 

.673 
 
 

 873. 1.747 2 بين المجموعات

 1.691 230.009 136 داخل المجموعات

تخدام امتالك مهارات اس
االنترنت و الوسائل 
 اإللكترونية المتقدمة

  231.755 138 المجموع

.516 
 
 

.598 
 
 

 869. 1.739 2 بين المجموعات

 1.206 163.988 136 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و 
 وآاالت التوظيف

  165.727 138 المجموع

.721 
 
 

.488 
 
 

 187. 375. 2 بين المجموعات

 740. 100.618 136 داخل المجموعات
بمساعدة الجامعة التي 

 تخرجت منها
  100.993 138 المجموع

.253 
 
 

.777 
 
 

 1.247 2.493 2 بين المجموعات

 1.457 198.169 136 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب 
 العملي فيها قبل التخرج

  200.662 138 المجموع

.856 
 
 

.427 
 
 

 1.535 3.070 2 بين المجموعات

 1.170 159.088 136 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي أو 

 التنظيمي
  162.158 138 المجموع

1.312 
 
 

.273 
 
 

 798. 227. 403. 806. 2 بين المجموعات

   1.779 241.899 136 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    242.705 138 المجموع

 853. 159. 335. 670. 2 بين المجموعات

   2.103 286.035 136 داخل المجموعات
 المحسوبية

    286.705 138 المجموع
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 63.5(جدول رقم 
 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصص

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 3.544 17.722 5 موعاتبين المج

 1.434 190.681 133 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  208.403 138 المجموع

2.472 
 
 

.035 
 
 

 2.058 10.290 5 بين المجموعات
التدريب و التأهيل قبل  1.277 169.869 133 داخل المجموعات

  180.158 138 المجموع التخرج

1.611 
 
 

.161 
 
 

 3.889 19.444 5 بين المجموعات
 التدريب و التأهيل بعد 1.244 165.491 133 داخل المجموعات

  184.935 138 المجموع التخرج

3.125 
 
 

.011 
 
 

 1.035 5.174 5 بين المجموعات

 1.594 211.949 133 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة 

 بعد التخرج
  217.122 138 المجموع

.649 
 
 

.662 
 
 

 9.500 47.500 5 بين المجموعات

 1.128 150.039 133 داخل المجموعات
 تقان اللغة االنجليزيةا

  197.540 138 المجموع

8.421 
 
 

.000 
 
 

 11.056 55.280 5 بين المجموعات

 1.327 176.476 133 داخل المجموعات

امتالك مهارات استخدام 
االنترنت و الوسائل 
 اإللكترونية المتقدمة

  231.755 138 المجموع

8.332 
 
 

.000 
 
 

 2.076 10.381 5 بين المجموعات

 1.168 155.345 133 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و 
 وآاالت التوظيف

  165.727 138 المجموع

1.778 
 
 

.122 
 
 

 772. 3.860 5 بين المجموعات

 730. 97.133 133 داخل المجموعات
بمساعدة الجامعة التي 

 تخرجت منها
  100.993 138 المجموع

1.057 
 
 

.387 
 
 

 4.149 20.745 5 بين المجموعات

 1.353 179.917 133 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب 
 العملي فيها قبل التخرج

  200.662 138 المجموع

3.067 
 
 

.012 
 
 

 553. 2.765 5 بين المجموعات

 1.198 159.393 133 داخل المجموعات
االنتماء الحزبي أو 

ميالتنظي  
  162.158 138 المجموع

.461 
 
 

.804 
 
 

 887. 341. 614. 3.069 5 بين المجموعات

   1.802 239.636 133 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    242.705 138 المجموع

 231. 1.392 2.851 14.254 5 وعاتبين المجم

   2.049 272.451 133 داخل المجموعات
 المحسوبية

    286.705 138 المجموع
 
 
 
 
 
 



 135

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول على ). 64.5(جدول رقم 
 وظيفة تعزى لمجال التخصص

 
 االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو العدد مجال التخصص األبعاد

 1.278 3.98 42 آداب
 1.279 3.49 43 تربية
 873. 4.34 35 تجارة
 1.342 3.40 5 حاسوب
 1.549 4.00 6 علوم

 1.188 3.38 8 ذلك غير

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها

Total 139 3.86 1.229 
 1.004 2.67 42 آداب
 1.118 2.81 43 تربية
 1.092 3.57 35 تجارة
 1.342 3.40 5 حاسوب
 1.265 3.00 6 علوم

 1.506 3.38 8 ذلك غير

 التدريب و التأهيل بعد
 التخرج

Total 139 3.02 1.158 
 1.083 2.74 42 آداب
 1.032 2.51 43 تربية
 867. 3.89 35 تجارة
 1.643 2.80 5 حاسوب
 1.366 3.67 6 علوم

 1.282 3.75 8 ذلك غير

 اتقان اللغة االنجليزية

Total 139 3.06 1.196 
 1.231 2.60 42 آداب
 1.320 2.86 43 تربية
 601. 4.14 35 تجارة
 1.342 3.40 5 حاسوب
 1.329 3.17 6 علوم

 1.356 3.88 8 ذلك غير

امتالك مهارات استخدام 
االنترنت و الوسائل 
 اإللكترونية المتقدمة

Total 139 3.19 1.296 
 958. 2.10 42 آداب
 1.182 2.53 43 تربية
 1.193 2.60 35 تجارة
 1.517 2.40 5 حاسوب
 1.549 4.00 6 علوم
 1.414 2.50 8 ذلك غير

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب 
 العملي فيها قبل التخرج

Total 139 2.47 1.206 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 65.5(جدول رقم 
 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

متوسط  مجموع المربعات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 صائيةاإلح

 1.987 3.974 2 بين المجموعات

 1.514 204.410 135 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  208.384 137 المجموع

1.312 
 
 

.273 
 
 

 16.644 33.289 2 بين المجموعات
التدريب و التأهيل قبل  1.079 145.617 135 عاتداخل المجمو

  178.906 137 المجموع التخرج

15.431 
 
 

.000 
 
 

 11.194 22.388 2 بين المجموعات
التدريب و التأهيل بعد  1.197 161.583 135 داخل المجموعات

  183.971 137 المجموع التخرج

9.352 
 
 

.000 
 
 

 9.258 18.515 2 بين المجموعات

 1.445 195.137 135 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة بعد 

 التخرج
  213.652 137 المجموع

6.405 
 
 

.002 
 
 

 3.198 4.468 8.935 2 بين المجموعات اتقان اللغة االنجليزية
 

.044 
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  1.397 188.601 135 داخل المجموعات
  197.536 137 المجموع

  

 9.536 19.072 2 بين المجموعات

 1.575 212.645 135 داخل المجموعات

امتالك مهارات استخدام 
االنترنت و الوسائل 

 لمتقدمةاإللكترونية ا
  231.717 137 المجموع

6.054 
 
 

.003 
 
 

 1.103 2.206 2 بين المجموعات

 1.191 160.787 135 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و وآاالت 

 التوظيف
  162.993 137 المجموع

.926 
 
 

.399 
 
 

 478. 956. 2 بين المجموعات

 733. 99.015 135 داخل المجموعات
دة الجامعة التي بمساع

 تخرجت منها
  99.971 137 المجموع

.652 
 
 

.523 
 
 

 12.361 24.722 2 بين المجموعات

 1.301 175.662 135 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة أثناء 
القيام بالتدريب العملي فيها 

 قبل التخرج
  200.384 137 المجموع

9.500 
 
 

.000 
 
 

 238. 476. 2 بين المجموعات

 1.192 160.894 135 داخل المجموعات
 االنتماء الحزبي أو التنظيمي

  161.370 137 المجموع

.200 
 
 

.819 
 
 

 125. 2.111 3.677 7.353 2 بين المجموعات

   1.742 235.118 135 عاتداخل المجمو
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    242.471 137 المجموع

 335. 1.104 2.304 4.608 2 بين المجموعات

   2.088 281.863 135 داخل المجموعات
 المحسوبية

    286.471 137 المجموع
 

 
 للفروق في) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 66.5(جدول رقم 

 العوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج
 

 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 4.369 8.738 2 بين المجموعات

 1.469 198.364 135 داخل المجموعات

انسجام التخصص مع 
احتياجات المؤسسة التي 

 آنت تعملين فيها
  207.101 137 المجموع

2.973 
 
 

.054 
 
 

 11.222 22.444 2 بين المجموعات
التدريب و التأهيل قبل  1.159 156.462 135 داخل المجموعات

 التخرج
  178.906 137 المجموع

9.683 
 
 

.000 
 
 

 30.605 61.211 2 لمجموعاتبين ا
التدريب و التأهيل بعد  909. 122.760 135 داخل المجموعات

 التخرج
  183.971 137 المجموع

33.657 
 
 

.000 
 
 

 18.509 37.017 2 بين المجموعات

 1.329 179.367 135 داخل المجموعات
الخبرة العملية المكتسبة بعد 

 التخرج
  216.384 137 المجموع

13.931 
 
 

.000 
 
 

 7.965 15.930 2 بين المجموعات

 1.337 180.484 135 داخل المجموعات
 غة االنجليزيةاتقان الل

  196.413 137 المجموع

5.958 
 
 

.003 
 
 

 13.217 26.434 2 بين المجموعات
امتالك مهارات استخدام 

االنترنت و الوسائل 
 1.521 205.284 135 داخل المجموعات اإللكترونية المتقدمة

8.692 
 
 

.000 
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    231.717 137 المجموع 

 227. 455. 2 بين المجموعات

 1.221 164.850 135 داخل المجموعات
بمساعدة مكاتب و وآاالت 

 التوظيف
  165.304 137 المجموع

.186 
 
 

.830 
 
 

 175. 350. 2 بين المجموعات

 738. 99.621 135 تداخل المجموعا
بمساعدة الجامعة التي 

 تخرجت منها
  99.971 137 المجموع

.237 
 
 

.789 
 
 

 9.028 18.056 2 بين المجموعات

 1.335 180.263 135 داخل المجموعات

التعرف على المؤسسة 
أثناء القيام بالتدريب العملي 

 فيها قبل التخرج
  198.319 137 المجموع

6.761 
 
 

.002 
 
 

 007. 015. 2 تبين المجموعا

 1.195 161.355 135 داخل المجموعات
 االنتماء الحزبي أو التنظيمي

  161.370 137 المجموع

.006 
 
 

.994 
 
 

 903. 102. 178. 355. 2 بين المجموعات

   1.749 236.145 135 داخل المجموعات
المعرفة الشخصية مع 

 صاحب العمل
    236.500 137 المجموع

 121. 2.150 4.390 8.780 2 بين المجموعات

   2.042 275.713 135 داخل المجموعات
 المحسوبية

    284.493 137 المجموع
 

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول على ). 67.5(جدول رقم 

 وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخرجالدورات التدريبية قبل ال األبعاد
 1.036 2.55 91 بدورات التحق لم

التدريب و التأهيل قبل  1.093 3.39 41 1-4
 516. 4.33 6 +5 التخرج

 1.155 2.73 91 بدورات التحق لم
التدريب و التأهيل بعد  921. 3.59 41 1-4

 1.225 3.50 6 +5 التخرج
 1.185 2.87 91 بدورات التحق لم

لمكتسبة الخبرة العملية ا 1.153 3.66 41 1-4
 1.761 3.50 6 +5 بعد التخرج

 1.200 2.88 91 بدورات التحق لم
 اتقان اللغة االنجليزية 1.141 3.44 41 1-4
5+ 6 3.17 1.169 

 1.337 2.97 91 بدورات التحق لم
1-4 41 3.51 1.121 

امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 

الوسائل اإللكترونية 
 548. 4.50 6 +5 المتقدمة

 1.018 2.18 91 بدورات التحق لم
التعرف على المؤسسة  1.313 2.98 41 1-4

 1.643 3.50 6 +5 اثناء التدريب العملي فيها
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عوامل التي تساعد في الحصول على األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل). 68.5(جدول رقم 
 وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية بعد التخرج األبعاد

 المعياري
 1.050 2.48 67 بدورات التحق لم

التدريب و التأهيل قبل  1.102 3.16 51 1-4
 1.100 3.50 20 +5 التخرج

 880. 2.34 67 بدورات التحق لم
تدريب و التأهيل بعد ال 1.046 3.53 51 1-4

 945. 3.95 20 +5 التخرج
 1.057 2.63 67 بدورات التحق لم

الخبرة العملية المكتسبة بعد  1.206 3.49 51 1-4
 1.317 3.95 20 +5 التخرج

 1.178 2.72 67 بدورات التحق لم
 اتقان اللغة االنجليزية 1.095 3.37 51 1-4
5+ 20 3.45 1.234 

 1.271 2.75 67 بدورات التحق لم
1-4 51 3.65 1.197 

امتالك مهارات استخدام 
الكمبيوتر و االنترنت و 
 1.191 3.55 20 +5 الوسائل اإللكترونية المتقدمة

 886. 2.13 67 بدورات التحق لم
التعرف على المؤسسة اثناء  1.264 2.63 51 1-4

 1.599 3.15 20 +5 التدريب العملي فيها
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 69.5(جدول رقم 
 العوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى للعمر

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  بعاتمتوسط المر مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
اإلح
 صائية

 1.195 3.584 3 بين المجموعات

 1.724 406.816 236 داخل المجموعات
 في شواغر توفر عدم

 تخصصك مجال
  410.400 239 المجموع

.693 
 
 

.557 
 
 

 640. 1.919 3 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.610 380.065 236 عاتداخل المجمو

  381.983 239 المجموع تدريبية

.397 
 
 

.755 
 
 

 528. 1.583 3 بين المجموعات
 الخبرة امتالآك عدم 1.847 435.980 236 داخل المجموعات

  437.563 239 المجموع المطلوبة العملية

.286 
 
 

.836 
 
 

 3.274 9.823 3 بين المجموعات

 1.573 371.173 236 داخل المجموعات

 المهارات ضعف
 باستخدام المتعلقة
 االنجليزية اللغة

  380.996 239 المجموع

2.082 
 
 

.103 
 
 

 2.337 7.012 3 بين المجموعات

 1.691 398.984 236 داخل المجموعات

 إتقانك ضعف
 استخدام لمهارات
 االنترنت و الحاسوب

  405.996 239 المجموع

1.383 
 
 

.249 
 
 

 2.874 8.623 3 بين المجموعات

 1.174 277.173 236 داخل المجموعات
 ميالعل المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  285.796 239 المجموع

2.447 
 
 

.064 
 
 

 1.033 3.099 3 بين المجموعات

 2.038 480.884 236 داخل المجموعات
 نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو حزبي
  483.983 239 المجموع

.507 
 
 

.678 
 
 

 163. 489. 3 بين المجموعات

 1.667 393.494 236 داخل المجموعات
 المحسوبية

  393.983 239 المجموع

.098 
 
 

.961 
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 70.5(جدول رقم 
 يفة تعزى لمتغير مكان السكنالعوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظ

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.275 2.551 2 بين المجموعات

 1.721 407.849 237 داخل المجموعات
 مجال في شواغر توفر عدم

 تخصصك
  410.400 239 المجموع

.741 
 
 

.478 
 
 

 181. 362. 2 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.610 381.621 237 داخل المجموعات

  381.983 239 المجموع تدريبية

.112 
 
 

.894 
 
 

 2.292 4.585 2 بين المجموعات
 العملية الخبرة امتالآك عدم 1.827 432.978 237 داخل المجموعات

  437.563 239 لمجموعا المطلوبة

1.255 
 
 

.287 
 
 

 058. 116. 2 بين المجموعات

 1.607 380.880 237 داخل المجموعات
 المتعلقة المهارات ضعف

 االنجليزية اللغة باستخدام
  380.996 239 المجموع

.036 
 
 

.965 
 
 

 521. 1.042 2 بين المجموعات

 1.709 404.953 237 داخل المجموعات

 لمهارات إتقانك ضعف
 و الحاسوب استخدام

 االنترنت
  405.996 239 المجموع

.305 
 
 

.737 
 
 

 850. 1.699 2 بين المجموعات

 1.199 284.097 237 داخل المجموعات
 العلمي المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  285.796 239 المجموع

.709 
 
 

.493 
 
 

 1.060 2.121 2 بين المجموعات

 2.033 481.863 237 داخل المجموعات
 حزبي نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو
  483.983 239 المجموع

.522 
 
 

.594 
 
 

 1.652 3.304 2 بين المجموعات

 1.648 390.680 237 داخل المجموعات
 المحسوبية

  393.983 239 المجموع

1.002 
 
 

.369 
 
 

 
للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 71.5(جدول رقم 

 العوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
 

 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.136 2.272 2 مجموعاتبين ال

 1.728 406.047 235 داخل المجموعات
 مجال في شواغر توفر عدم

 تخصصك
  408.319 237 المجموع

.658 
 
 

.519 
 
 

 1.422 2.845 2 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.605 377.138 235 داخل المجموعات

  379.983 237 المجموع تدريبية

.886 
 
 

.414 
 
 

 2.301 4.602 2 بين المجموعات
 يةالعمل الخبرة امتالآك عدم 1.818 427.129 235 داخل المجموعات

  431.731 237 المجموع المطلوبة

1.266 
 
 

.284 
 
 

 4.923 9.846 2 بين المجموعات

 1.558 366.154 235 داخل المجموعات
 المتعلقة المهارات ضعف

 االنجليزية اللغة باستخدام
  376.000 237 المجموع

3.159 
 
 

.044 
 
 

 5.200 10.400 2 بين المجموعات

 1.669 392.209 235 داخل المجموعات

 لمهارات إتقانك ضعف
 و الحاسوب استخدام

 االنترنت
  402.609 237 المجموع

3.116 
 
 

.046 
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 1.784 3.568 2 بين المجموعات

 1.195 280.752 235 وعاتداخل المجم
 العلمي المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  284.319 237 المجموع

1.493 
 
 

.227 
 
 

 1.230 2.459 2 بين المجموعات

 2.030 477.121 235 داخل المجموعات
 حزبي نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو
  479.580 237 المجموع

.606 
 
 

.547 
 
 

 2.012 4.023 2 بين المجموعات

 1.642 385.909 235 تداخل المجموعا
 المحسوبية

  389.933 237 المجموع

1.225 
 
 

.296 
 
 

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على ). 72.5(جدول رقم 

 وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
 

 لمعيارياالنحراف ا المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية األبعاد
 1.238 3.08 127 متزوجة
 المتعلقة المهارات ضعف 1.282 2.82 100 عزباء

 1.009 3.73 11 مطلقة االنجليزية اللغة باستخدام
 1.309 2.97 127 متزوجة
 1.278 2.61 100 عزباء

 لمهارات إتقانك ضعف
 و الحاسوب استخدام

 1.206 3.36 11 مطلقة االنترنت
 

 
للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي . )73.5(جدول رقم 

 التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصص
 

 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

متوسط  مجموع المربعات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 8.465 67.721 8 بين المجموعات

 1.483 342.679 231 داخل المجموعات
 في شواغر توفر معد

 تخصصك مجال
  410.400 239 المجموع

5.706 
 
 

.000 
 
 

 3.946 31.569 8 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.517 350.414 231 داخل المجموعات

  381.983 239 المجموع تدريبية

2.601 
 
 

.010 
 
 

 5.365 42.919 8 بين المجموعات
 الخبرة امتالآك عدم 1.708 394.644 231 داخل المجموعات

  437.563 239 المجموع المطلوبة العملية

3.140 
 
 

.002 
 
 

 5.785 46.280 8 بين المجموعات

 1.449 334.716 231 لمجموعاتداخل ا

 المتعلقة المهارات ضعف
 اللغة باستخدام

 االنجليزية
  380.996 239 المجموع

3.992 
 
 

.000 
 
 

 5.081 40.646 8 بين المجموعات

 1.582 365.350 231 داخل المجموعات

 لمهارات إتقانك ضعف
 و الحاسوب استخدام

 االنترنت
  405.996 239 المجموع

3.212 
 
 

.002 
 
 

 1.860 14.882 8 بين المجموعات

 1.173 270.913 231 داخل المجموعات
 العلمي المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  285.796 239 المجموع

1.586 
 
 

.130 
 
 

 2.290 18.320 8 بين المجموعات

 2.016 465.663 231 داخل المجموعات
 نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو حزبي
  483.983 239 المجموع

1.136 
 
 

.340 
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 2.143 17.140 8 بين المجموعات

 1.631 376.843 231 داخل المجموعات
 المحسوبية

  393.983 239 المجموع

1.313 
 
 

.238 
 
 

 
 
 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب ). 74.5(جدول رقم 
 للحصول على وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصص

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجال التخصص األبعاد

 1.257 3.31 48 آداب
 1.276 3.62 86 تربية
 1.109 2.56 48 تجارة
 000. 4.00 2 صيدلة
 1.000 2.33 9 حاسوب
 1.414 3.00 11 حقوق
 500. 1.75 4 هندسة
 1.240 2.42 12 علوم

 في شواغر توفر عدم
 تخصصك مجال

 1.182 3.85 20 ذلك غير
 1.069 3.08 48 آداب
 1.325 3.09 86 تربية
 1.238 3.00 48 تجارة
 707. 1.50 2 صيدلة
 782. 2.11 9 حاسوب
 1.537 3.82 11 حقوق
 577. 1.50 4 هندسة
 1.165 2.58 12 علوم

 بدورات التحاقك لعدم
 تدريبية

 1.268 3.15 20 ذلك غير
 1.197 2.81 48 آداب
 1.367 3.27 86 تربية
 1.225 3.90 48 تجارة
 707. 3.50 2 صيدلة
 1.414 3.67 9 حاسوب
 1.471 3.82 11 حقوق
 1.893 3.75 4 هندسة
 1.311 2.42 12 علوم

 الخبرة امتالآك عدم
 وبةالمطل العملية

 1.261 3.30 20 ذلك غير
 1.189 2.90 48 آداب
 1.320 3.37 86 تربية
 1.123 2.63 48 تجارة
 2.121 3.50 2 صيدلة
 866. 2.00 9 حاسوب
 1.293 3.55 11 حقوق
 577. 1.50 4 هندسة
 900. 2.42 12 علوم

 
 المتعلقة المهارات ضعف

 االنجليزية اللغة باستخدام

 1.118 3.25 20 ذلك غير
 1.217 2.92 48 آداب
 1.354 3.16 86 تربية
 1.203 2.48 48 تجارة
 707. 2.50 2 صيدلة
 928. 1.89 9 حاسوب
 1.440 3.45 11 حقوق
 577. 1.50 4 هندسة
 1.030 2.17 12 علوم

 
 لمهارات إتقانك ضعف

 و الحاسوب استخدام
 االنترنت

 1.281 2.80 20 ذلك غير
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ).75.5(جدول رقم 
 العوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 4.090 8.179 2 بين المجموعات

 1.697 402.221 237 داخل المجموعات
 مجال في شواغر توفر عدم

 تخصصك
  410.400 239 المجموع

2.410 
 
 

.092 
 
 

 46.717 93.435 2 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.218 288.548 237 داخل المجموعات

 تدريبية
  381.983 239 المجموع

38.372 
 
 

.000 
 
 

 15.895 31.789 2 بين المجموعات
 العملية الخبرة امتالآك عدم 1.712 405.773 237 داخل المجموعات

 المطلوبة
  437.563 239 المجموع

9.284 
 
 

.000 
 
 

 12.230 24.460 2 بين المجموعات

 1.504 356.536 237 داخل المجموعات
 المتعلقة المهارات ضعف

 االنجليزية اللغة باستخدام
  380.996 239 المجموع

8.130 
 
 

.000 
 
 

 27.561 55.123 2 بين المجموعات

 1.480 350.873 237 داخل المجموعات

 لمهارات تقانكإ ضعف
 و الحاسوب استخدام

 االنترنت
  405.996 239 المجموع

18.616 
 
 

.000 
 
 

 7.939 15.878 2 بين المجموعات

 1.139 269.918 237 داخل المجموعات
 العلمي المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  285.796 239 المجموع

6.971 
 
 

.001 
 
 

 7.097 14.194 2 بين المجموعات

 1.982 469.789 237 داخل المجموعات
 حزبي نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو
  483.983 239 المجموع

3.580 
 
 

.029 
 
 

 739. 1.478 2 بين المجموعات

 1.656 392.505 237 داخل المجموعات
 المحسوبية

  393.983 239 المجموع

.446 
 
 

.640 
 
 

 
للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) 76.5(جدول رقم 

 العوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج
 

 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات لمربعاتمجموع ا الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 16.152 32.305 2 بين المجموعات

 1.595 378.095 237 داخل المجموعات
 مجال في شواغر توفر عدم

 تخصصك
  410.400 239 المجموع

10.125 
 
 

.000 
 
 

 64.956 129.913 2 بين المجموعات
 بدورات التحاقك لعدم 1.064 252.071 237 داخل المجموعات

 تدريبية
  381.983 239 المجموع

61.073 
 
 

.000 
 
 

 14.768 29.537 2 بين المجموعات
 العملية الخبرة امتالآك عدم 1.722 408.026 237 داخل المجموعات

 المطلوبة
  437.563 239 المجموع

8.578 
 
 

.000 
 
 

 25.337 50.673 2 بين المجموعات

 1.394 330.322 237 داخل المجموعات
 المتعلقة المهارات ضعف

 االنجليزية غةالل باستخدام
  380.996 239 المجموع

18.179 
 
 

.000 
 
 

 33.132 66.264 2 بين المجموعات

 1.433 339.732 237 داخل المجموعات

 لمهارات إتقانك ضعف
 و الحاسوب استخدام

 االنترنت
  405.996 239 مجموعال

23.113 
 
 

.000 
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 5.425 10.850 2 بين المجموعات

 1.160 274.946 237 داخل المجموعات
 العلمي المؤهل تدني

 عليه الحاصلة
  285.796 239 المجموع

4.676 
 
 

.010 
 
 

 4.798 9.597 2 بين المجموعات

 2.002 474.386 237 داخل المجموعات
 حزبي نشاط أي لديك ليس

 تنظيمي أو
  483.983 239 المجموع

2.397 
 
 

.093 
 
 

 6.299 12.597 2 بين المجموعات

 1.609 381.386 237 داخل المجموعات
 المحسوبية

  393.983 239 المجموع

3.914 
 
 

.081 
 
 

 
طلب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم ب)77.5(جدول رقم 

 ورات التدريبية قبل التخرجللحصول على وظيفة تعزى لعدد الد
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية بعد التخرج األبعاد
 1.132 3.42 167 بدورات التحق لم

 تدريبية بدورات التحاقك لعدم 1.046 2.13 56 1-4
5+ 17 1.88 .993 

 1.274 3.54 167 بدورات التحق لم
 العملية الخبرة امتالآك عدم 1.402 2.88 56 1-4

 1.328 2.47 17 +5 المطلوبة
 1.240 3.20 167 بدورات التحق لم

 المتعلقة المهارات ضعف 1.206 2.46 56 1-4
 1.160 2.71 17 +5 االنجليزية اللغة باستخدام

 1.284 3.14 167 بدورات التحق لم
 لمهارات إتقانك ضعف 1.112 2.23 56 1-4

 752. 1.76 17 +5 االنترنت و الحاسوب استخدام
 1.126 2.36 167 بدورات التحق لم

 الحاصلة العلمي المؤهل تدني 947. 1.89 56 1-4
 عليه

5+ 17 1.59 .795 
 1.396 3.23 167 بدورات التحق لم

 أو حزبي نشاط أي لديك ليس 1.443 2.91 56 1-4
 1.412 2.35 17 +5 تنظيمي

 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب ) 78.5(جدول رقم 

 للحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج
 

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الدورات التدريبية بعد التخرج األبعاد
 المعياري

 1.235 3.40 149 بدورات التحق لم
وفر شواغر في مجال عدم ت 1.281 3.08 75 1-4

 1.436 1.94 16 +5 التخصص
 1.106 3.54 149 بدورات التحق لم

 تدريبية بدورات التحاقك لعدم 963. 2.33 75 1-4
 5+ 16 1.19 .403 

 1.252 3.42 149 بدورات التحق لم
 العملية الخبرة امتالآك عدم 1.396 3.41 75 1-4

 1.461 2.00 16 +5 المطلوبة
 1.202 3.35 149 بدورات التحق لم

 المتعلقة المهارات ضعف 1.155 2.48 75 1-4
 1.088 2.13 16 +5 االنجليزية اللغة باستخدام

 1.271 3.21 149 بدورات التحق لم
 لمهارات إتقانك ضعف 1.119 2.33 75 1-4

 727. 1.56 16 +5 االنترنت و الحاسوب استخدام
 1.149 2.34 149 بدورات التحق لم

 الحاصلة العلمي المؤهل تدني 971. 2.05 75 1-4
 عليه

5+ 16 1.56 .814 
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 79.5(جدول رقم 
 معايير التعيين تعزى لمتغير العمر

 
 بعاداأل

مجموع  درجات الحرية مصدر التباين 
قيمة ف  متوسط المربعات المربعات

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 3.324 9.972 3 بين المجموعات

 733. 277.877 379 داخل المجموعات
 العالي العلمي المؤهل

  287.849 382 المجموع

4.534 
 
 

.004 
 
 

 1.885 5.655 3 ن المجموعاتبي
 مع التخصص تطابق 716. 271.326 379 داخل المجموعات

  276.982 382 المجموع الوظيفي الشاغر

2.633 
 
 

.050 
 
 

 719. 2.156 3 بين المجموعات
 العملية الخبرة 654. 247.797 379 داخل المجموعات

  249.953 382 المجموع

1.099 
 
 

.349 
 
 

 5.127 15.380 3 بين المجموعات

 917. 347.576 379 داخل المجموعات

 مهارات امتالك
 و الحاسوب استخدام

 الوسائل و نترنتاال
  362.956 382 المجموع المتطورة التكنولوجية

5.590 
 
 

.001 
 
 

 2.825 8.474 3 بين المجموعات

 790. 299.427 379 داخل المجموعات
 التدريبية الدورات

  307.901 382 المجموع

3.575 
 
 

.014 
 
 

 2.385 7.154 3 بين المجموعات

 1.225 464.167 379 داخل المجموعات
 االنجليزية اللغة إتقان

 محادثة و آتابة
  471.321 382 المجموع

1.947 
 
 

.122 
 
 

 2.141 6.424 3 بين المجموعات

 1.104 418.386 379 داخل المجموعات
 اجتياز االختبارات

 الكتابية
  424.809 382 المجموع

1.940 
 
 

.123 
 
 

 1.825 5.474 3 بين المجموعات

 622. 235.628 379 داخل المجموعات
 الشفهية المقابلة

  241.102 382 المجموع

2.935 
 
 

.033 
 
 

 3.701 11.103 3 بين المجموعات

 1.266 479.983 379 داخل المجموعات
 الوساطة

  491.086 382 المجموع

2.922 
 
 

.034 
 
 

 691. 2.072 3 بين المجموعات

 890. 337.150 379 داخل المجموعات
 و الحزبي االنتماء

 التنظيمي
  339.222 382 المجموع

.776 
 
 

.508 
 
 

 9.302 27.907 3 بين المجموعات

 1.780 674.552 379 داخل المجموعات
 الشخصية العالقة

 للوظيفة بالمتقدم
  702.460 382 المجموع

5.227 
 
 

.002 
 
 

 2.890 8.671 3 بين المجموعات
 المحسوبية 1.117 423.318 379 داخل المجموعات

  431.990 382 المجموع

2.588 
 
 

.053 
 
 

 
 

 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير التعيين تعزى لمتغير العمر) 80.5(جدول رقم
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مرالع األبعاد
25-29 41 4.32 .650 
30-34 65 3.82 .934 
 العالي العلمي المؤهل 862. 3.80 121 35-39

40+ 156 4.01 .865 
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25-29 41 4.22 .909 
30-34 65 3.68 1.032 
35-39 121 3.79 1.066 

 استخدام مهارات امتالك
 و االنترنت و الحاسوب
 التكنولوجية الوسائل

 842. 4.12 156 +40 المتطورة
25-29 41 4.12 .714 
30-34 65 3.62 1.026 
 التدريبية الدورات 910. 3.65 121 35-39

40+ 156 3.81 .851 
25-29 41 4.10 .889 
30-34 65 3.91 .964 
35-39 121 4.15 .749 

 الشفهية المقابلة
 

40+ 156 4.25 .706 
25-29 41 2.15 1.038 
30-34 65 2.35 1.217 
 اطةالوس 1.162 2.36 121 35-39

40+ 156 2.00 1.078 
25-29 41 2.54 1.380 
30-34 65 2.88 1.442 
35-39 121 2.85 1.370 

 بالمتقدم الشخصية العالقة
 للوظيفة

40+ 156 2.29 1.244 

 
 ق في معايير التعيين تعزى لمتغير الجنسللفرو )t-test(نتائج اختبار ). 81.5(جدول رقم 

 
 األبعاد
المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.425 0.779 378 955. 3.86 59 انثى العالي العلمي المؤهل 851. 3.96 321 ذآر

  838. 4.12 321 ذآر
 الشاغر مع التخصص تطابق

 0.129 1.522 387 907. 3.93 59 انثى الوظيفي

 0.712 -0.371 387 984. 4.12 59 انثى العملية الخبرة 767. 4.07 321 ذآر

 استخدام مهارات امتالك 939. 4.02 321 ذآر
 الوسائل و االنترنت و الحاسوب

 0.002 3.195 378 1.072 3.54 59 انثى المتطورة التكنولوجية

  883. 3.75 321 ذآر
 0.636 -0.474 378 919. 3.81 59 انثى التدريبية الدورات

 و آتابة االنجليزية اللغة إتقان 1.102 3.60 321 ذآر
 0.250 1.152 378 1.133 3.42 59 انثى محادثة

 0.116 1.577 378 1.116 3.41 59 انثى الكتابية اجتياز االختبارات 1.040 3.64 321 ذآر

 الشفهية المقابلة 770. 4.17 321 ذآر
 0.125 1.539 378 871. 4.00 59 انثى 

 0.241 -1.182 378 1.285 2.37 59 انثى الوساطة 1.106 2.16 321 ذآر

 0.528 -0.631 378 1.031 1.73 59 انثى االنتماء الحزبي و التنظيمي 921. 1.64 321 ذآر

ية بالمتقدم العالقة الشخص 1.341 2.56 321 ذآر
 بالوظيفة

 0.156 -1.420 378 1.440 2.83 59 انثى 

 0.853 -0.186 378 1.189 2.03 59 انثى المحسوبية 1.044 2.00 321 ذآر
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للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 82.5(جدول رقم 
 معايير التعيين تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

 الحرية
مجموع 
قيمة ف  متوسط المربعات المربعات

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 3.770 7.539 2 بين المجموعات

 738. 280.309 380 داخل المجموعات
 العالي العلمي المؤهل

  287.849 382 المجموع

5.110 
 
 

.006 
 
 

 2.148 4.295 2 بين المجموعات
 مع التخصص تطابق 718. 272.686 380 داخل المجموعات

  276.982 382 المجموع الوظيفي الشاغر

2.993 
 
 

.051 
 
 

 4.409 8.818 2 بين المجموعات
 العملية الخبرة 635. 241.135 380 داخل المجموعات

  249.953 382 المجموع

6.948 
 
 

.001 
 
 

 2.042 4.084 2 بين المجموعات

 944. 358.872 380 داخل المجموعات

 استخدام مهارات امتالك
 و االنترنت و الحاسوب
 التكنولوجية الوسائل

  362.956 382 المجموع المتطورة

2.162 
 
 

.116 
 
 

 1.728 3.456 2 بين المجموعات

 801. 304.445 380 اخل المجموعاتد
 التدريبية الدورات

  307.901 382 المجموع

2.157 
 
 

.117 
 
 

 4.147 8.294 2 بين المجموعات

 1.218 463.027 380 داخل المجموعات
 االنجليزية اللغة إتقان

 محادثة و آتابة
  471.321 382 المجموع

3.403 
 
 

.034 
 
 

 1.386 2.772 2 بين المجموعات

 1.111 422.037 380 داخل المجموعات
 اجتياز االختبارات

 الكتابية
  424.809 382 المجموع

1.248 
 
 

.288 
 
 

 2.640 5.280 2 بين المجموعات

 621. 235.822 380 داخل المجموعات
 الشفهية المقابلة

  241.102 382 المجموع

4.254 
 
 

.015 
 
 

 4.053 8.105 2 بين المجموعات

 1.271 482.981 380 اخل المجموعاتد
 الوساطة

  491.086 382 المجموع

3.189 
 
 

.042 
 
 

 681. 1.361 2 بين المجموعات

 889. 337.861 380 داخل المجموعات
 و الحزبي االنتماء

 التنظيمي
  339.222 382 المجموع

.765 
 
 

.466 
 
 

 10.643 21.285 2 بين المجموعات

 1.793 681.174 380 داخل المجموعات
 الشخصية العالقة

 للوظيفة بالمتقدم
  702.460 382 المجموع

5.937 
 
 

.003 
 
 

 6.370 12.740 2 بين المجموعات
 المحسوبية 1.103 419.250 380 داخل المجموعات

  431.990 382 المجموع

5.773 
 
 

.003 
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المعيارية لمعايير التعيين تعزى لمتغير المستوى األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 83.5(جدول رقم 
 التعليمي

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي األبعاد

 1.080 3.71 49 دبلوم
 المؤهل العملي العالي 845. 3.91 253 بكالويورس
 743. 4.19 81 ماجستير
 755. 4.37 49 دبلوم
رسبكالويو  الخبرة العملية 816. 3.97 253 

 758. 4.22 81 ماجستير
 1.146 3.24 49 دبلوم

 االنجليزية اللغة إتقان 1.101 3.58 253 بكالويورس
 1.087 3.77 81 ماجستير محادثة و آتابة

 755. 4.18 49 دبلوم
 الشفهية المقابلة 796. 4.07 253 بكالويورس
 780. 4.36 81 ماجستير
 1.248 2.33 49 دبلوم

 الوساطة 1.091 2.25 253 بكالويورس
 1.164 1.91 81 ماجستير
 1.447 2.90 49 دبلوم

 بالمتقدم الشخصية العالقة 1.345 2.67 253 بكالويورس
 1.250 2.16 81 ماجستير للوظيفة

 1.177 2.22 49 دبلوم
 المحسوبية 1.048 2.07 253 بكالويورس
 975. 1.67 81 ماجستير

 
 

للفروق في ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 84.5(م جدول رق
 األسباب التي تؤثر سلبًا على مشارآة المرأة تعزى لمتغير العمر

 
 األبعاد
درجات  مصدر التباين 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.317 3.951 3 بين المجموعات

 1.793 679.657 379 داخل المجموعات
 من المتأخرة ملالع ساعات

 اليوم
  683.608 382 المجموع

.734 
 
 

.532 
 
 

 1.012 3.036 3 بين المجموعات
 جغرافية مناطق في العمل 1.658 628.332 379 داخل المجموعات

  631.368 382 المجموع مختلفة

.610 
 
 

.609 
 
 

 4.007 12.022 3 بين المجموعات
 ) للمرأة اإلنجابي الدور 1.193 452.296 379 داخل المجموعات

 (الوالدة و الحمل
  464.319 382 المجموع

3.358 
 
 

.019 
 
 

 3.796 11.387 3 بين المجموعات

 1.283 486.253 379 داخل المجموعات
 تطلبها التي اإلجازات آثرة

 المرأة
  497.640 382 المجموع

2.958 
 
 

.032 
 
 

 4.020 12.059 3 بين المجموعات

 1.423 539.158 379 داخل المجموعات
 الى الوصول عن التأخر

 مبكرًا العمل
  551.217 382 المجموع

2.826 
 
 

.039 
 
 

 1.512 4.536 3 بين المجموعات

 1.376 521.673 379 وعاتداخل المجم
 للعمل المبكرة المغادرة

  526.209 382 المجموع

1.099 
 
 

.350 
 
 

 2.718 8.155 3 بين المجموعات

 1.443 546.796 379 داخل المجموعات
 في المرأة مهارات ضعف

 العمل فئات مع االتصال
  554.950 382 المجموع

1.884 
 
 

.132 
 
 

 بين الغياب نسبة ارتفاع
 2.744 3.890 11.669 3 بين المجموعات النسائية العمل قوة

 
.043 
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  1.417 537.136 379 داخل المجموعات
  548.804 382 المجموع

  

 3.306 9.918 3 بين المجموعات

 1.287 487.659 379 داخل المجموعات
 بين المرأة ترآيز توزيع

 المنزل و العمل
  497.577 382 المجموع

2.569 
 
 

.054 
 
 

 
 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب التي تؤثر سلبًا على عمل المرأة ا) 85.5(جدول رقم 
 تعزى لمتغير العمر

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر األبعاد

25-29 41 3.66 1.217 
30-34 65 3.45 1.118 
35-39 121 3.97 .974 

 ) للمرأة اإلنجابي الدور
 (الوالدة و الحمل

 
40+ 156 3.78 1.133 

25-29 41 3.51 1.143 
30-34 65 3.12 1.125 
35-39 121 3.64 1.088 

 التي اإلجازات آثرة
 المرأة تطلبها

 
40+ 156 3.51 1.167 

25-29 41 3.34 1.217 
30-34 65 2.86 1.184 
35-39 121 3.34 1.122 

 الى الوصول عن التأخر
 مبكرًا العمل

40+ 156 3.08 1.242 
25-29 41 3.10 1.179 
30-34 65 2.92 1.303 
35-39 121 3.32 1.105 

 بين الغياب نسبة ارتفاع
 النسائية العمل قوة

40+ 156 2.94 1.209 
 

للفروق في األسباب التي تؤثر سلبًا على عمل المرأة تعزى لمتغير ) t-test(نتائج اختبار ): 86.5(جدول رقم
 الجنس
 

 األبعاد
المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.004 2.862 378 1.330 2.92 59 انثى اليوم من المتأخرة العمل ساعات 1.322 3.45 321 ذآر

 0.070 1.820 378 1.247 2.78 59 انثى مختلفة جغرافية مناطق في العمل 1.284 3.11 321 ذآر

 و الحمل ( للمرأة اإلنجابي الدور 1.041 3.87 321 ذآر
 0.001 3.621 378 1.264 3.24 59 انثى )الوالدة

 0.000 3.796 378 1.167 2.98 59 انثىالمرأة تطلبها التي اإلجازات آثرة 1.112 3.59 321 ذآر

 العمل الى الوصول عن التأخر 1.198 3.23 321 آرذ
 0.002 3.106 378 1.115 2.71 59 انثى مبكرًا

 للعمل التأخر المبكرة المغادرة 1.161 3.22 321 ذآر
 0.001 3.442 378 1.105 2.68 59 انثى مبكرًا العمل الى الوصول عن

 في المرأة مهارات ضعف 1.212 2.64 321 ذآر
 0.000 3.952 378 1.024 2.05 59 انثى العمل فئات مع االتصال

 قوة بين الغياب نسبة ارتفاع 1.177 3.20 321 ذآر
 0.000 4.805 378 1.103 2.44 59 انثى النسائية العمل

 و العمل بين المرأة ترآيز توزيع 1.111 3.28 321 ذآر
 0.018 2.426 378 1.238 2.86 59 انثى المنزل
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للفروق في ) one way analysis of variance( تحليل التباين األحادي نتائج اختبار). 87.5(جدول رقم 
 األسباب التي تؤثر سلبًا على مشارآة المرأة تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
 األبعاد
متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين 

 المربعات
قيمة ف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 4.072 8.143 2 بين المجموعات

 1.778 675.465 380 داخل المجموعات
 المتأخرة العمل ساعات

 اليوم من
  683.608 382 المجموع

2.291 
 
 

.103 
 
 

 1.797 3.595 2 بين المجموعات
 مناطق في العمل 1.652 627.773 380 داخل المجموعات

  631.368 382 المجموع مختلفة جغرافية

1.088 
 
 

.338 
 
 

 875. 1.750 2 بين المجموعات
 ) للمرأة اإلنجابي رالدو 1.217 462.569 380 داخل المجموعات

  464.319 382 المجموع (الوالدة و الحمل

.719 
 
 

.488 
 
 

 1.474 2.947 2 بين المجموعات

 1.302 494.693 380 داخل المجموعات
 التي اإلجازات آثرة

 المرأة تطلبها
  497.640 382 المجموع

1.132 
 
 

.324 
 
 

 4.994 9.988 2 بين المجموعات

 1.424 541.229 380 داخل المجموعات
 الى الوصول عن التأخر

 مبكرًا العمل
  551.217 382 المجموع

3.506 
 
 

.031 
 
 

 5.437 10.873 2 بين المجموعات

 1.356 515.336 380 داخل المجموعات
 للعمل المبكرة المغادرة

  526.209 382 المجموع

4.009 
 
 

.019 
 
 

 3.244 6.488 2 بين المجموعات

 1.443 548.463 380 داخل المجموعات

 المرأة مهارات ضعف
 فئات مع االتصال في

 العمل
  554.950 382 المجموع

2.248 
 
 

.107 
 
 

 9.317 18.635 2 بين المجموعات

 1.395 530.170 380 داخل المجموعات
 الغياب نسبة ارتفاع

 النسائية العمل قوة بين
  548.804 382 المجموع

6.678 
 
 

.001 
 
 

 8.978 17.957 2 بين المجموعات

 1.262 479.620 380 داخل المجموعات
 بين المرأة ترآيز توزيع

 المنزل و العمل
  497.577 382 المجموع

7.114 
 
 

.001 
 
 

 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب التي تؤثر سلبًا على عمل المرأة األعداد والمتو) 88-5(جدول رقم 

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي األبعاد
 1.277 3.51 49 دبلوم

 الى الوصول عن التأخر 1.169 3.15 253 بكالوريوس
 مبكرًا العمل

جستيرما  81 2.94 1.218 
 1.175 3.51 49 دبلوم

 للعمل المبكرة المغادرة 1.146 3.13 253 بكالوريوس
 1.217 2.91 81 ماجستير
 1.117 3.59 49 دبلوم

 بين الغياب نسبة ارتفاع 1.169 3.06 253 بكالوريوس
 النسائية العمل قوة

 1.256 2.81 81 ماجستير
 1.036 3.73 49 دبلوم

 بين المرأة ترآيز توزيع 1.109 3.20 253 بكالوريوس
 المنزل و ملالع

 1.214 2.98 81 ماجستير
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 االستبانات) 2(ملحق رقم 
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 معهد اإلدارة و االقتصاد

 برنامج الماجستير في إدارة األعمال 

 

 

 )A(العامالت :  خريجات الجامعات و المعاهد المحلية ةاستبان

 :أختي الموظفة المحترمة 
  تحية و بعد ،

 المشاركة النسائية في سـوق      تقف وراء تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي          
متطلبات هذه المشاركة، و تأتي هذه الدراسة في ظل ارتفاع معدالت البطالة بين              العمل الفلسطيني و  

 .النساء بشكل عام و في صفوف الحاصالت على مستويات تعليمية عالية بشكل خاص
 منك التعاون  بتعبئة هذه االستبانة لتتمكن الدراسة من تحقيق أهدافها ، علماً بـأن جميـع       لذا يرجى 

 .البيانات الواردة  لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 
 

 
 و التقديرو لك وافر الشكر 

 
 
 

 
 :الباحثة         
  النمورةالهام                     
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 انات عامة بي: القسم األول
 البيانات الشخصية 

A.130-26 من . [   ]2                25-20من  [  ].1 : العمر      
 35أكبر من [   ] .4                35-31 من[   ] .3            

A.2مخيم .[   ] 3قرية                  . [   ] 2مدينة          .[  ] 1:   مكان السكن 
A.3 المحافظة:  مكان العمل : ___________________. 
A.4غير ذلك .[   ] 4مطلقة  .[   ] 3عزباء  . [   ] 2متزوجة  .[  ] 1:  الحالة االجتماعية 
A.5بكالوريوس . [   ] 2لوم                دب.[  ]  1   : المستوى التعليمي 

 كتوراهد.[   ] 4          ماجستير  .[   ] 3                           
A.6صيدلة.[  ] 4 تجارة     ] .[ 3تربية    ] . [  2آداب      .[  ] 1:  مجال التخصص  

 غير ذلك .[ ] 9 علوم    ].[8هندسة   ] .[7حقوق  ]  .[ 6 حاسوب   ].[5
A.7 عدد الدورات التي التحقت بها قبل التخرج : 

  فأكثر  5.[   ] 3                   4-1. [   ] 2لم ألتحق بدورات                   .[  ] 1
A.8عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها بعد التخرج : 

  فأكثر  5.[   ] 3                   4-1. [   ] 2لم ألتحق بدورات                   .[  ] 1 
A.9عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها أثناء العمل : 

  فأكثر  5.[   ] 3                    4-1. [   ] 2ت                   لم ألتحق بدورا.[  ] 1
 

 البيانات المتعلقة بالعمل 

A.10 تتبع المؤسسة التي تعملين فيها  : 
 القطاع الخاص . [   ] 2القطاع العام                         .[  ] 1
 أجنبية /غير حكومية منظمات [   ] . 4محلية        /منظمات غير حكومية[  ] .3

A11 مجال العمل( في أي قطاع اقتصادي تعمل المؤسسة التي تعملين فيها :( 
 إنشاءات.[  ] 4        تجارة    .[  ] 3    زراعة.[  ] 2      ناعة ص.[  ] 1
 غيرذلك.[  ] 9خدمات    .[  ] 8 نقل   .[  ] 7    تعليم.[  ]  6صحة        .[  ]5
 

A.12ظيفية الرتبة الو:_______________________ 
A.13مخيم .[   ] 3قرية                 . [   ] 2مدينة          .[  ] 1:  مكان العمل الحالي 
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  A.141999-1000من [  ] . 2          999-500من .[  ] 1: الدخل الشهري بالشيكل        

              4000أكثر من [  ] .5         3999-3000 من [  ].4    2999-2000من .[  ] 3 
 

 القسم الثاني 
يتعلق هذا القسم بالعوامل التي كانت وراء مشاركتك في سوق العمل، يرجى التكرم بوضع إشارة               

)X (مقابل كل فقرة طبقاً لوجهة نظرك . 
A.15 

أوافق .1 العبارة
أعارض .5 أعارض.4 ال أعرف.3 أوافق.2 بشدة

 بشدة
A 15.1 رآز اجتماعي الحصول  على م      
A15.2 الثقة العالية بالنفس      
A15.3  إثبات  و تأآيد الذات      

18.4A    رغبتك في المساهمة في دخل األسرة      
A15.5 اآتساب خبرة حياتية أوسع      
A15-6 أوقات الفراغءمل       
A15-7 الرغبة في النجاح في العمل      
A15-8 قيادة ال على القدرة      
A15.9  الرغبة في تحمل المسؤولية      

A15.10تشجيع األهل للعمل      
A15.11تشجيع الزوج للعمل      
A15.12مساعدة الزوج في تربية األطفال      
A15.13 قلة عدد أفراد األسرة      
A15.14 توفر دور حضانة      
A15.15ت العمل و األسرة القدرة على التوفيق بين متطلبا      
A15.16النظم و التشريعات السائدة      
A15.17العمل  صاحب الشخصية معالمعرفة       
A15.18 المحسوبية      
A15.19الحزبي و التنظيمي االنتماء       

 

A16 :ما هي العوامل األخرى التي ساعدت في دخولك سوق العمل ؟ 

1.________________________________________________________. 
2.________________________________________________________. 
3.________________________________________________________. 
4.________________________________________________________. 
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 القسم الثالث

، يرجى التكـرم    بالمؤهالت و القدرات التي ساعدت في دخولك الى سوق العمل           م  يتعلق هذا القس  

 . نظركةمقابل كل فقرة طبقاً لوجه) X(بوضع إشارة
A.17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ال .3 أوافق.2 أوافق بشدة.1 العبارة
 أعرف

أعار.4
 ض

أعارض .5
 بشدة

A17.1    المؤهل العلمي      
A17.2 انسجام التخصص مع الشواغر المتاحة      
A17.3  الخبرة العملية      
A17.4 التدريب و التأهيل قبل العمل        
A17.5 اختبارات التوظيف النجاح في       
A17.6  اجتياز المقابلة الشفهية      

A17.7  تخدام ارات اس تالك مه وتر وام ت و  الكمبي  االنترن
 الوسائل اإللكترونية المتقدمة 

     

A17.8 غة االنجليزية مهارات إتقان الل      
A17.9  القدرة على تحليل المشكالت المرتبطة بالعمل      

A17.10         اء القدرة على تطبيق المهارات النظرية المكتسبة أثن
 التعليم في مجال العمل 
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 معهد اإلدارة و االقتصاد

 برنامج الماجستير في إدارة األعمال 

 

 

 )B(عن العمل الت العاط: استبانه خريجات الجامعات و المعاهد المحلية 

 :أختي الخريجة المحترمة 
  تحية و بعد ،

 المشاركة النسائية في سـوق      تقف وراء تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي          
معدالت البطالة بين   متطلبات هذه المشاركة، و تأتي هذه الدراسة في ظل ارتفاع            العمل الفلسطيني و  

 .النساء بشكل عام و في صفوف الحاصالت على مستويات تعليمية عالية بشكل خاص
 التعاون  بتعبئة هذه االستبانة لتتمكن الدراسة من تحقيق أهدافها ، علماً بـأن جميـع      منكلذا يرجى   

 .البيانات الواردة  لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 
 

 
 ر و لك وافر الشك

 
 
 

 
 :الباحثة          
 النمورة الهام                             
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 بيانات عامة : القسم األول

 البيانات الشخصية 

B.130-26 من . [   ]2                25-20من  [  ].1:  العمر      
 35أكبر من [   ] .4                35-31 من[   ] .3            

B.2 مخيم .[   ] 3قرية                  . [   ] 2مدينة          .[  ] 1:  السكن مكان 
B.3 المحافظة : ______________________. 
B.4 غير ذلك.[   ] 4مطلقة  .[   ] 3عزباء  . [   ] 2متزوجة  .[  ] 1:الحالة االجتماعية 
B.5 بكالوريوس . [   ] 2لوم                دب.[  ]  1    ::  المستوى التعليمي 

 دكتوراه.[   ] 4          ماجستير  .[   ] 3                           
B.6 صيدلة.[   ] 4 تجارة .[   ] 3 تربية. [   ] 2  آداب: .[  ]  مجال التخصص  

  غير ذلك.[  ]9 علوم      .[  ]8   هندسة .[  ] 7حقوق     .[  ]  6 حاسوب .[  ]5  
B.7 رات التي التحقت بها قبل التخرج عدد الدو: 

  فأكثر  5.[   ] 3                   4-1. [   ] 2لم ألتحق بدورات                   .[  ] 1
B.8التي التحقت بها بعد التخرج عدد الدورات التدريبية : 

  فأكثر  5.[   ] 3     4-1. [   ] 2     لم ألتحق بدورات .[  ] 1 
 قة بالعمل البيانات المتعل

B.9هل عملت بعد التخرج : 
 )B17إلى  السؤال   B11إذا كان الجواب نعم ، فالرجاء اإلجابة عن األسئلة من ( نعم [  ] 1

 ) فقطB19 و B18األسئلة  اإلجابة  عن ءإذا كان الجواب ال، فالرجا( ال [  ] 2
B.10 تتبع المؤسسة التي كنت تعملين فيها  : 

 القطاع الخاص . [   ] 2                       القطاع العام  .[  ] 1
 أجنبية /منظمات غير حكومية [   ] . 4محلية         /منظمات غير حكومية[  ] .3

B.11 مجال العمل( في أي قطاع اقتصادي تعمل المؤسسة التي كنت تعملين فيها :( 
  إنشاءات.[  ]4تجارة    .[  ] 3  زراعة .[  ] 2            صناعة .[  ] 1
 غير ذلك.[  ] 8نقل        .[  ] 7          تعليم .[  ]  6صحة                 .[  ]5

B.12في غير مجال تخصصك  .[   ] 2في مجال تخصصك    [  ] 1:  هل كان عملك السابق 
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B.13  حصولك على وظيفة في السابق باالعتماد على العوامل التالية كان: 

أوافق .1 ارةالعب
أعارض .5 أعارض.4 ال أعرف.3 أوافق.2 بشدة

 بشدة

B13.1       ي ة الت ات المؤسس ع احتياج جام التخصص م انس
 آنت تعملين فيها

     

B13.2 التدريب و التأهيل قبل التخرج      
B13.3  التدريب و التأهيل بعد التخرج      

15.4B   الخبرة العملية المكتسبة بعد التخرج      
B13.5  اتقان اللغة االنجليزية      

B13-6   ائل ت و الوس تخدام االنترن ارات اس تالك مه ام
 اإللكترونية المتقدمة

     

B13.7 بمساعدة مكاتب و وآاالت التوظيف      
B13.8   بمساعدة الجامعة التي تخرجت منها      

B13.9 ي        التعرف  على المؤسسة أثناء القيام بالتدريب العمل
 يها قبل التخرج ف

     

B13.10االنتماء الحزبي أو التنظيمي       
B13.11العمل صاحب الشخصية مع المعرفة       
B13.12 المحسوبية      

 
         B.14 ما هي األسباب التي دفعتك إلى ترك عملك السابق؟  

 
أوافق .1 العبارة  

ال .3 أوافق.2 بشدة
أعارض .5 أعارض.4 أعرف

 بشدة
B14.1 المعاملة السيئة من قبل أصحاب العمل      
B14.2 التمييز في مكان العمل لصالح الرجل في الترقية      
B14.3 الروتين في العمل      
B14.4 الشعور بالملل      
B14.5 طول ساعات العمل      
B14.6  طبيعة العمل التي تتطلب السفر      
B14.7 تاج إلى السهر الليلي طبيعة العمل التي تح      

B14.8  تدني األجور و عدم مالئمتها  للجهد المبذول في
 العمل

     

B14.9 تدني األجور بالنسبة لطبيعة العمل      
B14.10  تدني األجور بالنسبة لمتطلبات الحياة االقتصادية     
B14.11 المشاآل مع أصحاب العمل      
B14.12 مع الزمالء و الزميالتالعالقة المتوترة       
B14.13  بعد مكان العمل عن مكان السكن      

B14.14  الرآود االقتصادي للمؤسسة مما أدى إلى
 تسريحك من العمل

     

B14.15 انتهاء المدة الزمنية المقررة للوظيفة      
B14.16 عدم رغبة الزوج أواألهل في االستمرار بالعمل      
B14.17  المسؤوليات بين العمل و البيتتعدد      
B14.18 الفشل و عدم النجاح في العمل      
B14.19 عدم القدرة على تحمل المسؤولية في العمل      
B14.20  عدم توفر الكفاءة العملية      
B14.21  ضعف الكفاءة العلمية      
B14.22   عدم تالئم تخصصك مع طبيعة العمل      
B14.23 اعيات االختالط بالجنس األخر أثناء العملتد      
B14.24 رفض الزوج أو األهل لفكرة العمل      
B14.25 عدم توفر دور حضانة      
B14.26 وجود أطفال دون السادسة      
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                   B15حال دون حصولك على وظيفة ؟ لها ك ما هي المتطلبات و المؤهالت التي تعتقدين بأن عدم امتالآ 

 
أواف.1 العبارة

ال .3 أوافق.2ق بشدة
 أعرف

أعار.4
 ض

أعارض .5
 بشدة

B15.1            ات ا ال تناسب متطلب الدرجة العلمية التي حصلت عليه
  الشاغرة ظائفالو

     

B15.2  عدم مالئمة تخصصك مع متطلبات الوظيفة الشاغرة      
B15.3 يفة الشاغرة غير آافية الخبرة العملية المطلوبة للوظ      
B15.4  اوالتكنولوجيافتقارك  لمهارات استخدام اإلنترنت       
B15.5 ضعف مهارات استخدام اللغة االنجليزية      
B15-6  افتقارك للقدرة على تحمل ضغط العمل      
B15.7  عدم مقدرتك على القيادة      
B15.8 عدم القدرة على تحمل المسؤولية      
B15.9 عدم المقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة      

B15.10 عدم المقدرة على تحليل المشكالت      
B15.11  بعد مكان السكن عن مكان توفر الوظيفة الشاغرة      
B15.12 عدم انتمائك ألي حزب أو تنظيم سياسي      

 
:B16               مك بطلب للحصول على وظيفة  العوامل التي حالت دون تقد 

 
أوافق .1 العبارة

ال .3أوافق.2 بشدة
أعارض .5 أعارض.4 أعرف

 بشدة
B16.1 عدم توفر شواغر في مجال تخصصك      
B16.2 لعدم التحاقك بدورات تدريبية      
B16.3  عدم امتالآك الخبرة العملية المطلوبة      

B16.4 ت ة باس ارات المتعلق ة ضعف المه خدام اللغ
 االنجليزية 

     

B16.5      ضعف إتقانك لمهارات استخدام الحاسوب
 و االنترنت

     

B16-
      ي الحاصلة عليه ملعتدني المؤهل ال 6

B16.7بي أو تنظيمي  زليس لديك أي نشاط ح      
B16.8 المحسوبية      
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 معهد اإلدارة و االقتصاد

 اجستير في إدارة األعمال برنامج الم

 

 

 )C: (استبانه المشغلين  

 أخي المسؤول المحترم، أختي المسؤولة المحترمة  
  تحية و بعد ،

 المشاركة النسائية في سـوق      تقف وراء تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي          
ارتفاع معدالت البطالة بين    متطلبات هذه المشاركة، و تأتي هذه الدراسة في ظل           العمل الفلسطيني و  

 .النساء بشكل عام و في صفوف الحاصالت على مستويات تعليمية عالية بشكل خاص
 التعاون  بتعبئة هذه االستبانة لتتمكن الدراسة من تحقيق أهدافها ، علماً بـأن جميـع      منكلذا يرجى   

 .البيانات الواردة  لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 
 

 
 فر الشكر و لك وا

 
 
 

 
 :الباحثة          

         الهام النمورة                                   
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 بيانات عامة: القسم األول

 البيانات الشخصية للمسؤول

C.1 A.134-30 من . [   ]2                     29-25من  [  ].1 : العمر      
 40أكبر من [   ] .4                      39-35 من[   ] .3                  

C.2انثى   . [   ] 2ذكر                  .[  ] 1:   الجنس 
             

C.3 بكالوريوس . [   ] 2لوم                دب.[  ]  1   ::  المستوى التعليمي 
 دكتوراه.[   ] 4          ماجستير  .[   ] 3                              

 
 :البيانات المتعلقة بالمؤسسة 

C.4 المدينة/المحافظة/ مقر المؤسسة :_________. 
 

C.5اإلطار القانوني للمؤسسة : 
 مؤسسة حكومية .[  ] 3    ة  شركة خاص.[  ] 2  ملكية فردية       .[  ] 1
 
ــة         [  ] .4 ــة محلي ــر حكومي ــة غي ــة          .[  ] 5  منظم ــة أجنبي ــر حكومي ــة غي       منظم
 ________________)حدد(غير ذلك .[  ]  6
 

C.6القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة : 
        صـحة          .[  ]5 إنشـاءات             .[  ] 4 تجارة         .[  ]3 زراعة .[  ] 2      صناعة .[  ] 1
 ذلكغير [  ] .9   خدمات .[  ] 8    نقل.[  ] 7  تعليم .[  ]  6
 

C.7 العاملين االجمالي في المؤسسة  عدد:___________________ 
 

C.8 عدد العامالت في المؤسسة :__________________ 
 

C.9 ال.[   ] 2 نعم .[  ] 1 :هل تفضل تعيين الخريجين على الخريجات 
 

C.10ال.[   ] 2 نعم .[  ] 1 : للعامالت فيهاة هل توفر المؤسسة برامج دورية تدريبي 
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 يالقسم الثان

C.11 : معايير التعيين 

 ما أهمية معايير التعيين التالية و التي يمكن أن تعتمدها مؤسستكم عند التعيين ؟ 
غير  متوسط مهم مهم جدًا المعيار 

 مهم
غير مهم على 

 اإلطالق
C11.1  المؤهل العلمي العالي      
C11.2 تطابق التخصص مع الشاغر الوظيفي      
C11.3 الخبرة العملية       
C11.4 تالك تخدامام ارات اس وب و مه ائل  الحاس ت و الوس  االنترن

 التكنولوجية المتطورة 
     

C11.5  الدورات التدريبية      
C11.6 اللغة االنجليزية آتابة و محادثة  إتقان       
C11.7 الكتابية تاجتياز االختبارا       
C11.8 الشفهية  المقابلة       
C11.9 ساطة الو      
C11.10  االنتماء الحزبي و التنظيمي      
C11.11 العالقة الشخصية بالمتقدم للوظيفة      
C11.12 المحسوبية      

 
 

 القسم الثالث

C.12 :      ثر سلباً علـى توظيـف و مشـاركة المـرأة فـي             ؤما هي األسباب التي تعتقدون أنها ت

 ؟مؤسستكم
أوافق .1 العبارة  

 بشدة
ال .3  أوافق.2

 أعرف
أعارض .5 أعارض.4

 بشدة
      السبب 

C12.1 ساعات العمل المتأخرة من اليوم      
C12.2 العمل في مناطق جغرافية مختلفة      
C12.3  الحمل و الوالدة( الدور اإلنجابي للمرأة(      
C12.4  آثرة اإلجازات التي تطلبها المرأة      
C12.5 العمل مبكرًا  التأخر عن الوصول الى       
C12.6  المغادرة المبكرة للعمل      
C12.7  ضعف مهارات المرأة في االتصال مع فئات العمل      
C12.8  ارتفاع نسبة الغياب بين قوة العمل النسائية      
C12.9 توزيع تركيز المرأة بين العمل و المنزل      
 

C.13: سستكم عند تعيين المرأة  ؟هل هناك معايير أخرى تعتمدها مؤ 

1._______________________________________________________ .
2.______________________________________________________. 

3.______________________________________________________. 
4.________________________________________________________. 
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 فهرس الجداول
 

رقم  اسم الجدول
 الصفحة الجدول

 99 )5.2( 2002/2003توزيع خريجي الجامعات الفلسطينية حسب حقل الدراسة والجنس للعام 
راد  ة          15األف نس  والمنطق ل و الج وة العم ة بق ب العالق طينية حس ي الفلس ي األراض أآثر ف نة ف  س
2000-2005 )6.2( 100 

ة و          سنة فأآثر15األفراد   ة العمري ة في األراضي الفلسطينية حسب الفئ وى العامل  المشارآين في الق
 101 )7.2( 2005-2000الجنس والمنطقة 

ة في األراضي الفلسطينية حسب عدد السنوات                         15األفراد   وى العامل أآثر المشارآين في الق  سنة ف
 102 )8.2( 2005-2000الدراسية و الجنس والمنطقة 

-2000: في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي والجنس       )  سنة فأآثر  16(أعداد العاملين   
2005 )9.5( 103 

ال  حسب الجنس   اض األطف دارس و ري ي الم طينية ف ي األراضي الفلس املين  ف داد الع -1995: أع
2005 )10.2(104 

ات  حسب ال         ات المجتمع و الجامع -1995: جنس أعداد العاملين  في األراضي الفلسطينية في آلي
2005 )11.2(105 

راد  داد األف أآثر15(أع نة ف ة  )  س ة العمري طينية حسب الفئ ي األراضي الفلس ل ف اطلين عن العم الع
 106)12.2( 2005-2000: والجنس والمنطقة

راد  داد األف أآثر15(أع نة ف نوات  )  س دد الس ي األراضي الفلسطينية حسب ع ل ف اطلين عن العم الع
 107)13.2( 2005-2000: لمنطقةالدراسية والجنس وا

اين األحادي    روق في العوامل    ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التب للف
 108)29.5( التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير العمر

اء مشارآة الخريجات في    األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف ور        
 109 )30.5 سوق العمل تعزى لمتغير العمر

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 110)31.5( التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير مكان السكن

حرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في األعداد والمتوسطات الحسابية واالن
 سوق العمل تعزى لمتغير مكان السكن

 
)32.5(111 

اين األحادي    روق في العوامل    ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التب للف
 اعيةالتي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتم

 
)33.5(111 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في            
 113)34.5( سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 اء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير المستوى التعليميالتي تقف ور

 
)35.5(113 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في 
 سوق العمل تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
)36.5(114 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصص

 
)37.5(115 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في 
 سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصص

 
)38.5(116 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 117)39.5( التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج
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ء مشارآة الخريجات في األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف ورا

 سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج
 

)40.5(
118 

اين األحادي    روق في العوامل    ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التب للف
 التي تقف وراء مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
)41.5(

118 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في            
 120)42.5( سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 مشارآة الخريجات في سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العملالتي تقف وراء 

 
)43.5(

120 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تقف وراء مشارآة الخريجات في            
 121)44.5( سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العمل

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(تباين األحادي نتائج اختبار تحليل ال
 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير العمر

 
)45.5(

121 

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 122)46.5( ل تعزى لمتغير مكان السكنو القدرات التي تساعد في دخول سوق العم

ي تساعد في دخول          درات الت األعداد و المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمؤهالت و الق
 123)47.5( سوق العمل تعزى لمكان السكن

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 درات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةو الق

 
)48.5(

123 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق 
 لعمل تعزى للحالة االجتماعية

 
)49.5(

124 

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى للمستوى التعليمي

 

)50.5(

124 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول 
 125)51.5( سوق العمل تعزى للمستوى التعليمي

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(بار تحليل التباين األحادي نتائج اخت
 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لمتغير مجال التخصص

 
)52.5(

126 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في دخول سوق 
 مجال التخصصلعمل تعزى ل

 
)53.5(

126 

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
)54.5(

127 

للفروق في المؤهالت ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
)55.5(

128 

جدول رقم األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في 
 قبل التخرجدخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية

 
)56.5(

129 

جدول رقم األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهالت و القدرات التي تساعد في 
 129)57.5( دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج
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في المؤهالت للفروق ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 و القدرات التي تساعد في دخول سوق العمل تعزى لعدد الدورات التدريبية أثناء العمل
 

)58.5(
130 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير العمر

 
 

)59.5(

131 

اد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة ألعد
)60.5( تعزى لمتغير العمر

132 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير مكان السكن

 

)61.5( 
 

132 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
)62.5(

133 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 تي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصصال
 

)63.5(
134 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة
 تعزى لمجال التخصص

 
)64.5(

135 

وق في العوامل للفر) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
)65.5(

135 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
)66.5(

136 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول على وظيفة
 تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
)67.5(

137 

ة                  ى وظيف األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تساعد في الحصول عل
 138)68.5( التدريبية بعد التخرجتعزى لعدد الدورات 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى للعمر

 
)69.5(

138 

 في العوامل للفروق) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تساعد في الحصول على وظيفة تعزى لمتغير مكان السكن

 
)70.5(

139 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
)71.5(

139 

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول األعداد
 على وظيفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
)72.5(

140 

اين األحادي    روق في العوامل    ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التب للف
 140)73.5( ى وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصصالتي تحول دون التقدم بطلب للحصول عل

 141)74.5(ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول 
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 على وظيفة تعزى لمتغير مجال التخصص
 

ي العوامل للفروق ف) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
)75.5(

142 

للفروق في العوامل ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 بية بعد التخرجالتي تحول دون التقدم بطلب للحصول على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدري

 
)76.5(

142 

ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون التقدم بطلب للحصول 
 على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية قبل التخرج

 
)77.5(

143 

قدم بطلب للحصول األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي تحول دون الت
 على وظيفة تعزى لعدد الدورات التدريبية بعد التخرج

 
)78.5(

143 

للفروق في معايير ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التعيين تعزى لمتغير العمر

 
)79.5(

144 

 ر التعيين تعزى لمتغير العمراألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايي
 )80.5(144 

 للفروق في معايير التعيين تعزى لمتغير الجنس) t-test(نتائج اختبار 
 )81.5(145 

للفروق في معايير ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي . 
 التعيين تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
)82.5(

146 

ر المستوى                   158 ين تعزى لمتغي ايير التعي ة لمع ات المعياري ابية واالنحراف األعداد والمتوسطات الحس
 التعليمي

 
)83.5(

147 

للفروق في األسباب ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 التي تؤثر سلبًا على مشارآة المرأة تعزى لمتغير العمر

 
)84.5(

147 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب التي تؤثر سلبًا على عمل المرأة 
 تعزى لمتغير العمر

 
)85.5(

148 

 للفروق في األسباب التي تؤثر سلبًا على عمل المرأة تعزى لمتغير الجنس) t-test(نتائج اختبار 
 )86.5(148 

للفروق في األسباب ) one way analysis of variance(دي نتائج اختبار تحليل التباين األحا
 التي تؤثر سلبًا على مشارآة المرأة تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
)87.5(

149 

رأة      ل الم ى عم لبًا عل ؤثر س ي ت باب الت ة لألس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس داد والمتوس األع
 تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 
)88.5(

149 
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