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 ملخص الدراسة

المتعلمة فيي فلسيطين عين العيالم العربيي مين حييث فير  حصيولها عليى عميل،  المرأةال يختلف وضع 

مين  عليى اليرغمو ،سلانمن مجموع ال (%50) ما يااربيشللن من أن النساء في فلسطين  فعلى الرغم

ن نسيب تو ييف النسياء ال أإال  ،من المتعلمين في فلسطين (%60) سبة النساء المتعلمات تزيد علىأن ن

 للذلور. (%71.7)ماابل ( %19.3)تتعدى

ا بعد يوم في فلسطين، في معدالت البطالة المتوفي  ل    والبييرة رام هللا دينتين مسيتواها فيي ميفاقمة يوم 

من الحفيا  عليى  والبيرة رام هللا مدينتي خرى، فاد تملنتاأل دنالماير من معدل نسب البطالة في بل أقل

ماابيييل  (%16.2) إليييى 2016للعيييام ا ميييوصيييل معيييدل البطالييية للجنسيييين فيه ؛بطالييية معايييولمسيييتوى 

 رام هللا دينتيالبطاليية فييي صييفوف النسيياء فييي مييا نسييبة أمييفييي الضييفة الغربييية ليينفس الفتييرة.  (18.2%)

بلايير مين معيدل البطاليية فيي صيفوف النسياء فيي الضييفة  أقيلوهييو  (%21.1) إليىفايد وصيلت  والبييرة

 .( لنفس العام%29.8)الغربية والبالغ 

سيـوق العميـل فيـي  خريجيات التعلييم العياليتحليـل ومناقيـشة محيددات مشيارلة  إلىهـذه الدراسـة  هدفت

للخيرو   الميرأةجيل إبيراز أهيم دوافيع أن الخصو ، م هللا والبيرة على وجه رام دينتيالفلـسطيني في م

مناقشة التحيديات والمعوقيات التيي  إلى ضافةباإل ،رم هللا والبيرة للعمل دينتيار سوق مواختي ،العمل إلى

 متعلميياتالنسيياء ال اسييتطئع رأيميين خييئل  وتييم ذلييك ي.االقتصييادتواجههييا فييي المشييارلة فييـي النشيياط 

 .العامئت في المدينتين

العيامئت فيي ميدينتي رام هللا متعلميات توزيع استبانة على عينة من النساء الحايق أهداف الدراسة تم ولت

ل البينات الشخصيية للميرأة، أميا واألالمحور تناول رئيسية: محاور على ائاة  االستبانة احتوت ،والبيرة

في مدينتي رام هللا والبيرة  تصاداالقو األعمالوهي تأاير بيئة  ؛المرأةمحددات عمل تناول المحور الااني 

تنياول المحيور الااليث و ،لياديمياأل، تيأاير التعلييم والتأهييل االجتماعييةعلى نسب التو يف، أار التنشئة 

 في العمل. المرأةأسئلة حول دوافع ومعوقات لمشارلة 

من خئل دعم  ،عمللل المرأةعلى قرار خرو   ا  لبير ا  ايرألها ت االجتماعيةأن التنشئة  إلىوخل  البحث 

 ،والمتمالية فيي وجيود دور حضيانات ورعايية ل طفيال ،والمجتميع سرة واليزو األومساندتها من  المرأة

وقيد يبيدو  ،طفيالاألالمنزلية وشؤون  األعمالل المرأةمساهمة الزو  في المهام المطلوبة من  إلى إضافة

، خيار  المنيزل الميرأةلمجتميع حيول عميل لار اسائد بخصو  العادات والتااليد وأفعما هو  هذا مختلفا  

وهيذا  ،ساسي في حصولها على عمل يتناسب مع خبراتهيا وقيدراتهالاديمي دور أاأللما لان لتخصصها 



 ث
 

لتتناسييب مييع ويات العالييية والتخصصييات المدروسيية، تعليييم الفتيييات بالمسييت أهميييةبالضييرورة يؤلييد علييى 

 .متطلبات سوق العمل وعرض الو ائف فيه

العينية  أفيرادمين وجهية ن ير  رام هللا والبييرةدينتي في مي االقتصادو األعمالأن بيئة النتائم، ومن أبرز  

لمنسيجمة ميع مجيال التعلييم الو يفية بيالمميزات المطلوبية والمتطلبيات ا نبيئة صحية داعمة توفر لههي 

 عتبار التانيات والمؤهئت المهنية لديهن وقت التو يف.االوتأخذ بعين والتخص ، 

نفياق اإلو المسياهمة فيي أنفياق لإل ياالقتصياداليدافع  :ومنهيا ،للعمل المرأةهم دوافع أ إلىتم التوصل  لما

خاصية فيي  يل غيئء  ،اآلخيرينمالييا عليى  اإلعتميادسيتائل الميادي وعيدم اإلو ،سرةاألعلى احتياجات 

سيوق العميل، مايل رغبتهيا  نحيو الميرأةفي دفع  لبيرا   لما أن الدافع النفسي يلعب دورا  . المعيشة المتزايد

عليى الينفس  عتمياداالاسيتائليتها فيي اتخياذ الايرارات وووالايدرات والطميوح العيالي،  ،ابيات الينفسفي إ

مايل سياعات  ،نسياءن سوق العمل ال يخلو من العابات التي تواجه الأإال وشعورها بالمساواة مع الرجل. 

هيليية أمزييد مين اليدورات التللحاجتهيا  إليى إضافةلمواصئت الصعبة، وا ،ووسائل النال ،العمل الطويلة

 والمهنية لايامها بو يفتها بألمل وجه.

ابتيداء  مين الحلومية الفلسيطينية ب عيادة توزييع اليوزارات  صيحاب العئقيةألوتتلخ  توصييات الدراسية 

عليم ومارات الشرلات اللبرى على مدن الضفة لتحايق توازن اقتصادي بين المدن ،وتوصيات وزارة الت

، ليذى اجتماعييا  و اقتصياديا  اللبير على تملينهن  األارلما له  ،ضرورة الترليز على تعليم الفتياتالعالي ب

 إضيافةسري بضرورة تلايي الفتييات التعلييم بالتخصصيات المناسيبة، األالبد من نشر الوعي المجتمعي و

ادهن لسيوق العميل. لميا جياءت عيدمن خئل دورات تأهيل الخريجات وإ لاديمياألعداد المهني واإل إلى

طفال التوصيات للمجتمع المحلي بضرورة الترليز على مؤسسات الخدمات المساعدة من دور رعاية ل 

 .المجال أمامها التخاذ قرار العملالتاليدية وفتو  المرأةمن أجل حمل أعباء  ،والمسنين
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Abstract 

The status of the Palestinian educated women is not different from that of 

women in   the Arab world, in terms of job opportunities. Although women in 

Palestine constitute half of the population, (60%) of educated Palestinians are 

women. In contrast, it has been found that only (19.35%) of those are employed 

women, compared to the (71.7%) of employed men. The rate of unemployment 

in Ramallah & Al-Bireh Governorate is the least among the Palestinian areas, it 

was (16.2%) in 2016, whereas it was (18.2%) in the other districts for the same 

period of time.  The study found that the unemployment rate among women was 

(21.1%) in Ramallah & Al-Bireh Governorate, compared to (29.8%) in the other 

Governorates. 

This study aims to analyze and discuss the determining factors of female 

university graduates participation in the labor market, specifically in Ramallah 

& Al-Bireh Governorate. In addition, this study will investigate the challenges 

and obsticals woman face when searching for employment. 

A quantative method has been utilized to achieve those objectives. A 

questionnaire was distributed among a sample of educated women working 

within the confines of Ramallah & Al-Bireh Governorate. The questionnaire 

included three subjects of interest; first deals with personal data, business and 

economic factors affecting employments rates among women, and social 

dynamics. 



 ح
 

The study concludes that the social situation plays major role when it comes to a 

woman’s decision to partipate in the labor market. Some on the overwhelming 

factors stems to the patriarchal gender roles of Palestinian society and women’s 

lack professional qualifications for the labor market. The study, also, shows that 

recent trends with in the economic and business environment in Ramallah & Al-

Bireh Governorate have become more progressive and supportive in regards to 

the inclusion of woman in the labor market. 

The study found out that the economic factors such as financial needs of the 

family nucleus are some of the major factors which push women to look for 

jobs. Also, the psychological aspect was one of the factors, represented in the 

woman’s desire to prove herself as a capable person, who has aspirations, and 

can take decisions and be equal to men. These desires are hindered by a group 

of obstacles such as the long working hours, transportation, and the need for 

further training to better do the job. 

The study recommends that progressive changes should concentrate on the 

education of females. The the Palestinian Authority should redistribute the 

ministries between the cities to reach a level of balanced economies. The 

ministry of education should but more effort on .The potential impacts on 

empowering women both economic and socially would result in invaluable 

benefits. Family and community awareness should be raised as to the need for 

guiding women to choose the appropriate fields of specialization, and to prepare 

them both academically and professionally through training courses. The study 

also calls on the local community to take care of service institutions, such as 

child nursing and elderly houses, in order for men to share women’s duties and 

help them decide to go out to work.  
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 ولاألالفصل 

 خلفية الدراسة

 المقدمة 1.1

فيي  االقتصاديةمن أهداف التنمية ا  واحد ،في سوق العملوزيادة مشارلتها  المرأةيشلل موضوع تملين 

في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها  المرأةبين إسهام  واياا   ا  النامية. وال شك أن هناك ارتباطسائر الدول 

يدت التوصييات التيي االقتصيادمن جانيب، وبيين النهيوض والتطيور  ي والتنميوي مين جانيب ؛خير؛ فايد ألل

في بلين، بأنه ال يملن تحايق التنمية المستدامة بدون مشارلة إيجابية أامرت عن المؤتمر العالمي للمرأة 

تفياق اإللفيية الاالاية التيي تيمل األي. لما أنه من بين غايات التنمية في االقتصادفي البناء  المرأةوفعالة من 

الستئصييال الجييوع  المييرأةتشييجيع وتملييين  ،(2000عييام ) مييم المتحييدة فييي سييبتمبراألعليهييا فييي إعييئن 

 ]2011لعلبان،  [ .الفارو

هييذا يرجييع لعييدة أسييباب و ،ودورهييا فييي التنمييية المييرأةالمعطيياة لعمييل  هميييةاألن وقييد يتسيياءل الييبعض عيي

خليق فير  ألبير لعميل والناميية فيي العيالم،  االقتصيادية تعد مين ألبير الايوى المرأةأن  أهمها ،جوهرية

سياهم فيي يسير واألويرفيع مين مسيتوى دخيل  ،يزيد من انتاجية الدولة ويرفع من مستوى المنافسة المرأة

العاملية فيي خليق جييل  الميرأةيغفيل العدييد عنيد دور لميا  .مراض في المجتميعاألالتاليل من نسبة الفار و

ه ا نالت هذلمالتعليم لفي العمل و المرأةا ازدادات فر  مه للنأفالعديد من الدراسات تابت  ،يادس العمل

 ]2015، بوقعياي [ .لفع عجلة التنمية على المدى الطويساعد في دبنائها مما يأسرتها والااافة أل

حييث أن شيريحة لبييرة مين النسياء يعملين  ،نعاش الاطاع الخا إالمساعدة على في  المرأةويسهم عمل 

في حال ، وهو ما يعرف باقتصاد ال لو ،ياالقتصادبمزاولة النشاط ة من المنزل بدون شرلات مرخص

مين جنيي أربياح مين عوائيد سيتتملن الدولية التجيارة، لتشيجيع النسياء عليى العميل و توفير البيئة المئئمية

 .شترالات السنويةاإلرسوم الضرائب و

في قوة العمل مذهلة. ففي مصر على سبيل الماال،  اإلناثن الملاسب المحتملة من زيادة مشارلة غير أ

جمالي للبئد قد اإلف ن الناتم المحلي  ،إذا ارتفع عدد النساء العامئت ليتساوى مع نفس مستوى الرجال

، (%12)جمالي بنسبة اإلمارات العربية المتحدة قد ينمو الناتم المحلي اإل. وفي (%34)ينمو بنسبة 

 .(%5)، وفي الواليات المتحدة بنسبة (%9)وفي اليابان بنسبة 
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مليون امرأة مين أصيل  (812)أن  إلىبيانات من من مة العمل الدولية  إلىوتشير دراسة حدياة استندت 

 نفي اقتصادات بلدانه ال  ايملنهن المساهمة بشلل ألار التمن النساء على مستوى العالم م مليونا  ( 865)

 ]2013،دالجار [ .ئة أو ناميةيعشن في بلدان ناش

حييث ييتم تو ييف نحيو  ،تزال نسبة وعدد النساء فيي الايوة العاملية أدنيى مين عيدد الرجيال ما ،رغم ذلك

جير، وعنيدما األغليب بالعميل غيير الميدفوع األنساء في سن العمل فاط. ويتمال عمل النساء فيي نصف ال

 المييرأةيحصيلن عليى أجير في نهن يمييالن تماييئ  زائيدا  فيي الاطياع غييير الرسيمي وبيين الفايراء. وال تيزال 

اون من الذي يحصل عليه الرجل ماابيل نفيس الو يفية، حتيى فيي دول من مية التعي أقلتحصل على أجر 

في المتوسيط. وفيي العدييد  (%16) جور بين الجنسين نحواألي والتنمية، حيث تبلغ الفجوة في االقتصاد

فيي الحصيول عليى أجير  الميرأةمن البلدان، تعمل التشوهات والتمييز في سوق العميل عليى تايييد فير  

 المناصب العليا. إلىرتااء اإلمتساو مع الرجل و

ف عرااألن مة والاوانين والعادات واألختئف ال ن را   ،عموم العالم بشلل عام في المرأةضع يختلف وو

ولييس هنياك دلييل  .خيتئف الجغرافيي المجتمعيي فيي العيالماال إلى ضافةباإل ،والااافات للشعوب والابائل

سييين فييي جميييع نأخييذت حاوقهييا بالشييلل اللامييل ميين خييئل المسيياواة بييين الج المييرأةواضييو علييى أن 

العربية فيي سيوق العميل ال  المرأةن مساهمة أ إلىبيانات البنك الدولي  ، حيث تشيرلمالمجتمعات في العا

التيي تعتبير  ،سييا؛في شرق  (%65بنسبة )دنى في العالم ماارنة األويجعلها هذا  (،%23)تتجاوز نسبة 

 وخئل السنوات الائايين الماضيية زادت مشيارلة .ياالقتصادفي دول من مة التعاون  (%59)على األ

 -ذا اسيتمر النميو عليى هيذه اليوتيرة الهزيلية، يتوقيع إو. (%1)النساء في قوة العمل بمعدالت ال تتجياوز 

العربية بالمستوى الذي تتمتع به ن يرتها فيي الغيرب  المرأةن يستغرق لحاق أ -طباا لتارير للبنك الدولي

 .عاما  ( 150)نحو 

 والعمل في سوق العمل الفلسطيني المرأة 1.2

وتسيعى السيلطة ، ن "العميل حيق لليل ميواطن وهيو واجيب وشيرفأنون العميل الفلسيطيني عليى يؤلد قيا

  .]25مادة  – األساسيالاانون  [" توفيره للل قادر عليه إلىالوطنية الفلسطينية 

يشلل صعوبة في التخطيط،  من اللوادر البشرية جات السوقن تبين احتيااآل إلىن عدم وجود دراسات إ

راضيي الفلسيطينية. لميا أن ارتفياع األربط حاجة السوق العمليية ومخرجيات التعلييم فيي لعدم التملن من 

ي قد يعود لعدد من زيادة مشارلتها في الاوى العاملة، والذ إلىي ة المتعلمات ليس بالضرورة أن يؤدنسب

عيات ارتفياع نسيبة النسياء الخريجيات مين الجامو ،فيرادعدم توفر فر  عمل متاحة ل  :أهمها ،سباباأل
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وييزداد التنيافس  ،ا السيوقإليهيماارنة مع الرجال، وترلز هؤالء الخريجات بتخصصات معينة ال يحتا  

اليوطني بشيلل عيام  االقتصيادالفلسطينية ب المرأةويملن عرض عئقة  على تلك الو ائف مع الخريجين.

 :اآلتيةوبسوق العمل بشلل خا  وفاا للمحاورة 

  لعاملةمشارلة النساء في الاوى ا 1.2.1

حيتئل اإلمين  ينراضيي الفلسيطينية )الضيفة الغربيية وقطياع غيزة( تعياني منيذ سيناألغم مين أن الرعلى 

فيي ف ،سيئميةاإلفان الوضع في هذه المناطق ال يختلف عما عليه الحال في البلدان العربية و ،سرائيلياإل

 إلييىنسييبة التعليييم وصييلت ن أالنسيياء ميين قليية فيير  العمييل علييى الييرغم ميين  مييائ  تعييانيردن األدوليية 

. في ترليا (%21)ن نسبة البطالة في صفوف النساء المتعلمات بلغت أفي حين  ،من النساء (82.6%)

ماارنتهيا فيي المشيارلة فيي قطياع الزراعية بنسيبة  (%5) فيي المهين العاليية الميرأةبلغت نسيبة مشيارلة 

وفير للنسياء فيي األولان الحي   (،%38) إلىأما في اوغندا فاد وصلت نسبة النساء العامئت  ،(18%)

 ها التعليم العالي.يانتيجة لتل (%15) إلىالتي وصلت نسبة التو يف فيها المناطق الحضرية 

في منطاة الشرق  في سوق العمل اإلناثوعلى الرغم من تراجع الفروق بين معدالت مشارلة الذلور و

فمتوسط فجوة المشارلة  ،راضي الفلسطينيةألاف نها ال تزال مرتفعة في مع م  ،فرياياأوسط وشمال األ

منذ عام  بدأ بالتراجع –في الاوى العاملة  اإلناثأي الفرق بين معدالت مشارلة الذلور و -بين الجنسين 

انخفاض معدالت مشارلة الذلور في سوق العمل على  إلىولى األفيما يعزى بالدرجة  (،1990)

حصاء الفلسطيني للعام بيانات الجهاز المرلزي لإل إلىاستنادا و .أنه ال يزال لبيرا  إال  ،مستوى العالم

سنة  15) فراداألن نسبة المشارلة في الاوى العاملة بين  ف، (1.1ولما هو مبين في الشلل )(، 2016)

وقد بلغ عدد المشارلين في الاوى العاملة  ،في فلسطين (%45.6)هي  (،2016)في عام  (فألار

ومن الواضو أن الفجوة في المشارلة في الاوى العاملة  (،2016)ام مليون شخ  خئل ع( 1.3)

  1 .2016لإلناث في عام  (%19.3)للذلور ماابل  (71.6%)

 

 

 

 

                                                           

  (1.1ان ر ملحق الجداول، جدول )
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، فلسطين في فألار سنة 15 والرجال النساء عند العاملة الاوى في المشارلة نسبة(: 1.1) رقم الشلل

 (2015 -2001) وغزة، الغربية الضفة

 2(2015)الاوى العاملة الفلسطينية التارير السنوي، الجهاز المرلزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر : مسو 

 وسوق العمل المرأة تعليم 1.2.2

ة لاياس مستوى نمو وتطور الموارد البشرية، والتي تعدل من األساسييعتبر التعليم والتدريب أحد المعايير 

الرتبياط التعلييم بالحصيول عليى فير  العميل فيي ليل  ون را   ،ة لسوق العمل الفلسطينياألساسيالروافد 

حييث يوجيد فيي الضيفة ، نسب المتعلميين والخيريجين فيي فلسيطين إلىنحاء العالم فئبد هنا من التطرق أ

عامية  )اانتيان حلوميية وسيتديية تسيع جامعيات تالي :مؤسسة تعليم عيالي موزعية لالتيالي (33)الغربية 

يية )أربعية حلوميية، خمسية خاصية، اانتيان عامية، وواحيدة تحيت لليية جامع اانتا عشر ،(وواحدة خاصة

مجتميع متوسيطة )واحيدة حلوميية، سيت عامية،  لليية اانتا عشر إشراف ولالة غوث وتشغيل الئجئين(،

  3.الئجئين( خاصة، وواحدة تحت إشراف ولالة غوث وتشغيل وأربع

 ((44,446 ،(2015/2016) الدراسي ات التعليم العالي للعامفي مؤسس خريجينلما بلغ عدد الطلبة ال

من الخريجين هم مين  (%60.8)نسبة أن ي أ ،ذلر (17,411)ناى و أ ((27,035طالبا  وطالبة منهم 

تفوق نسبة النساء المتعلمات على الذلور المتعلميين. ويعيود التضيارب بيين أعيداد  إلىمما يشير  ،اإلناث

التسيرب ميين  إليىخيرى أسييوق العميل مين جهية ونسيبة المشيارلة فيي  ،الخيريجين والخريجيات مين جهية

عليى، فبلغيت نسيبة أ إليىة مين صيف \حيث لوح  أن النسبة تزيد باضطراد مع انتايال الطاليب ،المدارس

                                                           
 (1.3(، )1.2ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 2
 (1.2)ان ر ملحق األشلال، الشلل  3
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فيي الصيف العاشير  (%3.8)حيوالي  إليىوارتفعيت  (،%1) حوالي األساسيول األالتسرب في الصف 

أن نسب التسيرب لما يئح  دبي، األنوي ول الاااألفي الصف (، % 6)حوالي  إلى، وارتفعت األساسي

و أتوجيه اليذلور نحيو المهين الحرفيية  إليىويعيود السيبب  ،اإلنياثتلون مرتفعة بين اليذلور ماارنية ميع 

 خضر.األالعمل داخل الخط 

فيي  أقيلوبنسيبة  ،تزيد عن نسبة الطلبية اليذلور ،في التعليم المفتوح ولليات المجتمع اإلناثغيرأن نسبة 

الييذلور ميين الجامعيية  إلييى اإلنيياثحيييث بلغييت نسييبة الخريجييات  ،تاليدييية واللليييات الجامعيييةالجامعييات ال

فييي التعليييم  اإلنيياثولعييل السييبب فييي ارتفيياع نسييبة  ،(2012\2011)فييي العييام  (%16.7)المفتوحيية 

 ،، وقربها من أمالن سيلنهنالمحاف ات مع م تواجد فروع جامعة الادس المفتوحة في إلىالمفتوح يعود 

فيي الللييات الجامعيية  اإلنياثوتايل نسيبة  .المرونة التي توفرها الجامعة لطلبتها في اليدوام إلى ضافةباإل

 عليى اليرغمأضيعاف  ةائاي إليىوالمتوسطة، لما يملن مئح ة زيادة عدد الطلبة في اللليات المتوسطة 

حييدهم فييي أة تعيييين ونييدر، %2ز بييأال تتجيياون وزارة التربييية والتعليييم حييددت نسييبة التعيييين ميينهم أميين 

 .األخيرةالسنوات 

 توزيع العامئت حسب المهنة 1.2.3

فيي تايارير مسيو الايوى العاملية، المهنية بأنهيا "الحرفية أو  الفلسيطيني يعرف الجهاز المرلزي لإلحصاء

سبق له العمل، بغيض  إذا لان متعطئ   ، أو الذي باشره ساباا  نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا لان عامئ  

وبغض الن ر عين مجيال الدراسية أو التيدريب اليذي تلاياه  ،الن ر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها

في سوق العمل، وقد تختلف من نشاط اقتصادي آلخر تبعا لطبيعة  الفرد". لذلك تتنوع المهن تنوعا لبيرا  

 .ذلك النشاط

ي، بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، فيان ي والتنوع الذي شهده سوق العمل الفلسطيناالقتصادالتطور ورغم 

نت لا ،(1997)ام ولي للسلان والمسالن عاألالنتائم الخاصة بالمهن التي تعمل بها النساء، ومنذ التعداد 

صيينيف العيالمي للمهيين التضيمن ، حييـث تنعلييى مختليف المهيي سياءوجييود خليل فييـي توزييع الن إليىتشيير 

ميين  أقييلضييم مهنيية ت (60)ي والن حييأ، وسيياءارسييها النهنيية منهييا لييم تمم (20)د أن ، وجييمهنيية (118)

واتي سـبق لهـن العمـل صـنفن في سيت من النساء العامئت الل (%60)ن ، لمـا أن ألار مأناى (100)

 4]2008،شبانة وصالو [ :مهن تفصيلية مرتبة تنازليا على النحو التالي

  األساسيعامئت في التعليم.  

                                                           
 (1.3الشلل )، شلالان ر ملحق األ 4
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 بسعامئت في النسيم وصناعة المئ.  

 عامئت في التعليم الاانوي. 

  ت بلوحات مفاتيو )طباعةال؛سلرتيرات وعامئت على(. 

 مزارعات في البساتين والمحاصيل السوقية.  

  األساسيعامئت في التعليم ما قبل. 

 -:اآلتيةالعامئت على المهن  من (%65)ما نسبته  فاد وزعت ،األخيرةأما في السنوات 

  العاليو ساسياألعامئت في التعليم. 

 عامئت في الاطاع الصحي. 

  والخدماتدارية اإلالو ائف. 

 عامئت في مجال الاانون والمحاماة. 

ويلخ  الجدول أدناه نسب تو يف النساء ماارنية باليذلور  ،وتعمل النساء الفلسطينيات في الحياة العامة

حييث بلغيت نسيبة مشيارلتها ، حصياء الفلسيطينيبحسب بيانات الجهاز المرلزي لإل في الاطاعات العامة

الصيحفيين إنياث، ماابيل مين  (%25)و ،من اليذلور (%84.4)، ماابل (%15.6)في و ائف الاضاء 

 ،للسفراء (%94.2)، ماارنة مع (%5.8)نسبة السفيرات الفلسطينيات عن  لما لم تزد ،ذلور (75%)

ونسييبة  ،ذلييور (%58.2)ميين المييو فين فييي الاطيياع العييام المييدني إنيياث، ماابييل  (%41.8)وهنيياك 

 .(2016)خئل عام  (%96.6)، ماابل (%3.4)الشرطيات 

 ( نسب النساء المتعلمات المشارلات بالو ائف العامة2.1جدول )

 النساء ةنسب الرجال ةنسب المهن

 15.6 84.4 الاضاء

 22.5 77.5 اةمحامال

 25.2 74.8 الصحافة

 5.8 94.2 السفراء

 41.8 58.2 الاطاع العام المدني

 3.4 96.6 الشرطة

 (.2016المصدر: الجهاز المرلزي لئحضاء الفلسطيني، مسو الاوى العاملة )
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فيـ ذا  ،بغيـض الن يـر عيـن المهنيـة ،المؤسيـسة في مجاليهي عن الاطاع الذي تعمل االقتصاديعبر النشاط 

تجـاه اإلـسنجدها تعـزز ف ،ياالقتصادالبيانات الخاصة بتوزيع النساء العامئت حسب النشاط  إلىن رنـا 

مـن النـساء يعملـن  (%61.8)سـنجد مـائ   ،فـي قطاعـات بعينهـا المرأةالعـام السابق بخصو  تمرلز 

 5.(4201)وذلك للعام  (%33.6)بينما تبلغ النسبة للرجال  ،فـي قطاع الخدمات

 جور للمرأة في سوق العملاألفجوة ساعات العمل و 1.2.4

دمة المدنية المطبق لم يتضيمن فان قانون الخجور في الاطاع العام )الحلومي(، األعلى صعيد مستويات 

جييور، وعلييى األ، ألنييه نيي  علييى التسيياوي فييي المييرأةإشييارات أو نصييو  تمييزييية بييين الرجييل وأي 

ضرورة المساواة في التاييم والترقيات والحوافز. للن هناك بعض التطبياات الخاطئة للاانون، ماال ذلك 

بناء، فبينما يستطيع الرجل المو ف أن يحصل عليها حتى لو لانت األعن  االجتماعيةعلق بالعئوة ما يت

ال تستطيع ذلك حتى لو لان زوجها عاطئ عن العميل، فايد  المرأةتعمل في الاطاع الخا ، فان زوجته 

خدمية المدنيية فتيدفع إذا ما لان الزوجان مو فين بال "من الاانون على 53لاة من المادة نصت الفارة الاا

 اإلنياثجيرة اليوميية بيين األفيان وجيود فجيوة فيي معيدالت  ،وميع ذليك. "لليزو  فايط االجتماعيةالعئوة 

شييلل  (108)شييلل ماابيل  (81.9)جير الييومي لإلنياث األمر ال يختلف علييه، إذ بليغ معيدل أ والذلور

 ]2015المرلزي لئحصاء الفلسطيني،  زالجها [ للذلور.

 بطالة بين النساءال 2.5 .1

 فيراداألمين مجميوع ( %45.6)على صعيد نسبة الاوى العاملة المشيارلة فيي الضيفة الغربيية قيد بلغيت 

وبليغ معيدل البطالية بيين . (2016)نياث للعيام لإل (%17.7)ذليور و  (%72.7)بواقيع  عام فألار 15

بيين الرجيال فيي  (%15.5)، ماابيل (2016)في العام  (%29.8)النساء المشارلات في الاوى العاملة 

حييث وصيلت  ،للئ الجنسين (24 -15)وقد ترلزت نسبة البطالة في الفئة العمرية بين  الضفة الغربية.

( 1.4ويبيين الشيلل )لئناث من نفس الفئة العمريية.  (%50.5)للذلور و  (%25.6) إلىنسبة البطالة 

 .في فلسطين( 2015-2001) الفترة خئلأدناه تغير معدالت البطالة لدى النساء والرجال 

ول األأن نسبة العاطلين عن العمل من بيين المشيارلين فيي الايوى العاملية فيي الربيع  إلىوتشير البيانات 

فيي قطياع  (%41.2)في الضيفة الغربيية و (%18.0)في فلسطين، بواقع  (%26.6)بلغت  ،(2016)

، بيين اليذلور (%22.3)ماابل  (%42.8) إلى اإلناثلما وصلت نسبة البطالة في فلسطين بين  6غزة.

                                                           
 (1.5(، )1.4ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 5
 (1.6) جدولال الجداول،ن ر ملحق ا 6
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 (%18) إليى (2015)فيي عيام  (%17)ارتفاع نسبة البطالة في الضيفة الغربيية مين  على وهذا مؤشر

 .(2016)في عام 

 

سنة فألار في   15المشارلين في الاوى العاملة  الذلور واالناث( معدل البطالة بين 1.4الشلل رقم )

 (2015 -2001)الضفة الغربية وغزة، ، فلسطين

 2015المصدر : مسو الاوى العاملة الفلسطينية التارير السنوي، الجهاز المرلزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 رام هللا والبيرة وتأثيرها على التوظيفمدينتي في  القتصاديةالبيئة  1.3

نهييا ت عتبيير أيجعلهييا ميين أهييم المييدن الفلسييطينية، إذ  سياسيييا   مرلييزا   حاليييا   والبيييرة رام هللا دينتيمييتحتييل 

، ومبنيى المجليس التشيريعي الفلسيطينية، وفيهيا ماير المااطعية دارية المؤقتة للسيلطة الوطنييةاإلالعاصمة 

مع ييم ملاتييب  إلييى ضييافةباإلميين الفلسييطيني فييي الضييفة الغربييية، األالفلسييطيني، والمايير العييام لجهيياز 

 ز الااافية النشطة فيها.ووزارات السلطة. لما تعتبر العاصمة الااافية لوجود عدد من المرال

عين بياقي الميدن الفلسيطينية باسيتمرارية وتعدديية بالنشياطات الااافيية بيين  والبييرة رام هللا دينتيمتتمتع  

ها تمرلز عدد لبير من همسباب، أأعدة  إلىالمهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض، ويعود ذلك 

ووجيود فيي هيذا المجيال،  والبييرة رام هللا تياط بليدينشي إليى إضيافة ،الناشطة في هذا المجيالالمؤسسات 

تسياع هيامش او ،جتماعي في الميدينتينااليم الااافي تنوع النس باإلضافة الىة. في المحاف وزارة الااافة 

يياب والبيييرة رام هللا  مييدينتي إلييىد ميين الشخصيييات الااافييية ممييا جييذب العدييي ،الحرييية ميين مخييرجين ولتل

مجموعية  مؤسسياتريحة لبيرة من المو فين مين ليل اليوطن، لونهيا تضيم تحتضن المدينة ش .وشعراء

تصال الفلسطينية "جيوال" و"الوطنيية موباييل"، والعدييد مين اال تيت الفلسطينية "بالتل"، وشرلاالصاالت

 (15ـ )الملاتيب الرئيسية لي إليى ضيافةباإلوالمن مات غير الحلوميية المحليية والدوليية،  ،شرلات التأمين
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 ،الممالييات إليى ضيافةباإل .فيي فلسيطين عيامئ   مصيرفا   (21)، من أصيل ودوليا   ، ووطنيا  يميا  أقل مصرفا  

مييم األالعامليية لييدى دوليية فلسييطين أو السييلطة الفلسييطينية، وملاتييب مؤسسييات  ،والانصييليات والسييفارات

 المؤسسياتيعليس وجيود هيذه و ،جنبييةاألهلية الفلسيطينية والعربيية واألالمتحدة، واللاير من المؤسسات 

منهيا زييادة الطليب عليى الميو فين والعياملين فيي تليك  ،مين المؤشيرات في محاف ة رام هللا والبيرة عيدد

 ا.إليهو المهاجرين أسواء من الااطنين في رام هللا  ،المؤسسات

هييو أعلييى مسييتوى ميين ن يراتهييا فييي  والبيييرة رام هللا حاف ييةالمعيشيية فييي م مسييتوىوميين المئحيي  أن 

 رام هللا ميدينتي وجيود شيريحة واسيعة فييوال  ، أعدة عوامل إلى ويعزى سبب ذلكخرى، األالمحاف ات 

ن يرا لعميل  ،خرىاألسلان المحاف ات المحاف ة ويفوق مستوى دخلها معدل الدخل لباقي سلان  والبيرة

لبير من  وجود عدد واانيا   ،اادرة على تحملل هذه النفااتالجنبية والدولية األهذه الشريحة مع المؤسسات 

مميا تسيبب فيي زييادة ماارنية ميع الميواطن العيادي،  نسبيا  ذوي الدخل المرتفع  فيها منجانب العاملين األ

 إليى ضيافةباإللالمطياعم والااعيات،  ،وباليذات العايار والمنيافع الخدماتيية ،سعار على لافة المستوياتاأل

هيا مغتيربين فيي أفرادوالتيي مع يم  ،وجود تحويئت شبه دائمة من المغتربين مين سيلان قراهيا الشيرقية

مريلية، وهنالك أمالة للارى الشيرقية للمدينية التيي حاايت أعليى النسيب فيي اغتيراب األالواليات المتحدة 

مريلية. ويملن اليوم أن ي اارن مستوى المعيشة في المدينية بن رائيه فيي األالواليات المتحدة  إلىها أفراد

 ]2017الطيراوي، [ مدن عالمية أخرى. 

  والبيرة رام هللا ديموغرافيا والتعليم في مدينتيال 1.3.1

ملييون نسيمة، فيي حيين بليغ  (4.81)في فلسطين حيوالي  (2016)بلغ عدد السلان المادر منتصف عام 

 (1.44)و ملييون ذلير، (1.49)ملييون نسيمة، مينهم  (2.93)عدد سلان الضفة الغربية المايدر حيوالي 

ميين ( %7.4)بنسيبة اليف،  (334)حيوالي  محاف ية رام هللا والبييرةلان ملييون أنايى. بينميا قيدر عيدد سي

 78,600فيي عيدد العياملين مين ليئ الجنسيين مين ) قيد سيجلت ارتفاعيا  و جمالي سلان الضيفة الغربيية.إ

حصيياء الفلسييطينيي اإليانييات مرلييز ببحسييب  ،(2016عامييل فييي ألييف  83) إلييى( 2012عامييل فييي 

 ا  اعيسيجلت النسياء خيئل هيذه الفتيرة ارتف .في نسبة العاملين (%5.6)ي بواقع زيادة قدرها ، أ(2016)

قيدره  عمالة النسياء فيي الضيفة الغربيية فيي الفتيرة نفسيها انخفاضيا  في حين شهدت نسبة  (%2.4)بنسبة 

(0.5%).  

 أقيل والبييرة ن مسيتواها فيي محاف ية رام هللا في ،بعيد ييوم فيي فلسيطين ا  ما معدالت البطالة المتفاقمة يومأ

إذا ميا  تملنيت مين الحفيا  عليى مسيتوى بطالية معايول فايدخيرى، األبلاير من مستواها فيي المحاف يات 

ميين مجمييوع سييلان  (%7.4)عييدد سييلان المحاف يية مييا نسييبته  وصييلخييرى، إذ األقورنييت بالمحاف ييات 
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 . أميا معيدل(%43.8)، فيي حيين تبليغ نسيبة الايوة العاملية مين هيؤالء الفا (334)البالغ عددهم  فلسطين

الغربية لينفس  في الضفة (%18.2)ماابل   (،%16.2) ، بلغ(2016)ام هللا والبيرة للعام البطالة في ر

ا  ،الفترة  خرى.األتم ماارنتها بالمحاف ات  ذا ماإوهي نسبة ضئيلة نسبي 

بلاير  قلوهو أ (%21.1) إلى وصلوالبيرة رام هللا  مدينتي النساء في معدل البطالة في صفوفلما أن 

 ،( أدناه1.5)لشلل . وي هر ا(%29.8)والبالغ  ،لنساء في الضفة الغربيةفي صفوف امعدل البطالة من 

 (2016)وي هير عيام  ،بشيلل عيام منهيا فيي الضيفة الغربيية أقيلن معدالت البطالية للنسياء فيي رام هللا أ

لغربيية ورام هللا حيث ازدادت هذه الفجوة في نسب البطالة بيين الضيفة ا ،لبر في تلك المعدالتاألالفرق 

ويرجيع السيبب فيي ازديياد هيذه  ،(2016)للعيام  (%18)حيوالي  إلى (2012)للعام  (%5)من حوالي 

متيداد العمرانيي اإلسيتامار واالوزييادة  ،عيوام السياباةفيي مدينية رام هللا ل  االقتصيادانتعياش  إليىالفجوة 

حيث أدى تدفق أموال المغتربين من  ،لبرعدد من المهاجرين من مناطق الضفة الغربيةألتستوعب  ،فيها

ايم تحييول ، رض الداخلييية للمدينيةاألبنياء عليى المسيياحات الفارغية مين الحرليية  تنشييط إليىأبنياء رام هللا 

صييل بمدينيية البيييرة  ييل يزحييف فييي محيياور نحييو الشييرق حتييى اتو ،رض المحيطيية بهييااأل إلييىالعمييران 

راضيي الزراعيية، األف نحيو الغيرب عليى حسياب فالتحمت المدينتان منيذ أوائيل السيتينات. ايم أخيذ يزحي

 ،مطيار قلنديية. وقيد تضياعفت مسياحة رام هللا نتيجية ذليك إليىونحو الجنيوب باتجياه الايدس حتيى وصيل 

 ]2013خوري، [ العاملين وقلت تباعا نسب البطالة.، وعليه زادت نسب أيضا  وتضاعف عدد السلان 

 

م هللا والبيرة والنساء في الضفة الغربية المشارلات في (: معدل البطالة للنساء في را1.5الشلل رقم )

 سنة فألار 15الاوى العاملة 

 2016حصاء الفلسطيني مصدر البيانات الجهاز المرلزي لإل /المصدر: تصميم الباحث 

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016

%

Years
رام هللا-أناث  الضفة الغربية-أناث 



11 
 

ن تناق  معدالت أدناه أ( 1.6)شلل حيث يبين الين معدالت البطالة لئناث والذلور، وتتزايد الفجوة ب

لبر في األالفرق  األخيرةوتشهد السنة ت بنسب ضئيلة ومتااربة، في صفوف الرجال والنساء لانالبطالة 

في حين تباى معدالت البطالة للرجال تتغير بشلل  ة البطالة للنساء بشلل الفت للن ر،انخفاض نسب

 و بنسب متااربة.أمستار 

 

م هللا والبيرة المشارلين في الاوى (: معدل البطالة للرجال والنساء في محاف ة را1.6الشلل رقم )

 سنة فألار 15العاملة 

 2016حصاء الفلسطيني مصدر البيانات الجهاز المرلزي لإل /المصدر: تصميم الباحث 

 التو يف  فيالمدن اللبيرة والعواصم  دور 1.3.2

يد مين العواميل تختلف الحياة في المدن اللبيرة عن تلك الموجودة في باقي مدن وقرى الدولة، فهناك العد

 ،غيرها مال: المساحة، والتعداد السلاني، والتطور العمراني والتلنوليوجياللبيرة عن التي تميز المدينة 

فضئ  عن المرافق والخدمات التي تتوفر في العواصم والمدن اللبيرة، وال يملن توفيرها فيي بياقي ميدن 

 .وقرى الدولة

اة، والتطور العمراني والزخارف والحدائق التي تحيط بالمنازل، هذه المدن بأبنيتها الحدياة والشاه تتميز

مع تعبيد الشوارع وتن يم البناء، أما في الارية فالمنازل بسيطة جدا ، وال تزيد عن طاباين، وتلون قريبة 

جمييع الخيدمات  الميدن لما تتيوفر فيي .الشوارع المعبدة إلىمن بعضها بعشوائية دون ترتيب، لما تفتار 

ة والترفيهية التي يرغب بها ويحتاجها السلان، حيث تادم لهم خدمات تعليمية، وصحية، ووسائل ياألساس

ت، ودور السييينما والمسييارح، أمييا فييي بيياقي منيياطق الدوليية فييئ تتييوفر سييوى الخييدمات االتصيياالناييل، وال

 .لما ال توجد فيها مرافق عامة ،ة، وتعتبر باية الخدمات لماليات ال ضرورة لهااألساسي
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خلق المشاريع الجدييدة والمسيتمرة،  إلىوتؤدي اللاافة السلانية الموجودة في العاصمة أو المدينة اللبيرة 

عليى عليس الاريية التيي تلياد تنعيدم فيهيا فير  العميل، مميا  ،وبالتالي إيجاد فر  عمل متعددة للشباب

عيرض نمياذ  عليى تيااير  ملين، ويالسفر خارجا ، والهجرة بحاا  عن فر  العميل إلىيدفع شبان الارية 

 تلك المدن والعواصم على نسب التو يف لالتالي:

رة على تيأاير الميدن اللبيي ءوتم تسليط الض (The Role Of Citiesمم المحتدة بعنوان )في تارير ل 

فالميدن نتاجية والمنافسة. اإلمسبوقة في بيرة لفاءة وفعالية غير على اقتصاد الدول، حيث تمنو المدن الل

ميام أفتفيتو الطرييق  ،نتيا  والخيدماتاإلبيداع والتخصي  فيي قطياعي اإلة عن مرليز المعلوميات وعبار

عداد لبيرة من الناس المختلفين في مستويات الذلاء ألتئقي  نتا  ن را  اإلو ،بتلار في التفليراالبداع واإل

وتبييادل  ،النيياسلبيير شييريحة ميين أتزيييد ميين فرصيية تئقييي  وبالتيياليبييداع ومختلييف درجييات التعليييم. اإلو

 نماء.اإلفلار التطوير وأالخبرات و

 ميين لاييرأن  وبحسييب مييا تييم نشييره فييي التارييير فيي ،الييدينمو القتصيياد الدوليية تعتبيير المييدن اللبيييرة ،وعليييه

مين  )%26.8)ن اللبيرة، ففي طوليو مائ يترلز يعود للمدجمالي للدولة اإلمن الناتم الاومي  (70%)

أما باريس فتبلغ  ،جمالي الخا  بهااإلمن الناتم الاومي  (%34.1)سة مجموع سلان الدولة وتشارك بن

 إليييىجميييالي األوتصيييل مشيييارلتها فيييي النييياتم الايييومي مييين سيييلان الدولييية،  (%16.2)نسيييبة السيييلان 

ويعتبر ترليز السلان فيها  ،اير لبرى المدن على اقتصاد الدولةأ، وهذا ما يؤلد على حاياة ت(26.5%)

 ا التأاير.لبر لهذاألهو السبب 

 سباب تميز المدن اللبيرة عن غيرها، وهي:أ ائاة همأوذلرت الدراسة 

 تعتبر المدن اللبيرة جاذبة للعاول واللفاءات. أ. 

عدد سلانها لبير  ،مدينة اقتصادها منتعش إلىجاذبة لئستامار، فالمستامر يتجه المدن اللبيرة تعتبر ب. 

 التلاليف. أقلبلتصريف بضاعاته  ا  ماالي ا  عتبر سوقتو

ويعيود هيذا  ، . شبلة المواصيئت المتيوفرة باللميية والليفيية المطليوبتين والاريبية لبياقي منياطق الدولية

 هذه المدن.الجغرافي المتميز التي تخت  به  الموقع إلىصل األالسبب ب

لاافية ال ةصياحباللبييرة  نفالميد، سييؤار عليى نسيب التو ييف تباعيا  الايومي  االقتصيادالتأاير عليى وهذا 

فليار و الخبيرات األوالفر  العالية لتبادل  ،للتطور العمراني ن را  تتمتع بنسب تو يف عالية، سلانية ال

 مهيارات ومسيتويات التعلييم المتنيوعبين شريحة لبييرة مين سيلان المدينية ذوي التجيارب وال ،والتجارب

، جيور المرتفعية نسيبيا  األ ،الميدن ليىإهم عواميل جيذب هيؤالء العياملين أبباقي مناطق الدولة، ومن  قياسا  
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 The Economicsجييور فييي المييدن بحسييب ورقيية بحاييية بعنييوان )األسييباب ارتفيياع أحييد أوميين 

Approach To Cities)، والتييي تميزهييا عيين  ،الموقييع الجغرافييي والمييوارد الطبيعييية لتلييك المدينيية

 إلى ضافةباإل ،ذهب وغيرهنفط او  أومن معادن  ن المدن اللبيرة قد تتمتع بموارد طبيعيةأحيث  ،غيرها

ت البييع وتصييريف الارييب مين قنيوا أيضيا  ن موقعهيا  فيي ،نتيا اإلموقعهيا الجغرافيي الارييب مين مصيادر 

أو المتوسيطة لمنياطق تواجيد عمئئهيا، يخدم فيي تمييز هيذه الميدن، فالمدينية الاريبية البضاعة والخدمات 

لاير مين منطاية ى يعتبير توسيط المدينية وقربهيا ألليذ ،تالل من تللفة شحن وتصيريف بضيائعها زبائنهاو

 .و حتى فر  عملأو خدمات أمهاجرين بحاا عن بضائع لل منها وجهة جعلتميزة 

لبير األ األايره وترلزها في هذه المدن ل ،لاافة الخبرات والعاولأن  إلىوتطرق اللاتب في نفس الورقة 

نجياح العايول المفليرة ب االقتصيادط نجياح نعياش اقتصياد الدولية لليل، وربيإوعليى  ،على نسب التو يف

التو يييف و سييتاماراإليزيييد ففتنعشييه  االقتصييادفماييل هييذه اللنييوز البشييرية الفلرييية تغنييي  ،والمؤسسيية لييه

فليار األنطيئق وتبيادل اإلوالناتم الاومي للل، ولوال اجتماعهم في منطاة واحيدة لبييرة منحيتهم فرصية 

 فع شأن الدولة.ستفادة من الخبرات لما نجحوا في راالو

ذين يعيشيون خصيائ  السيلان الي أهمييةن خصيائ  المنطاية بحيد ذاتهيا ليسيت بأ إلىفي بحاه  وتوصل

فنوعيية التعليييم والتيدريب والمهييارات التيي يلتسييبونها هيي السييبب فيي حسيين اسيتغئل خصييائ   ،عليهيا

 ود اللاافة السلانية اللبيرةفوج ،عدد السلان أهميةن نوعية هؤالء السلان مهمة بادر أالمدينة الطبيعية، و

نتيا  وتالييل اإلوبالتالي تحسين الناس وتبادل المعارف والمهارات،  سباب تخالطأحد أفي هذه المدن هي 

 تللفة الشحن وتصريف البضائع.

ماارنية -الجنسيين  بالنسبة الرتفاع معدالت التو يف على صيعيد والبيرة رام هللادينتي وال يختلف دور م

عن الدور الذي تلعبه المدن اللبرى والعواصم فيي العيالم، حييث  -خرىاأللعام للمحاف ات مع المستوى ا

ا المعتيدل يلعيب مين مناخهألميا ، ا الجغرافي المتوسط نسبة لباقي ميدن الضيفةمبموقعه المدينتينامتازت 

احصيائيات  إليهتدني نسبة الفار بحسب ما تشير أن  غير ،اإليهفي هجرة العاملين واللفاءات  لبيرا   دورا  

 فراداألبلغت بين  حيثيشجع العاملين للتوجه للعيش في رام هللا،  ،الجهاز المرلزي لإلحصاء الفلسطيني

علييى التييوالي، فييـي  (2010، 2009) عييامينلل (%11.7)و  (%10.9) فييي محاف يية رام اهللا والبيييرة

، 2009) عييامينلل (%18.3)و  (%19.4)فييي الضييفة الغربييية  فييراداألحييين بلغييت نسييبة الفايير بييين 

 .على التوالي (2010
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ييييرة حييييث بليييغ عيييدد المرلبييات المرخصييية فيييي محاف ييية رام اهللا والب ،تيييوفر وسيييائل الناييلعييين  فضييئ  

مين إجميالي عيدد المرلبيات المرخصية فيي  (%32.9) للتوشي(، 2010)مرلبة في عيام  (39,972)

 ]2011 ،حصاء الفلسطينيالجهاز المرلزي لإل [ الضفة الغربية.

 مشكلة الدراسة 1.4

جنيب  إليىجنبا  األعمالشطة وناألوتملينها من ممارسة مختلف  ،في العمل ةرتااء بدور المرأاإللغرض 

ن يتم تأطير هذا الدور والعمل على تشجيعه وممارسيته أنه من الضروري  مع الرجل في سوق العمل، ف

وتختليف ملانية  فيي هيذه البيئية. ةالميرأ ةطار مؤسسي وقانوني واايافي واجتمياعي مناسيب لطبيعيإضمن 

اللبيرة تتمتع بنسب  مدينة، فترى العواصم والمدن إلىمدينة  خرى ومنأ إلىمن دولة  االقتصادية المرأة

  .من معدل البطالة للدولة أقلونسب بطالة خاصة للنساء تو يف عالية، 

 خاصية النسياء وتو ييف عامية، التو ييف وضيع أن يتضيو البيانيات التيي تيم عرضيها سياباا  لما تشير و

 من أقل بطالة بنسب تميزتف .الغربية الضغة محاف ات من غيره عن والبيرة هللا رام محاف ة في يختلف

 وهيذا، الغربيية للضيفة المعيدل مين أعليى العاملية الايوى فيي مشيارلة ونسب الغربية الضفة لمدن المعدل

 ومحيددات مميزاتيه، أهم على والوقوف ة،والبير هللا رام محاف ة في العمل لسوق معماة دراسة يستدعي

 .الغربية الضفة مدن من غيره دون فيه المتعلمة المرأة عمل تشجيع

ما هي أهم العوامل المساهمة في رفع نسب تو يف خريجات التعلييم العيالي فيي ميدينتي رام هللا والبييرة 

 ماارنة بمعدل التو يف للنساء في الضفة الغربية؟

 البحث أهمية 1.5

 ،الشريحة التي تهتم بدراستها، إِْذ تشلل هـذه الشريحة نصيف المجتميع أهميةهذه الدراسة من  أهمية تنبع

فادة منهـا على ألمل وجه في عمليية التنميية المسيتدامة اإلوبعبارة أخرى نصف الاوة البشرية التي يملن 

 الميرأةناسيبة لتفعييل دور هيا مين تيوفير ال يروف المحال تملـن المجتمـع بملوناته لل للمجتمع، وذلك في

وتأهيلهيا وتيدريبها جنبيا   الميرأةفي عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا يتطليب إنشياء مراليز إلعيداد 

 جنب مع الرجل.  إلى

ات المختلفية التيي تايف حيائئ  أميام قيعلى المعو الضوءهذه الدراسة في محاولتها تسليط  أهميةلما تلمن 

جانب الرجيل فيي مختليف مييادين الحيياة، فضيئ  عين  إلىإفساح المجال لها لتعمل و ،المرأةتنمية قدرات 
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فـادة اللاملة اإلأنهـا ستحاول المساهمة في لشف العابات التي تحول دون بهذه الدراسة  أهميةذلك، تبرز 

 قات البشرية المتاحة في المجتمع.من نصف الطا

باعتبارهيا العصيب  ،رد بيه عين بياقي ميدن الضيفة الغربييةربما لمدينة رام هللا والبيرة وضع استانائي تنف

هيذا دفيع وللبيرى الشيرلات الخاصية والعامية.  ومايرا   غيزة، قطياعي الحيوي للضيفة الغربيية واالقتصاد

فتجيد فيي مدينية رام هللا  ،عين فير  للعميل ا بحايا  إليهبالمواطنين من مختلف المدن والمحاف ات للتوجه 

ي االقتصادمن الجدير لهذا المناخ وصلية. األمالن سلنهم أئف عناوينهم ومواطنين على اختللبرتجمع لأ

فرصية المشيارلة فيي  اإلنياثن يمينو أ ،حد ما ماارنة بغيره من المدن اللبييرة فيي فلسيطين إلىالمنتعش 

 ]2017الطيراوي، [ وسوق العمل. االقتصاد

بة مشارلة النساء في سوق العمل ماارنة وما نس والبيرة؟ رام هللا حاف ةي حد يطبق هذا فعليا في مأ إلى

ومنحهيا فير   ،اقتصياديا   المرأةة في الوقوف على تملين األساسيبالرجال؟ من هنا تنبع  مشللة البحث 

 متلافئة مع الرجل في فر  العمل المطروحة.

 ،لفير  المطروحية فيي سيوق العميالالفلسطينية فيي المنافسية عليى  المرأةفما هي التحديات التي تواجه 

 ؟والبيرة رام هللا تيفي الاطاع الخا  في مدين اقتصاديا   المرأةجراءات المتاحة لتملين اإلهم أوما هي 

 أهداف البحث 1.6

 الهدف الرئيسي من البحث 1.6.1

فيـي سيـوق العميـل الفليـسطيني فيي  الميرأة محيددات مشيارلة تحليـل ومناقيـشة  إلىتهـدف هـذه الدراسـة 

وأهيم  التحديات والمعوقات التيي تواجههياجل إبراز أبيرة على وجه الخصو ، مـن محاف ة رام هللا وال

 الدوافع وراء اتخاذها قرار العمل خار  المنزل.

 هداف المحددةاأل 1.6.2

ومعيدالت ، وخصائيـصها، ناتهيـاحجـم الاـوى العاملـة النيـسائية خيـئل فتيـرة الدراسيـة، وملو دراسة .1

 بيرة.نموها في مدينة رام هللا وال

 فيي الايوى العاملية الميرأةوخاصة تيدني مسياهمة  ،في سوق العمل المرأةتحليل المؤشرات الخاصة ب .2

 عنه في مدينة رام هللا. مراألفي مناطق الضفة الغربية، وليف يختلف 

 .المتعلمة للمشارلة في سوق العمل المرأةهم دوافع أ علىالتعرف  .3
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 في سوق العمل. المرأةسباب تدني مساهمة المساهمة في النااش الدائر والمستمر حول أ .4

 خرا  الموضوع من نطاق البحث والمناقشة دون التطبيق الفعلي.يجاد حلول عملية إلإ .5
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 الفصل الثاني

 دبيات السابقةاألطار النظري واإل

 

ايراء ذهين إل ،المتعلاية بموضيوع البحيثاألول الدراسيات السياباة  يتنياول ،يستعرض هذا الفصل جيزئين

 موضيحا   ،طيار الن يرياإلي والهدف منه، أما الجزء الااني يتعليق بسسااألالاارئ حول موضوع البحث 

 .هم العوامل المؤارة في نسب تو يف النساءأ

 الدراسات السابقة 2.1

فييي سييوق العمييل ميين  المييرأةتحفييل أدبيييات الموضييوع بالعديييد ميين الدراسييات، لييون موضييوع مشييارلة 

 ،ت المحليية والعالمييةاالبحاث والدراسات والماياألطئع على اإلمة والمؤارة. ومن خئل المواضيع الها

ساسي على عئقية أوالتي تجمع بشلل  ،للعديد من دول العالم االقتصادفي  المرأةيملن استعراض وضع 

وبيئية  ،ماعييةاالجتالتنشيئة  إليى ضافةباإل ،مستويات العلمية التي تحصل عليهاوال اقتصاديا   المرأةتملين 

 ا بعض الدراسات.إليهوعوامل أخرى أشارت  ،في الدولة األعمالو االقتصاد

 المرأةعلى عمالة  في المدن اللبرى والعواصم االقتصادو األعمالبيئة تأاير  2.1.1

فيي التيأاير عليى نسيب التو ييف والعمالية للنسياء  بيارزا   فيي الدولية دورا   األعميالو االقتصيادتلعب بيئية 

المتعلميية  المييرأةبحيياث التييي تتنيياول موضييوع عماليية األبمراجعيية بعييض وال علييى حييد سييواء، والرجيي

 ،المرأةي السائد في الدولة والذي يعد من أهم معوقات عمل االقتصادتطرقت للجو أنها  نتبي، الفلسطينية

 ستيعابية الضئيلة لسوق العمل.اإلللادرة  ن را  

المؤشيرات الحاليية لمشيارلة النسياء فيي سيوق  نوقشيت ]2008 ،شيبانة و الصيالو[ فيي دراسية لليل مين

ة للاـوى العاملة النسوية من أجل رصد وتحلييل واقيع مشيارلة األساسيالعمل الفلسطيني، وإبراز السمات 

تيدني مشيارلة النسياء  إليىحصياءات المتيوفرة اإلتشيير  ،نتا  وأدائها في سوق العملاإلفي عملية  المرأة

وهيذا بطبيعية الحيال ليه  ،وارتفاع نسب اليـبطالة بيين النسياء ماابيل الرجيال ،الفلسطينيات في سوق العمل

 جتماعـي. االي واالقتصاد؛ااره المتعلاة بالتملين 
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، االقتصياديةسيباب األفي الاوى العاملية ميرتبط بعيدد مين  المرأةد أوضحت الدراسة أن تدني مشارلة وق

رض مين الايوى العاملية النسيوية، وعواميل الطيرد مادرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العي منها:

وانخراط النساء في العمالة المهمشة، وأسباب اجتماعية مرتبطة بيدخول  جور،األللمرأة خـصوصا  تدني 

وأسيباب ااافيية تتمايل فيي محدوديية المهين  ،سوق العمل فـي سن متأخرة بالماارنة مع الذلور إلى المرأة

 .عليها المرأةس التي تناف االقتصاديةنشطة األو

ضييرورة  إلييى ،الفلسييطينية فييي سييوق العمييل المييرأةولخيي  البحييث التييدخئت المطلوبيية لتحسييين وضييع 

خلـق فيـر  عميل  ،الترليز على الاطاع الخا ، في  ل أن الاطاع العام يعاني من تخمة في الو ائف

خليق مزاييا و ،اإلنياثو والعمل عليى تاسييم الو يائف وتحدييد طبيعية الو يائف المتعلاية بالرجيال ،أناوية

توفيييـر التأهيييل و ،فيي سييوق العميل المييرأةللاطياع الخييا  مين قبييل الحلوميية تسياهم فييي زييادة اسييتيعاب 

وإعييادة الن يير بالتخصصييات  ،ممييا يسيياعدها فييي المنافسيية فييي سييوق العمييل ،والتييدريب الئزمييين للمييرأة

ووصيولها  ،شاريع صغيرة تمهييدا  لتطورهياللبدء بم المرأةتشجيع ا أخيرو ،التعليمية التي تتجه لها النساء

هيذه  إدارةمراتب متادمة، من خئل تدعيم المـشاريع الـصغيرة، وتيـدريب النسياء وتيأهيلهم إلنشياء و إلى

 المشاريع.

الفلسطينية  المرأةدور المؤسسات التنموية في تملين  إلى ]2013،نجم [ تطرقت ،وبما يخ  قطاع غزة

ومؤشيراتها فيي وايائق المؤسسيات التنمويية.  الميرأةتيوافر معيايير تمليين ومعرفة درجة  ،في قطاع غزة

وقيد بياختئف متغييرات الدراسية.  الميرأةختئف في نسبة التباين في معايير تملين االواللشف عن مدى 

سيتراتيجية والتايارير االأسيلوب تحلييل المحتيوى للخطيط  و ،باحاة المنهم الوصيفي التحليليياستخدمت ال

 المييرأةمعييايير تملييين  أن ا الدراسييةإليهييوميين أهييم النتييائم التييي توصييلت  ،دة اييئث سيينواتالسيينوية لميي

جتمياعي، التمليين اإلالتمليين  :في واائق المؤسسات التنمويية ، فجياء ترتيبهيا تنازلييا   تفاوتت ومؤشراتها

ين فيي معيايير ال تختليف نسيبة التبياو .ي، التملين السياسي، التمليين الصيحياالقتصادالتعليمي، التملين 

سييتراتيجية اال)الخطييط  ولييذلك نييوع الوايايية ،بيياختئف نييوع المؤسسيية )حلومييية، أهلييية( المييرأةتملييين 

 والتاارير السنوية للمؤسسات التنموية(.

 إليىهليية والحلوميية التيي تهيدف األستراتيجية الشيرالة بيين المؤسسيات ادعم : وأوصت الباحاة بما يلي

فيذ برامم من خئل لجان ومجالس وهيئيات مشيترلة ينبغيي إيجادهيا لتفعييل والعمل على تن المرأةتملين 

تعزييز أواصير العئقيات واليروابط بيين الجمعييات و، الفلسطينية المرأةالشرالة بين الاطاعين في تملين 

النسائية العربية والهيئات المانحة في لل دولة عربية وما بين المؤسسيات التنمويية النسيائية فيي فلسيطين 

النهيوض  إليىتفعيل الشرالة بينهما لتنفيذ البرامم التنمويية الراميية  إلىبطرياة تؤدي  ،لهيئات المتعددةوا

 . يجابية في المجتمع الفلسطينياإلوتعزيز صمودها ومشارلتها الفلسطينية وتملينها،  المرأةب
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اة حافلية فيي دراسية دبييات السياباألف ،في فلسطين وحسيب االقتصادو األعمالمرعلى بيئة األوال ياتصر 

 2009،هو  واتوهارا [في بنغئدش ناقش نذلر منها  ،في مختلف أنحاء العالم االقتصادو المرأةوضع 

[Itohara&Hoque هيدفت وقيد ميـن خيـئل المشيارلة فيي برنيامم الايروض الصيغيرة،  المرأةملين ت

فييي  األخيييرةونيية آلاواقييع من مييات الاييروض الصييغيرة التييي انتشييرت فييي  علييى تعييرفال إلييىالدراسيية 

تاييم تأاير برامم الاروض الصغيرة في تملين  محاولةالريفية، و المرأةالتي استهدفت تملين بنغئدش، و

 الريفية في بنغئديش. المرأة

 مين (%50)حييث بلغيت ، من منطاية رامبيور فيي حيي جايبانيداامرأة  (180) تلونت عينة الدراسة من

ميية والبياقي ربيات بييوت، وقيد تيم جميع البيانيات التجريبيية لهيذه طات في من مات غيير حلوالنساء النش

، فايط (%21)أن النسياء المتملنيات هين بنسيبة وقيد أ هيرت نتيائم الدراسية  ،الدراسة باسيتخدام اسيتبانة

من النساء المتملنيات هين عضيوات فياعئت فيي بيرامم ( %69) والباقي لم يتم تملينهن بعد، وأن نسبة

عيئم مين بيين العواميل التيي اإلراضيي ووسيائل األأن مللية  إلىصلت الدراسة الاروض الصغييرة. وتو

 الميرأةمين العواميل المهمية فيي تمليين  ه. وأنياالقتصاديةو االجتماعيةمن الناحية  المرأةتسهم في تملين 

ميدة اسيتخدام الايروض الصيغيرة والمراقبية التيي تايوم بهيا ، والتعامل مع الاروض الصغيرة بشيلل ذاتيي

 . مات غير الحلوميةالمن

 فيي سيوق الميرأةسباب تيدني مشيارلة أ لىفي بحاه ع Yuko Morikawa]،2015 ميرولاوا،[ ورلز

)دور المؤسسيات المجتمعيية، تيأاير قيوى الطليب، تيأاير قيوى العمل في المغرب على محاور ائاة، هيي 

تمعييية، يمليين : ميين خييئل المؤسسييات المجبييين أنييهوفييي تفصيييل لييل محييور ، العييرض فييي سييوق العمييل(

عنيى طيار الايانوني، ال سييما وأنهيا تاإلفي سيوق العميل مين خيئل تحيديث  المرأةللمغرب زيادة مشارلة 

في المغرب يحصيلن عليى المزييد والمزييد مين  اإلناثتبين أن من جانب العرض وصئ باانون العائلة. أ

معارضية  يواجهن ا أنهن، لمالتعليم خاصة في المناطق الحضرية دون الحصول بالضرورة على و يفة

سرة، فمن الضروري خلق و ائف في الاطاعين العام والخيا  لتتناسيب ميع التنشيئة األ أفرادللعمل من 

يعتبيرن العميل فيي الاطياع  يالنسياء الليوات تلكلتوفير المزيد من الخيارات ل ،التااليد للمنطاةو االجتماعية

لد على ضرورة تعزيز الاطياع الخيا  للمزييد مين أمن جانب الطلب، أما العام مصدر للعمالة مستارة. 

بالتيدريبات  نو تزوييدهلعميل باعتبياره عاميل مهيم للعيامئت، تحسيين بيئية ا إليى ضيافةباإلفر  العميل 

 والدورات لتحسين انتاجياتهم واستغئل قدراتهم.

قتصيادية قد حاات فوائد ا اإلناثن عمالة أمن خئل ماال له Johnsen] ،2012 جوهانسن، [لما ألد 

، بيدال مين اإلناثنه باختيار العاملين من بين مجموعة من العمال الذلور وأحيث  ،لبيرة بالنسبة للنرويم

زييادة  إلىويؤدي ، المحتملة ضائعة المواهب اختيار من بين مجموعة الذلور فاط سيتم اللشف عن عدة
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نتاجيية مين خيئل درجية اإلملاسيب فيي ن زيادة مشارلة العاملة النسائية يزيد من تحايق ألما  نتاجية.اإل

قوة العميل فيي الوقيت اليذي   إلىالمزيد  اإلناثعمالة  تاد أضاففا، أخيرعالية من التخص  والتأهيل. و

يلون متوسط ساعات العمل للعامل الواحيد تتنياق . ويعيزى سيبب انخفياض عيدد سياعات العميل نتيجية 

العمل بجد للسب العيش. وللن مع دخول  إلىبحاجة ن الناس تغيرت ألنها لم تعد أحيث  ،طبيعية للرخاء

يسيياهم بشييلل لبييير فييي زيييادة الييدخل الاييومي.  ،النسيياء معتييرك العمييل، والمسيياهمة فييي النمييو فييي العمييل

ن الشعوب حاليا تعيش صراعا ما بين رغبتها في زيادة النمو فيي السيلان وزييادة مشيارلة أ إلىوتطرق 

تزييد مين مسيؤولية ، نجياباإلن زييادة نسيبة الخصيوبة وا معيا أليصيعب تحاياهمي وللينفي العمل  المرأة

 مومة.األطار المنزل وإوتالل من فرصة عملها خار   المرأة

بحايا بعنيوان  BERTAUD]،2014بيرتاود، [قدم  ،ودعما لدور المدن اللبيرة والعواصم في التو يف

والنيياس  ،بحايون عيين العميالي نهيا ملييان حييث الشييرلاتأعلييى  ، عيرف فيييه المدينيةالميدن لسيوق للعمييل

نتاجية عاليية ن يرا التباعهيا اسيلوب وفيرات  ن هذه المدن تتمتع بأيبحاون عن فر  عمل. ويؤلد على 

ن اللاافيية وبمييا أ. أقييلوتبعييا تلاليفهييا  ،راييلأفلمييية انتاجهييا  ألبيير،سييواقها أحيييث ان  ،نتييا اإلالحجييوم فييي 

لزييادة  وصيوال   ،لايرأوبالتالي استامار ومشياريع  ،الارنتا  إتتطلب ف نها  ،السلانية عالية في هذه المدن

شيبلة نايل لبيييرة  إليىنتاجيية والفير  العالييية تحتيا  اإلن هيذه أبي ،فير  العميل بهيا. ويعايب عليى ذلييك

. ا دون مشياةإليهيومن ام لتملين عامليها وزبائنها مين الوصيول  ،وال  ة أوممتدة لتصريف منتجاتها بفعالي

 مواصئت فعالة لتحايق هدفها الربحي والحفا  على عمالها وزبائنها. ن توجد شبلةأوعليه يجب 

فتلون قريبة لمناطق الشمال والجنوب والشرق من  ،للدولة وما يميز المدن اللبيرة عادة توسطها جغرافيا  

 هم دوافع العاملين للهجرة لتليك الميدن.أمن  ،ن المناخ المعتدل وتوفر شبلة مواصئت دائمةألما  ،البئد

ملانية فتو قنوات اتصال مع المدن الاريبة في حال رغبتهم إو ،ويؤلد على ضرورة دراسة موقع المدينة

 ا.إليهوجذب العاملين والمستامرين  ،ببناء مدينة حضارية اقتصادية

 الميرأةن نسيبة مشيارلة أجماعها على إا يميزها م أهم نه منف  ،على ما ورد من الدراسات الساباة تعلياا  

وبالتيالي عليى نسيب  ،عليى عمليية التو ييف لليلوتيأايره  ،اقتصاد الدوليةب واياا ارتباطا   لمة مرتبطالمتع

ي والتو يف يتطلب ذلك االقتصادلار في النشاط أفالوضع المطلوب للنساء من انخراط  ،المرأةتو يف 

 التطور والتو يف والتخص . مجاالتمناخ اقتصادي صحي ونشاط في 

ر صحة لااألي االقتصادتتمتع بالجو  والبيرة رام هللا حاف ةفم ،جتمع الدراسة لديناوهذا ليس ببعيد عن م

 خي األ وعلى ،اع نسبة العمالة وانخفاض البطالة فيها نسبيافارتبالتالي وبين محاف ات الضفة الغربية، 
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ايييد نشييط فيهييا وعييدد المسييتامرين المتزاأل االقتصييادنتيجيية لوضييع  فييي صييفوف النسيياء المتعلمييات، فهييو

 مستوى التعليم العالي الذي تتمتع به. إلى ضافةباإل

 لاديمي والتدريب المهني على عمالة النساء المتعلماتاألتأاير التعليم والمؤهل  2.1.2

يؤار بشلل جوهري على فر  مشارلتها في  ونوعا   لما   المرأةعليه  لالمستوى التعليمي التي تحص إن

مين عيدة دول تنياقش ميدى تيأاير  تتناول الدراسات التاليية بحوايا  وجتمع، للم االقتصاديةية التنموية والعمل

 لاديمي والمهني للنساء على فر  تو يفهن.األالتعليم والتأهيل 

 الميرأةفي دراسية لهميا حيول مشيارلة  BBAALE& MPUGA 2010]،ببالي ومابوجا [ناقش حيث 

التعليييم علييى المشييارلة فييي سييوق العمييل أايير  ،المتعلميية فييي سييوق العمييل وخياراتهييا المتاحيية فييي اوغنييدا

وطبيعة العميل للنسياء فيي اوغنيدا. جمعيت المعلوميات الديموغرافيية مين المسيو اليديموغرافي والصيحي 

ن أيزيد فرصتها في المشارلة في سيوق العميل و  المرأةن تعليم أ إلىوخل  البحث  ،ألوغندا (2006)

فالنسياء فيي صئت على تلك الفرصة بالعمل الميأجور. لار النساء الحاأسرة هي من األالنساء التي تعيل 

 ،بالحصول على فرصة عمل مأجور ماارنة مع قرينتها من النساء الحضريات ح ا   أقل المناطق الريفية

لات فيي سيوق العميل فيي ن النساء المتعلمات المشارأحيث  ،وي هر هذا في البيانات المدرجة في البحث

لمناطق الغرب،  (%6)النسب ماارنة ب (%15) إلىارحضرية تصل لاألوالتي تصنف بمناطق الوسط، 

 إليىيعيود السيبب  ،ومن وجهة ن ر الباحث ،لمناطق الشرق من البئد (%9) ،لمناطق الشمال (%8)و 

ن أ إليىعلى في المناطق الحضرية منها في اطراف البئد. لما توصل الباحث فرصة النساء في التعليم أ

 دور   ابيل لهي ،عند تحسين مستوى المعيشة بمساعدة الزو  في تلاليف الحياة فايطتوقف ال ت المرأةعمالة 

 .بناء التعليمي والصحياأللبير في تأمين مستابل 

مين  ،جورأاقتراحيات لتوسييع فير  حصيول النسياء المتعلميات عليى فير  عميل مي إلىوخل  البحث 

 .وتيوفير فير  تعلييم مجانيية ،علييمخئل حث الفتيات على استلمال تعليمهم من خئل دعيم الحلومية للت

تبناهيا جمييع أصيحاب المصيلحة، وخاصية الجهيات المانحية، ميع حميئت ه يجيب أن يوفلرة التوسييع هيذ

 وتخصي  الموارد لتملين الفتيات بلوغ التعليم ما بعد الاانوي.

 سيبيا  نالترليية فيي سيوق العميل منخفضية  الميرأةن مشيارلة أ Smits,2008]،سميث[ نفي ترليا بي  أما 

تاريبييا الاييي النسيياء  وسييط، األدول الشييرق  للنهييا مرتفعيية ماارنيية مييع ،وروبيييةاألماارنيية مييع الييدول 

حييث يشيارك نصيف النسياء بالفئية السياباة فيي العميل  ،جرأن بييعملسنة ال ( 49-15)المتزوجات بعمر 

بيين  واضيحا   ا  فين هنياك اختئأا تؤليد إليهيالنتيائم التيي توصيل  .االقتصيادخير فيي األالزراعي والنصيف 

مين جهية هنياك نسيبة صيغيرة مين النسياء فتراك من ناحية المشارلة في سيوق العميل. األصفوف النساء 
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خرى ما زالت الزراعة تلعب أومن جهة  ،من النساء لهذه الفئة (%5)عالية وتبلغ  ا  المتعلمات يمتهن مهن

وبحسب رأي  .في مجال الزراعة هنمن (%18)حيث تعمل  ،لترلياتشغال النساء اإالدور الرئيسي في 

أو غيرهيا. سيواء بالزراعية  ،في العميل المرأةسرية تحدد مدى مشارلة أالباحث هناك عوامل شخصية و

فيير  زيييادة  إلييىدي ن حصييول النسيياء علييى مسييتويات عالييية ميين التعليييم يييؤأوت هيير نتييائم التحليييئت 

تتئشيى للميا زادت درجيات  المنيزلميور أعليى تيدبير  الميرأةقتصيار عميل إأميا ، حصولها عليى و يفية

درجيات تعلييم علييا تملنهيا مين  إليىوصى الباحث بضرورة الترليز على وصول النساء أوبذلك التعليم، 

 الحصول على مال تلك الفر  في العمل المتاحة للذلر المتعلم.

فييي بحييث لييه التغيييرات التييي طييرأت علييى سييوق العمييل  ]2003،دويلييات[وفييي نفييس الموضييوع نيياقش 

، تياجييات المهنييية والمهارييية للنسيياءحاإل علييى، والتعييرف المييرأةوانعليياس ذلييك علييى عمييل  ،ردنييياأل

وقييد وزعييت  .ردنييياألء العييامئت فييي سييوق العمييل أبييرز خصييائ  النسييا علييىالتعييرف  إلييى ضييافةباإل

توصيلت  لخيا  فيي مدينية عميان، حييث( امرأة عاملة في الاطياع ا215استبانة على عينة تلونت من )

على الرغم من ارتفياع المسيتوى التعليميي بيين من أهمها: ارتفاع مستوى البطالة عدة نتائم  إلىسة الدرا

، ونسييبة التعليييم العييالي (2000)للعييام  (%21)ردن األفييي  اإلنيياث، فلانييت نسييبة البطاليية بييين اإلنيياث

فألار. ومن سنة(  15هن )من إجمالي عدد النساء البالغ أعمار %)82.6)لانت  (1998)ردن لعام األب

التغيرات التي طرأت على أساليب العميل وأن متيه، وتابيل العيامئت لهيذه التغييرات، ليذلك  أيضا  النتائم 

عليييى الحيييوافز والملافييي ت  نماابيييل عيييدم حصييوله ،وجييود تميييييز بيييين العيياملين والعيييامئت فيييي العمييل

تطيوير وديدة فيي العميل حاجة لتدريب العامئت على أساليب ج ن هناكأ إلىتوصلت التشجيعية، ولذلك 

 . والتدريب والتوعية المرأةلتوالب متطلبات سوق العمل، والعمل على تملين  البرامم التعليمية

أاير التعلييم والتيدريب المهنيي المايدم للفتييات و النسياء فيي "بعنيوان  ]2009هيئل، [ في دراسية الباحاية

ن ن مشارلة الاوى العاملة ترتفع بييأ إلى، توصلت الباحاة "فلسطين على التشغيل / دخولهن سوق العمل

مين ارتفياع معيدالت  على اليرغم ،التدريب المهني عن النسب الوطنيةخريجي و خريجات ن ام التعليم و

غلب األالتدريب المهني يعملون بأن خريجي وخريجات ن ام التعليم وو ،البطالة بينهم عن النسب الوطنية

 .يعمل لحسابه منهم عن النسب الوطنية ترتفع النسبة بين من، وبالاطاع الخا 

 Education and Economic " بعنييوان ]2006عبييد المييولى، [دراسييةفييي مصيير هييدفت 

Empowerment of Women in Egypt" محاولة صيياغة سياسية توضيو العواميل الميؤارة  إلى

، ومسيتوى العميل وهي المستوى الحرفي ،وتعليميا  من خئل أربع مستويات اقتصاديا   المرأةعلى تملين 

رلييزت الدراسيية علييى  ،وميين أجييل ذلييك .العييالمي االقتصييادمسييتوى و ،االقتصييادفييي الشييرلات ومسييتوى 



23 
 

ستخدام بيانات سوق العمل المصري ي والتعليمي للمرأة في مصر بااالقتصادفح  العئقة بين التملين 

 .نوعية عمل جيدةعلى العمل بأجور جيدة و المرأةحيث تم الترليز على قدرة  ، (2006)لعام 

من الحصول عليى الايوة فيي سيوق العميل، ويمنحهيا ح يو   المرأةإن التعليم يملن  إلىخلصت الدراسة 

تحصل على منفعة ألبر من الرجل عنيد  المرأةن أتنافسية  في الحصول على فر  العمل، حيث اتضو 

ن التمليين أ إليى لميا خلصيت الدراسية .حصولها عليى التعلييم فيي مجيال تحسيين مخرجيات سيوق العميل

ويعطيها فرصة ألبر في تعزيز المشارلة  ،اقتصاديا  التعليمي للمرأة يسهم بشلل لبير في تحسين تملينها 

 للمرأة في مصر. االقتصادية

 ياا  وا ارتباطا   ونوعا   لما   اإلناثيرتبط تعليم  ،على ما سبق من دراسات عن مختلف مناطق العالم ووقوفا  

وهناك عدة  عبر السنين. اإلناثفي ارتفاع نسبة تعليم  وهذا يبدو جليا  ق العمل، بفرصة مشارلتها في سو

مين تعلييم اليذلور.  اإلنياثارتفاع أسيرع فيي  ، وبصورة ألار تحديدا  اإلناثأسباب محتملة الرتفاع تعليم 

 ،ق العملرتفاع والتعليم يزيد من فرصة المشارلة في سواإل؛خذ في  اإلناثنه إذا لان معدل عمالة أمنها 

المسيتابل سيوف تسيتامر ألاير مين ذليك فيي تعلييم الفتييات ميع ميرور الوقيت.  إليىسر التي تتطليع األفان 

اعتميادا عليى متطلبيات  ،ناث في سيوق العميللار لإلأالتخصصات المطلوبة  هتمام بنوعيةاإل إلى إضافة

ذلك اختئف . ولمسائيةم أو مواعيد صباحية أساعات عمل  و عددأو مهارات أالو يفة من قوى جسمية 

لهيذه الاضيية قيد  سراألوعي و و يفة نوعا يحدد من فرصة النساء أمام الرجال في لسب تلك الفرصة،ال

نسب لايدرات ومهيارات األولار طلبا في السوق، األالتخصصات  إلىبنائهم وبناتهم يحسن من توجهات أ

ميا فيي انحياء  تايان المهملية نوعيا  اإلبيداع واإلتشلل نسبة لبيرة من العمالية والجهيود و اإلناثلل منهم. ف

والتنميية  االقتصيادن تو يف هذه الجهود والحمياس والايدرات ليه دور لبيير فيي انعياش أوال شك  ،العالم

 للبلد.

 المجتمعن ر  ةمن وجه المرأةعمل  1.3 .2

 ،ولويات للبياحاينألاهم الاضايا التى احتلت ملانة هامة على قائمة أي للمرأة من االقتصادي عتبر التملين 

العدييد مين التحيديات نيه هنياك أإال ي للميرأة، االقتصيادوعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التملين 

. وتتماييل أهييم هييذه االقتصيياديةعلييى المشييارلة الفعاليية فييى الحييياة  المييرأةالتييى تييؤار بالسييلب علييى قييدرة 

 الرفض الذي يبديه. وأومدى الدعم  المرأةالمعوقات في ن رة المجتمع لعمل 

اميرأة بريطانيية  30عليى مايابئت ميع  بنييتدراسة  Marshall]، 1986مارشال [قدمت في بريطانيا 

السيائدة،  االجتماعيةالايم  من المـديرات فـي الاطـاع الخا ، فاعتبرت أن المن مة عبارة عن نسخة من

، وهيييـذه المييرأةبيييين الرجييل و ئلييية بوجييود اخييتئفدحض الطروحيييات المجتمعييية السييائدة الااوقامييت بيي
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، وصييعوبة الجمييع بييـين المييرأةماييل صييعوبة العمييل تحييت قيييادة ، غلفيية بييالنعوت السييلبيةالطروحييات الم

ال تتمتييع بيينفس الدرجيية ميين الحافزييية للعمييل ماييل  المييرأةسييرة، أو أن األمتطلبييـات الو يفيية ومسييؤوليات 

. واقترحيت مارشيال بعيـض الحليـول ئ  تجعل الشرلات تتردد في تو يف النسياء وإعطيائهن عمي، الرجل

للتغلب على هذه الطروحات، مال: ضرورة تحليل لل من التن يم الرسمي وغير الرسمي مـن أجيل فهيم 

ـر المتلافئ للمرأة، اليذي ، والعمل من خئلها علـى محاربـة التمايـل غياألعمالترليبة النفوذ في من مة 

باستنباط مفـاهيم محـدده تعلسها، وتتعلق هذه المفاهيم المرئية  عادة بسلوليات محددة قامت الباحاةيرتبط 

 الميرأةت مايل منافسية األيملين لمسيها فيي حي التيي ( (tokenismقاوييل الملنيـاةاألبالة عيدد النسياء، وب

ميـن  اجتماعييا  عن تفاعل الرجيـل  الناجم polarization)) سـتاطاباألللرجـل فـي العمـل، لمـا تشـمل 

تشيويه  إليى األعميالبميل الرجيال المهيمنيين فيي من مية المرتبط ( assimila)ء، والـذوبان غيـر النسـا

 .حتـى تتطابق مع نعوت معممة مرتبطة بهن المرأةصفات 

لمعوقيات ي للميرأة المصيرية مين ناحيية ااالقتصيادالتمليين  ]2009صيار وشيحاته، [نياقش ليل مين لما 

 المييرأةألييدا علييى عييدم وجييود تاييدير لييدور حيييث ، جتماعيييةاالالتنشييئة والحلييول، وأن ميين أهييم المعوقييات 

وال يتم تاييمه أو  ،األساسينه دورها أعلـى  إليهنه ين ر أطفال، حيث األجتماعي من رعاية ل سرة واأل

عدم قيدرة سيوق العميل أو  إلى ضافةباإل .حصاءاتاإلأو فـي  االقتصاديةعتبـار مـن الناحيـة االأخذه في 

فيي بعيض  –وقيدرتها ومسيتوى تعليمهيا  المرأةمر الذي يعلس فجوة بين رغبـة األرأة، بطء استيعابه للم

 وبين مشارلتها الفعلية في سـوق العمـل. –حيان األ

 ،سيوق العميل إليى الميرأةن تحد من هذا المعوق أميام انطيئق أحدى الحلول التي يملن إوطرح الباحاان 

نه على الرغم من رفض اللاير أالمساعدة، فيرى  ماعيةاالجتوذلك من خئل التوسع في توفير الخدمات 

عبيياء األعتييراف بييأن ميين أهييم المعوقييات أمامهييـا للمشييارلة فييي سييوق العمييل هييي قضييية اإلميين السيييدات 

عبيياء األزيييادة  ن إغفييالإنييه ال يملييإال ، المييرأةالتييي تاييوم بهييا  االجتماعيييةدوار األوتعييدد  ،االجتماعييية

ارتفياع  إليى ضيافةباإلطفيـال، األن اقتصاد الرعايا ل سيـرة ولبيـار اليـسن وأ، واالجتماعيةليات والمسؤو

، وليذلك ن يرة تللفة الخدمات المساعدة وعدم المشارلة الفاعلة من قبل الرجل أو الـزو  بـصفة خاصـة

الذي ال يملن التاصير فيه، ف ن لـل ذليـك وفيي  األساسيمور هي دورها األن هذه المجتمع للمرأة على أ

وهو ميا ياتضيي ضيرورة تيوفير الخيدمات  المرأة.قيد الوقت أو فار الوقت يعتبر معوق رئيسي أمام   ل

جيودة عاليية مايل سيرة بشيلل لبيير وبتللفية رمزيية واألالمسياعدة أو ميا يطليق علييه خيدمات  االجتماعية

ايديم الرعاييا طفال ولبار السن، التوسـع في تاألرعاية ن مبلرة، دور التوسع في إنشاء الحضانات من س

 .الصحية
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الصييحفية  المييرأةمعرفيية وتحديييد أهييم المشييلئت التييي تواجههييا  إلييىهييدفت  ]2003تفاحيية، [فييي دراسيية 

 ، ، والمهنييية والنفسيييةاالقتصييادية، واالجتماعييية: مجيياالتردنييية فييي الاألالعامليية فييي الصييحف اليومييية 

هيا، وعئقية بعيض المتغييرات فيي سباب التي تعيق وتتحلم ببعض المشلئت من وجهية ن راألومعرفة 

 57الصحفية. ومن أجل ذلك وزعت استبانة على ) المرأةفي عمل  أهميةعدد من المشلئت التي تشلل 

هيي صيحف )الدسيتور، واليرأي، والجيوردان  ،صحفية( شللت مجتمع الدراسة في خمسة صيحف يوميية

لدراسة أن أهيم المشيلئت التيي تواجيه ا إليهسواق ساباا ( ومن أهم ما خلصت األتايمز، والعرب اليوم، و

، محدوديية جتماعي تمالت في صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والمهنييةاألالصحفية في الجانب  المرأة

الوالدة، والتفلير بترك العميل بسيبب اليزوا ، وإنجياب  إجازة، وقصر االجتماعيةالعاملة  المرأةعئقات 

هتميام بشيلاوي العيامئت، وعيدم األوسائل التبريد والتلييف، وعدم طفال. وفي المجال المهني: نا  األ

وأن أهييم  .طفييالاألهتميام بييرأي العامليية فييي اتخيياذ الاييرارات، وعيدم تييوفر دور حضييانة لافييية لرعاييية األ

تمالت بعدم تناسب الراتب مع الجهد المبيذول،  ،ياالقتصادفي الجانب  المرأةالمشلئت التي تعاني منها 

ن بيأنهن إلييهالعديد من المعياات التي حالت دون التادم المهني للصحفيات، أبرزها الن يرة  ولذلك وجود

 .لفاءة وقدرة من الرجال أقل

الصيعوبات التيي "دراسية بعنيوان  ]2005جبير، [أما على مستوى المجتمع الفلسطيني فاد قدمت الباحاة 

هدفت هذه الدراسة ، "ات شمال الضفة الغربيةالفلسطينية العاملة في الاطاع العام في محاف  المرأةتواجه 

الفلسيـطينية العاملية فيي الاطياع العيام فيي محاف يات  الميرأةدرجة الصعوبات التي تواجههـا  إلىالتعرف 

 مجيياالتفييـي الللرم، وطوبيياس، وقلايلييية، وسييلفيت(، شييمال الضييـفة الغربيييـة )نييـابلس، وجنييـين، وطييـو

داريية، والصيعوبات السياسيية، والصيعوبات اإلسيـرية، والصيعوبات األو االجتماعييةالصـعوبات تيـة: األ

وتيزداد  ،وترى الباحاة أنه ال تزال هناك معوقات جدية تواجه قيام النساء بدورهن في المجتمع .الاانونية

. وت هيير بشييلل الفييت للن يير فييي االجتماعييية مجيياالتحييدة المعوقييات التييي تاييف فييي وجييه النسيياء فييي ال

والمتواصييلة للخصييوبة، وانخفيياض سيين الييزوا ، وغييياب ن ييام اجتميياعي لرعاييية  المعييدالت المرتفعيية

لبر من حياتهن لإلنجاب وللمهيام األقيام النساء بتلريس الجزء  إلىمر الذي يؤدي األطفال والمسنين، األ

ي سرة، مما يسلب اللاير منهن الادرة على المشارلة الفعالة في بياقاألالتي ترافاه من مسؤوليات البيت و

حوال الشخصية من حيث قدرة األالمتعلاة بمسائل  تلك االجتماعيةنشاطات المجتمع. ومن أهم المعوقات 

 سرة. األختيار والحرلة، وعئقة ذلك باإلالنساء على 

حاة بضرورة اهتميام المسيؤولين توصي البا ،االجتماعيةبناء على نتائم الصعوبات الاانونية والسياسية و

ن بتفعيل اليدور اليذي يجيب أن لفلسطينية، من خئل قيام المسؤولون التربويوة األلمرألبر  أهميةعطاء ب 

وتفعييل  االقتصاديةالذي يتمال في تطوير شخصية الفتاة عبر المشارلة في الحياة  ،يلعبه الن ام التربوي
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 أهمية، واجراء تعديئت على المناهم الفلسطينية أهميةدور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها، و

نشاء تن يم المبادرة إل أهميةودورها، ولذلك  المرأةاتخاذ السلطة اجراءات من شأنها أن تعزز من ملانة 

في موضوع الحميل واليوالدة  المرأةهتمام بخصوصية اإلولذلك  .والمطالبة بحاوقها المرأةمهني لحماية 

ا. وليذلك مراعياة عايد اليدورات فيي هتميام بتطويرهيا مهنيياإلفيي عيدم  سيببا  وعدم جعليه  ،ورعاية الطفل

قتصيار الترشييو لليدورات يع حضيورها وتطيوير قيدراتها، وعيدم إبحييث تسيتط أميالن قريبية مين سيلنها

 .الخارجية على الرجال دون النساء

اتجاهيات طلبية الجامعيات الفلسيطينية نحيو عميل  هدفت إليى التعيرف عليى ]2003حمايل، [دراسة في و

تبعيا   الميرأةالفيروق فيي اتجاهيات الطلبية فيي الجامعيات الفلسيطينية نحيو عميل تحدييد  إلى إضافة ،المرأة

سيرة، والمسيتوى األ أفيرادقامية، وعيدد األب، ومليان األم، وعميل األلمتغيرات الجينس، واللليية، وعميل 

طالبيا  ( 934مين )ومن أجل ذلك طبات استبانة على عينة دراسية ملونية  لاديمي.األوالمعدل الدراسي، 

لانت إيجابية،  المرأةأن اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو عمل  إلى. وقد توصلت الدراسة وطالبة

وليذلك أ هيرت وجييود فيروق ذات دالليية إحصيائية فييي اتجاهيات طلبيية الجامعيات الفلسييطينية نحيو عمييل 

والمسيتوى سرة األ أفرادقامة، وعدد األب، وملان األم، وعمل األتعزى لمتغيرات الجنس، وعمل  المرأة

فيي المجتميع مين ضيمن  الميرأةأوصت الدراسة بضرورة إدخال ميادة  لاديمي. لمااألالدراسي، والمعدل 

مهات العامئت األهتمام برعاية اإلولذلك سري، األجبارية مع الترليز على المجال األمتطلبات الجامعة 

 .ومساعدتهن على التمتع بالصحة النفسية

اتجاهات دراسة حول  ]1993علي، [قدمت  المرأةوالشباب حول عمالة  خر لرأي الطلبةوفي استطئع ؛

هييدفت  ،(دراسيية ميدانييية نفييذت علييى طلبيية جييامعتي دمشييق والبعييث) المييرأةالشييباب الجييامعي نحييو عمييل 

، وتيأاير الميرأةمعرفة اتجاهات طئب السنة الرابعة في جامعتي دمشيق والبعيث نحيو عميل  إلىالدراسة 

، حضير ي وبالبيئية الجغرافييةاالقتصيادسية وإنسانية وعئقة اتجاهاتهم بالمسيتوى نوع الدراسة علوم أسا

مجموعة من النتائم  إلىتوصلت الدراسة البحث على المنهم الوصفي التحليلي، وقد عتمد وريف. حيث ا

 :أهمها

  عينيية أبنيياء المدينيية ألايير إيجابييية قياسييا  باتجاهييات أبنيياء عينيية الريييف نحييو عمييل أفييراداتجاهييات 

 .المرأة

  ة نحيو عميل األساسييعينية العليوم  أفيرادنسيانية ألاير إيجابيية مين األعينية العليوم  أفراداتجاهات

 .المرأة

  المنزلية األعمالعلى الموازنة بين العمل و المرأةاتجاهات الذلور ألار سلبية بخصو  قدرة. 
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  اليذين  فيراداألاتجاهيات العينة من الذين تميارس أمهياتهم عميئ  ألاير إيجابيية مين  أفراداتجاهات

 .ينتمون ألمهات غير عامئت

  ناوية لمدارس البنيات أو األداخل المؤسسات  المرأةلم يؤيدن تاييد أو حصر عمل  اإلناثغالبية

 .التمريض

صعوبة  العربية العاملة في المرأةالمشلئت والصعوبات التي تواجه  ]2001سعد الدين،[ دراسة تلخ 

بناء ورعاية األسرة لزوجة مسـؤولة عـن تربية األار  البيت ومسؤوليتها داخل التوفيق ما بين عملها خ

التربيية ، والجديدة األعمالالعادات والتااليد التي قد تاف حائئ  دون قيامها ببعض و ،البيت إدارةالزو  و

 واسيتيعابهم سيرةاأل أفيرادعدم فهم اليزو  أو و، بداع وإبراز المواهباإلالمبنية على الخجل، قد تالل من 

عيدم تلفيل اليدول ، أو تأديتيه عليى أفضيل وجيهلل عابة أمام انخراطها في العمل ، يشالمرأةلطبيعة عمل 

الن يرة ، وم مشتتة الذهن بين عملهيا وأطفالهيااألالعاملة، يجعل  المرأةبتوفير دور رعاية مناسبة ألطفال 

الرجل دائما  ألفأ وأقدر على السيداد فيي ليل في لاير من المجتمعات العربية، وأن  المرأةالدونية لادرات 

 موقع.

دراسية حالية  الميرأةهليية فيي تمليين األور الجمعييات د حيول ]2008عبيد اللطييف،[لباحث وفي دراسة ل

 الميرأةهلية فيي تمليين األدور الجمعيات  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة ، المرأةلجمعية نهوض وتنمية 

ة فيي تحاييق التنميية المسيتدامة، وذليك مين خيئل دراسية حالية إلحيـدى باعتبارهـا إحيـدى الميداخل الهامي

 الميرأةوالتيي رليزت اهتمامهيا بتمليـين الفروع في بعض المحاف يات، هلية المرلزية ذات األالجمعيـات 

أن  إلى. وتوصـلت الدراسة المصـرية المرأةة نهوض وتنميـة وهي جمعي ،المعيلة في المناطق العشوائية

نتايال مين المسياعدة اإلحسيان واإلجتماعي الايائم عليى البير واإلوزت المفهوم التاليدي للعمل الجمعية تجا

 الميرأةبصيفة عامية و الميرأةتملين  إلىالتنمية في إطار من ومة متلاملة من البرامم الهادفة  إلىالمؤقتة 

 .المعيلة في المناطق العشوائية بصفة خاصة

 ]2007السمالوطي،[قدم  ،المرأةحلومية لمسيرة الغير ؤسسات ى ضرورة دعم المجتمع والمعل وتأليدا  

التعييرف علييى واقييع دور  إلييىهييدفت الدراسيية  "،المييرأةهلييية فييي تملييين األدور الجمعيييات "بحاييا بعنييوان 

وحجييم  ،هلييية والنسييائيةاأل، ميين حيييث حجييم الجمعيييات المييرأةهلييية فييي مصيير تجيياه تملييين األالجمعيييات 

، ولانيـت الدراسية المينهم الوصيفي التحليليـيهليـة المختلفة. استخدمت األات فـي الجمعيـ المرأةمشارلة 

هليية فيي األأهمها: ضعف دور الجمعييات  ،عدد من النتائم إلىوتوصلت الدراسة  ،أداة الدراسـة اسـتبانة

قلـة و، المرأةهتمام بتن يم البرامم والخدمات التي تستهدف خدمة اإلومشارلتها، قلة  المرأةتملين دعم و

جتماعي والسياسي المحيط بما يحاق اإلبالسياق  المرأةهلية لتنمية وعي األالبرامم التي تادمها الجمعيات 

 تملينها.
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 طار النظرياإل 2.2

خرى من حييث الميوروث الاايافي والبنيية األعن المجتمعات العربية  ال يختلف المجتمع الفلسطيني لايرا  

وميييدى مشيييارلتها فيييي الحيييياة الفلسيييطينية،  الميييرأةرؤيييية وضيييع ، وال يملييين االقتصييياديةو االجتماعيييية

فيي  مين خيئل الغيو  عميايا  إال والعامة وفيي مواقيع صينع الايرار وتاليد المناصيب العامية،  االقتصادية

 .ال روف المجتمعية التي تحيط بها

 المتعلمة المرأةتحكم في عمالة المتغيرات التي ت 2.2.1

مييرأة المتعلمية فيي سييوق لن هنياك محييددات مشيترلة لمشيارلة اأ ،ةلواضيو مين مراجعية أدبيييات الدراسيا

 الميرأةهييل والتيدريب التيي تتلااهيا والتأ لمسيتويات التعلييم ،والتي رلزت عليها غالبية الدراسات ،العمل

وتمرليز فير  العميل بشيلل  ،للدولية االقتصياديةوضياع األ إليى إضيافةلخيوض مجيال العميل،  استعدادا  

لبر للجنسين على حد األفضل واألالمنتعش والفر   االقتصادبيرة والعواصم حيث ساسي في المدن اللأ

 في سوق العمل. المرأةهم المحددات لمشارلة وفيما يأتي عرض أل سواء.

 كاديمياألالمؤهالت العلمية والمستوى . 1

ة لتلبيي احتياجيات عداد اللفياءات البشيرية المدربيإ تدريب والتعليم المهني والتانيأهداف الهم يعتبر أحد أ

ايير النجياح لهيذه المؤسسيات يتماييل حيد معيولوييات والخطيط الوطنيية. لييذلك في ن أاألسيوق العميل ضيمن 

ن تيوفير فير  التعلييم و التيدريب وإقريبية منهيا.  مجياالتو أفي مجال التخصصيات  نيجيخرالتشغيل ب

عهن الخاصية، للنهيا ميا زاليت نشياء مشياريإأميامهن لإللتحياق بسيوق العميل والمهني للفتيات فتو المجال 

 ي الاائم تزداد صعوبة.االقتصادوفي  ل الوضع  ،محدودة

على نسيب  اايلةزالت تلاي ب ئلها الجتماعي الاالئمة على أساس النوع أن الفجوة الاا إلىتشير البيانات 

علييم اليذلور لت مجياالتالتيي تعتبير بماابية  ،صيات المهنييةفي المرحلة الاانويية عليى التخص اإلناثإقبال 

 ،للتخصي  الصيناعي (%7.4)بامتياز، ال سيما الصناعي والزراعيي منهيا، فايد بلغيت نسيبة التحياقهن 

 للذلور. (%91.1)و (%92.6)للتخص  الزراعي، ماابل  (%8.9)و

لاير قبيوال مين األفيي التخصصيات المهنيية  اإلنياثتمرليز  إليىرقام الواردة أعئه األبالماابل تشير ذات 

عليى  (%41.1)و (%53) إليىيليه التجاري بنسيب وصيلت  ،مال التخص  الشرعي ،عيةناحية مجتم
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، ميين (%5.9)بيالتعليم والتيدريب المهنيي والتانيي ال تتجياوز  ينالتيوالي. علميا بيأن نسيبة الطلبية الملتحاي

 7(. 2009/ 2008عام للئناث   %3.6للذلور و %8.4مجموع طلبة المرحلة الاانوية )

رهيا وفيق ميا ينسيجم ميع الن يرة المجتمعيية، اوضل التخصصات المهنية المرتبطة بأدونرى أن اإلناث تف

ؤهلهييا أن تلييون مابوليية فييي المجتمييع، لمييال تعليمهييا الجييامعي فييي تخصصييات تلهييا إلوبالتييالي هييذا يؤه

يعيود و واستلمال تدريبها المهنيي فيي المهين التاليديية لالخياطية والتطرييز والتجمييل والتصينيع الغيذائي.

تاوم به الفتيات أو النساء مين مهميات تاليديية ملاياة  لماابة امتداد بماأن هذه التخصصات تعتبر  إلى، ذلك

طار التاليدي المنوط اإلحسب توقعات المجتمع الذلوري الذي يصعب عليه رؤيتهن خار   ،على عاتاهن

على قاعدة التوفيق  أو إجبارهن على اختيار مال هلذا تخصصات جاء اإلناثبهن. ناهيك عن أن اختيار 

مة مئئهن التي تعتبر ألار في الم تحديدا   ،نتاجية لدى دخولهن سوق العملاإلنجابية واإلأدوراهن  ينما ب

ئمية للاييام ئجيازات ألاير ماإلو أقيلابيية، لمهنية التعلييم حييث عيدد سياعات العميل نجاإلدوراهن أللهن و

ع اليذلور عليى التخصصيات الصيناعية والتجاريية بالماابيل، يتيوز .ابية عليى ألميل وجيهنجاإلبأدوارهن 

رفيية لالنجيارة، الح المهينابل لدخول سوق العمل من أوسيع أبوابيه فيي المستوالزراعية التي تؤهلهم في 

 .دارةاإلسبة ولمحادادة واالحو

 . الخصائص الشخصية للمرأة2 

 ئة العمريةالف 

وعلييى  ،لالصييحة والاييوة والنشيياط ،مانيةنسييان علييى اللاييير ميين الخصييائ  الجسييتييؤار الفئيية العمرييية لإل

لاديمي بعيدد األلاديمية والخبرات والمهارات لديه، حيث يرتبط مستواه التعليمي وتحصيله األخصائصه 

ميا . أهيذا مين ناحيية العيرض ،اإليهتلااها وبالتالي على المرحلة العمرية التي ينتمي سنوات التعليم التي ي

ة محيددة للمرشيحين لتليك عئنات التو يف يضع فئة عمرييلاير من إالطلب فان المشغلين في  من ناحية

ا إليهيتأاير المرحلة العمريية التيي تنتميي  إلىلان البد من التطرق  ،وعليه الو يفة لأحد شروط الترشو.

 على فرصة مشارلتها في سوق العمل. المرأة

بة مشييارلة فييي الاييوى علييى نسيي، أن أ(2016)أ هييرت نتييائم الجهيياز المرلييزي لإلحصيياء الفلسييطيني  

ة يليهييا الفئيية العمرييي ،نيياثلإل (%31.6)بنسييبة  (،34-25)ئيية العمرييية لانييت للف (2016)العامليية للعييام 

، ليذا نياثلإل (%12.4)فبلغيت نسيبتها  (،24-15)الفئية العمريية  ا  أخيرو، (%24.9)بنسبة  (35-44)

ربما لما تتمتع به هيذه  ،ر  العمللار قدرة على لسب فاألهي  (34-25)ن المرحلة العمرية ما بين ف 

                                                           
 ."2010ني، "الجهاز المرلزي لإلحصاء الفلسطي 7
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التسياب  إليى إضيافة ،وخبيرة عمليية جييدة باب المتمالة في مستوى تعليم عيالالفئة من سمات مرحلة الش

 وصحة جسمية سليمة. مهارات مختلفة، 

 مكان السكن 

تترلز الو ائف والمؤسسات الحلوميية وغيير حلوميية فيي الميدن الرئيسية، خاصية فيي محاف ية رام هللا 

سرائيلية المعياة، وغياب شبلة مواصئت عامة، والعادات والتااليد اإللبيرة. وفي  ل وجود الحواجز وا

تفضل النساء العمل في ملان قريب  ،أمالن بعيدة عن ملان السلن إلىنتاال اإلعلى  المرأةالتي ال تشجع 

 من المنزل، لذلك فر  العمل المتوفرة للنساء قليلة.

الملحية، هيي توجيه  االقتصياديةوالحاجية  ،عيد مليان العميلات الحدياة التي سيببها ب  شلالياإللما أن إحدى 

ميين عييدم شييرعية  علييى الييرغمبعييض النسيياء فييي بعييض المحاف ييات للعمييل فييي المسييتوطنات الاريبيية، 

 ،جانيب المخياطر المجتمعيية إليىالمستوطنات والعمل فيها لونيه يضير بالاضيية الفلسيطينية بشيلل عيام، 

وانعدام فر   ،مر الذي يدل على قلة الحيلةاألحيان، األذي يصاحب عملهن في العديد من ستغئل الاإلو

  الملحة. االقتصاديةوالحاجة  ،العمل

أجراها البنك الدولي حول وسائل النال في إطار خطة العمل المعنية بالمساواة بين  لشفت ائث دراسات

لمغيرب، والضيفة الغربيية، والمنياطق الريفيية ا -فيي اليدار البيضياء ، (2010و 2008)لعامي الجنسين 

وتواجه عابات ألبر في تنائتها ماارنية بالرجيال.  ،تتحمل تلاليف أعلى المرأةوالحضرية في اليمن، أن 

ساء في هذه المناطق عليى نحيو لياف. أن شبلات النال ال تلبي احتياجات الن إلىوخلصت هذه الدراسات 

رصيفة، وإضياءة الشيوارع، وزييادة األاضحة للنال العام، وإصيئح توفير جداول مواعيد و وأنه في حال

 .نتايالاإلقيدرتهن عليى الحرلية والسيئمة أانياء ت وأمالن عبور المشياة، أن تحسين عدد محطات الحافئ

أن محدوديية طيرق ومسيارات النايل أو إال وسائل النال العيام ألاير مين الرجيل،  المرأةوعادة ما تستخدم 

أن النسياء يينفان  النال العام تشلل قيدا  على أسيلوب حيياتهن. وتفييد هيذه الدراسيات جداول مواعيد حرلة

ألار من الرجال على المواصئت في الضفة الغربية والمناطق الحضيرية بياليمن فيي  يل  (15-20%)

لما  السائدة في مجتمعاتهن، ناهيك عما يتحملن من واجبات والتزامات عائلية. االجتماعيةالايود الااافية و

 .لبيرة، والسيما حين يسافرن مع أطفالهن أهميةأنهن يولين السئمة والن افة في وسائل المواصئت 

سيرة اللاييرة خيار  سياعات األمتعددة، فهن يعملن خيار  المنيزل لتلبيية احتياجيات  وتلعب النساء أدوارا  

وهيذا يعنيي أن وألطفالهن،  تعليم والصحة ألنفسهنالحصول على خدمات ال إلىالتنال المعتادة، ويحتجن 

بالبنييك الييدولي، التييي  لمييا تييرى لميييس الجنيييدي، المعاونيية الفنييية سيياباا   ،لييديهن "وسيييلة مختلفيية لئنتاييال"

 .أدارت الدراستين الخاصتين بالضفة الغربية واليمن
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ة: وفي هذا الصيدد، يايول إبيراهيم دجياني، أخصيائي أول العملييات اليذي قياد الدراسية فيي الضيفة الغربيي

"، الميرأةسباب الرئيسية النخفاض حجم عمالة األأحد  ،أمالن العمل إلى"تمال عدم الادرة على الوصول 

أميالن  إليىوالماصود بعدم الادرة على الوصول هنيا هيو عيدم تيوفر وسييلة سيهلة لئنتايال مين منيازلهن 

 .العمل والعودة

ووسيائل نايل غيير مؤليدة قيد تنطيوي عليى  ،ةرحلية انتايال طويلي العاملة هنا يومييا   المرأةعادة ما تواجه 

جيرة التيي األالحيافئت أو سييارات  وهى أساسا  لوسائل أو استخدام ألار من مرلبة، التبديل بين مختلف ا

ذليك،  إليى ضيافةباإلالجهات التي ياصدونها.  إلىوالتي نادرا  ما تحمل الناس مباشرة  ،تتم المشارلة فيها

 .غير المابول ل مهات العامئت أخيرزيد من التقد تتسبب نااط التفتيش في الم

  للمرأة الجتماعيةالحالة 

أو  ، سييواء برغبتهيياالعربييية فييي اللاييير ميين ميييادين الحييياة العاميية المييرأةرغييم ارتفيياع معييدالت مشييارلة 

أن العادات والتااليد العربية مازالت تصر عليى أن دور إال أوالسياسية،  االقتصاديةبضغط من ال روف 

، و أن دور الرجيل هيو العميل خيار  المنيزل و إعالية أسيرته. هو أن تلون زوجة و أميا   األساسي مرأةال

صلية الراسخة للحياة األألنه يخر  عن النماذ   ،على أنه تحد للمجتمع المرأةعمل  إلىين ر اللايرون و

سيري األجتمياع اإلعليم على الايم و المعتادات التي تساندها. و قيد أدى الترلييز فيي دراسيات سرية، واأل

 العاملة و التضخيم في ؛اار عملها خار  المنزل و نتائجه. المرأةتوجه دائم نحو دراسة  إلى

المتزوجيية العامليية وتعييدد مسييؤولياتها ال  المييرأةجتميياعي الييذي تاييوم بييه االأن الييدور  ونويييرى اللاييير

 ،ضيغوط التيي تاابلهيا داخيل العميليساعدها لايرا على أن تتفرغ لشؤون بيتهيا وأوالدهيا، هيذا بخيئف ال

وهي ضغوط ال يملنها أن تتخل  من تأايرها على منزلها ومما يترتب علييه اضيطراب حياتهيا العائليية 

العربية صيراعا  المرأةتخوض  من سعادة زوجية، لذا إليهوفادانها الادرة على التليف وتحايق ما تصبو 

هنياك صيراع و ،اة والايم الجديدة التيي تعليي مين شيأنهافهناك الصراع بين الايم المورومتعدد الجوانب، 

دوار بعد مشارلتها فيي العميل بينميا األإعادة توزيع  إلى المرأةبحيث تسعى ، أيضا  سرة األدوار داخل األ

 يتمسك الرجال بملاسبهم التاليدية.

 الجتماعيةالتنشئة  .3

ترليز عليى أن دور النسياء ينحصير فيي التيي  االجتماعييةال يزال المجتمع الفلسطيني يخضيع للمورايات 

عنيد  الميرأةن الواجبيات المنزليية ال تيزال مين مهيام . ويملين الايول أأميور البييت إدارةنجيابي واإلالدور 

عبياء المنزليية عليى األعدم استعداد اللايير مين الرجيال لتخفييف  إلىسر، ويعود السبب في ذلك األمع م 
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ذليك  إليى إضيافة السياباة. االجتماعييةوراوهيا عين الترليبية لتصورات قديمة وتااليد محاف ية ، زوجاتهم

أن يايوم الرجيال بيبعض الواجبيات المنزليية ألسيباب عيام، و بشيلل الميرأةترفض نسبة من الرجال عميل 

 الميرأةوال تتطابق مع تصوراتهم. وهذا ما ياف عائاا  امام طموح  ،نها تحط من شأنهمأيعتبرها بعضهم ب

 إليىمشيوارها المهنيي. ويجبير هيذا الوضيع نسياء عدييدات يطمحين للوصيول  لتحايق إنجازات أعليى فيي

مرين مملن األالتوفيق بين فطفال أو المشوار المهني. األسرة واأل ار بين أمرين:ختياإلمرالز عالية على 

، ألن نسيبة عاليية مين الرجيال غيير مسيتعدة لتحميل مسيؤولية الاييام الميرأةللنه يتحاق عادة على حسياب 

طفيال، ميع أن األواجبات المنزلية. وي علل ذلك غالبا  بيأن الرجيل ليسيت لدييه اللفياءة عليى تربيية ببعض ال

. وتعيد التاالييد الرافضية لعميل راد ذليك حايا  ب قيادر عليى رعايية أطفاليه إن أاألتجارب عدييدة أابتيت أن 

 الميرأةئل دور سيباب الرئيسيية الضيمحاألمن  ،وانخفاض فر  العمل ،وارتفاع نسبة الوالدات ،المرأة

  في أسواق العمل.

صيورة تاليديية يحملهيا . إن اللايرمن النساء العربيات قيد يجيدن أنفسيهن الييوم فيي صيراع ميع صيورتين

بلية صيورة واقعيية ومسيتا، وفيي فليك رجيولي في الااافة التاليدية تيدور دائميا   المرأةف ،التراث و الماضي

  .تعلسها حياة النساء اليومية

ميع ميا يتوقعيه  التي تعيشها اللايرات من النساء نتيجية الختيياراتهن التيي قيد تتعيارض أحيانيا  إن المعاناة 

وإنما بسبب أن الااافة والتاالييد العربيية قيد رسيمت  ،منهن المجتمع، ليست في الحاياة نتيجة ذنب اقترفنه

لتواليب التغييرات  محددة للرجال والنسياء منيذ سينوات طويلية، و ليم تينجو بعيد فيي تطيوير نفسيها أدوارا  

أن  الميرأة. فمن حق لل إنسان بما في ذليك األخيرةالسريعة التي شهدتها العاود  االقتصاديةو االجتماعية

ويمنحيه درجية ألبير مين الشيعور بتحاييق اليذات. وبنياء  ،يعيش حياته بالشلل اليذي يسيتجيب الحتياجاتيه

عي بضرورة تاديم الخدمات والتسيهيئت ي مجتميتطلب وع المرأةف ن تشجيع التوازن بين دوري  ،عليه

لمجتمييع اسييرة واألمرلزهييا داخييل و المييرأة أهميييةالئزمية للمييرأة، ضييمن ن ييام مطييور لممارسيية العميل و

 .يجعل مسألة تاديم السند والدعم الئزمين ضرورة حتمية

  العمل إلىللخروج  المرأةدوافع 

ض تحايق اللاير من مطاليب الحيياة المسيتجدة، ربغ المرأةمور التي تفلر بها األمن أوليات العمل أصبو 

ول هيو رعايتهيا األ الميرأةمر ليم يلين منتشيرا  مين قبيل بصيورة لبييرة، إذ ليان عميل األفي حين أن هذا 

لضرورة قصوى تلبية إال ألوالدها وشؤون بيتها، هذه الو يفة الفطرية، وأما عملها خار  البيت فلم يلن 

لعييام  حيييث تشييير بيانييات مسييو الاييوى العامليية ،فييي  ييل غييياب المعيييلسييرة المتزايييدة أو األالحتياجييات 

سيرة التيي األوغالبا  ما يليون حجيم  ،سر ترأسها إناث في فلسطيناألمن  (،%10.6)أن  إلى ،(2014)
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وسيط ماارنية  بتم أفيراد 3ترأسيها انايى سرة التيي تاألنسبيا ، حيث بلغ متوسط حجم  ا  تترأسها أناى صغير

 .نتيجة لوفاة الزو  أو لهجرتهما يلون غالبا   ،سر التي يترأسها ذلر في فلسطين ل أفراد 5ماداره 

، خاصية بعيد التخير  مين الميرأةأما اليوم فلم يعد العمل مجرد مسألة عول بل أصيبو مين أولوييات حيياة 

 الجامعة، وألن هدف الخرو  للعمل والغاية منه تغيرت بتغيير اليزمن، في ن النسياء العيامئت أصيبحن ال

 .االجتماعيةيستغنين عنه أبدا ، ألنه وسيلة لتحايق الذات، ولسب المال، وتوسيع نطاق العئقات 

للعميل مايل، اإلحسياس  الميرأةوقد توجيد أسيباب أخيرى غيير مباشيرة أو أسيباب اانويية تسيتدعي خيرو  

التليوين المهنيي، قد أخذت قسطا عاليا من الدراسة و المرأةخاصة وإذا لانت  بالملل والل بة داخل البيت،

والد قد حد من ؛مالها في تحايق طموحاتها في أن تليون مدرسية أو مهندسية األفترى أن الزوا  وإنجاب 

وعليى الييرغم مين عييدم حاجتهيا المادييية تسيعى للبحييث عين عمييل تفجير بييه طاقاتهييا أو طبيبية أو مو فيية، 

ولبناء شخصيية مسيتالة معتميدة  ،يةمن ناح فادة المجمتع، وتستغل شهاداتها وتحصيلها العلمي إلالملمونة

 سرة معا.األعلى نفسها ومؤارة ببناء المجمتمع و

خير سيرة ليدخل ؛األهيي حاجية والبيرة عن غيرها من المدن، رام هللا  دينتيالخصوصية التي تتمتع بها م

 برا  سعار. فتجد نفسك مجاألوارتفاع معدالت  ،الرتفاع مستوى المعيشة فيها ن را   ،باألجانب دخل  إلى

للعمييل ومسيياندة الرجييل.  المييرأةممييا ييدفع  ،بالرفاهييية والمسيتوى المعيشييي العييالي اآلخييرينة اعليى مجييار

 االجتماعيةاذ اضطر لنال حياته  والبيرة، ت العاملين فيها من غير سلان رام هللااالفي ح ويبدو هذه جليا  

من  صاريف الحياة المرتفعة نسبيا  لدخل مساعد لسد م المرأةمور يجدون الحل في عمل األولتسيير  ،هنا

وهيذا ميا يزييد نسيبة النسياء فيي الايوى  ،طفال والترفييه وغييرهاألوتعليم ، والمواصئت، ايجار العاارات

قوييا  اقتصياديا  خيار  البييت أصيبو يشيلل دعميا  الميرأةالباحاة عن عمل. فمما مما ال شيك فييه أن عميل 

 لبيت. للعمل خار  ا المرأةواعي خرو  وهو واحد من د ،ل سرة، في  ل غئء المعيشة

 للبلد القتصادية نواحي. ال4

ف  الاطيياع الخييا  وتضييرر ييع  التييي لييم تييراع الخصوصييية  االقتصيياديةحييتئل والسياسييات اإلبسييبب  هض 

لاطاع الزراعة، ماابيل ترليز ول هذه السياسات دعم قطاعات مهمة، حتئل، ولم تحااإلالفلسطينية تحت 

في العمل في هذا الاطياع الحييوي المهيم والمهميش، إذ تبليغ نسيبة النسياء العيامئت فييه العديد من النساء 

 ي وصيغره،االقتصيادضيعف الاطياع   إليى. لما يعياني المنيتم المحليي مين قلية اليدعم، ميا أدى (21%)

وبالتالي قلة فر  العميل بشيلل عيام، وضيعف اسيتيعاب العمالية، والترلييز عليى الرجيل باعتبياره ألاير 

 ل سرة.  األساسيلونه المعيل  أهمية
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، فهنياك االقتصيادب الميرأةوعئقتهيا بمشيارلة  ،عيامالفلسطينية بشلل  االقتصاديةياسة أما فيما يتعلق بالس

في سوق العمل، لما أن حجم الضغوطات  المرأةعدم انسجام على المدى البعيد، إذ لم يتو المجال إلقحام 

جيور األولوييات، عيدا عين التميييز فيي األليس على سلم  أةالمرعلى سوق العمل جعلت موضوع إشراك 

نطبييياع ليييدى اصيييحاب العميييل بيييأن تو ييييف النسييياء، خاصييية المتزوجيييات، غيييير مجيييد  مييين الناحيييية اإلو

 االقتصاديةلما أدى غياب قانون ملزم في  ل الحالة  نجابي.اإلبدورها  المرأةنتيجة ارتباط  ،االقتصادية

عيدم المسياواة عتراض على األالعاملة على  المرأةعدم قدرة  إلىلفلسطيني المتردية التي يعيشها الشعب ا

سيتغناء عنهيا دون أي اإلمليان اإلمن الن  الصيريو لايانون العميل، ألنيه ب على الرغم، ائ  جور ماألفي 

 إشلالية.

حيث  ،ة فيهابشأن اقتصاد المدينة ونسب العمال والبيرة رام هللا دينتيعما سبق في م مر قليئ  األقد يختلف 

تمال المدينة قبلة للباحاين عن العمل من ليل منياطق الضيفة الغربيية، ليون أن مع يم المؤسسيات العامية 

فيي فلسيطين اليراغبين فيي إنشياء  األعمياللرجيال  هلية تنتشر فيها، لميا أنهيا باتيت مرليزا  األوالخاصة و

 .مشاريع تجارية واستامارية

ضيييخم الماييير اليييرئيس أل فهيييي ،مييين أهيييم الميييدن الفلسيييطينيية علتهييياملانييية سياسيييية ج تينوبيييات للميييدين 

وغيرهيا مين ، والبليديات، سات الحلومييةسالوزارات والمؤ إلى إضافةاالستامارات والشرلات الخاصة، 

يدي العاملية سيواء مين سيلان المدينية ام مين المهياجرين مين األالاطاعات التي تستوعب العدد اللبير من 

 مناطق الضفة الغربية.

وانخفضييت نسييبة البطاليية والفايير فيهييا ، اقتصيياديا  والبيييرة  رام هللا تيسييباب وغيرهييا نشييطت مييديناأل لهييذه

حييث تفوقيت نسيبة عمالية  ،فيي نسيب البطالية بيين النسياء خصوصا  ، ماارنة مع المدن في الضفة الغربية

 عنها في باقي مدن الضفة. والبيرة رام هللا مدينتي في المرأة
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 ( العوامل المؤارة في نسب تو يف النساء المتعلمات1.2شلل )

 تصميم الباحاة/ ن ري للدراسة ال اإلطارالمصدر: 

 

العوامل 

 الخاصة

حالة ال

 القتصادية

 للبد

التنشئة 

 الجتماعية

المؤهالت 

كاديمية األ

 والتعليم

محددات مشاركة 

المتعلمة  المرأة

 في سوق العمل

دوافع المرأة 

 للعمل

 الفئة العمرية

 الحالة الجتماعية

سري األالدعم 

 والمجتمعي

التخصص 

والمستوى 

 العلمي

 مكان السكن

التأهيل المهني 

 والتدريب

 دور المدن الكبيرة

 والعواصم

ية الطاقة األستيعاب

 لسوق العمل
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 الفصل الثالث

 وصفيالالدراسة والتحليل  يةمنهج

 جراءاتاإلالطريقة و 

ن خيئل تعرييف مينهم الدراسية، ووصيف فيي تنفييذ الدراسية، مي تيم اتباعيهيتناول هذا الفصل وصفا  مفصيئ  

(، والتأليد مين صيدقها واباتهيا، وبييان االسيتبانة) مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة

 حصائية التي استخدمت في معالجة النتائم.اإلساليب األجراءات في جمع البيانات، واإل

 

هم الوصيفي التحليليي. ويعيرف بأنيه المينهم اليذي ييدرس ومن أجل تحاييق أهيداف الدراسية تيم اسيتخدام المين

 اهرة أو حداا  أو قضية موجيودة حالييا  يملين الحصيول منهيا عليى معلوميات تجييب عين أسيئلة البحيث دون 

والذي تم من خئله وصف  اهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، وبييان العئقية دخل من الباحث فيها، ت

ايار التيي تحيداها، وهيو أحيد أشيلال األو ،تطرح حولهيا، والعملييات التيي تتضيمنها راء التياألبين ملونات و

للدراسيات وإخضياعها  ،وتحليلهيا ، ياهرة أو المشيللة، وتصينيفهاالالتحليل والتفسير العلميي المين م لوصيف 

 8.جراءات التي أجريت لتحايق أهداف الدراسةاإلوسنتناول بالتحليل  الدقياة بالفح  والتحليل.

 مجتمع وعينة الدراسة 3.1

ة، والبيالغ عيددهن رام هللا والبيير دينتيالعيامئت فيي ميدراسة من جميع النساء المتعلميات تألف مجتمع ال

، منهيا الصيحة والتعلييم، حلوميية وفيي قطاعيات متعيددةالغيير و ، في المؤسسات الحلوميية (16,500)

 9االت والهندسة.تصاالو ،والخدمات دارةاإلو

من مجتميع الدراسية واسيتهدفت الشيريحة  %2.5ة، أي بنسبة بان( است400لدراسة على )اشتملت عينة ا

قييرب لمجتمييع الدراسيية ميين النسيياء المتعلمييات بتخصصييات الاديمييية متنوعيية وفئييات عمرييية متفاوتيية األ

وقطاعيات عمييل مختلفية. تييم توزيعهييا عليى مو فييات فيي الاطيياعين الخييا  والعيام فييي محاف يية رام هللا 

 ى النحو التالي:والبيرة عل

 ، لذا(%66.1)تشلل نسبة النساء المتعلمات والعامئت في الاطاع الخا  في مدينتي رام هللا والبيرة  .1

 ،بنييك فلسييطين، ماييل علييى الاطيياع الخييا  ميين بنييوك ومييدارس وشييرلاتاسييتبانة  (250)تييم توزيييع 

                                                           
 .]2013التساؤالت في البحث العلمي، أحمد خضر،  [ 8
  (1.2الجدول ) ملحق الجداول، ان ر  9
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حمير، األمستشفى الهيئل و ،ملاتب هندسية مختلفة، ووشرلة الوطنية موبايل ،وشرلة التامين الوطنية

 .ومدرسة الزيتونة الخاصة

تم  ، لذا(%33.5)تشلل نسبة النساء المتعلمات والعامئت في الاطاع العام في مدينتي رام هللا والبيرة  .2

 ة،األساسييالبييرة ومدرسية مدرسية بنيات ابيو شيخيدم، ، مايل على الاطياع العياماستبانة  (150)توزيع 

، وغييره مين ومجميع فلسيطين الطبيي ،ووزارة الماليية ،زارة الحلم المحلييوو ،ذاعة والتلفازاألوهيئة 

 .المؤسسات الحلومية

 أسلوب وأدوات جمع البيانات 3.2

وتسيلن  ،ة متعلمة وعاملة في جامعة الايدسامرأ (30)على  (  Survey Pilotاستبانة 30 (تم توزيع 

خطياء فيي ، وتصيحيو أي أةاألساسيي االسيتبانة وذلك لاياس لفياءة ،بشلل دائمفي مدينة رام هللا او البيرة 

وبعييد مراجعيية  .سييئلة التييي يجييد المجيييب صييعوبة فييي فهمهييا أو تعبئتهييااألالنهائييية، وتجنييب  االسييتبانة

علييى الماترحييات ميين المسييتجيبين، سييئلة واعييادة صييياغتها بنيياء  األتييم تعييديل بعييض  ،سييتبانات المعبئييةاأل

عينيية  أفييرادومييدى تعيياون  ،واسييتردادها االسييتبانةلتعبئيية  للباحييث عيين الوقييت المطلييوب اوأعطييت تاييدير

وذات صيلة  ،سئلة لتلون موضوعيةاألالدارسة، مما ساعد في تادير الوقت المحدد لتعبئتها، وقد تم تاييم 

 واياة بموضوع البحث. 

العينية  دأفيرانات مين االسيتباعينة الدراسة، وبعد أن التملت عمليية تجمييع  أفرادداة على األتطبيق  تمام 

والتي خضيعت للتحلييل  ،ستبانات المستردة الصالحةاالبعد إجابتهم عليها بطرياة صحيحة، تبين أن عدد 

، (409)واسيترد منهيا  ،استبانة على عينة الدراسة (450)( استبانة، حيث تم توزيع 400حصائي: )اإل

جابية عين اإلو أ االستبانةلمال لعدم است ن را   ،استبانات (9)وتم استبعاد ، (%90.9)أي بنسبة استرداد 

 سئلة ب "محايد".األجميع 

من  ولية ذات العئقة المباشرة بموضوع الدراسةاأللأداة أساسية لجمع البيانات  االستبانةوقد تم استخدام 

 ، وذلك على النحو اآلتي:من ستة محاور االستبانةمصادرها، و تلونت 

 ( فارة.17تضمنت )، وفرادلشخصية ل البيانات ا :ولاألالمحور  .1

فيي ميدينتي رام هللا والبييرة عليى تو ييف ومشيارلة  االقتصيادو األعميالتأاير بيئية  :المحور الااني .2

 ( فارة.19وتضمنت ) النساء في سوق العمل،

صيية حصييولها علييى عمييل لاديمييية والتدريبييية للمييرأة علييى فراألتييأاير المييؤهئت  :المحييور الاالييث .3

 ( فارة.12وتضمنت )

 ( فارات.10وتضمنت ) المرأةعمالة  أهميةعلى تاييم  االجتماعيةنشئة : أار التابعالمحور الر .4

 رات.فا( 8ت )نضمتو المرأةدوافع عمل  :المحور الخامس .5
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م فيي المنيزل مين أالعاملية سيواء فيي العميل  الميرأةالصيعوبات التيي تواجههيا هيو  سادس:الالمحور  .6

 .جابة على سؤاليناألخئل 

 داةاألصدق  3.3

لر ساباا تم التحاق من صدق أداة الدراسة أوال بتوزيعها على عينية تجريبيية مين النسياء العيامئت لما ذ

مدى وضوح لغة الفايرات من حيث  االستبانةلرأي في فارات إبداء ا نهنحيث طلب م ،في جامعة الادس

أو فايرات  أي معلوميات أو تعيديئت إضيافةوسئمتها لغويا ، ومدى شمول الفارات للجانيب الميدروس، و

 بصورتها النهائية. االستبانةيرونها مناسبة، ووفق هذه المئح ات تم إخرا  

ميع  االسيتبانةرتبياط بيرسيون لفايرات اإلبحسياب معاميل داة األتم التحايق مين صيدق  ،ومن ناحية أخرى

التساق  ويدل على أن هناك االستبانةالدرجة الللية ل داة، واتضو وجود داللة إحصائية في جميع فارات 

 10.اراتداخلي بين الف

 ثبات الدراسة  4 .3

لفايرات الدراسية حسيب  داة، من خئل حساب ابات الدرجة الللية لمعاميل الابيات،األالتحاق من ابات  تم

معادلة الابات لرونباخ الفا، ولانت الدرجة الللية محددات فير  حصيول النسياء المتعلميات عليى عميل 

تمتيع هيذه  إليى(، وهيذه النتيجية تشيير 0.858ميدينتي رام هللا والبييرة )في الاطاعين الخا  والعيام فيي 

والدرجية  مجياالتخ الفيا للداة بابات يفي بأغراض الدراسة. ويبين الجدول التالي نتائم اختبيار لرونبيااأل

 الللية:

 11والدرجة الللية. مجاالت(: معامل الابات لل3.5جدول )

 معامل الابات المجال

 0.791 االقتصادو األعمالتأاير بيئة 

 0.822 لاديمية والتدريبيةاألتأاير المؤهئت 

 0.721 االجتماعيةشئة التن

 0.759 المرأةدوافع عمل 

 0.858 الدرجة الللية

 

 

                                                           
 ( 3.4(، )3.3(، )3.2(، )3.1ان ر ملحق الجداول، الجداول ) 10
 على اجابات افراد العينة صل الاالث من تصميم الباحاة بناء  جميع جداول الف 11
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 عينة الدراسة أفرادوصف متغيرات  3.5

 عينة الدراسة حسب المتغيرات أدناه: أفراد( توزيع 3.6يبين الجدول )

  تليهييا العزبيياوات بنسييبة  ،%62علييى للنسيياء المتزوجييات بنسييبة األ: لانييت النسييبة االجتماعيييةمتغييير الحاليية

دورا مهميا فيي   االجتماعيةلة الحا، وعليه تلعب %2.5ا لغير ذلك )مطلاة، أرملة( بنسبة أخير، و35.5%

 استارار العامئت المتعلمات في محاف ة رام هللا.

 عليى لانيت األسيتجابة االللين يئحي  ان ، ربيعاألالفئيات العمريية  متغير العمر: توزعت عينة الدراسة على

ليهيا وينسيجم هيذا ميع لونهيا مرحلية الخبيرة والنضيو  والشيباب، ت، %55.3بنسبة  35-25للفئة العمرية  

 لاراستجابة أل األقل، ولانت الفئة %15سنة فلانت بنسبة  25 أقلما الفئة ، أ%19.8بنسبة  44-36الفئة 

 .%10سبة سنة بن 44 من

 متغير المستوى التعليمي: ترليزت نسيب اسيتجابة العينية عليى الحاصيئت عليى درجية بليالوريوس فيأعلى، 

، ونسيبة %70أن نسبة الحاصئت منهن على درجية البليالوريوس فايط زادت عين إال  ،%88حيث لانت 

 للدبلوم. 11.3%

  للارييية،  %30، ونسييبة %66.5ة علييى لسييلان المييدن بنسييباأللانييت النسييبة صييلي: األمتغييير ملييان السييلن

 للمخيم. %3.5ونسبة 

  من العامئت يسلن في مدينتي رام هللا والبيرة بنسبة  %74على لانت األمتغير ملان السلن الحالي: النسبة

ن مع م العيامئت وهذا يوضو أ ،لغير ذلك %25، ونسبة في البيرة%17.5في رام هللا، ونسبة  57.5%

 للحد من التنال بين ملان السلن والعمل. ،رة يفضلن السلن فيهافي مدينتي رام هللا والبي

 وي هير هيذا فيي اجابيات  ،سياعات 7مين : مع م مؤسسيات الخاصية تعميل اللاير متغير عدد ساعات العمل

 متوسط عدد ساعات عمل النساء. ،ساعات( 10 -7)ن أبينت  اإلجاباتمن  %75.3حيث أن نسبة  ،العينة

 :للاطياع  %40.8حييث أن نسيبة  ،خيا لبير لانيت للعيامئت فيي الاطياع الاألبة النسي  متغير قطاع العميل

للمن ميات غيير الحلوميية، وينسيجم هيذا ميع عيدد  %6، ونسيبة للاطاع الخيا  %53.3ماابل  ،الحلومي

حيث بلغ عدد مو فيات الاطياع  ،العامئت للل في مدينتي رام هللا والبيرة في الاطاعين الخا  والحلومي

 في مدينتي رام هللا والبيرة. %66.1والاطاع الخا   %33.5ة الحلومي نسب

 طاعيات المختلفية عليى  رام هللا والبييرة فيي الادينتي متغير مجيال العميل: تتيوزع العيامئت المتعلميات فيي مي

داريية والخيدمات اإليعملين فيي الو يائف   %32.8يعملين فيي التعلييم، ونسيبة  %25.8نسبة  النحو اآلتي:

فيي  %6.8ت، ونسيبة االصياالتفيي قطياع  %11.5في الصحة، ونسبة  %5.8لى، ونسبة عاألوهي الفئة 

 لغير ذلك. %15.8، ونسبة ةفي الاانون والمحاما %1.8مجال الهندسة، ونسبة 
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 هيرت ، فايد أحيد ميا إليىعيئه ب توزيع التخصصات مع مجال العمل أمتغير مجال التخص :  تنسجم نس 

، %18.3تليهيا العليوم التربوييية  ،%32.3بنسيبة  األعمييال إدارة  عليى لتخصياألن النسيب االسيتجابات أ

 لغير ذلك. %24للاانون، ونسبة  %2.3للهندسة، و %7.3للعلوم، و %6.8للعلوم الصحية، و %9.3و

 ذلك مؤشر على مدى انسجام التخص  العلمي مع مجال العمل في مدينتي رام هللا والبيرة.    

  ميام الخريجيات الجيدد واعيدة فيي ميدينتي رام هللا االسيتجابة أن الفير  أمتغير سنوات الخبرة: ت هر نسيب

سنوات بنسيبة  5من  األقلعلى لذوات الخبرة األتترلز النسبة  سنوات الخبرة، حيث من خئل عدد ،والبيرة

 سنوات. 10أللار من  %26.8سنوات، ونسبة  10-5من  %31.5، ونسبة 41.8%

  نت يار اإلن فتيرة ، حييث أنتيائم المتغيير أعيئهالعمل: ويدعم هذا المتغير تخر  ونت ار بين الاإلمتغير فترة

 10-5مين  %36.3من سينة، ونسيبة  قلأل %58.8نسبة ، فلانت نسبيا  في مدينتي رام هللا والبيرة قصيرة 

 سنوات. 10أللار من  %5سنوات، ونسبة 

  42.8جرة، ونسييبة مسييتأ %19.8جييب، ونسييبة تلييم  %37.5متغييير السييلن فييي بيييت مسييتال أن نسييبة% 

 .تمليك
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 .الدراسةعينة الدراسة حسب متغيرات  أفراد(: توزيع 3.6جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 

 االجتماعيةالحالة 

 35.5 142 عزباء 

 62.0 248 متزوجة

 2.5 10 مطلاة

 

 

 العمر

 15.0 60 25من  أقل

 55.3 221 35-25من 

 19.8 79 44-36 من

 10.0 40 44ألار من 

 

 المستوى التعليمي

 

 11.3 45 دبلوم

 70.8 283 بلالوريوس

 18.0 72 دراسات عليا

 

 صلياألملان السلن 

 66.5 266 مدينة

 30.0 120 قرية

 3.5 14 غير ذلك

 

 ملان السلن الحالي

 57.5 230 رام هللا

 17.5 70 البيرة

 25.0 100 غير ذلك

 

 عدد ساعات العمل

 19.5 78 ساعات 7من  أقل

 75.3 301 ساعات 10-7من 

 5.3 21 غير ذلك

 

 العمل في الاطاع

 40.8 163 العام

 53.3 213 الخا 

 6.0 24 من مة غير حلومية

 

 مجال العمل

 25.8 103 التعليم

 32.8 131 داري والخدماتاإل

 5.8 23 الصحة

 11.5 46 تاالتصاال
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 6.8 27 ندسةاله

 1.8 7 ةالاانون والمحاما

 15.8 63 غير ذلك

 

 

 

 مجال التخص 

 18.3 73 علوم تربوي

 9.3 37 علوم صحية

 6.8 27 علوم

 32.3 129 واقتصاد إدارة

 7.3 29 الهندسة

 2.3 9 الاانون

 24.0 96 غير ذلك

 

 سنوات الخبرة

 41.8 167 سنوات 5من  أقل

 31.5 126 سنوات 10-5من 

 26.8 107 سنوات 10ألار من 

 

نت ييييار بييييين التخيييير  اإلفتييييرة 

 والعمل

 58.8 235 من سنة أقل

 36.3 145 سنوات 10-5من 

 5.0 20 سنوات 10ألار من 

 

 تسلنين في بيت مستال

 37.5 150 جبتلم 

 19.8 79 مستأجرة

 42.8 171 تمليك

 

 تسلنين في شاة

 54.0 216 جبتلم 

 20.8 83 مستأجرة

 25.3 101 تمليك

 

 

 

 

 

 



43 
 

 في العمل في مدينتي رام هللا والبيرة  المرأةمحددات مشاركة  3.6 

دات حصول النساء المتعلميات محد" ا حولإليهلنتائم الدراسة التي تم التوصل  تضمن هذا الجزء عرضا  

العينة على  أفراداستجابة  وبيان أار لل من المتغيرات من خئل"، على عمل في مدينتي رام هللا والبيرة

حصيائية التيي تيم الحصيول عليهيا. وحتيى ييتم تحدييد درجية متوسيطات اإلأداة الدراسة، وتحليل البيانيات 

 ية:تعينة الدراسة تم اعتماد الدرجات اآل أفراداستجابة 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 أقلف 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 عالية

 

معيييياري النحيييراف اإلو ،(3.44أن المتوسيييط الحسيييابي للدرجييية اللليييية ) (7.3)   مييين الجيييدوليئحييي

 تفييي العمييل فييي مييدينتي رام هللا والبيييرة جيياء المييرأةوهييذا يييدل علييى أن محييددات مشييارلة (، 0.422)

قيد حصيل العينية حيول موضيوع البحيث. و أفيرادويدل على تاارب وجهات الن ر لدى  ،بدرجة متوسطة

 ،(3.83على أعلى متوسط حسابي ومايداره ) المرأةعمالة  أهميةعلى تاييم  االجتماعيةنشئة التمجال أار

رام هللا والبييرة حيول موضيوع عمالية  تيالمجتميع فيي ميدين أفيرادجتمياعي ليدى اإلمما يدل على اليوعي 

ولها علييى لاديمييية والتدريبييية للمييرأة علييى فرصيية حصيياألالمتعلميية، ويليييه مجييال تييأايرالمؤهئت  المييرأة

لاديمي ومجيال العميل، األالعينة على التخص   أفراداإلتساق ال اهر في إجابات وي هر هذا في  ،عمل

وتتوافيق  ،في مدينتي رام هللا والبيرة على نسيب تو ييف النسياء االقتصادو األعماليليه مجال تأاير بيئة 

 ،الميرأةوقيع تأايرهيا عليى عمالية طيار الن يري مين عواميل متاإلفيي  ما تم عرضه ساباا   مع هذه النتيجة

 بما ورد في الدراسات الساباة التي تم مناقشتها. أيضا  بط ومرت
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 مجيياالتعينية الدراسية ل أفيرادالمعياريية السيتجابات  اتاإلنحرافي(: المتوسيطات الحسيابية و3.7جيدول )

 في مدينتي رام هللا والبيرة في العمل المرأةمحددات مشارلة 

 تمجاالال الرقم
المتوسيييييييييط 

 الحسابي

 اإلنحييييييييييييييييراف

 المعياري
 الدرجة

عمالييية  أهمييييةتايييييم عليييى  االجتماعييييةنشيييئة أاييير الت 3

 المرأة

 عالية 0.54565 3.8395

لاديمييية والتدريبييية للمييرأة علييى األتييأاير المييؤهئت  2

 فرصة حصولها على عمل

 متوسطة 0.67603 3.4471

م هللا فييي مييدينتي را االقتصييادو األعمييالتييأاير بيئيية  1

 والبيرة على نسب تو يف النساء

 متوسطة 0.52289 3.2424

 متوسطة 0.42294 3.4479 الدرجة الللية

 

 في مدينتي رام هللا والبيرة على نسب توظيف النساء  القتصادو األعمال. تأثير بيئة 1

 

علييى فاييرات  عينيية الدراسيية أفييرادالمعيارييية السييتجابات  اتاإلنحرافييتييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية و

تو يف في مدينتي رام هللا والبيرة على نسب  االقتصادو األعمالالتي تعبرعن مجال تأاير بيئة  االستبانة

معيياري النحيراف اإلو ،(3.24أن المتوسط الحسيابي للدرجية اللليية ) ،دناهالنساء. ويئح  من الجدول أ

في مدينتي رام هللا والبيرة على نسيب  اداالقتصو األعمالوهذا يدل على أن مجال تأاير بيئة  ،(0.522)

 تو يف النساء جاء بدرجة متوسطة.

لطاقات البشرية على استيعابا للار األو ،في مدينتي رام هللا والبيرة بالحيوية والنشاط االقتصادتمتاز بيئة 

ي حييث حصيلت الفايرة "العميل في ،(3.8النتيائم فيي الجيدول رقيم ) إلييهوهيذا ميا تشيير  اختئف جنسيها،

(، ويليهيا فايرة "العميل فيي 3.97المتعلمة" عليى أعليى متوسيط حسيابي ) المرأةالاطاع الحلومي يناسب 

ن الاطاعين الحلومي اإلتفاق على أجابتين اإل، ويئح  من هاتين المتعلمة" المرأةالاطاع الخا  يناسب 

لهيذه الفايرات  جابياتاإللميا تيدل  .هميةاألة وخيارات متساوية في أوالخا  هما سوق عمل مفتوح للمر

اإلنخيراط في هاتين المدينتين مهيئة وداعمة لها في قيرار الخيرو  و االقتصادن بيئة أ المرأةدراك إعلى 

ودعمهييا فييي تييوفير حاضيينات للعناييية  ،ميين حيييث تييأمين فيير  متلافئيية بييين الجنسييينفييي سييوق العمييل، 

ضيانات والميدارس فيي المنطاية التيي لميا هيو واضيو فيي اجابية الفايرة "يتيوفر العدييد مين الح ،طفالاألب

 (. 3.75تعملين فيها" بمتوسط حسابي )
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جابية عليى الفايرة "يوجيد فيروع للمؤسسية التيي تعمليين بهيا فيي ميدن اخيرى فيي الضيفة" اإلئح  من يو

بمتوسيط  نتاال لفروع المؤسسة في مدينة أخرى"األوالفارة "لديك الرغبة في  ،(3.66) بمتوسط حسابي

خرى قد تلون قريبية لمليان السيلن وجود فروع لنفس المؤسسة في مدن أ أي انه رغم، (2.64) حسابي

لتيوافر منياخ اقتصيادي تنميوي  ،ن الغالبية تفضل العمل في ميدينتي رام هللا والبييرةأإال  ،صلي للعاملةاأل

الماييير الرئيسيييي لغالبيييية الشيييرلات  ، حييييث أنصيييحي يختليييف عليييى مسيييتوى نفيييس الشيييرلة وفروعهيييا

 يوجد في محاف ة رام هللا والبيرة.والمؤسسات 

ن مينهم أ ، إيمانيا  سوق العمل في رام هللا بشيلل لبيير إلىمن المئح  اتجاه الخريجين والخريجات الجدد 

 واضيحا  ويبيدو هيذا هي أقصر من غيرها، والبيرة رام هللا  مدينتي للحصول على عمل في نت اراإلفترة 

حيث لانت  ،ول"البيانات الشخصية"األنت ار من المحور اإلترة ولى على فاأل ،جابتناإلتساق بين اإلفي 

نت ييار للباحييث عيين عمييل فييي األوالفاييرة "فتييرة ، %59سيينوات بنسييبة  5ميين  أقييلعلييى للفتييرة األالنسييبة 

وهذا يؤليد عليى ، (3.45)قصر من غيرها" في المحور الااني بمتوسط حسابي أمدينتي رام هللا والبيرة 

 هللا والبيرة بالو ائف ماارنة مع باقي مدن الضفة.غنى سوق العمل في رام 

وتو ييف  ،خيرى فيي نسيب التو ييف عاميةاألوعلى الرغم من تفوق مدينتي رام هللا والبيرة على المدن 

أعليى مسيتوى مين  هييوالبييرة رام هللا  تيلفة المعيشية فيي ميدينتل أنإال  ،النساء المتعلمات بشلل خا 

وجود شريحة واسعة في رام  :أهمها ،عدة عوامل إلىملن إرجاع السبب خرى، وياأل دنن يراتها في الم

لعميل  ن يرا   ،خيرىاألمعدل الدخل لباقي سلان رام هللا وباقي سيلان المحاف يات  مستوى دخلها هللا يفوق

جانيب العياملين فيي رام هللا األوجيود عيدد لبيير مين  اانيا  ، جنبية والدوليةاألع المؤسسات هذه الشريحة م

لييى لافيية سييعار عاألممييا تسييبب فييي زيييادة  ،بالماارنيية مييع المييواطن العييادي ذوي الييدخل المرتفييع جييدا  

 إلييى افةضييباإلوالتعليييم والصيحة،  ،والمنييافع الخدماتييية لالمطياعم والااعييات المسيتويات وبالييذات العايار،

هييا مغتييربين أفرادوالتييي مع ييم  ،وجييود تحييويئت شييبه دائميية ميين المغتييربين ميين سييلان قراهييا الشييرقية

م نفايات المعيشية فيي ءئحي  ذليك مين اسيتجابة العينية للفايرات "تيتئي، ومريلييةاألالواليات المتحيدة  في

(، 2.59متوسط حسابي ) أقلحيث حصلت على  ،مدينتي رام هللا والبيرة مع الدخل الذي تحصلين عليه"

ة "تحصلين على مزايا عينية من المؤسسة التيي تعمليين بهيا فيي نهايية السينة الماليية" بمتوسيط يليها الفار

  .(2.60حسابي )

انهيا ميا زاليت غيير مئئمية إال  ،جور في رام هللا ماارنة بغيرهااأللذلك وعلى الرغم من ارتفاع مستوى 

 لمستوى النفاات لسلان المدينة على مختلف مناحي الحياة هناك.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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عينة الدراسة لمجيال تيأاير  أفرادالمعيارية الستجابات  اتاإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و3.8ل )جدو

 في مدينتي رام هللا والبيرة على نسب تو يف النساء االقتصادو األعمالبيئة 

 الفارات الرقم
المتوسيييييييط 

 الحسابي

 اإلنحييييراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.953 3.97 المتعلمة المرأةالعمل في الاطاع الحلومي يناسب  1

 عالية 0.994 3.75 المتعلمة المرأةالعمل في الاطاع الخا  يناسب  2

يتوفر العديد من الحضانات والمدارس فيي المنطاية التيي تعمليين  13

 فيها

 عالية 0.999 3.75

 متوسطة 1.304 3.66 خرى في الضفةأيوجد فروع للمؤسسة التي تعملين بها في مدن  7

ميز و يفتك بارتفياع المسيتوى التلنوليوجي والتانيي المسيتخدم تت 10

 في العمل

 متوسطة 1.102 3.56

فيييي ميييدينتي رام هللا والبييييرة  االقتصيييادو األعميييالتسيييهل بيئييية  4

 للخريجات فرصة الحصول على الو ائف

 متوسطة 1.022 3.55

و البيييرة فييي أتسييبب حصييولك علييى و يفيية فييي مدينيية رام هللا  3

 ن السلن فيهااختيار ملا

 متوسطة 1.247 3.51

تييوفر المؤسسيية التييي تعملييين بهييا فيير  عمييل متسيياوية للييذلور  14

 اإلناثو

 متوسطة 1.124 3.51

يجاد ملان للسلن بالارب مين المؤسسية التيي تعمليين إمن السهل  12

 فيها

 متوسطة 1.025 3.46

صر نت ار للباحث عن عمل في مدينتي رام هللا والبيرة اقاالفترة  9

 من غيرها

 متوسطة 1.042 3.45

 متوسطة 1.083 3.43 بتلار وتطوير الذاتاالبداع وتتميز و يفتك بالمجال المفتوح لإل 11

 متوسطة 1.179 3.02 تتناسب أجرة سلنك مع الدخل الذي تحصلين عليه 15

تمتيياز سييرعة دوران التو يييف فييي المؤسسيية التييي تعملييين فيهييا  16

 ستاراراإلب

 متوسطة 1.164 2.95

يملنييك الحصييول علييى و يفيية بيينفس مزايييا و يفتييك فييي مدينيية  5

 خرىأ

 متوسطة 1.041 2.83

 متوسطة 1.323 2.71تحصلين على مزايا مالية من المؤسسة التي تعملين بها في نهاية  18
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 السنة المالية

سيعار فيي ميدينتي رام هللا والبييرة ميع اليدخل األيتناسب مسيتوى  17

 الذي تحصلين عليه

 متوسطة 1.185 2.69

 متوسطة 1.281 2.64 خرىأنتاال لفروع المؤسسة في مدينة اإللديك رغبة في  8

تحصييلين علييى مزايييا عينييية ميين المؤسسيية التييي تعملييين بهييا فييي  19

 نهاية السنة المالية

 متوسطة 1.292 2.60

م نفاات المعيشة في مدينتي رام هللا والبيرة مع الدخل اليذي ءتتئ 6

 عليهتحصلين 

 متوسطة 1.190 2.59

 متوسطة 0.522 3.2424 الدرجة الللية

 

 كاديمية والتدريبية للمرأة على فرصة حصولها على عملاأل. تأثير المؤهالت 2

الخبراء التنمويين أحد رلائز العملية التنموية التي تحاق في جوهرها اللاير  يعتبر التعليم من وجهة ن ر

ففييه  ؛واللليية للمجتميع بشيلل عيام وللميرأة بشيلل خيا  ،فيرادة الذاتية ل من الفوائد على مستوى التنمي

رام هللا والبيرة لديها اليوعي مدينتي ن أعلى ما يبدو  ،استغئل لطاقات وقدرات غير مستغلة في المجتمع

 ميرأةالن أدرالهم إو ،أدناه استجابة العينة للفارات في الجدولفي  ويبدو هذا جليا   ،اللبير بهذا الخصو 

والتطيييور المهنيييي  تجعلهيييا فيييي المليييان المناسيييب لئنجييياز،المتعلمييية تمتليييك الايييدرة والميييؤهئت التيييي 

 اتاإلنحرافييهييذه النتيجيية ميين خييئل حسيياب المتوسييطات الحسييابية و إلييىل توصييوتييم ال ،ياالقتصييادو

الميؤهئت  مجيال تيأاير التيي تعبير عين االسيتبانةعينية الدراسية عليى فايرات  أفرادالمعيارية الستجابات 

  لاديمية والتدريبية للمرأة على فرصة حصولها على عمل.األ

معيييياري النحيييراف اإلو ،(3.44أن المتوسيييط الحسيييابي للدرجييية اللليييية ) ،دنييياهأيئحييي  مييين الجيييدول 

لاديمية والتدريبية للميرأة عليى فرصية حصيولها األوهذا يدل على أن مجال تأاير المؤهئت  ،(0.676)

متوسطة، فاد حصلت الفارة "لديك مهارة باستخدام التانييات والتلنولوجييا التيي  على عمل جاءت بدرجة

ففي هذا الوقت مين اليزمن تلعيب التلنولوجييا  (،3.79ا و يفتك" على أعلى متوسط حسابي )إليهتحتا  

وليل مين ال يواليب هيذا النيوع مين التايدم فيي  ،ألنها أصبحت لغة العصر ،داء المؤسسةأفي  لبيرا   ا  دور

 خاصة في مدينة اقتصادية لبيرة مال رام هللا ماارنة بغيرها من مدن الضفة. ،ميأ  يعتبر  تلنولوجياال

فييي حصييولك علييى الو يفيية " بمتوسييط حسييابي  سييببا  ويليهيا فاييرة "لييان المؤهييل العلمييي الحاصييلة عليييه  

 الميرأةلتيي تمتللهيا الدور اللبير للمؤهل العلمي والتانيات والمهيارات ا أيضا   اإلجاباتوت هر  ،(3.64)

لعميل ويبيدو هيذا فيي وميدى توافيق تخصصيها بمتطلبيات سيوق ا ،في زييادة فير  حصيولها عليى عميل

 (،3.6) ساسي" بمتوسط حسابيأالعينة للفارات "يعتمد عملك على مؤهلك التعليمي بشلل  أفراداستجابة 
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اللوادر حيث يتم استغئل  ،يرهلار من غأختصا  اإلعنى بن العمل في مدينتي رام هللا والبيرة ي  أوذلك 

 نسب لها.األالبشرية المؤهلة والمدربة والمعدة بالشلل الئزم لتشغل الو ائف 

مييادين العميل  إليىودفعهيا ، المرأةلذى يملن الاول أنه من بين أبرز العوامل المؤارة في تطوير أوضاع 

 :هو

بادئ التخص  خيئل سينوات الدراسية وم ،اتاألساسيالتساب الطالب للعلوم و والتخص :  . التعليم1

ات األساسييين الو ييائف تتطلييب بعييض المهييارات و حسيين صييورة، فييأسيييامر بيياللاير اذا مييا اسييتغلت ب

العينية  أفيرادجابيات إوهيذا ميا تؤليد علييه ن يلون المو ف على علم بها، أوالتانيات المعينة والتي يجب 

 (.11، 9، 8، 5، 2، 1) عل لل من الفارات

رشاد نحو اإلوالتدريب المهني، حيث تعتبر برامم التوجيه والتدريب المهني للمرأة نمطا  من التوجيه . 2

أو تحسين نيوع مين المهيارات التيي تعميل عليى رفيع  ،بهدف التساب خبرة جديدة ،مهنة أو و يفة معينة

البشيرية، وجانبيا   نتاجية، ويعتبر التدريب عامئ  مهما  من العوامل المساهمة في تنمية الميوارداإللفاءتها 

العينية لبايية  أفيرادوهيذا ميا تيدعمهم اسيتجابة  ،في الو ائف والمهن المختلفة فراداألملمئ  لمرحلة إعداد 

 .(9.3)الفارات في الجدول 
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تيأاير عينة الدراسة لمجيال  أفرادالمعيارية الستجابات  اتاإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و3.9جدول )

 لاديمية والتدريبية للمرأة على فرصة حصولها على عملاألت المؤهئ

 الفارات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 اإلنحييييراف

 المعياري
 الدرجة

ا إليهييلييديك مهييارة باسييتخدام التانيييات والتلنولوجيييا التييي تحتييا   7

 و يفتك

 عالية 1.073 3.79

فييي حصييولك علييى  سييببا  لييان المؤهييل العلمييي الحاصييلة عليييه  2

 ةالو يف

 متوسطة 1.133 3.64

 متوسطة 1.146 3.60 ساسيأيعتمد عملك على مؤهلك التعليمي بشلل  8

 متوسطة 1.108 3.53 مع متطلبات عملك الحالي منسجما  لان اختيارك لتخصصك  9

 متوسطة 1.229 3.44 في الحصول على و يفتك ا  نجليزية دوراإللان لمعرفتك باللغة  10

فيي حصيولك عليى  ة التيي تمتلليين دورا  لان لعدد سنوات الخبر 12

 و يفتك

 متوسطة 1.181 3.44

 متوسطة 1.168 3.40 في حصولك على الو يفة لان للدورات التدريبية دورا   3

فييي حصييولك علييى  ا  لييان لعييدد سيياعات العمييل المطلوبيية دور 4

 الو يفة

 متوسطة 1.135 3.40

 متوسطة 1.168 3.35 العملمع توقعاتك عن سوق  منسجما  لان اختيارك لتخصصك  11

 متوسطة 1.181 3.34 لان لعدد سنوات الدراسة دور في حصولك على الو يفة 1

متيازات التي يحصل عليهيا زميليك اليذي اإلتحصلين على نفس  6

 يحمل نفس المؤهل العلمي

 متوسطة 1.195 3.34

 متوسطة 1.216 3.10 جر الذي تحصلين عليه مع مؤهلك العلمياأليتناسب  5

 متوسطة 0.6760 3.44 الدرجة الللية
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 المرأةعمالة  أهميةعلى تقييم  الجتماعيةنشئة . أثر الت3

اسيات السياباة حيول رؤيية درعميا تيم مناقشيته فيي التتمتع مدينتي رام هللا والبيرة بوضيع خيا  مختليف 

 إليى فيي ذليك بما يعيود السيببر ،وعملها خار  المنزل المرأة إلىون رتها  ،العادات والتااليد و المجتمع

ووجيود  ،والدينية لسلان المدينة الوافدين من مناطق الضيفة المختلفية االجتماعيةتباين الخلفيات الااافية و

 جانب في المؤسسات غير الحلومية المنتشرة في المدينتين.األعدد من العاملين 

 ،سيرةاألومسياهمتها فيي نفايات  ،فيي العميل الميرأةوجيود وعيي اجتمياعي لبيير حيول دور  إليىأدى هذا 

سييتجابة للفاييرات فييي الجييدول أدنيياه، حيييث تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية اإلفييي  واضييحا  ويبييدو هييذا 

مجيال أاير  التيي تعبير عين االسيتبانةعينة الدراسة عليى فايرات  أفرادالمعيارية الستجابات  اتاإلنحرافو

 .المرأةعمالة  أهميةعلى تاييم  االجتماعيةشئة التن

معيييياري النحيييراف ( واإل3.83الحسيييابي للدرجييية اللليييية ) أن المتوسيييط ،دنييياهأيئحييي  مييين الجيييدول و

جياء بدرجية  الميرأةعمالية  أهمييةعلى تايييم  االجتماعيةنشئة ، وهذا يدل على أن مجال أار الت(0.545)

 المرأةمع لعمل ة المجتنها تخالف ما تم مناقشته من ن رأل ،وقد تلون هذه النتيجة صادمة نوعا ما عالية.

 .في السابق

( أن جمييع الفايرات جياءت بدرجية عاليية. وهيذا ميا يعليس رؤيية 3.10تشير النتائم فيي الجيدول رقيم )ف

 ،المرأةجانب  إلىياف  داعما  فتراه مجتمعا  ،المتعلمة المرأةعمل  إلىالمجتمع في مدينتي رام هللا والبيرة 

 .متلافئة مع الرجل ويوفر لها فرصا   ،ويساندها

طفالهيا مين خيئل عليى تربيية وتنشيئة وتعلييم أ يجابيا  إالمتعلمة تيؤار  المرأةي المجتمع ان أومن وجهة ر 

ن الفارة "تعتبر و يفتك من المهن المابولة أفتجد  ،طفالهاأوخبرتها التي تنعلس على  ،وااافتها ،اطئعها

المتعلمية فيي  الميرأةاهم و يفية "تسي (، ويليهيا فايرة4.09ناث" على أعلى متوسيط حسيابي )لإل اجتماعيا  

خول دلار من ميأصبحت متطلبات الحياة تستلزم أحيث  ،(4.04سرة" بمتوسط حسابي )األتغطية نفاات 

بل  ،مر مابولأليس مجرد  المرأةن عمل أفيرى المجتمع في رام هللا  ،سرة لتغطي نفاات المعيشةاألعلى 

المتزاييدة. وحصيلت الفايرة "ال يعتبير اليزو  مير مطليوب وضيروري لتغطيية نفايات المعيشية أربما هيو 

(، يليهيا الفايرة "ال يعييق 3.68المتعلمية معيايا للواجبيات المنزليية" عليى متوسيط حسيابي ) المرأةو يفة 

 يتضييو أن لييلو ،(3.70الييزو  زوجتييه العامليية ميين تحاياهييا لطموحاتهييا الو يفييية" بمتوسييط حسييابي )

بيئية  تعتبيران فيي هياتين الميدينتين االجتماعييةتميع والتنشيئة المج نأمسيتنتجين  ،داعمية للفليرة اإلجابات

 لما الرجل. ضروريا   داعمة للمرأة وعملها وتراه متطلبا  

العاملة في محاف ة رام هللا والبيرة استطاعت التحرر من ن رة المجتمع التاليدية  المرأةويملن الاول أن 

ق ذاتها وإدرالها لما لهيا مين حايوق، فالتسيبت لها بشأن خروجها للعمل، الذي من خئله استطاعت تحاي

وفيي مختليف  ،تولي أعلى المناصيب إلىالخبرة المهنية من خئل تطوير قدراتها ومؤهئتها لتصل بذلك 
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هذا لم يحد مين عزيمتهيا وإصيرارها  إال أن من ذلك واجهتها صعوبات ومشالل على الرغمو .مجاالتال

سيتعانة بميا يسيمى المؤسسيات الململية مين اإل إليىفلجأت  ،جلدرجات الرقي مالها مال الر إلىللوصول 

عتنياء اإلطفيال واألوغيرها من المؤسسات التي تعمل على تربية  ،والمدارس التحضيرية ،دور الحضانة

سيرية وو يفتهيا األم عليى التوفييق والموازنية بيين و يفتهيا األوهيذا سياعد  ،بياءاآلبهم خئل فترة غياب 

 المهنية.

مجيال أاير عينة الدراسة ل أفرادالمعيارية الستجابات  اتاإلنحراف: المتوسطات الحسابية و(3.10جدول )

 المرأةعمالة  أهميةعلى تاييم  االجتماعيةشئة التن

 الرقم
المتوسط  تالفقرا

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.978 4.09 لئناث اجتماعيا  تعتبر و يفتك من المهن المابولة  3

 عالية 0.918 4.04 سرةاألالمتعلمة في تغطية نفاات  المرأةتساهم و يفة  5

 عالية 1.072 3.91 المتعلمة المرأةتدعم العائلة عمل  1

 عالية 1.073 3.86 بنتها  المتعلمة خار  منطاة سلن العائلةاتتابل العائلة عمل  2

 عالية 1.007 3.86 المؤسسة التي تعملين بها إلىال تجدين صعوبة في الوصول  10

 عالية 0.998 3.81 طفالاألعلى تربية وتعليم  ايجابا   المرأةيؤار عمل  7

 عالية 1.036 3.75 طفالاألعلى حضانة  المتعلمة ايجابا   المرأةيؤار عمل  6

 عالية 1.086 3.71 والداأليساعد الزو  زوجته العاملة في شؤون البيت و 4

من تحاياها لطموحاتها ال يعيق الزو  زوجته العاملة  8

 الو يفية

 عالية 1.009 3.70

للواجبات  المتعلمة معيق   المرأةال يعتبر الزو  و يفة  9

 المنزلية

 عالية 1.040 3.68

 عالية 0.545 3.83 الدرجة الللية
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 في مدينتي رام هللا والبيرة  المرأةدوافع عمل  3.7

بصييورة  سييواء   ،العميل خييار  المنيزل إلييىرار الخييرو  قي المييرأةهناليك دوافييع لاييرة عملييت علييى اتخياذ 

 ،الميرأةومنهيا ميا يتعليق باسيتائلية  ،والحاجية الماديية ،ياالقتصياداليدافع  :منها ،م اضطراريةأاختيارية 

 .أيضا  حد الدوافع أوقت الفراغ لان  ملء ملانياتها في مجال العمل، وربماإو ،ابات نفسهاإورغبتها في 

 اتاإلنحرافيدوافع من وجهة ن ر عينية الدراسية تيم حسياب المتوسيطات الحسيابية وهم الأ إلىللوصول و

فييي  الميرأة دوافيع عمييل التيي تعبييرعن االسييتبانةعينيية الدراسية علييى فايرات  أفيرادالمعياريية السييتجابات 

( 4.14. ويئحييي  مييين الجيييدول ادنييياه أن المتوسيييط الحسيييابي للدرجييية اللليييية )ميييدينتي رام هللا والبييييرة

جاءت  مدينتي رام هللا والبيرةفي  المرأة وهذا يدل على أن دوافع عمل ،(0.545معياري )الاف نحراإلو

 بدرجة عالية.

ويبيدو  ،تعرف ما تريد وليف تصيل ليه ،فلارها وشخصيتهاأالمتعلمة والعاملة هي امرأة مستالة ب المرأةف

حيث تشير النتائم  ،المتعلمة للعمل رأةالمفارات الاسم الااني حول دوافع  إلىفي استجابة النساء  هذا جليا  

سيتائلية وعيدم اإلحصيلت الفايرة "فايد ( أن جميع الفارات جاءت بدرجية عاليية. 3.12في الجدول رقم )

سيرة فيي نفايات األ(، ويليهيا فايرة "مسياندة 4.29" عليى أعليى متوسيط حسيابي )اآلخيرينعليى  اإلعتماد

لسد حاجيات المعيشية المتزاييدة والمرتفعية  صبو متطلبا  أ المرأةن عمل أخرى على أ ليد مرةأالمنزل" للت

 بشلل خا  في مدينتي رام هللا والبيرة.

مميا ييدل عليى  ،(4.25يمانك بادرتك وموهبتك في مجيال عمليك" بمتوسيط حسيابي )إوحصلت الفارة " 

مهيارات ال إليىحاجية السيوق بيمانهن إو ،الوعي اللامل لدى النساء المتعلمات حول متطلبات سوق العمل

بحاجية  المرأةفي ،منها على المشارلة في بناء اقتصياد المدينية وحرصا  والادرات واللفاءات التي تمتللها، 

لما أن الملانة  ،نتماء ومدى أهميتها في المجتمع لفرد يساعد على تحايق التنمية الشاملةاإلالشعور ب إلى

جتماعي يسيتفاد انتا ، وأنها فاعل اإلرتها على بالاوة وقد المرأةفي شعور  لبيرا   تلعب دورا    االجتماعية

 . نفصال عن مجتمعهااإللتئاب واإلقد يتسبب لها في حالة  ا  سلبي ا  منه، والتعطل عن العمل يعتبر حافز

 :ينأساسيتتلخ  بعاملين  المرأةن دوافع أيتبين  ،بمراجعة فارات الجدول أدناه

وقيت الفيراغ و  نياتهيا، تحاييق اليذات والطميوح، ميلءاملإيمانهيا بايدراتها وإ. العامل الشخصي ومنيه: 1

 ستائلية.اإلتحايق الطموح العالي و

سيييرة الميييادي األسيييرة فيييي نفايييات المعيشييية، تحسيييين وضيييع األي ومنيييه: مسييياعدة االقتصييياد. العاميييل 2

 .اآلخرينعلى  اإلعتمادستائلية المالية وعدم اإلجتماعي، اإلو
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عينيية الدراسيية لييدوافع  أفييرادالمعيارييية السييتجابات  اتاإلنحرافيي(: المتوسييطات الحسييابية و3.11جييدول )

 مدينتي رام هللا والبيرةفي  المرأة عمل

1 
المتوسط  الفارات

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.819 4.29 اآلخرينعلى  اإلعتمادستائلية وعدم اإل 3

 عالية 0.760 4.25 سرة في نفاات المنزلاألمساندة  2

 عالية 0.826 4.25 يمانك بادرتك وموهبتك في مجال عملكإ 8

 عالية 0.848 4.23 تحايق الذات والطموح العالي 5

 عالية 0.866 4.12 سرةتحسين الوضع المادي ل  1

 عالية 0.918 4.10 استغئل وقت الفراغ 4

 عالية 0.971 4.09 الشعور بالمسؤولية 7

ة لانت من الدوافع للمشارلة أللمر تشريعات وقوانين العمل المساندة 6

 بالعمل

 عالية 1.104 3.86

 عالية 0.5454 4.147 الدرجة الللية

 العاملة في الوظيفة الحالية المرأةالمشاكل التي تواجه  3.8

إال جواء التي تزيد من إسهامها بالعمل، األوتوفير  ،المرأةهتمام المتزايد بتع يم ملانة اإلعلى الرغم من 

 المييرأةأن هنيياك العديييد ميين المعياييات والمشييالل التييي تحييد ميين وصييول  إلييىات الواقييع تشييير أن مؤشيير

المليان اليذي ترييد. وتيزداد حيدة المعوقيات التيي تايف فيي وجيه النسياء ميع ازدواجيية مهيام  إليىالمتعلمة 

الو يفية  العاملية فيي الميرأةالمعيايات التيي تواجيه العينية عليى  أفرادجابات إحيث تبين من خئل  ،المرأة

ن المعيييق أميين النسيياء  %29حيييث يييرى  ،لبيير لانييت لعييدد سيياعات العميل الطويلييةاألن النسييبة أ الحاليية

مينهن  %75جابية ميا نسيبته إوهذا يتوافق ميع  ،لهن في عملهن هو عدد ساعات العمل الطويلة األساسي

سيرية أالتزاميات عائليية ولوجيود  ن را   ،وهي فترة طويلة نسبيا   ،ساعات 7 لىنهن يعملن لفترة تزيد عبأ

 م.أفهي زوجة و ،خرى لديهاأواجتماعية 

 ،الميرأةالتي تعاني منها  الللما تعد مشللة المواصئت بين البيت وملان العمل واحدة من أصعب المش 

وهذا ما  ،لها في العمل ن المواصئت والتنال تشلل عائاا  أالعينة على  أفرادمن  %19.25جابت أحيث 

 السلن في مدينتي رام هللا والبيرة للحد من هذه المشللة. إلىرة منهن دفع نسبة لبي

 ،لانيت لعيدم انسيجام تخصي  الدراسية ميع طبيعية العميل األقيلالنسبة  دناه أنأ االستبانةا بينت نتائم لم

عيين مييدى التوافييق بييين التخصيي  والمؤهييل  ممييا يييدعم مييا تييم مناقشييته سيياباا   ،%3.25وشييللت نسييبة 
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طئعهن على لل ما هو جدييد إ أهميةتدرك العامئت  ،وعلى الرغم من ذلك ال العمل.لاديمي مع مجاأل

مين  %19.25ليذلك تيرى  ،بخصو  و ائفهن بسبب التطور التلنولوجي والعلمي السريع في عصرنا

 داء الو يفي.األدورات تدريبية ألار لتحسين  إلىالعامئت أنهن بحاجة 

العامليية فييي الو يفيية  المييرأةالمعياييات التييي تواجييه اسيية حسييب عينيية الدر أفييراد(: توزيييع 3.12جييدول )

 .الحالية

 

 ولد األدور الزوج في شؤون المنزل و 3.9

نيه عليى أوالد" األالعينية عليى السيؤال "يسياعد اليزو  فيي شيؤون المنيزل و أفرادجابات إتبين من خئل 

من المئح  وجود مساعدة حاياية من الزو  لزوجتيه  نهأإال  ،رقام أدناهاألالرغم من التفاوت اللبير في 

والد، األتيدريس وو الميدارس، أالحضيانات  إليىطفيال األرسال إمن  ،دناهأالمذلورة  مجاالتحدى الإفي 

 عداد الطعام.إو أ ،يفوالمساعدة في الترتيب والتن 

شيارلة بشيلل ملايف فيي للمجتمعيات سيمحت للميرأة بالم االقتصياديةن التغييرات التي حدات فيي البنيية إ

له مميزاته وخصائصيه  جديدا   نتا  خلق منها إنسانا  اإلالحياة المنتجة في لل الاطاعات، ودخولها للعمل و

 األعمالقارب، واألهل واألسرة والمنزل واألالاديمة التي محيطها  المرأةعن خصائ   المختلفة النفسية

طفيال، األمئبس وليهيا، تهيئية الطعيام ، خدمية اليزو  وم من التن يف، غسل الاألالمنزلية التي تاوم بها 

العائلية إذا لانيت أسيرة  أفيرادخدمية  إليى إضيافةولل ما يتعلق بهيم مين رعايية صيحية، تربويية ونفسيية، 

ممتدة، لل هذا يشتت ترليزها في العمل ويضعف درجة تأايرها، حيث تجيد نفسيها أميام أولوييات تحتيار 

ى عملهيا المحاف ة عليى بيتهيا دون إهميال عملهيا، والمحاف ية علي إلىك أيهما تختار، تسعى من خئل ذل

 دون إهمال بيتها وأطفالها.

 المستوى

 

 النسبة المئوية العدد

 751 7 جبتلم 

 29 116 عدد ساعات العمل الطويلة

 19.25 77 المؤسسة إلىوسائل النال والمواصئت 

 3.25 13 عدم انسجام تخص  الدراسة مع طبيعة العمل

 18 72 داء الو يفياألة الار لتحسين دورات تدريبي إلىالحاجة 

 19.75 79 عدم وجود أمان و يفي

 9 36 أخرى
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ب هو الااسيم المشيترك والفعيال فيي تطبييع وتنشيئة األف ن دور  ،م في عملية التنشئةاألدور  أهميةورغم 

العيييش حتييى ال تاتصيير مهمتييه فاييط علييى تييوفير المييال والمسييلن وأسييباب  ،الطفييل علييى أسييس سييليمة

م، بايدر جهودهيا ويلبيي مطالبهيا، األميع  طفال متلاتفيا  األبل ينبغي عليه المشارلة في تربية  ،الضرورية

تحادهما يعني المحاف ة عليى ، وامن النفسي، فالزو  يعتبر سند للزوجةاألويوفر لها  ،وأنه متمم لدورها

جانب تحمل مسؤولية الو يفة،  إلىل المنز إدارةسرة، وأن الزوجة ما زالت تتحمل مسؤولية األاستارار 

في هذه الحالة ليم ياليل أو  المرأةطفال ومراقبة سلولهم، فعمل األلما تشرف في نفس الوقت على رعاية 

والعئقيات  ،نسيانيةاألسيرة األينا  من المسؤوليات التاليدية التي لانت تضطلع بها الزوجية فيي تياريخ 

جانبهيا فيي تحميل مسيؤولية البييت  إليىجية للين وجيود اليزو  سيرة التيي تعميل فيهيا الزواألسرية فيي األ

 لبر داعم لها ومحفز لئستمرار.أوالد األو

ميدينتي رام هللا والبييرة  فيي الميرأةجتماعي التي تتلاياه االمن الدعم  وهذا يؤلد على ما تم استنتاجه ساباا  

تابيل المجتميع  إليى خوة وصيوال  األوب األو أسرة بدعم من الزو  األداخل  االجتماعيةمن التنشئة  ابتداء  

فيي  المرأةزوا  استعدادهم لمشارلة األيبدي  ،على هذا الدعم . وبناء  وخروجها للعمل المرأةللل و يفة 

 بيتهم.والد وتراألوتدريس  ،عداد الطعامإو ،والد من تن يف وترتيباألالواجبات اتجاه المنزل و

 

 والد.األمنزل ولب مساعدة الزو  في شؤون اعينة الدراسة حس أفراد(: توزيع 3.13جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 36.5 146 جبتلم 

 4.5 18 ترتيب وتن يف المنزل

 3.3 13 والداألتدريس 

 35 140 الحضانات /المدارس  إلىوالد األارسال 

 17 69 عداد الطعامإ

 3.7 14 غير ذلك

 

 المتعلمة في رام هللا والبيرة أةالمرمحددات التفاوت في نسب توظيف  3.10

في العمل في مدينتي رام هللا والبيرة حسب متغييرات الحالية  المرأةهل يختلف مستوى محددات مشارلة 

نت يار بيين التخير  اإلفتيرة وسينوات الخبيرة، ومجيال التخصي ، و ملان السيلن الحيالي،و، االجتماعية

ات العينية وتاصيي اسيتجاب ،خيرىاألت بيالمتغيرات ربيط المحيدداجابة عن هيذا السيؤال تيم ولإل والعمل ؟

 :على النحو التالي
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العينة فيي مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادحادي الستجابة األ: نتائم اختبار تحليل التباين (3.14)جدول

، مليان السيلن االجتماعيةالحالة  ات الخاصة )لمتغيرلفي العمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى  المرأة

 نت ار(اإل، التخص ، الخبرة وفترة الحالي

قيمة "ف" 

 المحسوبة

 األعمالبيئة  الفئات

 االقتصادو

التنشئة 

 االجتماعية

المؤهئت 

لاديمية األ

 والتدريبية

 الدرجة الللية

الحاليييييييييييييييييييية 

 االجتماعية

 0.689 0.149 2.116 3.662 متزوجة

 عزباء

ملييان السييلن 

 الحالي

 7.201 2.123 3.148 6.466 رام هللا والبيرة

 غير ذلك

مجييييييييييييييييييييال 

 التخص 

 4.405 4.781 0.706 3.924 واقتصاد إدارة

 علوم تربوية

 غير ذلك

سييييييييييييييييينوات 

 الخبرة

 4.264 1.753 2.845 4.773 واتسن 5من  أقل

 سنوات 5ألار من 

 2.971 1.969 1.69 3.085 واتسن 5من  أقل نت اراإلفترة 

 واتسن 5ألار من 

 

 الجتماعية. الحالة 1

تيم حسياب المتوسيطات الحسيابية  ،االجتماعييةبمتغيير الحالية  الميرأةلفح  عئقة محددات فر  عميل 

 ،في العمل في مدينتي رام هللا والبيرة المرأةعينة الدراسة على مستوى محددات مشارلة  أفرادالستجابة 

 . االجتماعيةيعزى لمتغير الحالة 

في العمل في  المرأة( وجود فروق  اهرية في مستوى محددات مشارلة 3.14قم )يئح  من الجدول ر

، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التبياين االجتماعيةمدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير الحالة 

 (. one way ANOVAحادي )األ
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وهي ألبر من مستوى الداللة  ،12(0.498( ومستوى الداللة )0.698يئح  أن قيمة ف للدرجة الللية )

(α ≥ 0.05 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصيائيا  فيي مسيتوى محيددات مشيارلة )فيي العميل فيي  الميرأة

 األعميالميا عيدا مجيال بيئية  مجياالت، وليذلك للاالجتماعييةمدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغيير الحالية 

فيي  الميرأةن عميل أل ن يرا   ،وات لصالو المتزوجيات. ولانت الفروق بين المتزوجات والعزبااالقتصادو

فتيرى  ،سيعار المرتفيع فيهيااألومسيتوى  ،سرة وغئء المعيشيةاأللدعم نفاات  صبو متطلبا  أمدينة رام هللا 

المتزوجية الاير قيدرة  الميرأةوربميا يعيود ذليك باعتبيار  ن الزو  والزوجة يعمئن لتغطية تلك النفايات،أ

ي فرد أسرة الار من األبوين مصدر الاوة في األحيث يعتبر  ،ائلتها من العزباواتعلى الايادة والتااير لع

 خر فيها.؛

 . مكان السكن الحالي2

تم حساب المتوسيطات الحسيابية السيتجابة  ،عئقة محددات الدراسة بمتغير ملان السلن الحاليولفح  

يعيزى  ،ميدينتي رام هللا والبييرة فيي العميل فيي الميرأةعينة الدراسة على مستوى محددات مشارلة  أفراد

 لمتغير ملان السلن الحالي. 

في العمل في  المرأة( وجود فروق  اهرية في مستوى محددات مشارلة 3.14يئح  من الجدول رقم )

يعيزى لمتغيير مليان السيلن الحيالي، ولمعرفية داللية الفيروق تيم اسيتخدام تحلييل  ،مدينتي رام هللا والبيرة

  13(.ne way ANOVAoحادي )األالتباين 

مين مسيتوى الداللية  أقيلوهيي  ،(0.001( ومسيتوى الداللية )7.201) يئح  أن قيمة ف للدرجة الللية

(α ≥ 0.05 أي أنييه توجييد فييروق داليية إحصييائيا  فييي مسييتوى محييددات مشييارلة )فييي العمييل فييي  المييرأة

ميا عيدا مجيال الميؤهئت  تمجيااليعزى لمتغيير مليان السيلن الحيالي، وليذلك لل ،مدينتي رام هللا والبيرة

، والبييرة لصيالو رام هللا ،رام هللا والبييرةميدينتي فروق بين سلان للاديمية والتدريبية للمرأة. ولانت لاأل

وهذا يؤلد على التضخم السلاني في مدينتي رام هللا والبييرة النياتم عين توافيد الايوى العاملية مين خيار  

لاير مين ا رام هللا والبييرة حالييا   مدينتي فيان مجموع السالنين حيث ل ،ومن ام استارارهم فيها ،المدينة

 العينة. أفرادمن  75%

 

 . مجال التخصص 3

فيي  الميرأةعينة الدراسة على مستوى محددات مشيارلة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  

 يعزى لمتغير مجال التخص .  ،العمل في مدينتي رام هللا والبيرة

                                                           
 (3.17(، )3.16(، )3.15ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 12
 (3.20(، )3.19(، )3.18ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 13
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في العمل في  المرأة( وجود فروق  اهرية في مستوى محددات مشارلة 3.14الجدول رقم ) يئح  من

يعزى لمتغير مجال التخص ، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التبياين  ،مدينتي رام هللا والبيرة

 14.(one way ANOVAحادي )األ

مين مسيتوى الداللية  أقيلوهيي  ،(0.000( ومسيتوى الداللية )4.405يئح  أن قيمة ف للدرجة الللية )

(α ≥ 0.05 أي أنييه توجييد فييروق داليية إحصييائيا  فييي مسييتوى محييددات مشييارلة )فييي العمييل فييي  المييرأة

ن مدينية أمن استجابات العينية  ومن المئح  جدا   ،مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير مجال التخص 

في اتساق  وي هر هذا جليا   ،و يف اللوادر البشريةلاديمية في تاألرام هللا تعنى بالتخص  والمؤهئت 

 ،جابات العينية عليى فايرات المؤهيل التعليمييإول واألحول التخص  ومجال العمل في الاسم  اإلجابات

 . صولهم على و ائفهم الحاليةلح قويا   سببا  ن تخصصهم لان أحيث يرى المع م 

 عدد سنوات الخبرة . 4

فيي  الميرأةعينة الدراسة على مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادستجابة تم حساب المتوسطات الحسابية ال

 العمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. 

في العمل في  المرأة( وجود فروق  اهرية في مستوى محددات مشارلة 3.14يئح  من الجدول رقم )

الخبييرة، ولمعرفيية دالليية الفييروق تييم اسييتخدام تحليييل  مييدينتي رام هللا والبيييرة يعييزى لمتغييير عييدد سيينوات

 15.(one way ANOVAحادي )األالتباين 

 αمن مستوى الداللة ) أقل( وهي 0.015( ومستوى الداللة )4.264يئح  أن قيمة ف للدرجة الللية )

تي فيي العميل فيي ميدين المرأةأي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى محددات مشارلة  ،(0.05 ≤

، ولانت الفيروق االقتصادو األعمالرام هللا والبيرة يعزى لمتغيرعدد سنوات الخبرة، ولذلك لمجال بيئة 

سنوات ويمتياز السيوق فيي رام هللا بفيتو المجيال ( 10-5) ويليها من ،سنوات 5من  األقللصالو الخبرة 

 هئتهم وقدراتهم. ستفادة من مؤاإلو ،وتدريبهم ،هممخبرة لتعلي األقلالخريجين الجدد  اممأ

 

 نتظار بين التخرج والعملاإلفترة . 5

فيي  الميرأةعينة الدراسة على مستوى محددات مشيارلة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  

 نت ار بين التخر  والعمل. اإلالعمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير فترة 

في العمل في  المرأةروق  اهرية في مستوى محددات مشارلة ( وجود ف3.14يئح  من الجدول رقم )

نت ييار بييين التخيير  والعمييل، ولمعرفيية دالليية الفييروق تييم اإلمييدينتي رام هللا والبيييرة يعييزى لمتغييير فتييرة 

 16(.one way ANOVAحادي )األاستخدام تحليل التباين 

                                                           
 (3.23(، )3.22(، )3.21ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 14
 (3.26(، )3.25(، )3.24ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 15
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 αوهي تساوي مستوى الداللة ) ،(0.050( ومستوى الداللة )2.971يئح  أن قيمة ف للدرجة الللية )

فيي العميل فيي ميدينتي  المرأةأي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى محددات مشارلة  ،(0.05 ≤

، االقتصيادو األعمالنت ار بين التخر  والعمل، ولذلك لمجال بيئة اإلرام هللا والبيرة يعزى لمتغير فترة 

مع نتائم متغير سنوات الخبرة فلانت يتناسب وهذا سنة.  من األقلنت ار اإلولانت الفروق لصالو لفترة 

 من سنة. األقلالنتيجة لصالو الخبرة 

  المرأةدوافع عمل . 6

فيي ميدينتي رام هللا والبييرة  الميرأةحصائية بين دوافع عمل اإلتم حساب معامل ارتباط بيرسون والداللة 

 . نت ار بين التخر  والعملاإلوفترة 

فيي ميدينتي  الميرأةحصائية للعئقية بيين دوافيع عميل اإلارتباط بيرسون والداللة  (: معامل3.20جدول )

 نت ار بين التخر  والعملاإلرام هللا والبيرة وفترة 

 مستوى الدللة معامل بيرسون المتغيرات

نت ار بين اإلفترة  المرأةدوافع عمل 

 التخر  والعمل

0.125- 0.012 

 

(، ومسيتوى 0.125-قيمية معاميل ارتبياط بيرسيون للدرجية اللليية )يتبين مين خيئل الجيدول السيابق أن 

( بين α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ة(، أي أنه توجد عئقة علسية ذات دالل0.012الداللة )

. أي أنيه للميا زادت نت يار بيين التخير  والعميلاإلفيي ميدينتي رام هللا والبييرة وفتيرة  المرأةدوافع عمل 

 نت ار بين التخر  والعمل.األقلل ذلك من فترة  رأةالمدوافع عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 (3.26ان ر ملحق الجداول، الجدول ) 16
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 الفصل الرابع

 في محافظة رام هللا والبيرة اقتصادياا  المتعلمة المرأةمضامين تمكين 

 

 الميرأةدات مشيارلة محيدمين خيئل عيرض  اقتصياديا  المتعلمة  المرأةمضامين تملين يتناول هذا الفصل 

تحلييل اسيتجابات ا مين خيئل إليهيوالتي تم التوصل  ،تي رام هللا والبيرةسوق العمل في مدينالمتعلمة في 

تايف التيي معوقيات الللعميل و الميرأةعرض أهم دوافع خيرو   إلى ضافةباإل ،االستبانةالعينة على  أفراد

  بوجه هذا الارار.

 المتعلمة المرأةمحددات عمل  4.1

 ،لمية فيي سيوق العميل فيي ميدينتي رام هللا والبييرةالمتع الميرأةددات مشارلة تناولت هذه الدراسة أهم مح

، من المرأةفي عمل  ساسيا  أ ا  محاور تلعب دور ةتم الحديث عن ائا ،العينة أفرادلتحليل استجابة  والحاا  

 .االقتصادو األعمالوحتى بيئة  ،التعليم إلى االجتماعيةالتنشئة 

 الجتماعيةالتنشئة  .1

ما تم تناوله فيي الدراسيات السياباة حيول  مع منسجمةال غيرالجديدة و هذا البحث عن غيره بنتائجهيتميز 

سيوق العميل ومشيارلة  إليىومدى تعاونه ودعمه لهيا فيي قيرار الخيرو   ،المرأةدور  إلىن رة المجتمع 

العينيية علييى فاييرات محييور أايير التنشييئة  أفييرادجابييات إر هييذا فييي هييوي  .االقتصييادالرجييل فييي التنمييية و

داللية  ،حيث جياءت جمييع الفايرات بمتوسيطات حسيابية عاليية ،(3.10بالجدول ) والملخ  االجتماعية

مين خيئل وجيود  ،ومساعدتها عليى ذليك المرأةلعمل  رام هللا والبيرة دينتيفي م على مدى تابل المجتمع

 طفيييال.األالعنايييية بو ،ومسييياندة الرجيييل لهيييا فيييي أعميييال المنيييزل ،طفيييالاألدور الحضيييانات ورعايييية 

لتوافد العياملين مين  لسلان المدينتين ن را   االجتماعيةالخلفيات الااافية والدينية و تنوع إلىذلك  قد يعودو

حلوميية الموجيودة فيي الغيير جانيب فيي المؤسسيات األود عيدد مين ووجي ،مختلف مناطق الضفة الغربية

ره مين ليل هيذا وغيي ،صيلييناألالمحاف ة، لميا يوجيد نسيبة مرتفعية مين المغتيربين مين سيلان الميدينتين 

 ودورها في المجتمع. المرأةتجاه وايجابية في ن رته  سباب جعل من المدينة ألار انفتاحا  األ

لما  ،المرأةل ن رة المجتمع لعمل وتأتي هذه النتائم على علس ما تم مناقشته في الدراسات الساباة حو 

 االجتماعيييةاييات أنييه "مييازال هنيياك الفليير السييائد علييى المورو ]2009صييار وشييحاتة، [ورد فييي بحييث 

ميير الييذي يعنييي أن قضييية العمييل األوالرجييل،  المييرأةالاديميية والاييائم علييى التاسيييم التاليييدي ليي دوار بييين 

بحياث تشيير األن أالعمل للرجيل، وإنيه عليى اليرغم مين  أهميةبالنسبة للمرأة هي ليست على نفس درجة 

عباء األبمعنى أن  ييملن إغفال الواقع العملنه ال أإال  ،حياناألفى لاير من  المرأةل الزو  لعمل تاب إلى



61 
 

قبيال عليى العميل مين األوالتيي تلبلهيا وتجعلهيا تتيردد فيي  الميرأةالتيي تتحملهيا  االجتماعيةوليات ؤوالمس

 إليىضياف ي   ،ناحية، وتالل من فرصها للحصول على العمل خاصة  في الاطاع الخا  من ناحية أخيرى

وبالتالي قدرتها عليى  ،حول قدرتها ولفاءتها –حيان األي لايـر مـن فـ –السلبية نفسها  المرأةذلك ن رة 

على هذه الاضية  جتماعى الذى طرأاالذلك. وبعبارة أخـرى، إن التغير  أهميةالمشارلة أو حتى قناعتها ب

مين ناحيية  الميرأةوليم يصياحبه تغييرات مؤسسيية تيـسهل أو تيسير عميل  ،مين ناحيية هو تغير غير لياف  

 .أخرى"

وت هر بشيلل الفيت  ،في دراستها ]2005جبر، [ تها الباحاةلحد المعوقات التي تناوأشلل المجتمع يلما 

للن ير فييي المعييدالت المرتفعيية والمتواصيلة للخصييوبة، وانخفيياض سيين اليزوا ، وغييياب ن ييام اجتميياعي 

ب وللمهيام لبير مين حيياتهن لإلنجيااألقيام النساء بتلريس الجيزء  إلىمر الذي يؤدي األطفال، األلرعاية 

سرة، مما يسلب اللاير منهن الادرة على المشارلة الفعالة في بياقي األالتي ترافاه من مسؤوليات البيت و

حوال الشخصية من حيث قدرة األالمتعلاة بمسائل  تلك االجتماعيةنشاطات المجتمع. ومن أهم المعوقات 

 سرة. األختيار والحرلة، وعئقة ذلك باإلالنساء على 

 

 كاديمي والمهنياألوالتأهيل  التعليم .2

 فلانيت ،درجية لبييرة فيي عمليية التو ييف إليىلياديمي مهيم األن التخصي  أ إليىأشارت نتائم التحلييل 

، بمتوسط حسابي عالي في حصولهن على و يفتهن أساسيا   سببا  أن تخصصهن لان على ت النساء اجابإ

عليى لحصيولهن  مهميا   عيامئ   أيضيا   يفية ليان نجاز الوالتانيات المطلوبة إلوللمهارات  نن امتئلهألما 

التعليم والتخص   أهميةويتوافق هذا مع ما تم مناقشته في الدراسات الساباة التي رلزت على  ،الو يفة

 جنب مع الرجل. إلى والمنافسة جنبا   ،قحامها سوق العملإو المرأةفي تادم 

التخص  ومجال العمل ومتطلبيات الو يفية، من نتائم التحليل أن هناك توافق بين مجال  واضحا  ويبدو 

يمتيياز سييوق العمييل فييي مييدينتي رام هللا والبيييرة بحسييب النتييائم باختيييار التخصيي  العلمييي والمسييتوى 

و غيرها مين متطلبيات الو يفية، أتانيات التلنولوجيا  إلى إضافة ،نجاز مهمات العمللاديمي الئزم إلاأل

علميي اليذي يتماشيى ميع قيدراتها وميولهيا لتو فهيا فيي مجيال ن تختار التخصي  الأهذا ما يسمو للمرأة 

بشيلل  دارةاإلو قطياع الخيدمات و ،وتترليز النسياء فيي تخصصيات العليوم التربويية العمل الذي يناسبها.

طبيعة هذه  إلىوتعمل في قطاعي التعليم والخدمات بما بتناسب مع دراستها، وربما يعود السبب  ،ساسيأ

مال واعدادها من خئل التأهيل والتدريب األات وميول النساء واستغئلها بالشلل الو ائف المئئمة لادر

 المهني المطلوبين.

م بيين مخرجيات التعلييم العيالي ؤحيول ميدى اليتئ ايار حالييا  التيي ت  نطباعيات السيائدة اإلوهذا يتناقض مع 

صل مين أجيل تو ييف األن المشللة تلمن في مدى توفر فر  العمل بأ إلىوسوق العمل، والذي يؤدي 
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الجعفييري [فييي ذات السييياق قييدم  واسييتيعاب الخييريجين والخريجييات ميين مختلييف التخصصييات الجامعييية.

عين ميدى اليتئؤم بيين خريجيي التعلييم العيالي الفلسيطيني  من خئل معهيد مياس دراسية ]2004والفي ،

خلصييت  ،لييية والاانويييةواألعلييى تحليييل نتييائم البيانييات  اإلعتمييادوب ،ومتطلبييات سييوق العمييل الفلسييطينية

وفجييوة واسييعين بييين العييرض ميين خريجييي مؤسسييات التعليييم العييالي  أن هنيياك انفصيياما   إلييىالدراسيية 

 ،نفصام يعود لعدة عوامل أهمها صغر ومحدودية سوق العمل الفلسطينياإلومتطلبات سوق العمل، وهذا 

 إليى ضيافةباإلالعمل الفلسطيني. وعدم مادرته على موالبة معدالت النمو المرتفعة والمتسارعة في قوى 

عيدم قيدرة الجامعيات والمعاهيد  إليىفيعيود أهمهيا  ،العوامل المتصلة بخصائ  التعليم العيالي الفلسيطيني

بسييبب  ،طئبهييا المهييارات والاييدرات المطلوبيية لموالبيية سييوق العمييل الفلسييطينيإلسيياب واللليييات علييى 

 الخارجية. واعتمادها على المساعدات ،غلباألوضعها المالي في 

م ؤمين حييث اليتئ مر مختلفيا  األيبدو  ،رام هللا والبيرة دينتيلاقتصاد م للن في بيئة اقتصاد منتعشة نسبيا  

التخصي   أهمييةالعينية عليى  أفيرادجابيات إبين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حييث ت هير 

لوبة في حصول الخريجيات عليى عميل. امتئك المهارات والتانيات المط إلى إضافة ،لاديمياألالعلمي و

شيو عيرض الو يائف فيي سيوق العميل  إليىساس األسباب البطالة ترجع بأأن  إلىهذا ياودنا بالضرورة 

 توعية ومستوى التعليم الذي يتلااه الطلبة. إلىألار منه 

المطليوب الحيد  إليىنيه ليم يصيل أ إليى اقتصاديا  ة في تملينها أيم للمرلعختصا  والتاإل أهميةورغم للن 

هتميام ألاير وتوعيية عامية بخصيو  ا إليىما زالت بحاجة  المرأةعداد اللفاءات، فإمن التأهيل المهني و

لاديميية عاليية لييس بالضيرورة أن يجعيل منهيا ألمستويات  المرأة، فوصول ونوعا   التعليم الذي تتلااه لما  

لياديمي لتصيل لضيرورة األلمؤهيل فمطلبيات العميل الييوم تعيدت ا ،للمنافسية عليى الو يائف قويا   مرشحا  

ن يتلاييى أم أو األجانييب لغتييه  إلييىخييرى أن يييتان لغييات أأو  ،معرفيية الشييخ  بتانيييات تلنولوجيييا عالييية

والتواصل  تصالاإلوقواعد  ،العامة دارةاإلو ،هيل التربويأت عداد المعلمين والل ،دورات تأهيلية تدريبية

جابية عين اإلؤليد النسياء العيامئت عليى ذليك مين خيئل عيداد شخصيية قياديية وغيرهيا. وتإو ،والمبادرة

مين النسياء  %19ميا نسيبته  تحييث أجابي ،العاملة المرأةالذي يتعلق بالمشلئت التواجه  خيراألالمحور 

ميين خييئل التوجيييه  ،داء الييو يفي لهييناأللييدورات تأهيلييية وتدريبيية ألايير لتحسييين جييودة  نعلييى حيياجته

تلايف الجهود التوعوية إليجاد الوعي المهني بيين النسياء للتوجيه نحيو  ال بد من لكلذ ،والتدريب المهني

قطيار العربيية، وذليك فيي األالمهن التي تتئءم مع قابلياتهن، وتنسجم مع احتياجات الخطيط التنمويية فيي 

وتملينهييا ميين اسييتخدام مهاراتهييا وقييدراتها ومعلوماتهييا علييى الوجييه  المييرأةإطييار تخطيييط علمييي لتييدريب 

سهام فيي نهضية اقتصيادية واجتماعيية اإلمن أجل  مجاالتال نتاجية في مختلفاإللزيادة لفاءتها لمل، األ

 .المرأةعلى تطوير أوضاع  ة التي تنعلساألساسيشاملة، حيث تشلل هذه الاوى أداة النهضة 
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 يالقتصادوالوضع  األعمالبيئة  .3

العميل بالنسيبة للميرأة  إليىخيرو  بتوفر مناخ اجتماعي داعم وأساس علمي ومهنيي متيين يصيبو قيرار ال

للين فرصية الحصيول عليى مهنية تعتميد عليى ميدى اسيتيعاب سيوق العميل  ،صيرارإلار جديية وأأقوى و

اللتميال عمليية التو ييف باللميية والليفيية  اللخريجين ولميية عيرض الو يائف الشياغرة فيي السيوق. ليذ

لخريجين ومعنية بالخريجيات عليى وجيه المطلوبتين ال بد من وجود بيئة أعمال واقتصاد غنية بالفر  ل

 الخصو .

فيي ميدينتي رام هللا  االقتصيادو األعميالالعينة عليى محيور تيأاير بيئية  أفرادجابات إلما تم استنتاجه من 

وتعتميد  ،يادم فر  عميل متسياوية بيين الجنسيينفيها  األعمالن سوق أتبين  ،المرأةوالبيرة على عمالة 

جتمياعي، وتفضيل أغلبيية النسياء االص  ألار منه على النيوع ات والتخساس على الادرات والمهاراألب

نتايال اإلالعينة على الفارة "ليديك الرغبية فيي  أفرادجابات إالعامئت سوق مدينة رام هللا عن غيره بدليل 

 خرى" بمتوسط حسابي منخفض.األفروع الشرلة في المدن  إلى

فهي عليى اسيتعداد  الذ ،مستغلةالغير ئت نصف المجتمع ادرات ومؤهيمان بإالاوية لديها  االقتصادة بيئ

 الميرأةستفادة منها فيي عمليية التنميية. فايد أصيبو تمليين لإل ،هيلهاأالمتعلمة وتدريبها وت المرأةالستيعاب 

. االجتماعيييةوالسياسيية و االقتصياديةلتحاييق مسييتوى أفضيل فيي التنميية  أساسييا   وتحسيين مرلزهيا أميرا  

في المجتمع الفلسطيني بنوع من التناقض. فمن ناحية، ارتفعت مستويات التعليم بيين  ويتسم وضع النساء

ليك نشيوء حرلية نسيوية واضيحة التيأاير، حييث النساء وزادت مشارلتهن في الحياة السياسيية، بميا فيي ذ

اك ال تزال هن ،ومن ناحية أخرى .ولى في فلسطيناألنتخابات التشريعية والرئاسية اإلشارلت النساء في 

، االقتصيادية مجياالتوت هر هذه المعوقات فيي ال جه قيام النساء بدورهن في المجتمع،معوقات جدية توا

 حيث ما زالت مشارلة النساء متدنية في سوق العمل.

 المتعلمة  المرأةأهم الدوافع وأبرز العقبات التي تواجه  4.2

جنيب ميع  إليى و  والعميل خيار  المنيزل جنبيا  مام النساء المتعلمات للخرأعابة  االجتماعيةلم تعد الايود 

طفيال األالمنزليية والعنايية ب األعميالال ينحصر فيي  المرأةدور  بأن لار تابئ  أالرجل، فالمجتمعات اليوم 

 مناصب عليا ومرالز اتخاذ الارارت لما الرجل. إلىذلك لتصل  توتخط ،سريةاألوالواجبات 

، وتمسلت بطموحاتهيا بيأال وعرفت حاوقها؛فاقها، توسعت  رأةالمتعليم  أهميةونتيجة لوعي المجتمعات ب

 .والتربية االقتصادوأن لديها اللاير مما يملن ان تساهم فيه في التنمية و ،تباى سجينة الدور التاليدي لها
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 المرأةدوافع عمل  .1

ن أجماع عليى اإلالمتعلمة للعمل خار  المنزل  المرأةالعينة على دوافع خرو   أفرادمن استجابة  يئح 

بطرياية تفليرهيا  مسيتالة معنوييا   المرأةيعني استائليتها على الصعيدين المعنيوي والميالي، في المرأةعمل 

نفيياق علييى اإلفييي  اآلخييرينال تعتمييد عليى  نهييا مسييتالة ماديييا  أوأسيلوب معيشييتها واتخاذهييا للاييرارت. لميا 

وربميا  ،ومصياريف المعيشية ،ت المنيزلفيي نفايا أيضا  بل تشارك  ،ليس هذا فحسب ،احتياجاتها الخاصة

سيرة األعامل رئيسي في دفع بعض النساء التخاذ قرار العمل لمساندة اليزو  و االقتصاديةتلون الدوافع 

سيعار األميع مسيتوى  خاصة للعاملين والسالينين في مدينتي رام هللا والبيرة تماشيا   ،في النفاات المتزايدة

 جانب دخل الرجل. إلىخر ؛من وجود دخل  العالي وغئء المعيشة فيها ال بد

يمانهييا باييدراتها وطاقاتهييا التييي تفيييد إو ،لمييا تعمييل لاييير ميين النسيياء لرغبتهييا العالييية لتحايييق طموحاتهييا

ليدى بعيض النسياء للمشيارلة فيي  ساسييا  أ ابات الينفس وازعيا  إفيعد الطموح العالي و ،االقتصادالمجتمع و

 نخراط في المجتمع.اإلالعمل و

خاصية ممين ليسيو سيلان -أزواجهن لساعات طويلة  أن اللاير من النساء اللواتي يعملمئح ة الن ويمل

 ،لتعبئة وقت الفراغ لديهن بسبب غياب الزو  عن البيت فترة طويلةالعمل  إلىيلجأن  -صلييناألالمدينة 

اقاتهيا وتينعش من العميل سيوق اجتمياعي مفتيوح تفيرغ فييه ط المرأةفترى  ،بناء في المدارس وغيرهاألو

صييلي األخاصية فيي حيال بعييد مليان السيلن  ،بنيياءاألبيدال ميين انت يار عيودة اليزو  و االجتماعييةحياتهيا 

 هل عن ملان سلنهما الحالي.األو

نييذلر منهييا مييا ناقشييته  ،عليى جمليية ميين الييدوافع المييرأةوتجميع الدراسييات السيياباة حييول موضييوع تملييين 

للعميل  الميرأةهم دوافع أن أفذلرت  ،معدالت الخصوبة ىعل المرأةفي بحاها تأاير عمل  ]2011نعيمة،[

و ايانوي أساسيي أنفسيها أو العائلية باعتبارهيا معييل  ىنفياق عليوهيي حاجتهيا لإل ،ياالقتصادالعامل  هي

والرغبيية فييي  ،ابييات اليينفسإنخييراط فييي المجتمييع وفيييه لإل المييرأةجتميياعي وتهييدف االسييرة، العامييل ل 

رضيياء اليينفس وتحايييق ا دوافييع نفسييية تعييود إلأخيييروالبيئيية ميين حولهييا، و المسيياعدة فييي تطييوير المجتمييع

 خرين.ستائل من التبعية لآلاإلالطموح واستغئل الادرات والمواهب الخاصة بها و

 

 المتعلمة المرأةالتي تواجه  المشاكل .2

الفلسيطينية  رأةالميأنَّ الصعوبات التي تواجه إال  في العمل المرأةعتراف العالمي بحق اإلعلى الرغم من 

العميل. ومين خييئل العدييد ميين نتيائم الدراسييات ذات  إلييىالعاملية موجيودة ومييؤارة عليى قييرار خروجهيا 

وليى األإن المشيللة  ]2001زلرييا،[العاملة، فيرى  المرأةالعئقة، لوح  وجود صعوبات وتحديات أمام 

 الحيل يلمنل، والواجبات المنزلية، و  المنزالعاملة هي مسألة التوفيق بين العمل خار المرأةالتي تواجه 

طفييال المناسييبة األالمنزلييي، وبخاصيية دور الحضييانة ورييياض  المييرأةفييي إيجيياد بييدائل اجتماعييية لعمييل 
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عليى العميل فيي  الميرأةوالمتاحة للجميع. والمشللة الاانية هي عدم توفر فير  عميل مناسيبة مميا ييرغم 

مشييللة متعلايية ببنييية المجتمييع نفسييه، وبالسياسييات  -أيضييا  –ميييدان ال يناسييبها، أو ال ترغييب فيييه، وهييذه 

وهنيياك . عتبييار احتياجييات المجتمييعاإلالتنموييية المتبعيية، ولييذلك بالسياسييات التعليمييية التييي ال تأخييذ فييي 

 إلى؛خر، بل ومن منطاة  إلىمشلئت أخرى ذات طابع ااافي وحضاري، وهذه تتفاوت من قطر عربي 

إال وقييت طويييل، وال يييتم حلييه  إلييىع ميين المشييلئت يحتييا  عييادة أخييرى ضييمن البلييد الواحييد، وهييذا النييو

 تدريجيا  من خئل التطور التاريخي للمجتمع.

ولعل مشللة المواصيئت بيين البييت ومليان العميل تعيد واحيدة مين أصيعب المشيلئت التيي تعياني منهيا 

ناسبة للعامئت بالارب من العاملة. وحل هذه المشللة يلمن في تعميم النال العام، وتأمين مسالن م المرأة

العربيية العاملية منهيا: ال  الميرأةبعيض المشيلئت التيي تواجيه  إلى ]2001مراد،[أمالن عملهن. وتشير 

بتدائييية وبخاصيية فييي الاييرى وأمييالن األبعييد المرحليية  المييرأةتييزال بعييض الييدول العربييية ال تشييجع تعليييم 

ينية مايل مع مجياالتمين العميل فيي  الميرأةان ، وحرميمن حاوقها المرأةالمبلر وحرمان  الزوا ، الريف

بالرجل من الناحية المادية في مجال العمل، وعلى اليرغم  المرأةعدم مساواة السياسة والاضاء والتجنيد، 

عيدم تيوافر دور الحضيانات ، تتحميل أعبياء ماليية مالهيا مايل الرجيل -فيي الوقيت الحيالي -الميرأةمين أن 

ك أطفالها مع الخادمات، وما يترتب على ذلك من مشيلئت تربويية تر إلى المرأةالحلومية، مما يضطر 

 .طفالاألوسلولية في تنشئة 

في فلسطين عين غييره مين اليدول العربيية والمجياورة مين حييث معوقيات عميل  المرأةوال يختلف وضع 

سيوق  المتعلمية فيي الميرأةالعينة على محور المشيالل التيي تواجيه  أفرادوي هر هذا في استجابة  ،المرأة

على لوسائل النال والمواصئت والتي لما تم مناقشتها األفلانت النسبة  ،العمل في مدينتي رام هللا والبيرة

الييدورات  إلييىلمييا أن حاجتهييا  ،ملييان العمييل إلييىميين ملييان السييلن  المييرأةتحييد ميين حرييية انتاييال  سيياباا  

 إلى إضافةلها النساء في العمل  حصلت على نسبة لبيرة من بين المشلئت التي تتعرض أيضا  التدريبية 

 ساعات العمل الطويلة.
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 نظرة مستقبلية 4.3

راء العينيية فييي ؛فييي العمييل والحاييا لئطييئع علييى  المييرأةعلييى ضييوء مناقشيية اهييم المحييددات لمشييارلة 

الفلسطينية في ميدن الضيفة مين خيئل  المرأةلوضع  واعدة موضوع البحث، يملن تلوين ن رة مستابلية

ن نسييب أ علييى الييرغم ميينف ،المتعلميية المييرأةاء الواقييع والنسييب. فميين المئحيي  تزايييد نسييب عماليية اسييتار

بعليس ميا  الميرأةداعمية ومحفيزة لعميل  االجتماعييةتبيدو العواميل و ،انهيا ميؤارةإال الزيادة هذه صيغيرة 

 أهميةز على ال بد من الترلي ،جتماعياإلالمستوى المطلوب من الوعي  إلىوللوصول لانت عليه قديما. 

 و الدروس التربوية.أعئم والتلفاز اإلمناهم التعليمية أو من خئل لخئل ا في المجتمع سواء   المرأة

زييد مين تالسوق  إلىماابل هذه الزيادة في الطلب على الو ائف وتدفق الخريجين والخريجات لل عام و

تطلييب فييتو سييوق عمييل لبييير هييذا يالمحييدودة والمعروضيية فييي سييوق العمييل، المنافسيية علييى الو ييائف 

وييتم  ،المطلوبية االقتصياديةمال لتحاييق التنميية األواستغئلها بالشلل  ،الستيعاب هذه الادرات والطاقات

لييد ميين تطبيييق هييذه  أوالت ،وتاييديم التسييهيئت للمسييتامرين ،ريعوفييتو المشييا ،سييتاماراالذلييك ميين خييئل 

دراسة وغيرها من الاوانين مومة والرضاعة والاألمن حيث اجازات  ،ةأالمؤسسات للاوانين الداعمة للمر

 ة للمرأة.الداعم

 ،اقتصياديا  تملينهيا  أهمييةو ،الميرأةمجتمع يعيي دور  إلىهم الطرق للوصول أن تطبيق هذا لله يعد من إ

ة مييييهييييل المناسيييب للنهيييوض بالتنأواسيييتغئلها لميييورد بشيييري يحميييل اللايييير مييين الخبيييرة واللفييياءة والت

 .للبلد االقتصادية
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

المحيددات  إليىا الدراسية، فايد تيم الوصيول إليهييتناول هذا الفصل أهم النتائم والتوصيات التي توصيلت 

في  االقتصادبيئة تتلخ  في: والتي  ،المتعلمة في مدينتي رام هللا والبيرة المرأةالمؤارة في فر  عمل 

 المييرأةلييدوافع  إضييافةلاديمييية والعلمييية، األالمييؤهئت و، االجتماعيييةالتنشييئة وة، مييدينتي رام هللا والبييير

 ،التخاذ قرار العمل خيار  المنيزل المرأة، لما ناقش أهم دوافع العمل إلىالشخصية وراء قرار الخرو  

 الارار. اسرة في هذاألوبحث في دور الزو  و

 أهم نتائج الدراسة 5.1

والوقوف عنيد أهيم مميزاتيه  ،رام هللا والبيرة على وجه الخصو  دينتيدراسة سوق م إلىهدف البحث 

ن العاميل أمن متوسط نسب البطالة في الضفة الغربيية، وتبيين  أقلالتي تجعل من نسب بطالة النساء فيه 

مهما فيي  والتي تلعب دورا   االجتماعية،رام هللا هو التنشئة دينتي والمؤار في سوق العمل في م األساسي

على علس السيائد واليذي تيم تداوليه فيي لايير مين  ،المهنية المرأةتي رام هللا والبيرة في دعم مسيرة مدين

 هير تحلييل اسيتجابات أو .خار  المنيزل المرأةلعائق في وجه عمل  االجتماعيةالدراسات حول التنشئة 

ئلية واليزو  وتيوافر دور من خئل مساندة العا ،قوي للمرأة ا  جتماعي لان داعمالاالعينة أن العامل  أفراد

 طفال وتهيئة  المناخ المناسب لها. الحضانات والرعاية ل 

تعدد الااافات والخلفيات الفلرية للسالنين  إلىوالبيرة رام هللا  تيفي مدين االجتماعيةة يئويعود اختئف الب

 جانب.األ إلى إضافة ،ا من مختلف مناطق الضفةإليهصليين والوافدين األفيها من بين السلان 

لوجيود مايرات  ن يرا   ،باقتصاد منتعش ماارنة بباقي مدن الضيفةوالبيرة رام هللا دينتي ؛ تتمتع ماقتصاديا  

 ،والمصيانع والشيرلات الماليية مين بنيوك ،والملاتيب الهندسيية ،واليوزارات ،الشرلات الرئيسية المختلفة

للجنسيين عليى حيد سيواء، وبيين غنيي بفير  عميل مختلفية  ا  سيوق امين وغيرها، مميا يجعلهيأوشرلات ت

هي فرصة لبيرة ال تال عن فر   االقتصاديةفي هذه البيئة  المرأةن فر  عمل أتحليل اجابات العينة 

 الرجل.

جور ماارنة بغيرهيا األالرتفاع  ن را   ا  مرتفعوالبيرة رام هللا  مدينتي سعار فياأليعتبر مستوى المعيشة و

سيرة فيي نفايات األالعميل ومسياندة اليزو  و إليىالمتعلمية  المرأةو  من أهم الدوافع لخرويعد  ،من المدن

 المعيشة المتزايدة .
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حيول دور التعلييم  والتي تم مناقشتها ساباا   ،لما يساهم هذا البحث بدعم لل ما ورد في الدراسات الساباة

 أفيرادبة لاديمي للمرأة في زيادة فر  حصولها على عمل مناسب. حييث يئحي  مين اسيتجااألهيل أوالت

تاانهييا المهييارات إ إلييى إضييافة ،هييم اسييباب حصييولها علييى عمييلأليياديمي لييان ميين األالعينيية ان المؤهييل 

مجال سؤالي ول على األجابات المحور إلما أن هناك انسجام واضو في  .واللغوية المطلوبة ةالتلنولوجي

هو بيئية عميل صيحية بيرة والرام هللا  مدينتي ن سوق العمل فيأمما يدل على  ،التخص  ومجال العمل

 هوض باقتصاد البلد وزيادة التنمية فيها.قدرات ومؤهئت الشخ  المناسب للن تستفيد من

ولان منها تحسين الوضيع  ،للعمل المرأةسباب خرو  أهم دوافع وأالتعرف على  إلىلما هدفت الدراسة 

مسيياعدا فييي رفييع  عييامئ   مييرأةاليلييون عمييل  واحيانييا   ،علييى نفسييها المييرأةواعتميياد  ،سييرةي ل االقتصيياد

 ي والااافي لئسرة.االقتصادالمستوى 

وتتلخ  فيي عيدد سياعات العميل  ،العاملة المرأةهم المشالل التي تعاني منها أ إلىوتشير نتائم الدراسة 

هيل المهني والتدريب لموالبة التطيور أالمزيد من الت إلىوحاجتها  ،ووسائل النال والمواصئت ،الطويلة

 لمل وجه.أانيات الئزمة للايام بالعمل على في الت

 التوصيات 5.2

انعياش  يدور لبيير في ومهنييا   اقتصياديا   الميرأةن لتمليين  فيالنتائم التي استخلصتها الدراسية،  ضوء على

جييل تحايييق أصييحاب العئقيية ميين تاييدم بعييض التوصيييات أل ،وعليييه .والتطييور التنمييوي للبلييد االقتصيياد

 حث:هداف المرجوة من الباأل

 الحكومة الفلسطينية توصيات .1

 فيها و يفي توازن لتحايق الضفة مدن في الحلومية والدوائر الوزارات توزيع اعادة ضـرورة. 

 تخفيضات مبرام خئل من الضفة مدن مختلف في مشاريع لفتو والمستامرين االستامار تشجيع 

 .المختلفة الضفة مدن في تنشأ التي المشاريع على وخصومات

 وزارة التربية والتعليم العاليتوصيات  .2

  مختليف  إليىضـرورة الربط بين مخرجات التعلييم وحاجية سيوق العميل لميا  ونوعيا  التأليد على

 .التخصصات

   المدربيية، النسييوية ميين العماليية  تسييتجيب أسييرع لمتطلبييات السييوقالتييي  التخصصيياتتشييجيع

ستامار االنواع أورة لنوع من في دورات من مة ومتط النسويةهتمام ببرامم تدريب العمالة اإلو

 . في الموارد البشرية، فالتعليم والتدريب توأمان ال ينفصئن
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  ة والرجيل، وزييادة اليوعي أالتعليم للمر أهميةتدعيم المناهم التعليمية بمواد توعوية تاايفية حول

م وغييرس قييي ،االقتصيياديةالبييارز فييي العملييية  المييرأةالمجتمييع الناشييئين حييول دور  أفييرادلييدى 

  حترام وحب العمل في نفوس الطئب.اال

  المواد التعليمية، لالترليز على لسيب  إلى إضافةالترليز على الساب الطئب مهارات وتانيات

 .ومهارات استخدام التلنولوجيا والحاسوب عمليا   ،نجليزيةاألاللغات خاصة 

 المجتمعالمؤسسات و توصيات .3

  أو ميا  االجتماعييةضيرورة تيوفير الخيدمات واعدة المسي االجتماعييةالتوسع فيي تيوفير الخيدمات

مايل التوسيع فيي إنشياء ، سيرة بشيلل لبيير وبتللفية رمزيية وبجيودة عالييةاأليطلق عليه خيدمات 

 .طفالاألدور رعاية والحضانات من سن مبلرة، 

 ف ن هنياك دور مؤسسيي لبيير البيد مين أن  ،طاراإلوفي هذا  .الصحية ةالتوسـع في تاديم الرعاي

فمائ  البد ميـن تفعييـل الايانون اليذي يين  عليى إنشياء دار حضيانة فيي أي مؤسسية تايوم  ،ي فعل

 .امرأة فألار ١٠٠بتو يف 

  العامليية فييي المن مييات الجماهيرييية  المييرأةتسييخير جهييد حاياييي ال شييللي، لرفييع نسييبة عضييوية

أخذ المن مات مواقع اتخاذ الارار. وأن ت إلى)الناابات والجمعيات والنوادي( وتشجيعها للصعود 

العاملية لتحاييق  الميرأةالجماهيرية المعنية، وبخاصة ناابات العمال، على عاتاها معالجية شيؤون 

 .العاملة المرأةالمؤتمرات والندوات التي تناولت معالجة شؤون  قراراتمتابعة تنفيذ 

 التااييف  عليى المشيارلة فيي بيرامم الميرأةئبيد مين تحفييز ف ،التاايف العميالي والتيدريب النايابي

الطبيعة التخصصية، والعمل على إعيداد  اتوفي أنشطتها العامة أو ذ ،العمالي والتدريب الناابي

ليي تأخيذ عليى عاتاهيا  ،برامم تاايفية وتدريبية تسهم فيي تنميية الايدرات الذاتيية للميرأة وتهيئتهيا

فيي فعالييات  ، وأن تلون عنصرا  مشيارلا  ومفييدا  مجاالتمسؤوليات وواجبات مباشرة في هذه ال

 .تحادات المهنية الناابية والنسائية وأنشطتها، وأن تأخذ دورها الفاعل في التنمية الشاملةاإل

 عالمتوصيات لإل .4

  عئم أن تاوم بدور فاعل في تشجيع وتحفيز اإليتعين على أجهزة  ،يجابي لإلعئماإلتفعيل الدور

 ،وذلك عن طريق عدة طرق ووسيائل ،ولذلك في تغيير بعض المعتادات البالية ،المرأةمشارلة 

تخصيي  بيرامم تاايفيية ووإبرازهيا،  اـدوة ل جييـالل الترليز على إ هار النماذ  الناجحة لما

 .المجتمع للل ل مام المرأةالتوعية بالمفهوم الصحيو لاضية تملين  إلىتهدف 
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 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة  العدد
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 67.6 466,000 67.5 460,30 67.9 451,40 67.3 414,600 70.4 423,300 قطا  خاص

اسااااااااااااااااا ا ي  

والمساااااااا و نا

 ت

82,800 13.8 99,200 16.1 107,30 16.1 112,30 16.5 116,800 17.0 

 المجمو 

 

601,200 100 616,300 100 664,80 100 681,80 100 688,700 100 

           ذكور

 13.4 77,400 14.2 79,400 14.2 77,400 14.3 72,500 13.5 66,000 قطا  عام

 66.4 382,100 66.0 370,00 66.4 362,50 66.3 334,500 69.8 339,900 قطا  خاص

اسااااااااااااااااا ا ي  

والمساااااااا و نا

 ت

81,500 16.7 98,200 19.4 105,90 19.4 111,20 19.8 116,100 20.2 

 100 575,600 100 560,60 100 545,80 100 505,200 100 487,400 المجمو 

           اناث

 25.2 28,500 24.6 29,800 24.1 28,700 27.0 30,000 25.6 29,100 قطا  عام

 72.1 80,100 73.3 83,400 قطا  خاص
 

 
74.8 90,300 74.5 83,900 74.1 

اسااااااااااااااااا ا ي  

والمساااااااا و نا

 ت

1,300 1.1 1,000 0.9 1,400 1.1 1,100 0.9 800 0.7 

 100 113,200 100 121,20 100 119,00 100 111,100 100 113,800 المجمو 
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 2016-2012ر من محاف ة رام هللا والبيرة حسب الاطاع والجنس، سنة فألا 15( عدد ونسبة العاملين 1.3جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 القطا  والجنس

النساااااا العدد 

 بة

النساااااا العدد 

 بة

النساااااا العدد 

 بة

النساااااا العدد 

 بة

النساااااا العدد 

           كال الجنسين بة

 19.3 16,100 19.3 17,000 18.8 16,200 21.2 17,300 19.2 15,000 قطا  عام

 72.5 60,400 70.9 62,500 69.9 60,100 70.1 57,100 74.9 58,900 قطا  خاص

اسااااااااااااا ا ي  

 والمس و نات

4,700 5.9 7,100 8.7 9,700 11.3 8,600 9.8 6,800 8.2 

 100 83,300 100 88,100 100 86,000 100 81,500 100 78,600 المجمو 

           ذكور

 15.8 10,600 16.5 11,700 15.4 10,700 17.8 11,600 15.2 9,400 قطا  عام

 74.1 49,500 71.3 50,600 70.8 49,100 71.4 46,500 77.3 48,000 قطا  خاص

اسااااااااااااا ا ي  

 والمس و نات

4,700 7.5 7,100 10.8 9,500 13.8 8,600 12.2 6,700 10.1 

 100 66,800 100 70,900 100 69,300 100 65,200 100 62,100 المجمو 

           اناث

 33.5 5,500 31.2 5,300 33.1 5,500 35.0 5,700 33.9 5,600 قطا  عام

 66.1 10,900 68.8 11,900 65.8 11,000 64.7 10,600 66.2 10,900 قطا  خاص

اسااااااااااااا ا ي  

 والمس و نات

- 0.0 - 0.3 - 1.1 - 0.0 - 0.4 

 100 16,500 100 17,200 100 16,700 100 16,300 100 16,500 المجمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 2016-2012سنة فألار من الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي والجنس،  15( عدد ونسبة العاملين 1.4جدول )

النشيييييييييييييياط 

االقتصييييادي 

 والجنس

2012 2013 2014 2015 2016 

النسيييييي العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

           لئ الجنسين بة

 الزراعييية

والصيييييييييييييد 

والحراجيييييية 

وصييييييييييييييييد 

 األسماك

76,900 12.8 70,600 11.5 73,600 11.1 64,800 9.5 56,100 8.1 

التعيييييييييييييدين 

 والمحيياجر

والصييييييناعة 

 التحويلية

88,400 14.7 93,200 15.1 102,500 15.4 108,500 15.9 112,400 16.3 

البنييييييييييييييييياء 

 والتشييد

103,500 17.2 119,000 19.3 134,300 20.2 136,700 20.1 143,300 20.8 

التجييييييييييييارة 

 والمطيياعم

 والفنادق

123,200 20.5 121,900 19.8 136,800 20.6 141,600 20.8 144,300 20.9 

الناييييييييييييييييييل 

 والتخييزين

 واألتصاألت

33,800 5.6 34,800 5.6 33,300 5.0 35,400 5.2 40,900 5.9 

الخيييييييييدمات 

والفيييييييييروع 

 األخرى

175,400 29.2 176,800 28.7 184,300 27.7 194,800 28.5 191,800 28.0 

 100 688,800 100 681,800 100 664,800 100 616,300 100 601,200 المجموع

           ذلور

 الزراعييية

والصيييييييييييييد 

والحراجيييييية 

وصييييييييييييييييد 

 األسماك

47,800 9.8 46,700 9.2 49,800 9.1 46,800 8.3 43,800 7.6 

التعيييييييييييييدين 

 والمحيياجر

والصييييييناعة 

 التحويلية

76,300 15.7 79,200 15.7 87,100 16.0 91,700 16.4 97,000 16.9 

البنييييييييييييييييياء 

 والتشييد

103,000 21.1 118,700 23.5 133,500 24.5 135,900 24.2 142,500 24.8 

التجييييييييييييارة 

 والمطيياعم

 والفنادق

112,100 23.0 111,600 22.1 122,500 22.4 125,900 22.4 128,800 22.4 

الناييييييييييييييييييل 

 والتخييزين

 واألتصاألت

32,400 6.6 33,300 6.6 31,600 5.8 33,900 6.1 38,500 6.7 

الخيييييييييدمات 

والفيييييييييروع 

 األخرى

115,800 23.8 115,700 22.9 121,300 22.2 126,400 22.6 125,000 21.6 

 100 575,600 100 560,600 100 545,800 100 505,200 100 487,400 المجموع

           اناث

 الزراعييية

والصيييييييييييييد 

والحراجيييييية 

وصييييييييييييييييد 

 ألسماكا

29,100 25.6 23,900 21.5 23,800 20.0 18,000 14.9 12,300 10.8 

التعيييييييييييييدين 

 والمحيياجر

والصييييييناعة 

 التحويلية

12,100 10.7 14,000 12.6 15,400 12.9 16,800 13.9 15,400 13.6 

البنييييييييييييييييياء 

 والتشييد

- 0.3 - 0.2 - 0.7 - 0.7 - 0.7 

التجييييييييييييارة 

 والمطيياعم

 والفنادق

11,100 9.7 10,300 9.3 14,300 12.0 15,700 13.0 15,500 13.7 

الناييييييييييييييييييل 

 والتخييزين

 واألتصاألت

1,400 1.3 1,500 1.4 1,700 1.4 1,500 1.2 2,400 2.1 

الخيييييييييدمات 

والفيييييييييروع 

 األخرى

59,600 52.4 61,100 55.0 63,000 53.0 68,400 56.3 66,800 59.1 

 100 113,200 100 121,200 100 119,000 100 111,100 100 113,800 المجموع
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 2016-2012سنة فألار من محاف ة رام هللا والبيرة حسب النشاط االقتصادي،  15( عدد ونسبة العاملين 1.5جدول )

النشيييييييييييييييييياط 

االقتصييييييييادي 

 والجنس

2012 2013 2014 2015 2016 

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

           لئ الجنسين

 الزراعييييية

والصيييييييييييييييييد 

والحراجييييييييييية 

وصيييييييييييييييييييييد 

 األسماك

2,800 3.6 3,700 4.5 3,600 4.1 4,200 4.8 3,100 3.8 

التعيييييييييييييييييدين 

 والمحييياجر

والصييييييييييناعة 

 التحويلية

12,700 16.2 10,500 12.9 9,700 11.3 11,100 12.6 12,700 15.2 

 17.4 14,500 18.3 16,100 20.5 17,600 17.2 14,000 18.4 14,500 البناء والتشييد

التجيييييييييييييييييارة 

 والمطيييياعم

 والفنادق

13,400 17.1 17,200 21.0 18,200 21.2 16,700 18.9 16,800 20.2 

النايييييييييييييييييييييييل 

 والتخييييزين

 واألتصاألت

4,500 5.7 5,000 6.1 4,600 5.4 4,600 5.2 5,700 6.8 

الخييييييييييييييدمات 

والفييييييييييييييروع 

 األخرى

30,700 39.0 31,100 38.3 32,300 37.5 35,400 40.2 30,500 36.6 

 100 83,300 100 88,100 100 86,000 100 81,500 100 78,600 المجموع

           ذلور

 الزراعييييية

والصيييييييييييييييييد 

والحراجييييييييييية 

وصيييييييييييييييييييييد 

 األسماك

1,900 3.1 2,500 3.9 3,000 4.3 3,300 4.7 2,900 4.4 

التعيييييييييييييييييدين 

 والمحييياجر

والصييييييييييناعة 

 التحويلية

10,900 17.5 9,400 14.3 8,500 12.3 9,600 13.6 11,300 16.9 

 21.3 14,200 22.5 16,000 25.2 17,500 21.5 14,000 23.2 14,400 البناء والتشييد

التجيييييييييييييييييارة 

 والمطيييياعم

 والفنادق

12,500 20.1 16,100 24.7 16,900 24.4 15,600 21.9 15,000 22.5 

النايييييييييييييييييييييييل 

 والتخييييزين

 واألتصاألت

4,000 6.5 4,400 6.7 4,200 6.0 4,400 6.2 4,700 7.0 

لخييييييييييييييدمات ا

والفييييييييييييييروع 

 األخرى

18,400 29.6 18,800 28.9 19,200 27.8 22,000 31.1 18,700 27.9 

 100 66,800 100 70,900 100 69,300 100 65,200 100 62,100 المجموع

           اناث

 الزراعييييية

والصيييييييييييييييييد 

والحراجييييييييييية 

وصيييييييييييييييييييييد 

 األسماك

- 5.5 - 7.2 - 3.3 - 5.1 - 1.3 

التعيييييييييييييييييدين 

 والمحييياجر

 والصييييييييييناعة

 التحويلية

1,800 10.9 - 7.3 - 7.1 1,500 8.8 - 8.4 

 1.8 - 1.1 - 0.7 - 0.0 - 0.8 - البناء والتشييد

التجيييييييييييييييييارة 

 والمطيييياعم

 والفنادق

- 5.7 - 6.4 - 7.7 - 6.6 - 11.0 

النايييييييييييييييييييييييل 

 والتخييييزين

 واألتصاألت

- 3.0 - 3.7 - 2.6 - 0.9 - 5.9 

الخييييييييييييييدمات 

والفييييييييييييييروع 

 األخرى

12,300 74.1 12,300 75.4 13,100 78.6 13,400 77.5 11,800 71.6 

 100 16,500 100 17,200 100 16,700 100 16,300 100 16,500 المجموع
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سنة فألار في الضيفة الغربيية ومحاف ية رام  15 فراد( معدل البطالة من بين المشارلين في الاوى العاملة ل 1.6جدول )

 2016-2012هللا والبيرة حسب الجنس، 

 2016 2015 2014 2013 2012 ف ة والمنطاةالمحا

      لئ الجنسين

 16.2 19.7 14.6 16.3 17.4 رام هللا والبيرة

 18.2 17.3 17.7 18.6 19.0 الضفة الغربية

      ذلور

 14.8 17.6 12.9 15.8 16.7 رام هللا والبيرة

 15.5 15.0 15.2 16.8 17.3 الضفة الغربية

      اناث

 21.1 27.5 21.1 18.0 20.1 لبيرةرام هللا وا

 29.8 26.7 27.4 25.9 25.3 الضفة الغربية

 

. قاعدة بيانات الاوى العاملة، 2017: الجهاز المرلزي لئحصاء الفلسطيني، لجداول الساباةا مصدر

 فلسطين. -هللا . رام(2012-2016)
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 األعميالتيأاير بيئية ( لمصيفوفة ارتبياط فايرات Pearson Correlationنتائم معامل ارتباط بيرسيون )(: 3.1جدول )

 في مدينتي رام هللا والبيرة على نسب تو يف النساء االقتصادو

الدالاااااااااااااااااة  Rقيمة  ال قم  حصا يةاألالدالة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

الدالاااااااااااااااااااااة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

1 0**.133 0.008 8 0**.437 0.000 15 0**.572 0.000 

2 0**.430 0.000 9 0**.435 0.000 16 0**.589 0.000 

3 0**.338 0.000 10 0**.565 0.000 17 0**.640 0.000 

4 0**.342 0.000 11 0**.514 0.000 18 0**.613 0.000 

5 0**.378 0.000 12 0**.426 0.000 19 0**.531 0.000 

6 0**.486 0.000 13 0**.413 0.000    

7 0**.319 0.000 14 0**4.50 0.000    

 

تييأاير المييؤهئت ( لمصييفوفة ارتبيياط فاييرات Pearson Correlationنتييائم معامييل ارتبيياط بيرسييون )(: 3.2جييدول )

 لاديمية والتدريبية للمرأة على فرصة حصولها على عملاأل

الدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  Rقيمة  الرقم 

 حصائيةاأل

الدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  Rقيمة  الرقم 

 حصائيةاأل

الدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  Rقيمة  الرقم 

 حصائيةاأل

1 0**.223 0.000 8 0**.264 0.000 9 0**.281 0.000 

2 0**.208 0.000 9 0**.217 0.000 10 0**.202 0.000 

3 0**.231 0.000 10 0**.214 0.000 11 0**.204 0.000 

4 0**.176 0.000 11 0**.226 0.000 12 0.306** 0.000 

 

 االج ماعياةأثا  ال ننئا ة ( لمصاووةة ارتباا  ةقا ات Pearson Correlationن ا ج معام  ارتبا  بي سون )(: 3.3جدول )

 الم أةعمالة  أهميةعلى تقييم 

الدالاااااااااااااة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

الدالاااااااااااااة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

 حصا يةاألالدالة  Rقيمة  ال قم 

1 0**.354 0.000 5 0**.579 0.000 9 0**.709 0.000 

2 0**.586 0.000 6 0**.644 0.000 10 0**.709 0.000 

3 0**.544 0.000 7 0**.570 0.000    

4 0**.354 0.000 8 0**.579 0.000    
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 الميرأةدوافيع عميل ( لمصيفوفة ارتبياط فايرات Pearson Correlationنتائم معامل ارتباط بيرسيون )(: 3.4جدول )

 في محاف ة رام هللا والبيرة

الدالااااااااااااااااااااااااة  Rقيمة  ال قم  حصا يةاألالدالة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

الدالاااااااااااااااة  Rقيمة  ال قم 

 حصا يةاأل

1 0.320** 0.000 4 0.397** 0.000 7 0.321** 0.000 

2 0.354** 0.000 5 0.265** 0.000 8 0.258** 0.000 

3 0.286** 0.000 6 0.245** 0.000    

 

عينة الدراسة حسيب  أفرادت الحسابية الستجابات ( للماارنات البعدية بين المتوسطاLSD(: نتائم اختبار )3.15الجدول )

  االجتماعيةمتغير الحالة 

الفيييييييييييييييروق فيييييييييييييييي   المتغيرات المجال

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 األعميييييييالبيئييييييية 

 االقتصادو

 0.007 0.14777* متزوجة عزباء

 0.669 0.07265 مطلاة

 0.007 -0.14777* عزباء متزوجة

 0.654 0.07513- مطلاة

 0.669 0.07265- عزباء اةمطل

 0.654 0.07513 متزوجة
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لمسيتوى محيددات مشيارلة  عينية الدراسية أفيرادالمعياريية السيتجابة  اتاإلنحرافيالمتوسيطات الحسيابية و (:3.16)جدول 

 في العمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير ملان السلن الحالي المرأة

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد ن الحاليملان السل المجال

 0.53741 3.3034 230 رام هللا االقتصادو األعمالبيئة 

 0.43052 3.0504 70 البيرة

 0.51955 3.2363 100 غير ذلك

لاديمييييييية األالمييييييؤهئت 

 والتدريبية للمرأة

 0.66958 3.4768 230 رام هللا

 0.74206 3.2964 70 البيرة

 0.63373 3.4842 100 ذلك غير

 0.53548 3.8830 230 رام هللا االجتماعيةالتنشئة 

 0.54213 3.6971 70 البيرة

 0.55956 3.8390 100 غير ذلك

 0.42064 3.4955 230 رام هللا الدرجة الللية

 0.42361 3.2801 70 البيرة

 0.40168 3.4559 100 غير ذلك

 

فيي العميل  الميرأةالعينة في مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادحادي الستجابة األليل التباين : نتائم اختبار تح(3.17)جدول

 في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير ملان السلن الحالي

مجمييييييييييييييييييوع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجييييييات 

 الحرية

متوسيييييييييييييييط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مسيييييييييتوى 

 الداللة

 األعميييييييييييييالبيئييييييييييييية 

 االقتصادو

 6.466 1.721 2 3.442 بين المجموعات

 

0.002 

 0.266 397 105.649 داخل المجموعات 

 399 109.090 المجموع 

لاديمييييية األالمييييؤهئت 

 والتدريبية للمرأة

 2.123 0.965 2 1.930 بين المجموعات

 

0.121 

 0.454 397 180.423 داخل المجموعات 

 399 182.352 المجموع 

 3.148 0.927 2 1.855 بين المجموعات االجتماعيةئة التنش

 

0.044 

 0.295 397 116.941 داخل المجموعات 

 399 118.796 المجموع 

 7.201 1.249 2 2.499 بين المجموعات الدرجة الللية

 

0.001 

 0.173 397 68.874 داخل المجموعات 

 399 71.372 المجموع 
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عينة الدراسة حسيب  أفراد( للماارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDائم اختبار )(: نت3.18الجدول )

 متغير ملان السلن الحالي 

الفيييييييييييييييروق فيييييييييييييييي   المتغيرات المجال

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 األعميييييييالبيئييييييية 

 االقتصادو

 0.000 0.25306* البيرة رام هللا

 0.278 0.06712 غير ذلك

 0.000 -0.25306* رام هللا البيرة

 0.021 -0.18594* غير ذلك

 0.278 0.06712- رام هللا غير ذلك

 0.021 0.18594* البيرة

التنشييييييييييييييييييييييييييييئة 

 االجتماعية

 0.012 0.18590* البيرة رام هللا

 0.498 0.04404 غير ذلك

 0.012 -0.18590* رام هللا البيرة

 0.094 0.14186- غير ذلك

 0.498 0.04404- رام هللا كغير ذل

 0.094 0.14186 البيرة

 0.000 0.21541* البيرة رام هللا الدرجة الللية

 0.427 0.03969 غير ذلك

 0.000 -0.21541* رام هللا البيرة

 0.007 -0.17571* غير ذلك

 0.427 0.03969- رام هللا غير ذلك

 0.007 0.17571* البيرة
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لمسيتوى محيددات مشيارلة  عينية الدراسية أفيرادالمعياريية السيتجابة  اتاإلنحرافيالمتوسيطات الحسيابية و (:3.19) جدول

 في العمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير مجال التخص  المرأة

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد مجال التخص  المجال

 0.61932 3.0973 73 بويعلوم تر االقتصادو األعمالبيئة 

 0.46423 3.1707 37 علوم صحية

 0.35187 3.3782 27 علوم

 0.50731 3.3953 129 واقتصاد إدارة

 0.50492 3.1597 29 الهندسة

 0.59202 3.2924 9 الاانون

 0.47513 3.1568 96 غير ذلك

لاديمييييييية األالمييييييؤهئت 

 والتدريبية للمرأة

 0.83925 3.1724 73 علوم تربوي

 0.66242 3.4234 37 علوم صحية

 0.42319 3.6327 27 علوم

 0.61221 3.6240 129 واقتصاد إدارة

 0.57670 3.5029 29 الهندسة

 0.60683 3.7037 9 الاانون

 0.63700 3.3342 96 غير ذلك

 0.67382 3.8767 73 علوم تربوي االجتماعيةالتنشئة 

 0.53999 3.8297 37 علوم صحية

 0.47177 3.8778 27 علوم

 0.56124 3.8217 129 واقتصاد إدارة

 0.54248 3.7000 29 الهندسة

 0.44659 4.0778 9 الاانون

 0.44009 3.8479 96 غير ذلك

 0.51289 3.3094 73 علوم تربوي الدرجة الللية

 0.40855 3.4054 37 علوم صحية

 0.19540 3.5745 27 علوم

 0.40326 3.5663 129 تصادواق إدارة

 0.36805 3.3919 29 الهندسة

 0.44671 3.6043 9 الاانون

 0.39376 3.3773 96 غير ذلك
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فيي العميل  الميرأةالعينة في مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادحادي الستجابة األ: نتائم اختبار تحليل التباين (3.20)جدول

 مجال التخص في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير 

مجمييييييييييييييييييوع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجييييييات 

 الحرية

متوسيييييييييييييييط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مسيييييييييتوى 

 الداللة

 األعميييييييييييييالبيئييييييييييييية 

 االقتصادو

 3.924 1.028 6 6.166 بين المجموعات

 

0.001 

 0.262 393 102.924 داخل المجموعات 

 399 109.090 المجموع 

 لاديميييييةاألالمييييؤهئت 

 والتدريبية للمرأة

 4.781 2.068 6 12.405 بين المجموعات

 

0.000 

 0.432 393 169.947 داخل المجموعات 

 399 182.352 المجموع 

 0.706 0.211 6 1.267 بين المجموعات االجتماعيةالتنشئة 

 

0.645 

 0.299 393 117.529 داخل المجموعات 

 399 118.796 المجموع 

 4.405 0.750 6 4.498 بين المجموعات ة اللليةالدرج

 

0.000 

 0.170 393 66.875 داخل المجموعات 

 399 71.372 المجموع 

 

لمسيتوى محيددات مشيارلة  عينية الدراسية أفيرادالمعياريية السيتجابة  اتاإلنحرافيالمتوسيطات الحسيابية و (:3.21)جدول 

 يرة يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةفي العمل في مدينتي رام هللا والب المرأة

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 0.55591 3.2858 167 سنوات 5من  أقل االقتصادو األعمالبيئة 

 0.49482 3.2970 126 سنوات 10-5من 

 0.48197 3.1102 107 سنوات 10ألار من 

لاديمييييييية األالمييييييؤهئت 

 بية للمرأةوالتدري

 0.65847 3.4820 167 سنوات 5من  أقل

 0.70969 3.4894 126 سنوات 10-5من 

 0.65750 3.3427 107 سنوات 10ألار من 

 0.55709 3.9138 167 سنوات 5من  أقل االجتماعيةالتنشئة 

 0.54521 3.7675 126 سنوات 10-5من 

 0.51800 3.8084 107 سنوات 10ألار من 

 0.42926 3.4964 167 سنوات 5من  أقل ليةالدرجة الل

 0.39648 3.4681 126 سنوات 10-5من 

 0.43037 3.3485 107 سنوات 10ألار من 
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فيي العميل  الميرأةالعينة في مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادحادي الستجابة األ: نتائم اختبار تحليل التباين (3.22)جدول

 ير عدد سنوات الخبرةفي مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغ

متوسييييييييييييييط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مسيييييييييتوى 

 الداللة

 األعميييييالبيئييييية 

 االقتصادو

بيييييييييييييييييييييييييييين 

 المجموعات

2.561 2 1.281 4.773 

 

0.009 

 

داخيييييييييييييييييييييييل 

 المجموعات

106.529 397 0.268 

 

 399 109.090 المجموع

المييييييييييييييييؤهئت 

لاديميييييييييييييييييية األ

والتدريبييييييييييييييييية 

 للمرأة

بيييييييييييييييييييييييييييين 

 المجموعات

1.596 2 0.798 1.753 

 

0.175 

 

داخيييييييييييييييييييييييل 

 المجموعات

180.756 397 0.455 

 

 399 182.352 المجموع

التنشييييييييييييييييييييييييئة 

 االجتماعية

بيييييييييييييييييييييييييييين 

 المجموعات

1.679 2 0.839 2.845 

 

0.059 

 

داخيييييييييييييييييييييييل 

 المجموعات

117.117 397 0.295 

 

 399 118.796 المجموع

بيييييييييييييييييييييييييييين  الدرجة الللية

 المجموعات

1.501 2 0.750 4.264 

 

0.015 

 

داخيييييييييييييييييييييييل 

 المجموعات

69.871 397 0.176 

 

 399 71.372 المجموع
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عينة الدراسة حسب متغير عدد  أفراد( للماارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائم اختبار )3.23الجدول )

 برةسنوات الخ

الفيييييييييييروق فيييييييييييي   المتغيرات المجال

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 األعميييييييييييالبيئييييييييييية 

 االقتصادو

 5ميييييييين  أقييييييييل

 سنوات

 0.855 0.01114- سنوات 10-5من 

 0.006 0.17567* سنوات 10ألار من 

 10-5ميييييييييييييين 

 سنوات

 0.855 0.01114 سنوات 5من  أقل

 0.006 0.18681* سنوات 10ألار من 

 10ألايييير ميييين 

 تسنوا

 0.006 -0.17567* سنوات 5من  أقل

 0.006 -0.18681* سنوات 10-5من 

 5ميييييييين  أقييييييييل الدرجة الللية

 سنوات

 0.567 0.02836 سنوات 10-5من 

 0.005 0.14789* سنوات 10ألار من 

 10-5ميييييييييييييين 

 سنوات

 0.567 0.02836- سنوات 5من  أقل

 0.031 0.11953* سنوات 10ألار من 

 10ألايييير ميييين 

 اتسنو

 0.005 -0.14789* سنوات 5من  أقل

 0.031 -0.11953* سنوات 10-5من 

 

فيي  الميرأةلمسيتوى محيددات مشيارلة  عينية الدراسية أفيرادالمعياريية السيتجابة  اتاإلنحرافيالمتوسطات الحسابية و (:3.24)جدول 

 ملنت ار بين التخر  والعاألالعمل في مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير فترة 

نت ييار بييين التخيير  األفتييرة  المجال

 والعمل

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد

 0.45929 3.2954 235 من سنة أقل االقتصادو األعمالبيئة 

 0.57545 3.1593 145 سنوات 10-5من 

 0.73894 3.2211 20 سنوات 10ألار من 

لاديمييييييية األالمييييييؤهئت 

 والتدريبية للمرأة

 0.66667 3.4699 235 ةمن سن أقل

 0.66720 3.4500 145 سنوات 10-5من 

 0.80971 3.1583 20 سنوات 10ألار من 

 0.53127 3.8779 235 من سنة أقل االجتماعيةالتنشئة 

 0.55194 3.7966 145 سنوات 10-5من 

 0.64400 3.7000 20 سنوات 10ألار من 

 0.41179 3.4885 235 من سنة أقل الدرجة الللية

 0.41953 3.3998 145 سنوات 10-5من 

 0.52793 3.3195 20 سنوات 10ألار من 
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فيي العميل  الميرأةالعينة في مسيتوى محيددات مشيارلة  أفرادحادي الستجابة األ: نتائم اختبار تحليل التباين (3.25)جدول

 نت ار بين التخر  والعملاألفي مدينتي رام هللا والبيرة يعزى لمتغير فترة 

مجمييييييييييييييييييييييوع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجيييييييات 

 الحرية

متوسيييييييييييييييط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مسيييييييييييتوى 

 الداللة

 األعميييييييييالبيئييييييييية 

 االقتصادو

 3.085 0.835 2 1.670 بين المجموعات

 

0.047 

 0.271 397 107.421 داخل المجموعات 

 399 109.090 المجموع 

المييييييييييييييييييييييييؤهئت 

لاديميييييييييييييييييييييييييية األ

 للمرأةوالتدريبية 

 1.969 0.895 2 1.791 بين المجموعات

 

0.141 

 0.455 397 180.561 داخل المجموعات 

 399 182.352 المجموع 

 1.690 0.501 2 1.003 بين المجموعات االجتماعيةالتنشئة 

 

0.186 

 0.297 397 117.793 داخل المجموعات 

 399 118.796 المجموع 

 2.971 0.526 2 1.053 المجموعاتبين  الدرجة الللية

 

0.050 

 0.177 397 70.320 داخل المجموعات 

 399 71.372 المجموع 

  

عينية الدراسية حسيب متغيير  أفيراد( للماارنات البعديية بيين المتوسيطات الحسيابية السيتجابات LSD(: نتائم اختبار )3.26الجدول )

 نت ار بين التخر  والعمل األفترة 

الفييييييييييييروق فييييييييييييي   المتغيرات المجال

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 األعمييييييييييالبيئيييييييييية 

 االقتصادو

 0.014 0.13606* سنوات 10-5من  من سنة أقل

 0.540 0.07436 سنوات 10ألار من 

 0.014 -0.13606* من سنة أقل سنوات 10-5من 

 0.619 0.06171- سنوات 10ألار من 

 0.540 0.07436- من سنة أقل سنوات 10ألار من 

 0.619 0.06171 سنوات 10-5من 

 0.047 0.08870* سنوات 10-5من  من سنة أقل الدرجة الللية

 0.085 0.16902 سنوات 10ألار من 

 0.047 -0.08870* من سنة أقل سنوات 10-5من 

 0.424 0.08032 سنوات 10ألار من 

 0.085 0.16902- من سنة أقل سنوات 10ألار من 

 0.424 0.08032- سنوات 10-5ن م
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في ميدينتي رام  في العمل المرأةحصائية للعئقة بين محددات مشارلة األ(: معامل ارتباط بيرسون والداللة 3.27جدول )

 نت ار بين التخر  والعملاألهللا والبيرة وفترة 

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات

نت ار بيين التخير  األفترة  في العمل المرأةمحددات مشارلة 

 والعمل

0.121- 0.015 

 

فيي ميدينتي رام هللا والبييرة  الميرأةحصيائية للعئقية بيين دوافيع عميل األ(: معاميل ارتبياط بيرسيون والداللية 28.3جدول )

 ن التخر  والعملنت ار بياألوفترة 

 مستوى الدللة معامل بيرسون المتغيرات

نت ييييار بييييين األفتييييرة  المرأةدوافع عمل 

 التخر  والعمل

0.125- 0.012 

 

 مصدر الجداول السابقة: تصميم الباجثة بناءا على اجابات افراد العينة
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 العليا                                                                         عمادة الدراسات 

 جامعة القدس

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 لريمة،ختي المو فة الأ

 تحية طيبة وبعد،

التعرف على محددات فر  حصول النساء المتعلمات على عمل في الاطياعين  إلىة انستباال ههدف هذت

 الخا  والعام، والوقوف على مزايا  الفر  في مدينتي رام هللا والبيرة.

 

اء عمليية سيسياعدنا عليى دراسية ال يروف الموضيوعية التيي تايف ور االسيتبانةفيي تعبئية هيذه  نتعاونل

وذلك لمعالجة ارتفاع نسب البطالة  ،والخرو  بنتائم وتوصيات وتعميمها، التو يف التي سناوم بتحليلها

 في صفوف الخريجات.

بعنمموان  طروحممة الماجسممتيرأنجمماز إل لا اغممراا البحممث العلمممي فقممط  اسممتكمأل السممتبانةذه صممممت همم

شماكرة لكمم حسمن   "فظمة رام هللا والبيمرةالمتعلممة فمي سموق العممل فمي محا المرأةمحددات مشاركة "

 .نتعاونك

 

 

 

 الباحاة: هديل أبو سعدة

 األعمال إدارةماجستير 
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 البيانات الشخصية -ول األالقسم 

وتحتيرم بيانيات ألغيراض بحايية فايط، ن هيذه الأ علميا   ،جابية المناسيبة ليكاإلشارة بجانيب إيرجى وضع 

 خصوصيتها.

 مطلاة  متزوجة         ء          عزبا :    االجتماعية. الحالة 1

 44الار من   عام   44- 36        35-25       25من  أقل   :               عمر. ال2

 دراسات عليا       بلالوريوس      دبلوم           . المستوى التعليمي    3

 غير ذلك، حدد___ قرية، حدد______   مدينة ،حدد______  صلي األ. ملان السلن 4

 

 غير ذلك، حدد________ البيرة             رام هللا            . ملان السلن الحالي 5

 غير ذلك، حدد____ ساعات   10 إلى 7من  ساعات  7من  أقل   . عدد ساعات العمل6

 مة غير حلوميةمن  العام                      الخا              . تعملين في الاطاع    7

 تاالتصاإل الصحة    داري والخدمات     اإل التعليم               . مجال العمل          8

 غير ذلك، حدد_____ الاانون والمحاماة           الهندسة                                      

 دارةاإل علييييوم   ال   علييييوم صييييحية   ال   علييييوم تربوييييية    ال .مجييييال التخصيييي       9

 قتصاداالو

 غير ذلك، حدد____ الاانون           الهندسة                                      

 سنوات  10ألار من  سنوات    10-5 سنوات  5من  أقل . سنوات الخبرة      10

 نت ار )بين التخر  والحصول على و يفة(اال. فترة 11

 سنوات 5ألار من  سنوات        5-1 من سنة         أقل                            

 تمليك  مستأجر             . تسلنين في بيت مستال                      12

 تمليك       مستأجرة            تسلنين في شاة                                13
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 في العمل  ةالمرأالقسم الثاني: محددات مشاركة 

والتيي يعيزى  ،لميدينتي رام هللا والبييرة االجتماعييةوالااافيية و االقتصياديةيهدف هذا الاسم لاياس المزايا 

دون غيرهيا مين المييدن  ،فييي العميل فيي ميدينتي رام هللا والبييرة الميرأةرتفياع فيي نسيبة مشيارلة االا إليهي

فيي الميدينتين  االقتصيادو األعميالاير بيئية أمدى تيسئلة للنساء العامئت فيها لاياس األالفلسطينية، توجه 

 على توفير فر  العمل. 

 .طئق(األ)غير موافق على  األقل إلىعلى )موافق بشدة( األيرجى قراءة الجمل أدناه وتاييمها من 

فممي مممدينتي رام هللا والبيممرة  القتصممادو األعمممالتممأثير بيئممة  1

 على نسب توظيف النساء

موافمممممق 

 بشدة

ر غيممممممممم موافق

 متأكد

غيمممممممممممممممر 

 موافق

غيممر موافممق 

 طالقاإلعلى 

 المتعلمة المرأةالعمل في الاطاع الحلومي يناسب  1

 

     

 المتعلمة المرأةالعمل في الاطاع الخا  يناسب  2

 

     

و البييرة فيي أتسبب حصولك على و يفية فيي مدينية رام هللا  3

 اختيار ملان السلن فيها

     

فييي مييدينتي رام هللا والبيييرة  قتصيياداالو األعمييالتسييهل بيئيية  4

 للخريجات فرصة الحصول على الو ائف

     

يملنك الحصول على و يفة بنفس مزايا و يفتيك فيي مدينية  5

 خرىأ

     

م نفاات المعيشة في ميدينتي رام هللا والبييرة ميع اليدخل ءتتئ 6

 الذي تحصلين عليه

     

خيرى فيي أميدن يوجد فروع للمؤسسية التيي تعمليين بهيا فيي  7

 الضفة

     

 خرىأنتاال لفروع المؤسسة في مدينة اإللديك رغبة في  8

 

     

نت ار للباحث عين عميل فيي ميدينتي رام هللا والبييرة االفترة  19

 قصر من غيرهاأ

     

     تتميييييز و يفتييييك بارتفيييياع المسييييتوى التلنولييييوجي والتانييييي  10
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 المستخدم في العمل

بتليار وتطيوير اإلجيال المفتيوح لئبيداع وتتميز و يفتيك بالم 11

 الذات

     

ميين السييهل ايجيياد ملييان للسييلن بييالارب ميين المؤسسيية التييي  12

 تعملين فيها

     

يتييوفر العديييد ميين الحضييانات والمييدارس فييي المنطايية التييي  13

 تعملين فيها

     

توفر المؤسسة التي تعملين بها فر  عمل متسياوية لليذلور  14

 اإلناثو

     

      تتناسب أجرة سلنك مع الدخل الذي تحصلين عليه 15

تمتاز سرعة دوران التو يف في المؤسسة التي تعملين فيهيا  16

 ستاراراالب

     

سييعار فييي مييدينتي رام هللا والبيييرة مييع األيتناسييب مسييتوى   17

 الدخل الذي تحصلين عليه

     

مليين بهيا فيي تحصلين على مزايا مالية من المؤسسة التي تع 18

 نهاية السنة المالية

     

تحصلين على مزايا عينية من المؤسسة التي تعملين بهيا فيي   19

 نهاية السنة المالية

     

كاديميممة والتدريبيممة للمممرأة علممى فرصممة األتممأثير المممؤهالت  2

 حصولها على عمل

موافمممممق 

 بشدة

غيمممممممممر  موافق

 متأكد

غيمممممممممممممممر 

 موافق

غيممر موافممق 

 طالقاألعلى 

      لعدد سنوات الدراسة دور في حصولك على الو يفة لان 1

فيي حصيولك عليى  سيببا  لان المؤهل العلميي الحاصيلة علييه  2

 الو يفة

     

      في حصولك على الو يفة لان للدورات التدريبية دورا   3

لييان لعييدد سيياعات العمييل المطلوبيية دور فييي حصييولك علييى  4

 الو يفة 

     

      ي تحصلين عليه مع مؤهلك العلميجر الذاأليتناسب  5
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متيييازات التييي يحصييل عليهييا زميلييك اإلتحصييلين علييى نفييس  6

 الذي يحمل نفس المؤهل العلمي

     

ا إليهيلديك مهارة باستخدام التانيات والتلنولوجيا التي تحتا   7

 و يفتك

     

      ساسيأيعتمد عملك على مؤهلك التعليمي بشلل  8

      مع متطلبات عملك الحالي منسجما  لتخصصك  لان اختيارك 9

نجليزيييية دور فيييي الحصيييول عليييى اإلليييان لمعرفتيييك باللغييية  10

 و يفتك

     

مييع توقعاتييك عيين سييوق  منسييجما  لييان اختيييارك لتخصصييك  11

 العمل

     

فييي حصييولك  لييان لعييدد سيينوات الخبييرة التييي تمتللييين دورا   12

 على و يفتك

     

موافمممممق  المرأةعمالة  أهميةعلى تقييم  جتماعيةالأثر التننشئة  3

 بشدة

غيمممممممممر  موافق

 متأكد

غيمممممممممممممممر 

 موافق

غيممر موافممق 

 طالقاألعلى 

      المتعلمة المرأةتدعم العائلة عمل  1

      بنتها  المتعلمة خار  منطاة سلن العائلةال تتابل العائلة عم 2

      لئناث اجتماعيا  تعتبر و يفتك من المهن المابولة  3

      والداأليساعد الزو  زوجته العاملة في شؤون البيت و 4

      سرةاألالمتعلمة في تغطية نفاات  المرأةتساهم و يفة  5

      طفالاألعلى حضانة  المتعلمة ايجابا   المرأةيؤار عمل  6

      طفالاألعلى تربية وتعليم  ايجابا   المرأةيؤار عمل  7

ه العاملييية مييين تحاياهيييا لطموحاتهيييا ال يعييييق اليييزو  زوجتييي 8

 الو يفية

     

للواجبيييات  المتعلمييية معيايييا   الميييرأةال يعتبييير اليييزو  و يفييية  9

 المنزلية 

     

      المؤسسة التي تعملين بها إلىال تجدين صعوبة في الوصول  10
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موافمممممق  المرأةدوافع عمل  4

 بشدة

غيمممممممممر  موافق

 متاكد

غيمممممممممممممممر 

 موافق

غيممر موافممق 

 طالقاألعلى 

      تحسين الوضع المادي لئسرة 1

      سرة في نفاات المنزلاألمساندة  2

      اآلخرينعلى  عتماداالستائلية وعدم اال 3

      استغئل وقت الفراغ 4

      تحايق الذات والطموح العالي 5

ة لانيت مين اليدوافع أالتشريعات وقوانين العمل المساندة للمر 6

 للمشارلة بالعمل

     

 الشعور بالمسؤولية  7

 

     

 يمانك بادرتك وموهبتك في مجال عملكإ 8

 

     

 

 القسم الثالث :

ميين خييئل  ،فييي المنييزل وأسييواء فييي العمييل  ،العامليية المييرأةيايييس هييذا الاسييم الصييعوبات التييي تواجههييا 

 جابة واحدة(:إلار من أسئلة أدناه )يملن اختيار األجابة عن اإل

 :تواجهك في و يفتك الحالية المعياات التي .1

 عدد ساعات العمل الطويلة.   

  المؤسسة إلىوسائل النال والمواصئت. 

 عدم انسجام تخص  الدراسة مع طبيعة العمل. 

  داء الو يفياألدورات تدريبية الار لتحسين  إلىالحاجة. 

 عدم وجود أمان و يفي. 

 غير ذلك، حدد. 
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  جابة(:إلار من أجوبة المناسبة للسؤال أدناه )يملن اختيار األيرجى اختيار  ،ماألللمرأة العاملة 

 :والد من خئلاأليساعدك زوجك في شؤون المنزل و .2

 .ترتيب وتن يف المنزل 

  والداألتدريس. 

  الحضانات /المدارس  إلىوالد األارسال. 

 عداد الطعامإ. 

 _____________________________________________ غير ذلك 

 

 

 

 

 

 

 لى وقتكع شلرا  

 

 


