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  .2007 / 2006 من العام الجامعي الثانيفي الفصل  والمحلية بمحافظة غزة فقط
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إستبانة التمييز الجنـدري و  ) 1:(على تساؤالتها ، واختبار صحة فرضياتها، تم استخدام أداتين هما    

 .مقياس الصحة النفسية )2(

أقـل مـن    كان  يز الجندري في مؤسسات المجتمع المدني       التميمستوى   أن    الدراسة وتبين من نتائج    

  %)70(المعدل االفتراضي 

 مستوى التمييز الجندري ضـد المـرأة الفلـسطينية          فيحصائياُ  إتوجد فروق دالة    كما تبين أنه ال      

مجـال  , مكان المؤسسة , العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى نوع المؤسسة          

كما , مدة الخبرة , المسمى الوظيفي , لميالمؤهل الع , حالة االجتماعية للمرأة العاملة   ال, عمل المؤسسة 

فروق توجد   كما ال , كمعدل افتراضي % 70تبين أن مستوى الصحة النفسية للمرأة العاملة يقل عن          

 مستوى الصحة النفسية لدى المرأة الفلسطينية العاملة فـي مؤسـسات المجتمـع              في ةدالة إحصائي 

 .التمييز الجندري للمرأة العاملة يعزى إلى مستوى المدني 

ضرورة تطوير وتحديث التشريعات الحالية الخاصة بـالمرأة        في ضوء هذه النتائج توصي الباحثة ب      

العاملة وتنقيتها وإعادة النظر في إصالحها لتواكب الظروف االقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة             

ار مستجدات وتحوالت المجتمع والعصر الذي نعيـشه وفـي          والثقافية لوضع المرأة العاملة في إط     

 المزيد مـن الدراسـات       إجراء ةإطار قيمنا الدينية واألخالقية وتراثنا الثقافي باإلضافة إلى ضرور        

دورات تدريبيـة   المـدني وإعـداد        مؤسسات المجتمع    فيالمتعلقة بالصحة النفسية للمرأة العاملة      

  . النفسية الناجمة عن ذلكاألمراضو مجال الصحة النفسية فيللتوعية 
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Abstract 
This study is entitled as: "Gender Discrimination and its Relationship with 

Mental Health of Women Working in Civil Society Organizations in the Gaza 

Governorate, for the year of (2006-2007)" 

The study aimed at identifying the reality of gender discrimination and its 

relationship with the mental health of Palestinian women working in the civil 

Society Organization either national or international organizations through 

defining the level of the gender discrimination and its manifestations in civil 

society organization as women felt of to realize the effect of the variables 

including the organization type, her position, her scope of work, her 

qualification, years of experience, the nature of her job, the social status in her 

sense of gender discrimination and it's manifestations. Meanwhile, the mental 

health level of women working in the local civil organizations will be 

revealed to find out the relationship of women's sense of the gender 

discrimination and mental health.    

The study was restricted on the Palestinian women working in the regional, 

international and local civil society organizations located only in Gaza 

governorate from the beginning of 2006 to the end of 2007.  

In the light of the study objectives, the descriptive method was adopted. This 

method focused on describing the gender discrimination phenomenon in all its 

aspects, analyzing its structure, and knowing the overall relations and links 

between it's components without the interference of the researcher in the 

results.  

The phenomenon which will be studied and analyzed is the reality of gender 

discrimination and its relationships with the mental  health of the women 

working in the civil society organization in Gaza Governorate. 

 

A random sample has been selected consisting of 87 working women. To 

achieve the study objectives, answer its questions, and to test the validity of 
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assumptions, two tools were used :(1) "Questionnaires on gender 

discrimination" and (2) "Measurement of psychological health". 

The results of the study revealed that the level of gender discrimination in the 

civil society organizations was lower than the default rate (70%). Moreover, 

no statistical differences in the level of gender discrimination against 

Palestinian women working in the Civil Society organization in the Gaza 

Strip due to the type of the organization, the place of the organization, the 

organization's scope of work, the social status of working women, the 

women's qualification, the job description and the experience of working 

women.  

The study proved the mental  health of working women decreases to 70% as a 

default rate. Moreover, there are no statistical differences in the level of 

mental health among Palestinian women working in the civil society 

originations due to the level of gender discrimination for the working women.  

Based on research finding, the researcher recommend the necessity to 

develop, reform and renew the current laws concerning women to be parallel 

with the economical, political, social and cultural circumstances; taking into 

consideration the changes of 21 centaury and our religion rules and cultural 

heritage, in addition to the necessity to have more studies relevant to the 

mental health of the working women in civil society organization and 

preparing awareness training workshops in the field of mental health and 

psychological diseases.  
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 خلفية البحث1.1 

  ،في عدد العامالت الفلسطينيات في مختلف الميادين ملحوظاً  ارتفاعاًاألخيرةشهدت السنوات لقد 

 ، سواء %119بزيادة أكثر من ،  2003 عام 30300 إلى 1967 عام 13800فارتفع عددهن من 

  ) .2003نونو ، فريال س(ر الحكومية أو المنظمات الدولية في المنظمات الحكومية أو المنظمات غي

 لي ا والمنظمات الدولية حو كمجتمع مدني ويستوعب قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

 عامل لكل منظمة يعمل فيها عاملون 18.1 منظمة بمعدل 573 عامال بأجر، موزعين على 10375

 منظمة، 881صل  منظمات من أ308وبلغ عدد المنظمات التي ال يعمل فيها أي عامل بأجر . بأجر

  ).2002عزت عبد الهادي ، % (35ادل أي ما يع

ن عدد العامالت من اإلناث في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أعلى من عدد العاملين إ

الذكور، فقد بلغت نسبة العامالت من اإلناث في جميع المنظمات غير الحكومية في الضفة والقطاع 

احية ثانية يقل عدد المنظمات التي ال تعمل فيها إناث ومن ن. من الذكور% 45.9، مقابل 54.1%

وبلغ معدل ).  منظمة461(عن عدد المنظمات التي ال يعمل فيها ذكور بأجر )  منظمة436(بأجر 

 عاملة، في حين بلغ معدل عدد 12.5عدد العامالت بأجر من اإلناث في كل منظمة وظفت إناثا 

  ).2001حسن لدادوة وآخرون،   عامل11.3فت ذكورا العاملين بأجر من الذكور في كل منظمة وظ
  

يز ضدهن على صعيد الوضع من قضايا التميتعاني الكثير من اإلناث العامالت في المنظمات 

الخدماتي والمالي واالجتماعي ، حيث تعتبر قضية الجندر من القضايا األساسية التي اإلداري و

أية تفرقة أو استبعاد  يعنيالتمييز الجندرى ولرجل ، تطالب بها المرأة العاملة من أجل مساواتها با

 المرأةأو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه توهين وتحجيم االعتراف بدور 

إنسان يقر له اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كوثيقة دولية عليا ومعترف بها من جانب الشرعية ك
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ميادين القانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الدولية بحقوق متساوية سواء في ال

الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر، على أساس المساواة بينها وبين الرجل، وهو ما ذهبت إليه 

 كانون األول 18 المبرمة في المرأةالمادة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

 من فكرة المساواة في الحقوق وهي جوهر فكرة حقوق اإلنسان ذلكاألساس في ينطلق  .1979

وفلسفته الرئيسية والمعيار الذي يحكم بقية القواعد المنظمة التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

  ).1999 جميل هالل، (المرأةضد 

لمضني وتحت طائلة دني من الرجل ووقعت تحت طائلة العمل اأ بشكل المرأةتاريخيا عوملت 

ى صحتها  اثر بصورة جذرية وكبيرة علاألمر وهذا المرأة تم قمع األحيانفكثيرا من ، العنف 

 المرأةالبشرية خسرت الشيء الكثير من اضطهاد ول، اجيتربية األ النفسية األمر الذي انعكس على

  ،المجتمعداخل التالي  وبالبيت غياب التكامل داخل ىلإ أدى المرأةبهذه الطريقة ، الن اضطهاد 

جوهرية ضرورية لتقدم المجتمع وهي العمل الجماعي والعمل   غياب قيمإلي أدىب التكامل وغيا

 إنتاجيةعلي و علي وتيرة التقدم نعكس سلباا الذي األمر. اآلخرين المتبادل والتسامح واحترام

  .)2006 تقرير التنمية البشرية،( النواحي المجتمع من كل

 لدى المرأة التعرف على واقع التمييز الجندرى وعالقته بالصحة النفسية  إلىذا البحثهلذا يهدف 

بنوع المؤسسة ومجال في ضوء بعض المتغيرات المتعلقة  المدني مؤسسات المجتمع في العاملة

حالتها االجتماعية ومؤهلها العلمي وكذلك بعض المتغيرات المتعلقة بالمرأة العاملة من حيث عملها 

  .البحث  هذاوفي ضوء ذلك جاء. ومكان سكناها ومدة خبرتها اها الوظيفي ومسم
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  البحثمشكلة  1.2

، فقد استشعرت لما كانت الباحثة تعمل مدة ال تقل عن عشر سنوات في مؤسسات المجتمع المدني 

ت ، التمييز الجندري الذي يمارس داخل هذه المؤسساأن هناك معاناة لدى المرأة العاملة نابعة من 

 اإلجابة على في مشكلة الدراسة تتحددوبالتالي مما انعكس على الصحة النفسية لدى المرأة العاملة ، 

  :التالي السؤال الرئيس

 مؤسـسات   فـي المرأة الفلسطينية العاملـة       لدى واقع التمييز الجندرى وعالقته بالصحة النفسية      ما

   بمحافظة غزة؟المدنيالمجتمع 

   البحث مبررات 1.3
  

على واقع قضية اجتماعية ذات صبغة نفسية تحتل أهمية كبيرة في المجتمـع             ليقف   البحث هذاي  أتي

أال وهي التمييز الجندري وتداعياته على العامالت في مؤسسات المجتمـع           الفلسطيني بشكل خاص    

 وبالتالي قد يؤثر على جودة العمل في      األمر الذي قد ينعكس على الصحة النفسية لديهن ،          المدني ،   

  .هذه المؤسسات 
  

  أهداف البحث1.4

 لدى  التعرف على واقع التمييز الجندرى وعالقته بالصحة النفسيةإلىتهدف الدراسة بشكل عام 

  : وذلك من خاللالمدني مؤسسات المجتمع في المرأة الفلسطينية العاملة

 .عاملة هذه المؤسسات كما تشعر به المرأة الفيتحديد مستوى التمييز الجندرى ومظاهره  -1
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 العلمينوع المؤسسة ومكانها ومجال عملها والمؤهل : التعرف على أثر المتغيرات التالية -2

 إحساسها مستوى في االجتماعيةللعاملة وعدد سنوات خبرتها وطبيعة منصبها الوظيفي  وحالتها 

 .المدني مؤسسات المجتمع فيبالتمييز الجندرى ومظاهره 

 .المدني مؤسسات المجتمع في المرأة العاملة الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى -3

 بالتمييز الجندرى المدني مؤسسات المجتمع فىالكشف عن العالقة بين احساس المرأة العاملة  -4

 .والصحة النفسية لديها

 

   أسئلة البحث 1.5

  :  الفرعية التاليةاألسئلةيحاول هذا البحث اإلجابة على 

 لفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني؟  االمرأةما مستوى التمييز الجندري ضد  -1

 الفلسطينية العاملة  فـي مؤسـسات المجتمـع          المرأةهل يختلف مستوى التمييز الجندري ضد        -2

ع المؤسسة ، ومكانها ، ومجال عملها ، والحالة االجتماعية للمـرأة            المدني بقطاع غزة باختالف نو    

  ؟، ومدة خبرتها العاملة ، ومؤهلها العلمي ، ومسماها الوظيفي 

   الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني؟المرأةما مستوى الصحة النفسية لدى  -3

ي  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدن      المرأةهل يختلف مستوى الصحة النفسية لدى        -4

 باختالف مستوى التمييز الجندري ؟ وما العالقة بينهما ؟

  

  الفرضيات األساسية1.6 

  : الدراسة على النحو التاليفرضياتيغت ص

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المـدني        المرأةال يزيد مستوى التمييز الجندري ضد        .1

  .كمعدل افتراضي % 70بقطاع غزة عن 
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 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .2

 . المؤسسة دني بقطاع غزة يعزى إلى نوعمؤسسات المجتمع الم

 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .3

  . المؤسسة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى مكان

ـ   المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .4 ة فـي    الفلسطينية العامل

  . غزة يعزى إلى مجال عمل المؤسسة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع

 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .5

  .حالة االجتماعية للمرأة العاملة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى ال

 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأةستوى التمييز الجندري ضد      في م  إحصائياًال توجد فروق دالة      .6

  .ى المؤهل العلمي للمرأة العاملة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إل

 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .7

  . الوظيفي للمرأة العاملة  المسمىمؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى

 الفلسطينية العاملـة فـي      المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد       إحصائياًال توجد فروق دالة      .8

  . إلى مدة الخبرة للمرأة العاملةمؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى

مـدني   الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمـع ال       المرأةال يزيد مستوى الصحة النفسية لدى        .9

   .كمعدل افتراضي% 70بقطاع غزة عن 

 الفلسطينية العاملة فـي     المرأة في مستوى الصحة النفسية لدى       إحصائياًال توجد فروق دالة      .10

  .التمييز الجندري للمرأة العاملةمؤسسات المجتمع المدني يعزى إلى مستوى 

توى الـصحة    بين مستوى بالتمييز الجنـدرى ومـس       إحصائيا دالة   ارتباطيهتوجد عالقة    ال .11

 .المدني مؤسسات المجتمع فيالنفسية لدى المرأة العاملة 
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  حدود الدراسة 1.7

 0 المدني مؤسسات المجتمع فيالعاملة  الفلسطينية  المرأة الدراسة على اقتصرت •

  . والمحلية بمحافظة غزة فقطاألجنبية المدني الدراسة على مؤسسات المجتمع اقتصرت •

 2007 / 2006 الجامعي من العام الثاني الفصل فية نيجرى تطبيق الدراسة الميدا •

 

  مصطلحات البحث1.8 

    الجندرىالتمييز 1.8.1

يكـون هدفـه أو مفعولـه        , النوع االجتماعي  كل تمايز أو إقصاء أو تفضيل مبني على          ويقصد به 

قـدم   على   هاحقوق المرأة العاملة  في مؤسسات المجتمع المدني  للتمتع ب           ممارسة   إضعاف أو   إبطال

يعـوق نمـو    ،  ممـا      الخدماتية واالجتماعية و  اإلدارية والمالية في المجاالت    مع الرجل    المساواة  

 المؤسـسة التـي تعمـل بهـا       المجتمع ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة           

  ) .2000اعتماد مهنا ، (

  .لى المقياس الخاص بذلك يها المرأة العاملة عل بالعالمة التي تحصل عإجرائياًويقاس 
  

  الصحة النفسية   1.8.2

  المرأة العاملة  في مؤسسات المجتمع المدني ،          همابويقصد بها مدى السعادة والرضا اللذان تشعر        

وذلك اعتمادا على التوازن بين المشاعر االيجابية والسلبية في الخبـرات المحيطـة بهـا داخـل                 

الثقة بالنفس ، التفاؤل ، العالقة والتفاعل مـع         : سية هي   المؤسسات ، و هي تشمل خمسة أبعاد رئي       

  ) .2000عادل عبد اهللا محمد ، (اآلخرين ، الفاعلية ووضع التفكير ، البشاشة 

  .ويقاس إجرائياً بالعالمة التي تحصل عيها المرأة العاملة على المقياس الخاص بذلك 
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  مؤسسات المجتمع المدني  1.8.3

المحلية والدولية العاملة  في محافظة غـزة التـي تـستهدف            ,ر الحكومية    المنظمات غي  ويقصد بها 

إحداث تنمية مجتمعية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في البيئة االجتماعية ،  األمر الذي يحدث تغيراً                 

إسماعيل الهبـاش   ( اسي في عملية التغيير االجتماعي      اجتماعياً وسياسياً وثقافياً بوصفها الفاعل األس     

  ) .1996، وآخرون 
  

  استعراض عام لفصول الدراسة 1.9

 يتناول خلفية عن موضوع البحث      الذي األول من الفصل    ا فصول ابتداء  ستة  اشتملت الرسالة على    

 تفـسر   التي للنظريات   وتناول الفصل الثاني استعراضا   ,  هومشكلته وأهميته وفرضياته ومصطلحات   

احثة جمعهـا مـن     التي استطاعت الب   وضوع البحث  السابقة المتعلقة بم   توالدراساالتمييز الجندرى   

 النظـري أما الفصل الثالث فقد اشتمل علـى االسـتعراض          , الدراسات والرسائل العملية  العديد من   

 فـي  اتبعتها الباحثـة     التي المنهجية   األساليب  وتناول الفصل الرابع   ,لمتغيرات البحث كل على حدة    

 والعينـة  األوليـة والتطبيق على العينة , المستخدمة واألدوات حجم العينة     البحث من حيث   إجراءات

وفـى الفـصل    ,  تحليل المعلومـات   في استخدمت   التي اإلحصائية واألساليبالكلية وجمع البيانات    

 ترتيـب الفرضـيات     ب تبين نتائج البحث مرتبـه حـس       التيالخامس استعرضت الباحثة الجداول     

 توصلت لها الدراسـة حـول       التيستنتاجات   اال وفى الفصل السادس استعرضت الباحثة      , األساسية

  .مشكلة البحث وانتهت بالتوصيات والمقترحات للبحوث الجديدة
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 الثاني الفصل

  

 استعراض األدبيات

 المقدمة •

  بالبحثالمتعلقة مراجعة النظريات  •

  المتعلقة بالبحثتمراجعة الدارسا •

 الخالصة •
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   المقدمة2.1

الدراسات و  النظريات لما كان البحث العلمي بناءاً إنسانياً عالمياً ، كان من الضروري الوقوف على            

الدراسـات  و  النظريات والجهود السابقة ذات العالقة ، ولقد استطاعت الباحثة أن تجمع بعض هذه           

   :ثالث محاور رئيسية وهي علي النحو التاليدها إلى والجهود وأن تفن

  .مراجعة النظريات المتعلقة بالبحث: أوال 

  . التي تناولت واقع المرأة في سوق العمل تالدارسا: ثانياً 

  . التي تناولت واقع الصحة النفسية للمرأة تالدارسا : ثالثا

   .حاورالمالدراسات وفق كل محور من و  النظرياتوهذا توضيح لهذه
  

  المتعلقة بالبحثمراجعة النظريات 2.2 

   نظرية التبعية2.2.1

  : مركزاً على النقاط التاليةDependency Theoryمسلمات نظرية التبعية 

  .أن المرأة مدمجة في عملية التنمية ولكن بصورة غير عادلة وغير متساوية مع الرجل  -أ 

تنموية بدالً من فرض إسـتراتيجية دمـج        أهمية التأكيد على العالقة بين المرأة والعمليات ال         -ب 

 .المرأة في التنمية

 .ضرورة مواجهة عملية استمرار قمع النساء اقتصادياً في األبنية االجتماعية المختلفة  -ج 

أن التنمية االجتماعية ضاعفت من أعباء النساء ولم تساعدهن على تنميـة مـواردهن أو التمتـع                 

  . القرارباالستقالل االقتصادي والقدرة على اتخاذ
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  النظرية السوسيولوجية2.2.2 

ترى النظرية السوسيولوجية أن دراسة المرأة لم تحظ باهتمام واضح وكانت مناقشة قضايا المـرأة               

و بعبارة أخرى، كان االعتقاد السائد فيما يخص المـرأة          . تأتي ضمن موضوعات الزواج واألسرة    

" (  أن البيت هو المكان الطبيعـي للمـرأة        "على مستوى المجتمع متمثالً في جملة واضحة فحواها         

   ) .1989شادية قناوي ، 

وكما هو معروف في النظرية االجتماعية ومقوالتها التقليدية التي تهتم بشكل أساسي بعالم الرجـال               

  . وتجعل أوضاع النساء تحت مظلة هذا العالم ورعايته

وث في مجال سوسيولوجيا أدوار  أربعة أنواع من البح Arlie Hochschildويحدد أرلي هوشايلد 

إذ يهتم األول بالتباينات وتحليل العواطف والتباينات المعرفية بين الرجل والمرأة كمجـال             .  النوع

ويهتم النـوع الثـاني بـالتوترات       .  وقد ألمح إلى هذا النوع علماء االجتماع      .  اهتمام لعلماء النفس  

 في رؤيته Sex-Roleث بالربط بين النوع والدور ويهتم النوع الثال. role strainالمصاحبة للدور 

   discrimination  بداللـة التمييـز    as a minority groupالتحليلية للنساء كجماعـة أقليـة   

ويهتم النوع الرابع واألخير باالختالفات القائمة بين الرجـال         .  وتهميش المرأة اجتماعياً واقتصادياً   

  . ل منهما وصراع القوةوالنساء بداللة المصالح العريضة لك

منذ منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات، القت المداخل السابقة انتقادات واسعة من جانب علمـاء        

  :اجتماع العمل لالعتبارات األساسية اآلتية

بغض النظر عن التباين في منهجية البحث بين الوظيفة والراديكالية فإن النمـاذج الـسابقة                -1

حيث تتسيد الثقافة الذكرية بينما كان هناك       .  ز على أساس النوع لصالح الذكور     تقوم على مبدأ التميي   

  . تهميش للمرأة في عالقتها بالعمل المأجور
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التحيز الواضح في معالجة قضية التمييز على أساس النوع لصالح الرجـل عنـد مناقـشة                 -2

  ). سوق العمل(العالقة بين األسرة والعمل مدفوع الجر 

مداخل خالل النصف الثاني من القرن العشرين لتقدم لنا النظرية السوسيولوجية           وقد تطورت هذه ال   

 ليندرج  Gender Model ونموذج الجندرة   Sex Modelنموذج النوع : نموذجين أساسيين هما

 Sex- Segregatedتحب كل نوع منهما ما يعرف إجماالً بنماذج التفرقة على أسـاس النـوع    

Models   . نماذج في مضمونها التمييز الواضح لصالح الرجلوتحمل هذه ال  .  

 بدالً من  Sex model –ورغم الدراسات العديدة التي أجريت على المرأة العاملة باستخدام نموذج 

Gender Model  ألنـه يـستخدم معيـار     اًنظر فإن النتائج أشارت إلى عدم مالئمة هذا النموذج

) .  1991اعتمـاد عـالم     ( العادي في مجال العمـل       سمات الذكورة في تعريف السلوك اإلنساني     

إضافة إلى  تجاهل دراسة نوعية العالقة بين العمل المأجور وغير المأجور في دراسة المـشاركة                

وتجاهل دراسة تأثير هذه العالقة على استجابة وخبرات المشتغلين تبعاً للنوع سواء علـى              .  للمرأة

اهل هذه النماذج تأثير خصائص العمل علـى اشـتغال          المستوى الشخصي أو االقتصادي، كما تتج     

وكيـف أن   .  المرأة من حيث عدد ساعات العمل، والرشادة التنظيمية ومستوى المهارات ونوعيتها          

اعتمـاد عـالم ،     ( هذه الخصائص تؤثر على استجابة المرأة للعمل مدفوع األجر في سوق العمل             

1991.(   

   مدخل الصراع 2.2.3

 الماركسية والفرضية األساسية التي تقوم عليها متمثلة في تقسيم المجتمع إلى إن األطر الجدلية

وأن النساء .  طبقات برجوازية وبلوريتاريا تعتبر الجوهر الذي تنطلق منه مناقشات عدم المساواة

.  بقدراتهن الكامنة ينتمين للطبقة المحكومة أو العاملة بحكم المولد والزواج والمؤثرات الشخصية
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 حول مؤثرات  Engelsطلقت المداخل النسوية من األفكار الرائدة عند كارل ماركس، وإنجلز وان

السلطة األبوية واألبنية المعاصرة لسوق العمل على مساهمة المرأة في هذا السوق ومناقشة العالقة 

ل، ويبرز في هذا المدخ. ومساهمة المرأة في العمل المأجور وغير المأجور.  بين األجر والعمل

، Kathryn ward ، وكاترين وارد  Margaret Benstonإسهامات كل من مارجريت بنستون 

   . Susan Tianaوسوزان تيانا 

يرى الفكر الماركسي التقليدي أن أسرة العامل الصناعي تضم امرأة تعمل داخل المنزل وتقوم 

وأن المستفيد .  ج المنزلباإلنجاب إضافة لقيامها بأنشطة أخرى بينما زوجها يعمل مقابل أجر خار

محمد عودة واسحق ( األول من جميع هذه النشطة المأجورة أو غير المأجورة هو البرجوازيى 

   ) .2001ثروت ، 

ويثار حالياً جدل واسع وتساؤالت حول العالقة بين نوعي العمل المأجور وغير المأجور، وكيف 

ار شكوك قوية حول المنهجية المتبعة في يمكن الربط بينهما؟ وعلى أساس تحقق هذا االرتباط تث

كما يقوم هذا الجدل من جانب .  القياس اإلحصائي عالمياً لمشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي

علماء النظريات النسوية خاصة والذي تدعمه مؤسسات المجتمع المدني العالمية المهتمة بحقوق 

هذا إذا أخذنا بعين االعتبار .  work-related human rightsوالربط بينها وبين العمل .  اإلنسان

تحول قوة العمل : قضيتين أساسيتين ترتبطان بالفلسفة التي يتبناها النمط الرأسمالي في اإلنتاج هما

ال سيما في ظل العولمة الحالية حيث تتركز مصادر القوة في .  إلى سلعة على نطاق واسع ومتناٍم

بينما تزداد أعداد .  أصحاب الشركات العمالقة متعددة القومياتقبضة حفنة قليلة من الرأسماليين 

وكي تكتمل الصورة في ظل .  فئة البلوريتاريا عالمياً والتي تملك وتعمل مقابل راتب أو أجر

أما القضية الثانية التي تتبناها الرأسمالية فتتمثل .  العولمة، تتراجع بنسبة كبيرة فئة من يعمل لحسابه
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 ,Supiot(رأة العاملة والظروف التي تؤدي إلى ترفيع المرأة وظيفياً أو سياسياً في اضطهاد الم

1996: 611  ’ Gimenez, 1990: 26.(  

وإذا كانت قضية الربط بين نمطي العمل المأجور وغير المأجور مثار اهتمام الباحثين منذ بداية 

  إال أن 1980 في طشقند عام    الذي عقدILOالثمانينيات ومن خالل مؤتمر منظمة العمل الدولية 

وامتد هذا االهتمام مع مطلع القرن الواحد .  االهتمام بهذه القضية ازداد خالل عقد التسعينيات

والعشرين لتكون بداية لتطوير النظرية السوسيولوجية في مناقشتها وتفسيراتها ألنماط عمالة المرأة 

Women employment patterns  .ية رؤية حديثة في الفهم والتنبؤ حيث تعتبر هذه النظر

 Productive and reproductiveباالختيارات من جانب المرأة بين العمل المنتج واإلنجاب 

work  وبين العمل كل الوقت أو بعض الوقت، وبين العمل ذي الصبغة العائلية األنثوية والعمل ،

  . عمل التخصصيالتخصصي، وبين مزاولة مهن كانت من اختصاص الرجال سابقاً وال

   Benston's model of w omen's use valueالمرأة نموذج بنستون لقيمة استخدام2.2.3.1 

يثيب هذا النموذج تساؤالً هاماً حول قضية تشغيل المرأة في سوق العمل نظير أجر يقل عن أجر 

ن وجهة نظر ومن فرضية أن المرأة تمثل احتياطياً لسوق العمل م.  الرجل في ممارسة نشاط بعينه

إن كان هذا هو رأي أصحاب العمل فلماذا ال : وفي هذا المجال يثار تساؤل مفاده.  رجال األعمال

يستفيدون بميزة انخفاض األجر بحيث تشغل العمالة النسائية سوق العمل بالجملة؟ ومن خالل التتبع 

مل نحو المرأة جذوراً لمسيرة المرأة والعمل منذ بداية القرن العشرين سنجد أن لفكرة صاحب الع

تاريخية، وال سيما أثناء فترة الحربين العالميتين األولى والثانية حين انشغل الرجال بالحروب 

وخرجت النساء لتشغيل المصانع ثم تشجيعهن للعودة سريعاً إلى المنزل عقب انتهاء الحرب العالمية 

   ) .2000محيا زيتون ، ( الثانية خاصة 
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النظريات مناقشة الفرضية السابقة والرد على هذا التساؤل من خالل رؤيتهم يحاول أنصار عدد من 

  حيث أكدوا على .Splitting and Feminizing the labor marketلتقسيم سوق العمل وتأنيثه 

إذ يضم القسم األول عمالة .  تقسيم هذا السوق إلى قسمين تبعاً لألجور واللون والعرق والنوع

تتقاضى أجوراً عالية وترتفع قيمتهم لدى أصحاب العمال، ويضم القسم ) والذكورمن البيض (أغلبها 

واستناداً على .  الثاني من السوق العمالة التي تتقاضى أجوراً رخيصة وأغلبها من النساء واألقليات

 وراء مقاومة الذكور من الجنس البيض – تاريخياً –هذه الفرضية، يمكن تفسير وتحليل األسباب 

 المرأة أو األقليات في فئة الجور العالية واألعمال التي تتطلب مهارة عالية في القسم األول لدخول

  وبناء على ذلك )Ollenburger and Moore 1992(كما يمكن أن يفسر .  من سوق العمل

 داخل سوق العمل في أعمال –  تاريخياً –ارتكزت العمالة النسائية خالل مراحل زيادة مشاركتها 

 كالسكرتارية واألعمال الكتابية وما يماثلها من أنشطة،   Dead-end jobs ة أو معدومة الحراكقليل

  .أو بمعنى أشمل ارتكزت العمالة النسائية في قاع الهيراركية االقتصادية 

في ظل العولمة وسياسة إعادة نشر الصناعة عالمياً لتحقيق المنافسة القوية في السوق العالمي 

إال أن .   المرأة في العمل داخل المجتمعات النامية التي استفادت من هذه السياسةازدادت مساهمة

هذه الزيادة كانت متصفة بالتحيز ضد المرأة من حيث تدني مستوى األجور التي تتقاضاها بحيث 

وعلى سبيل المثال، تلجأ الواليات المتحدة .  قارب ما تتقاضاه من عملها في القطاع غير الرسمي

.  كية إلى التخلص من الصناعات التي تعطي أجوراً منخفضة بنقلها إلى بعض الدول الناميةاألمري

بينما تحتفظ الواليات المتحدة بالصناعات التي تعطي رواتب وأجوراً عالية وتتطلب مهارات علمية 

  ).Ollenburger and Moore, 1992(متخصصة، وتحقق تراكماً لرأس المال 
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وجز السابق للمداخل والنظريات السوسيولوجية التي اهتمت بالمرأة وعالقتها تعقيباً على العرض الم

إنها اهتمت بدراسة الخصائص البنائية للعمالة في السوق وهي الخصائص التي تفرز : بالعمل نقول

االقتصادية في تحيز واضح ضدها، ويدل تبني مدخل ) الهيراركية(أوضاعاً للمرأة تجعلها تحتل قاع 

 على استمرار التحيز رغم وضع المرأة في مقدمة االهتمام – في دراسة المرأة والعمل –) الجندرة(

ثم ظهرت مداخل حديثة بنائية لتضفي أبعاداً في .  السوسيولوجي حتى الستينيات من القرن العشرين

 الفرصة، –دراسة المرأة والعمل على المستوى التنظيمي والمستوى الفردي ممثلة بمدخل القوة 

وما انطوى تحت هذه المرحلة ازداد التراكم المعرفي البحثي في .  خل رأس المال البشريومد

  .مجال دراسة مساهمة المرأة في سوق العمل وما تواجهه من تحديات

وقد صاحب التوجه السوسيولوجي مع بداية السبعينيات اهتمامات متزايدة من جانب المداخل النسوية 

ا التحيز والتهميش للمرأة في سوق العمل بفعل كل من الخصائص الراديكالية التي أثارت قضاي

البنائية للرأسمالية ونسق السلطة األبوية السائد، ونزعة أصحاب المشروعات االقتصادية العمالقة 

  . لتعظيم الربح على المستويين المحلي والعالمي في ظل عملية العولمة

في ) المحافظة واللبرالية(ية للمداخل النسوية إضافة إلى هذه اإلسهامات كانت هناك إسهامات قو

واهتمت هذه المداخل بالتأثيرات التي تفرضها عوامل رأس المال .  مناقشة قضايا المرأة والعمل

وتوجهات المرأة نحو العمل وبيئته في مشاركتها داخل سوق ) كالتعليم، المهارات، والخبرة(البشري 

  .العمل

 األلفية الثالثة تضافرت الجهود البحثية والدولية في محاولة للتعامل منذ عقد التسعينيات حتى بداية

 والمهارات الخاصة بالمرأة ةمنهجياً مع بعض القضايا المهمة مثل تأثير التوجهات الشخصي

  .والمؤثرات البنائية لسوق العمل على مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي
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  الصحة النفسية2.2.4 

ت مفاهيم الصحة النفسية بحيث نجد منها ما يستند إلى أطر نظرية معينة وبالتالي اختلفت قد تعدد

وقد استعرض . هذه المفاهيم تبعاً الختالف النظريات النفسية واألطر الفكرية التي تبناها الباحثون 

األفكار األساسية التي طرحها أصحاب بعض هذه ) 53-31 : 1976(عبد السالم عبد الغفار 

 – الفرويدي خاصة –نظريات ، وبين أن الصحة النفسية الجيدة من وجهة نظر التحليل النفسي ال

تكمن في مقدرة األنا على التوفيق بين أجهزة الشخصية وطالب الواقع ، أو في الوصول إلى حل 

وأن اإلنسان وفقا لذلك ال يستطيع أن يصل إال إلى . للصراع بين تلك األجهزة وبعضها البعض 

يق جزئي لصحته النفسية ، مما حدا بفروم في معرض حديثه عن التحليل النفسي إلى القول بان تحق

 أو إحباط جزئي – ومن ثم الحياة البربرية –اإلنسان يجد نفسه أمام طريقين إما إشباع تام لغرائزه 

  ) . 33 : 1976عبد الغفار ، ( فتقدم اإلنسان يستلزم الكبت والصعاب – ومن ثم النمو الثقافي –لها 

وقد ظهرت اتجاهات تحليلية نفسية جديدة ربط أصحابها بين الصحة النفسية أو الشخصية السوية 

 عند فروم ،  productive orientationوبعض المفاهيم األخرى كالتوجه المنتج والحب 

ورني ،  عند هself – relocation عند رانك ، وإدراك الذات أو معرفتها   creativityواإلبداعية 

بينما أوضح اريسكون أن تحقق مطالب األنا عبر مراحل النمو النفسي االجتماعي وخالل عملية 

التنشئة هو الذي يحقق الصحة النفسية وهذه المطالب هي الثقة في العالم الخارجي والثقة بالنفس ، 

الذات ، والمقدرة واالستقاللية ، والمبادرة ، والمقدرة على االنجاز ، واإلحساس بالهوية وتقدير 

  .على اإلنتاج وتكامل األنا 

أما الصحة النفسية من وجهة نظر السلوكيين تعد نتاجا لعملية التعلم والتنشئة ، وهي تكمن في 

اكتساب الفرد عادات مناسبة وفعالة تساعده في التعامل مع اآلخرين ، وفي مواجهة مختلف المواقف 

فعالي االجتماعي عن الفشل في تعلم أو اكتساب السلوك وينتج االضطراب االن. التي يتعرض لها 
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المناسب ، أو عن تعلم أساليب سلوكية غير مناسبة ، أو مواجهة الفرد لمواقف صراعية نفسية 

  .تستلزم تمييزاً أو اتخاذ قرارات يشعر انه عاجز عنها 

نيته تحقيقا كامال ، ويرى أصحاب المذهب اإلنساني أن الصحة النفسية تتمثل في تحقيق الفرد إلنسا

ومن المؤشرات الدالة على ذلك مدى ما يمارسه الفرد من حرية ، ومدى إدراكه لمدى هذه الحرية 

ومقدرتها على التعاطف مع اآلخرين وحبهم ، والتزامه بالقيم العليا . وحدودها وتحمله لمسئولياتها 

بل الذات وتحقيق إمكانات الفرد كالحق والخير والجمال ، واإلحساس بالطمأنينة واالنتماء ، وتق

  .وأهدافه 

في حديثه عن مفهوم الصحة النفسية عند أصحاب ) 1976(ويسترسل عبد السالم عبد الغفار 

المنحى الوجودي بأنها تعني إدراك اإلنسان لمعنى وجوده ، وأن يعيش هذا الوجود محققا إمكاناته ، 

انب ضعفه ويتقبلها ، ويدرك طبيعة الحياة وممارسا لحريته في تحقيق ما يريده ، وان يدرك جو

وينتهي إلى تعريف للصحة ) 46: ص (بتناقضاتها ، وينجح في بلوغ تنظيم قيمي يعده إطاراً لحياته 

والصحة .  على أنها الحالة النفسية العامة للفرد – في ضوء اإلطار النظري الذي تبناه –النفسية 

 بما يؤدي إلى حسن استثماره لها ، ومما يؤدي إلى تحقيق النفسية السليمة هي حالة تكامل المختلفة

ومن ثم فقد حدد أربعة محكات أساسية للوقوف على مدى تحقيق الفرد . وجوده أي تحقيق إنسانيته 

عبد . (الرضا عن النفس ، والسمو وااللتزام والوسيطة : لوجوده وبالتالي صحته النفسية وهي 

  ) . 222 -214 : 1976السالم عبد الغفار ، 

وهناك مفاهيم أخرى للصحة النفسية اعتمدت على تحديد مظاهر أو مؤشرات سلوكية معينة ، يمكن 

) 1991(استخدامها في استنتاج درجة تمتع الفرد بالصحة النفيسة منها ما ذكره احمد عبد الخالق 

ان كل شيء على من أن الصحة النفسية هي حالة عقلية انفعالية مركبة دائما نسبيا ، من الشعور ب

ما يرام ، والشعور بالسعادة مع الذات واآلخرين ، والشعور بالرضا والطمأنينة واألمن وسالمة 
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العقل ، واإلقبال على الحياة ، مع شعور بالنشاط والقوة والعافية وتتحقق في هذه الحالة درجة 

  .ة مرضيةمرتفعة نسبيا من التوافق النفسي واالجتماعي ، مع عالقات اجتماعية راضي

: باإلضافة إلى أن الفرد الذي يتمتع بدرجة مرتفعة من الصحة النفسية يتصف بسمات معينة منها 

، تكامل الشخصية ؛ القدرة على مواجهة مطالب ) العادي(الخلق القويم ، الكفاءة ، والسلوك السوي 

أو الصحي ، فضالً عن أن من أهم مؤشرات الصحة النفسية السلوك السوي . الحياة وضغوطها 

والتحرر النسبي من أعراض االضطرابات النفسية واألمراض العقلية وانحرافات السلوك والتأخر 

  ) .22-21: ص . (العقلي 

  : ستة مظاهر سلوكية للصحة النفسية هي ) Jahoda , 1958(كما اقترحت جودا 

هوية ، يشتمل على مفهوم واقعي وموضوعي للذات ، وإحساس بال: االتجاه نحو الذات  .1

 .وتقبل الذات واحترامها 

ومدى استخدام الفرد لقدراته وتحقيقه إلمكاناته وتوجهه نحو : النمو والتطور وتحقيق الذات  .2

 .المستقبل 

االتساق بين جوانب الشخصية ، ونظرة موحدة للحياة والمقدرة على : تكامل الشخصية  .3

 .مقاومة الشدائد وتحمل الضغوط والقلق 

بمعنى مقدرة الفرد على تقدير ما يتناسب وحاجاته : قالل والتوجيه الذاتي التلقائية واالست .4

 .بسهولة وسرعة 

 .إدراك الواقع ، التحرر من النزوع إلى المسخ والتشويه ، الحساسية االجتماعية  .5

وتشمل الكفاءة في الحب والعمل واللعب ، والكفاءة في العالقات : السيطرة على البيئة  .6

ة على مواجهة المواقف المختلفة ، والمقدرة على التكيف ، والكفاءة في حل الشخصية ، والمقدر

 .المشكالت 
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الـشعور  : ووضح كل من ماسلو ومتيلمان عشرة صفات ضرورية للصحة النفسية السليمة هـي              

باألمن ، والتلقائية واالنفعالية المناسبة واالتصال الفعال بالواقع ، والرغبات الجسمية المناسبة مـع              

قدرة على إشباعها ، والمعرفة الكافية بالذات ، وتكامل الشخصية وثباتهـا ، ووضـع أهـداف                 الم

مناسبة للحياة ، والمقدرة على التعلم من الخبرات ، والمقدرة على إشباع متطلبـات المجموعـة ،                 

  ) .1991احمد عبد الخالق ، (والتحرر من المجموعة أو الثقافة 

تقبل الفرد لحدود   :  عددا من مؤشرات الصحة النفسية هي        )1974(كما أورد صموئيل مغاريوس     

إمكانياته ، واستمتاع الفرد بعالقاته االجتماعية ، ونجاح الفرد في عمله ورضاه عنـه ، واإلقبـال                 

على الحياة بوجه عام ، وكفاءة الفرد في مواجهة احباطات الحياة اليومية ، واتـساع أفـق الحيـاة                   

افعه وحاجاته ، وثبات اتجاهات الفرد ، وتصدي الفرد لمسئولية أفعالـه            النفسية ، وإشباع الفرد لدو    

) 1978(وفي معرض تعريفه للصحة النفسية أورد حامد زهـران    . وقراراته ، واالتزان االنفعالي     

التوافق الشخـصي واالنفعـالي واالجتمـاعي والـشعور         : عددا من الخصائص المميزة لها وهي       

تغالل القدرات واإلمكانات إلى أقصى حد ممكن ، ومواجهة مطالـب           بالسعادة ، وتحقيق الذات واس    

  .الحياة ، والتكامل النفسي ، والسلوك العادي ، والعيش في سالمة وسالم 

  

    التي تناولت واقع المرأة في سوق العمل العربي والفلسطينيتالدارسا 2.3

حلي أو المـستوى اإلقليمـي ،       تعددت الدراسات التي تناولت هذا الواقع ، سواء على المستوى الم          

  :وهذا توضيح بذلك يبدأ ببيان أشكال ومستويات الجندرية ثم واقعها
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   أشكال ومستويات الفجوة النوعية: بعنوان ) م2000(دراسة عزة سليمان  2.3.1

حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم أشكال ومستويات الفجوة النوعية واإلسهامات التـي               

  .تقدمها البرامج والمشروعات لسد الفجوة عند كل مستوى يمكن أن 

  :وتوصلت الدراسة الى المستويات التالية للفجوة النوعية 

عدم التساوي في الحصول على الموارد لكل من الرجل والمرأة ، وهي فجوة : المستوى األول

  .عليها الرجلمادية، من مظاهرها عدم حصول المرأة على نفس الدخل أو الخدمات التي يحصل 

وجود عوائق وعقبات تعوق االستفادة من الفرص المتاحة،  فمن المسلم به أن : المستوى الثاني

تكون هناك فرص متساوية أمام الرجل والمرأة للحصول على الموارد،  ولكن هناك تمييز ضد 

رأة إلى المرأة يمنع حصولها على هذه الموارد،  وعلى سبيل المثال يرجع انخفاض إنتاجية الم

العوائق التي تجعل من الصعب حصولها على عناصر إنتاج مساوية للرجل مثل األرض والعمل 

  .والراتب واالئتمان 

استثارة الوعي بالتركيز على الفجوة النوعية التي مصدرها التمييز ضد المرأة : المستوى الثالث

ث وضع المرأة ال بد أن يكون في نتيجة للمعتقدات والعادات والتقاليد التي رسخت في المجتمع ، حي

مرتبة أقل من الرجل، إضافة إلى التقسيم التقليدي للعمل بين الرجل والمرأة، وأن المرأة مكانها 

وتنعكس هذه المفاهيم في الصورة التقليدية .  البيت والعمل في المنزل وأشغال اإلبرة والحياكة

  .  والدراسيةللمرأة عبر وسائل وأجهزة اإلعالم والكتب المدرسية 

ويتمثل في مشاركة المرأة في مجاالت الحياة المختلفة التي تتحقق من خالل العدد : المستوى الرابع

المتزايد لعضوات المجالس التشريعية والسلطات التنفيذية، أو المشاركات في إدارة المؤسسات 

  . واألجهزة الحكومية والقطاع العام والخاص
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ل على حياة المرأة بصورة ال تتيح لها النمو والتقدم، فعلى المستوى سيطرة الرج: المستوى الخامس

األسري هناك عدم توازن في عالقات القوى بين الزوج والزوجة والذي يتمثل في فرض سيطرته 

عليها من حيث عدم السماح لها بالعمل، وإذا سمح لها بالعمل فهو الذي يقرر كيفية صرف ناتج أو 

ه السيطرة قد تؤثر سلباً على إنتاجية المرأة، وأن زيادة دخلها ال ينعكس دخل هذا العمل، ومثل هذ

ومن مظاهر هذه الفجوة .  بالضرورة على تحقيق الرعاية والرفاهية التي تنشدها لنفسها وألطفالها

أيضاً عدم سيطرة المرأة على الموارد التي تحت يدها وبالتالي عدم قدرتها على إدارة مواردها 

  .عقارية وغيرهاالمادية وال
  

  المرأة والجندر في الوطن العربي : بعنوان ) م2002(دراسة شيرين شكري  2.3.2

حيث هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مؤشرات التمييز الجندري في العمل بمجاالته المختلفة 

ي على الصعيد العربي ، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى إن مساهمة المرأة في النشاط االقتصاد

ومن أهم .  ،  وهي من أقل النسب في العالم%16تتباين بين الدول العربية، وتعّد في المتوسط  

خصائص مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي، تمركز ذلك النشاط في القطاع الزراعي، وتفوق 

، أما قطاع %29في تسع دول عربية مع معدل متوسط يصل إلى  %  40مساهمتها بنسبة  

التجارة فهو أكثر استخداماً للنساء في العديد من  الدول العربية بمتوسط يصل إلى الخدمات و

أما القطاع الصناعي فيستقطب هو أيضاً عمالة المرأة، فنجد أن أربع دول تفوق مساهمة %.  55و7

أما مساهمة المرأة %.  20، في حين أن معظم الدول تفوق فيها المساهمة نسبة %30المرأة فيها  

ية في قوة العمل فال ترتبط بمستوى التعليم وارتفاع الدخل، حيث نجل أن الدول األقل نمواً، العرب

والتي تزيد فيها نسبة مساهمة المرأة في الزراعة ترتفع فيها نسبة معدالت مشاركة المرأة في قوة 

  .العمل، بالرغم من انخفاض معدل التعليم
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فتعاني المرأة من التمييز غير المقنن وبعض أشكال أما من حيث نسبة النساء في القوى العاملة ، 

ومن مالمح ذلك أن العديد من الدول ال تمنح العاملة المتزوجة الحق في أن تسجل .  التمييز المقنن

كما تعاني المرأة في بعض هذه .  زوجها وأبناءها في الضمان االجتماعي إال إذا كنت المعيلة لهم

وج بعض ميادين العمل، كمهنة القضاء والشرطة والجيش، أو الترقي البلدان من عدم السماح لها بول

  .فيها والتمييز في سن التقاعد عن الخدمة

ومن حيث مؤشرات مساهمة المرأة في المناصب التنفيذية العليا والسياسية ، فإن مشاركة المرأة في 

 أو المجالس المحلية، أو الوطن العربي تتسم بالضآلة سواء منها المشاركة الرسمية في البرلمانات،

  .المشاركة في المناصب التنفيذية العليا، واألجهزة، والمناصب السياسية

وبالرغم من أن معظم الدول قد أعطت المرأة حق التصويت واالنتخاب بالنسبة إلى تلك التي لديها 

ويرجع ذلك فإن الممارسات الفعلية لذلك الحق ضئيلة، .   على تلك الحقوق للمواطنينتنصدساتير 

إلى بعض المفاهيم الثقافية التي تقلل من قدرة المرأة على اتخاذ القرار، وولوج العمل السياسي، 

  .ومن خبرتها في ممارسة ذلك العمل

، ونالحظ %15فنجد أن مشاركة المرأة في البرلمانات في دول غرب آسيا تبلغ في المتوسط  

ه في الثمانينات بعد أن ألغى نظام الحصص، انخفاضاً في معدل المشاركة خالل التسعينات عن

فتدنت مثالً في .  ودخلت النساء في المنافسة الحرة عبر االنتخابات من خالل النقابات أو األحزاب

% 5و3، وفي األردن من %10و8إلى % 13و2، وفي العراق من %2و2إلى % 8و9مصر من 

، أما المشاركة في % 8و% 3و% 1ن وفي الدول العربية اإلفريقية تتراوح النسب بي%.  1و3إلى

أما ترقي المرأة .  في الدول التي لها بيانات في ذلك%  13و10المجالس المحلية فهي تتراوح بين 

في مصر كأعلى %  20إلى مناصب تنفيذية إدارية عليا، فهو أيضاً قليل وتراوحت النسبة بين 
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.  في الشؤون الخارجية فتتقلص، أما المشاركة %10و % 7نسبة، وتأرجحت في دول أخرى بين 

في أربع % 9، وتنخفض إلى %14وقد حظيت مصر أيضاً بأكبر نسبة من النساء الدبلوماسيات  

  .دول أخرى

  

  : التاليةتوعلى المستوى الفلسطيني فقد جاءت الدراسا

  بعنوان واقع وظروف عمل المرأة في فلسطين ) . 1996(دراسة إسماعيل الهباش 2.3.3  

 الدراسة إلى التعرف على أوضاع المرأة العاملة قانونياً واجتماعياً وواقع وعيها لهذه             حيث تطرقت 

  .األوضاع ووصف لظروف وشروط العمل التي تعيشها 

ولقد تم التركيز على ظروف المرأة العاملة داخل مواقع العمل ، ولجمع البيانات تم اعتماد اسـلوب                 

  .فتوحة االستبيان المغلق إضافة إلى المقابلة الم

امرأة عاملة تم اختيارها عشوائياً على عدة مراحل في أربعة محافظات           ) 130(ولقد بلغ حجم العينة     

بشكل قصدي ، وكانت هذه العينة تعمل في مجال الصناعات الفيزيائية والكيميائية والخدمات العامة              

  .والخياطة 

  : وتوصلت الدراسة إلى نتائج متعددة ، وأهمها 

قوانين وأنظمة العمل ، ذلك إن المرأة العاملة جزء ال يتجـزأ مـن القـوى العاملـة                  ما يتعلق ب  . 1

الفلسطينية ، خرجت لسوق العمل دون وجود قانون يحمي حقوقها أو حتى مراقبـة علـى تطبيـق               

  .القانون الساري المفعول والذي ال يكفل لها كافة الحقوق 

زة السنوية وعدم قدرة النساء العامالت على تمييز        هناك خلط بين األعياد الدينية والوطنية واإلجا      . 2

حقوقهن في اإلجازة السنوية واألعياد كل على حدة ، فهناك من يأخذن إجازة األعياد كاملة بنـسبة                 
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ال يأخـذن   %) 15.6(يأخذن إجازة األعياد الدينية فقـط ، وهنـاك          %) 53.1(، وهناك   %) 31.2(

  .إجازة أبداً 

لـم يحـصلن    %) 66(يحصلن حق اإلجازة األسبوعية بغزة ، وهناك        لم  %) 6(هناك ما نسبته    . 3

  .على حق اإلجازة السنوية 

وهناك مـا   . من النساء العامالت اللواتي لم يحصلن على إجازة أمومة          %) 94(هناك ما نسبته    . 4

  .منهن من لم يحصلن على إجازات مرضية %) 66(نسبته 

تم تسرحن من العمل بسبب     %) 6(العمل ،   منهن حرمن من التعويض بسبب إصابات       %) 58. (5

ممن سرحن من العمل بسبب الحمل والـوالدة ، ومـا نـسبته             %) 44(كذلك ما نسبته    . المرض  

  .بسبب الزواج %) 34(

  .من العامالت من حرمن من حق التمتع بفترة استراحة أثناء العمل %) 81.2(هناك ما نسبته . 6

وهنـاك  .  شـيكل    600 من يقل أجرهن الشهري عـن        من العامالت %) 78.1(هناك ما نسبته    . 7

  .ممن حرمن من زيادة غالء المعيشة %) 94(منهن حرمن الزيادات السنوية ، و%) 84(

ممن ال يأخذن تأمين    %) 93.7(من العامالت غير المؤمنات صحياً و     %) 62.5(هناك ما نسبته    . 8

  .إلصابات العمل 

يعملـن  %) 84(وهنـاك   . لقى بدل مواصالت نهائياً     من العامالت ال تت   %) 81(هناك ما نسبته    . 9

  .بدون عقود عمل 

وبشكل محدد ، تعمل النساء الفلسطينيات في ظل ظروف عمل قاسية وبالفة الخطـورة دون تـوفر           

  .شروط للسالمة الصحية والمهنية في بيئة العمل 
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  المرأة والعمل : بعنوان ) م2000(دراسة زينب الغنيمي 2.3.4 

لى التعرف إلى مجمل أوضاع المرأة في سوق العمل والى دور السلطة الوطنية في حيث هدفت إ

تطوير هذه األوضاع ، وذلك من خالل رصد الواقع االقتصادي في فلسطين وواقع المرأة في هذا 

االقتصاد ، وارتأت الدراسة أن المرأة الفلسطينية تعيش في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية 

 السياسية  المصاعديواجهه المجتمع الفلسطيني من مشكالت على جميعنظراً لما , قاسية 

واالقتصادية  واالجتماعية بسبب الواقع المرير الذي خلقته سياسة االحتالل اإلسرائيلي على مدار 

وتضييق الخناق على الشعب وإعاقة , هذه السياسة التي تمثلت في القمع واإلرهاب, العقود الماضية 

وعمليات القتل واالعتقاالت وسياسة هدم المنازل ومصادرة , ن الفلسطينية الحركة بين المد

والتي ال زالت مستمرة حتى .. األراضي واسترقاق الناس واستالب الثروات ونهب المقدرات 

  .اآلن 

ورغم الكفاح الطويل والمضني الذي خاضته المرأة الفلسطينية ضد االحتالل جنبا إلى جنب مع 

 كافة إال أن نسبة النجاحات التي حققتها على صعيد مشاركتها في العمل كانت الرجل على الصعيد

رغم المعدالت االيجابية التي طرأت على وضع المرأة  التعليمي وذلك أن دخول المرأة , ضعيفة 

وارتفاع معدالت البطالة وسط الذكور , لسوق العمل يتحكم فيه الواقع االقتصادي الفلسطيني المتردي

ومن جهة ثانية محدودية وضع المرأة داخل العائلة والنظرة التقليدية السلبية إزاءها , من جهة

حيث تساهم مجموعة األعراف والتقاليد والدين والقوانين الوضعية , يضعها في المكان األدنى

وتضع الرجل في المرتبة األولى من جهة تحصيل , بالتحكم في تحديد وضعها داخل المجتمع

  .عمل وكذلك واجباته بما يترتب عليه من مسؤوليات داخل العائلة الحقوق وفرص ال
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وضع المرأة الفلسطينية في القوانين السارية : بعنوان ) م2000(دراسة راجي الصوراني  2.3.5

  المفعول المعتمدة في قطاع غزة 

دراسة حيث استهدفت الدراسة الوقوف على وضع المرأة  الفلسطينية  في قانون العمل وارتأت ال

م يعد 1969انه على الرغم من أن قانون العمل الساري في قطاع غزة والذي تم تشريعه في عام 

من أكثر القوانين تطوراً فقد جاء حين إصداره متأثرا إلى مدى بعيد بروح التحول االشتراكي في 

مكان الجزم بأنه مصر وإذا ما تم قياسه ومقارنته في القوانين السائدة في المنطقة في حينه لكان باإل

 أي عاماً 35قانون ثوري لنصفه المرأة ومع ذلك لم يطرأ على هذا القانون وعلى مدى أكثر من 

تطور وحتى مع التعديالت التي أدخلتها األوامر العسكرية اإلسرائيلية فانه من الواضح تماماً أن 

وى من الحماية العامالت في مجال الزراعة وهن كثيرات من قطاع غزة ال يتمتعن بأي مست

وال توجد أيضا حماية للعمال الفلسطينيين داخل الخط , القانونية وكن أكثر فئات العمال انسحاقاً

  .األخضر 

ورغم أن هناك آماال عريضة تتعلق بمشروع قانون العمل الجديد والذي نوقش في المجلس 

لمرأة في القانون التشريعي فمن الضروري اإلشارة إلى بعض من المالحظات المتعلقة بوضع ا

  :الحالي وهي كما يلي

 :التمييز في االستخدام والتدريب •

وهناك أيضا عدد من المهن قاصرة على , أن فرص التدريب واالستخدام غير متاحة للعاملة 

  .الرجال يحتكرونها بحيث ال تساهم المرأة فيها 

 :التمييز في اإلجازات والعطل الرسمية  •



28 
 

ت ال يحصلن على إجازات أو عطل أو بدل إجازات ويعود ذلك إلى أن أن كثيراً من النساء العامال

  .التعاقد معهن يكون باليومية 

 .أسوة بالمرأة في حالة الوالدة , تجاهل القانون في حالة اإلجهاض وحاجتها إلجازة  -

 تجاهل القانون للعامالت الزراعيات والعامالت في المصانع المنزلية والمشاريع العائلية وخدم" 

  .البيوت وبخاصة أن حجم النساء واسع جداً في حقل الزراعة وخدم البيوت والمشاريع العائلية 

 .لم ينص قانون العمل على صيانة صحة المرأة العاملة وسالمتها عند الحمل واإلنجاب -

 يعاقب صاحب العمل من تعرض العامالت للعنف الجسدي أن خال قانون العمل أيضا من  -

 .مر في قانون العقوبات عدا ما كان منه عاماًوالنفسي وكذلك األ

التدقيق على أساس النوع : بعنوان ) 2006(دراسة ساما عويضة وخالد نبريص  2.3.6

  :االجتماعي في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى إجراء التدقيق على أساس النوع االجتماعي في وزارة الشئون 

ى اعتبار أن التدقيق في النوع االجتماعي إنما يمثل أداة الندماج ومأسسة النوع عل, االجتماعية 

من حيث أن عملية التدقيق جماعية تمكن جميع أفراد الوزارة من التفكير المشترك في , االجتماعي 

وإيجاد حلول جماعية , والبحث عن المعيقات التي ما زالت تحول دون مأسسة النوع, قضايا النوع

  . لها 

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك إرادة سياسية عليا على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية لالهتمام 

, وإدماجها في مؤسسات الدولة المختلفة تم التعبير عنها من خالل دستور الدولة, بقضايا النوع

لى وع. وخطاب رئيس الوزراء عند إعالنه عن تأسيس وزارة شؤون المرأة , والنظام األساسي

فقد لوحظ أن اإلرادة السياسية قد تم ترجمتها على , صعيد إدماج النوع االجتماعي في الوزارة
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وهيئات السلطة , وفي تعاملها مع المجتمع المدني, صعيد البرامج والمشاريع التي تقدمها الوزارة 

  .المختلفة أكثر من ترجمته على مستوى قوانين وسياسات داخلية 

 معيقات مأسسة النوع االجتماعي ترجع إلى التأثر بالثقافة المجتمعية السائدة كما وجدت الدراسة أن

، عدم التعامل مع قضايا النوع االجتماعي بالجدية الكافية ، نقص في اإلرادة السياسية ، نقص في 

أدوات تحليل النوع االجتماعي ، نقص في تدريب الموظفين وفي الموارد المالية المخصصة وفي 

  .، مواقف واهتمام الكادر الوظيفي ) على نفس المستوى (لمنظماتية الثقافة ا
  

  :أما على المستوى العربي ، فقد جاءت الدراسات التالية 

  :العولمة والعمل والمرأة : بعنوان ) 2002(دراسة عبد الباسط عبد المعطي  2.3.7

 إعطـاء نمـوذج      حيث هدفت إلى الوقوف على فرص العمل لدى المرأة في أسواق العمل ، مـع              

إلزاحة المرأة إلى القطاع غير المنظم ، فتركز الدراسة على الجذور التاريخية لفجوة النـوع فـي                 

العمل ، وترى إن النساء إجماالً أكثر فقراً من حيث حجمهن مقارناً بالذكور، نتيجة استئثار الذكور                

 تأثيراً فـي البنيـات      رل األكث في سياق تقسيم العمل االجتماعي تاريخياً على أساس النوع، باألعما         

وهي .  االجتماعية، والتي ارتبطت باألعمال اإلنتاجية على نحو مباشر،  وبالحرب واإلدارة والحكم           

أعمال أتاحت للذكر أن يؤثر في مواقع وقرارات القوة االقتصادية والسياسية، إلعادة إنتاج شـروط               

ويعد هذا  .  ا مع تطور المجتمعات اإلنسانية    هيمنته على المرأة، وتجديد فرص تلك الهيمنة وتوسيعه       

أحد أهم العوامل التاريخية التي أفضت إلى انقسامات في أسواق العمل لغير صالح اإلناث، وإلـى                 

عدم مساواتها في شروط العمل وعوائده مع الرجل،حتى وإن قامت بالمهام نفسها، كما هو الحـال                

  .ي القطاع غير الرسمي أو غير المهيكل وفي بعض األعمال الزراعية وفصفي القطاع الخا
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إن االنقالب التاريخي، في مجمل الفرص االقتصادية واالجتماعية، لغير صالح المرأة،  •

  .ارتبط بالتحول من نظام األسرة األمومي إلى النظام األبوي 

 فرصاً تاريخية – أدوات العمل والخبرات المختلفة –أتاح تاريخ تطور قوى اإلنتاج  •

 .  عمل الذكر، واطراد دخله من عمله أكثر مما أتاح للمرأةومعاصرة ل

إن معاناة المرأة من البطالة ومن الفقر والتهميش االجتماعي، أكثر من معاناة الرجل نتيجة  •

لتراكمات تاريخية اقتصادية وسياسية وثقافية، جعلت البدائل المتاحة لتكيف الرجل مع الفقير، 

 .ساعاً واحتماال من بدائل المرأة وفرصها وتجاوز بعض الذكور له، أكثر ات

 

المرأة وسوق العمل في ضوء : "بعنوان ) م2003(دراسة سحر مصطفى حافظ 2.3.8 

  " التشريعات المصرية

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والمقارنة مبدأ مساواة حق المرأة المصرية العاملة بين القانون والواقع 

نوني للعمالة النسائية المصرية من الناحية التشريعية على ضوء من خالل التعرف على الوضع القا

ومدى كفالة حقوقها المتساوية من الناحية , أحكام التشريعات العالمية الدولية واإلقليمية والعربية 

, التطبيقية من خالل المنظور المجتمعي ذي السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي

ات العمالية المصرية المطبقة والمنظمة لممارسة هذه الحقوق وانعكاسها على ومدى تأثير التشريع

  .أوضاع العمالة النسائية المصرية في سوق العمل

يتعلق " تمييز تطبيقي " وأخر , يتعلق بالتشريع ذاته" تمييز تشريعي " وأظهرت الدراسة وجود 

هتمت الدراسة بإلقاء الضوء حول تحديد لذا ا, بتطبيق التشريع وتنفيذه يحوالن دون كفالة هذا الحق

المعوقات القانونية للتمييز التشريعي والمعوقات التنظيمية والمجتمعية للتمييز التطبيقي التي تعوق 

المساواة الفعلية والعمل على إزالتها من اجل معالجة تشريعية تنفيذية تطابق القانون وتطبيقاته بخلق 
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اً مالئماً لتنفيذه على ضوء التوجه االقتصادي الحديث الذي التناسق التشريعي الذي يفرز مناخ

يضمن تحقيق أفضل األوضاع اتساقاً لحل إشكالية عمالة المرأة المصرية بين المساواة والتمييز 

على ضوء مبادئ التشريعات الدولية والمحلية التي تمنحها هذا الحق وتؤكده بمبادئها السامية على 

ضمان كفالة مشاركتها في سوق العمل بين جميع القطاعات االقتصادية المساواة وعدم التمييز ل

  .القطاع الخاص واالستثماري , قطاع األعمال العامة,  القطاع الحكومي, المختلفة 

  

دور المـرأة فـي المـشاركة    : بعنـوان  ) 2003(دراسة أسامة إسماعيل عبـد البـاري      2.3.9

  :السياسية 

إذا كانت المرأة تقف بالفعل على قدم  المساواة مع الرجل فـي             حيث هدفت الدراسة إلى معرفة ما       

ميدان المشاركة السياسية ، وما إذا كانت قضايا التقسيم الجنسي تمثل عائقاً أمام وجود دور سياسي                

  .فعال للمرأة 

له  موقعاً هاماً في المنطقة      ) من الذكورة  واألنوثة   (التقسيم على أساس الجنس     وارتأت الدراسة أن    

فالمرأة العربية  إجماالً ال تزال تناضل من أجل الحصول على حقوق يتمتع بها الرجـال                , لعربية  ا

وال تزال تطالب بإصدار قانون متطور لألحوال الشخصية يضمن لها حقوقهـا األسـرية              , وحدهم  

 والوضع أكثر تدنياً في منطقة الخليج العربي إذ انحصر حق التصويت واالنتخاب على            , والزوجية  

ولكن الالفت للنظر أن الجمعيات النسائية قد       , الذكور فقط متجاهالً حق المرأة في العملية االنتخابية         

أضافت سلباً على قضية المرأة وأدت إلى إضعاف  الحركة النسائية وبالتالي عدم أخـذها بالجديـة                 

  . وساعد على ذلك عدم وجود تنظيمات حزبية تتبنى قضايا المرأة , المطلوبة 
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والتركيز في , لمشاركة السياسية للمرأة مرهونة بقضية عدم المساواة الجنسية بين الرجل والمرأة فا

هذه القضية ينحصر في التحديد النوعي لجنس اإلنسان وهو ما يؤثر بالضرورة على مستويات 

  .مشاركة المرأة في الحياة العامة عموماً وعلى المشاركة السياسية خصوصاً  

دة السياسية للنشاط السياسي واالجتماعي لعينة الدراسة بين أن هناك إجماع على ومن واقع األجن

التمييز الموجه ضد المرأة في اشتغالها بالسياسة بالرغم من أن األنشطة واالهتمامات السياسية 

واحدة بين الرجل والمرأة إال أن نظرة الرجل للمرأة في ميدان العمل السياسي نظرة قاصرة تعوق 

وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى طبيعة الثقافة الذكرية المسيطرة على , دور المرأة في المجتمع تفعيل 

  .الطابع الثقافي العام في المجتمع 

وما , وبناء على ما تقدم فإن المشاركة السياسية للمرأة ما زالت أسيرة لفكرة التقسيم النوعي للجنس

ثقفين والمفكرين الذين يؤيدون تحرر المرأة في الوقت زالت المرأة تعاني من االزدواجية الفكرية للم

وبذلك يصبح العقل الجمعي للمجتمع العربي , ذاته يضعون أمامها العراقيل لكبح جماح هذه الحرية 

  .من اكبر المعوقات للمشاركة السياسية للمرأة 
  

  .ع المدني المرأة في المجتم: بعنوان ) م2003(دراسة منى السيد حافظ عبد الرحمن  2.3.10

هدفت الدراسة إلى التعرف على وضع المرأة العربية على خريطة المنظمات األهليـة والعوامـل               

  .المسئولة عن ذلك 

وألغراض ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن وأجريت الدراسـة علـى مجتمعـات               

ـ            صر واألردن ولبنـان    عربية ذات اقتصاد مرتفع كالبحرين ومجتمعات ذات اقتصاد متنوع مثل م

م حتـى   2001وفلسطين والمغرب وتونس ومجتمعات فقيرة اقتصادياً كاليمن في الفترة من سبتمبر            

  .م 2002مايو 
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  :ولقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية 

وقضاياها األساسية , الوزن النسبي لمجاالت أنشطة القطاع األهلي العربي التي تهتم بالمرأة  -1

يليها المغرب التي %) 58.4(في أعلى معدالته في لبنان بنسبة , ملية التنمية وبدمجها في ع, 

ثم فلسطين التي %) 39(ثم اليمن حيث سجلت النسبة , %) 46(وصلت النسبة فيها إلى حوالي 

ومصر %) 13(ثم البحرين %) 17.3(ا األردن بنسبة هيلي%) 38(وصلت نسبتها إلى حوالي 

  %) .4.2(ي تونس بنسبة ووصلت إلى أدنى صورة ف%) 7(

وفي محاولة لرصد توزيع أعضاء الهيكل المؤسسي األهلي للمنظمات األهلية العربية على  -2

 لوحظ التحيز ضد المرأة بوصفها أنثى نتيجة لتمييز الرجل لكونه ذكراً وهذا حصاد –أساس النوع 

بأي حال األلفية الثالثة من الموروث الثقافي للتقاليد والعادات واألعراف التقليدية التي ال تناسب 

  .ناحية 

, وبالنظر إلى توزيع أعضاء المنظمات األهلية في المجتمعات العربية على أساس النوع -3

األمر الذي يعزي إلى , واتخاذ القرار بصفة خاصة , اتضح ضعف المشاركة النسائية بصفة عامة

وظروف نشأة , ع المدنيلعل من أهمها تلك العوامل المرتبطة بطبيعة المجتم, عدة عوامل 

إلى جانب العوامل الخاصة  بظروف وضع ومكانة المرأة في , ومراحل تطوره من جهة, التاريخية 

ونظرة المجتمع لدور المرأة , والتي تختلف من مجتمع إلى أخر من جهة ثانية , العالم العربي 

السائدة التي تؤكد على التمايز  الذي يعكس طبيعة الثقافة التقليدية –وفعاليتها في المجتمع العربي 

والتي تؤثر على وزن  مشاركة المرأة في ) الذكر واألنثى(في األوار االجتماعية بين النوعين 

 .وفي القطاع األهلي بخاصة من ناحية ثالثة , المجتمع بعامة
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   التي تناولت واقع الصحة النفسية للمرأة ت الدارسا2.4
  

  )kobasa,1979( دراسة كوبازا  2.4.1

بسلسلة من الدراسات مستهدفة معرفة المتغيرات النفسية واالجتماعية التي         ) kobasa(قامت كوبازا   

 قامـت   1979تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتهم الجسمية رغم تعرضهم للضغوط ، ففي سنة             

بدراسة استكشافية مستهدفة معرفة المتغيرات النفسية التي مـن شـأنها           ) kobasa,1979(كوبازا  

مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للضغوط ، وذلك علـى عينـة    

تم تقسيمهم إلى مجموعتين ، األولى أفراد مرتفعو إدراك الـضغوط و منخفـضو              ) 760=ن(كبيرة  

والثانية أفراد مرتفعو إدراك الضغط ومرتفعو األعراض المرضـية         ) 89=ن(األعراض المرضية   

  ) . 75=ن(

بين األحـداث الـضاغطة     ) 0.24=وإن كان ضعيفاً ر   (أكدت النتائج أن هناك ارتباطاً داالً موجباً        و

) التي تتعرض للـضغوط وال تمـرض   (والمرض ، كما أن المجموعة التي تتسم بالصالبة النفسية   

الثانية كانت أكثر صموداً ومقاومة وانجازاً وسيطرة وقيادة ، وأكثر ضبطاً داخلياً ، بينما المجموعة               

كانت أعلى في الضبط الخارجي ، والعجز والمرض وفي بعد االلتزام كانـت المجموعـة الثانيـة                 

عن الذات  (أعلى في كل أبعاد االغتراب      ) األكثر تعرضاً للضغوط واألكثر مرضاً واألقل صالبة        (

 بـاألمن ،    ، وفي بعد التحدي كانت المجموعة األولى أكثر شعوراً        ) واألسرة والعالقات االجتماعية    

  .والمرونة واالقتدار والنشاط والمبادأة واالقتحام والواقعية 
  

  ) A Kobasa,et.al,1982(دراسة كوبازا  2.4.2

) إدراك التحكم وااللتزام والتحدي     (افترضت كوبازا في هذه الدراسة أن الصالبة النفسية ومكوناتها          

ى الصحة الجسمية والنفسية ، وذلك      تعمل كمتغير سيكولوجي مخفف من وقع األحداث الضاغطة عل        
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ويحتلون مواقع اإلدارة العليا والمتوسطة ، تراوحت أعمـارهم ،          ) 259=ن(على عينة من البالغين     

  . سنة ، وطبقت عليهم نفس األدوات السابقة 40 سنة ومتوسط عمرهم 65-32بين 

البة ال تخفف مـن وقـع       وأكدت نتائج الدراسة ما سبق أن أكدته نتائج الدراسة السابقة من أن الص            

 والـصمود   Resistanceاألحداث الضاغطة على الفرد فقط ، ولكنها تمثـل مـصدراً للمقاومـة    

والوقاية من األثر الذي تحدثه األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية ، كما أكدت نتائج               

ندورا ، فالصالبة تنمـو لـدى       الدراسة أيضاً أن مفهوم الصالبة يتشابه مع مفهوم الفاعلية الذاتية لبا          

األبناء من خالل نماذج والديه تتسم بالصالبة ، باإلضافة إلى تشجيع اآلباء لألبنـاء علـى تقيـيم                  

  .األشياء ، وعلى المبادأة واالقتحام والنشاط ، مع إشعارهم بقيمتهم وكفايتهم واقتدارهم 
  

  )Kobasa,1982 B(دراسة كوبازا  2.4.3

 عاماً من   40ومتوسط أعمارهم   ) 157=ن( عينة من المحاميين بلغ قوامها       أجريت هذه الدراسة على   

واسـتبيان  .  ومقياس وايلر للمـرض      مالذكور المتزوجين ، ولديهم طفالن طبق عليهما بعد االلتزا        

، وأكدت نتائج الدراسة أن ارتفاع الدخل هو أحد مـصادر مقاومـة             ) Moos(المساندة االجتماعية   

بين إدراك  ) 0.03=ر( هذا البحث أكثر إثارة حيث أكدت عدم وجود ارتباط           الضغوط ، وكانت نتائج   

 وتعلل كوبازا ذلك بأن المحاميين يميلـون إلـى          –الضغوط وبين المرض الجسمي لدى المحامين       

االعتقاد بان عملهم يكون أفضل تحت الضغوط ، وأكدت الدراسة أن الصالبة ال تؤثر فقط في كيفية               

ة ، ولكن في كيفية مواجهتها أيضاً ، كما أن الصالبة والمساندة االجتماعية             إدراك األحداث الضاغط  

  .يخففان من وقع األحداث الضاغطة 

وتنتهي كوبازا إلى أن الدراسات في مجال الضغوط يجب أن تتجاوز مجرد دراسة العالقـة بـين                 

 الذاتية أو المساندة     إلى دراسة متغيرات المقاومة كالصالبة النفسية أو الفاعلية        ضالضغوط واألمرا 
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االجتماعية ، حيث أن تعرضنا للضغوط أمر حتمي ال مفر منه ، بل أن كوبازا رأت أن الـضغوط                   

قد تكون فرصة للنمو النفسي ، والختبار مدى فاعلية الفرد ، وقدرته على استخدام مصادره النفسية                

  .واالجتماعية ، كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية األحداث الضاغطة 
  

  )Kobasa & Puccetti,1983 (دراسة كوبازا و باكيت  2.4.4

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين صالبة الشخصية والمصادر االجتماعية وإدراك المساندة             

  .كمتغيرات وسيطة في العالقة بين ضغوط الحياة والصحة النفسية والجسمية 

يين ، من الدرجات المتوسـطة والمرتفعـة ،         من الموظفين اإلدار  ) 170(تكونت عينة الدراسة من     

من أفراد العينة   %) 82(عاماً ،   ) 48(عاماً بمتوسط عمري    ) 65:32(بحيث تراوحت أعمارهم بين     

  .متزوجين ومن الذكور 
  

  :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي 

ـ                  ل إن العمل من أهم مصادر الضغوط ، خصوصاً تغيير المسؤوليات داخل العمـل نفـسه ، وتحم

  .مسئوليات جديدة ثم زيادة معدل العمل 

أهم األعراض الشائعة لدى أفراد العينة هي زيادة الوزن وانخفاض األداء الجنـسي واالكتئـاب ،                

  .بين ضغوط الحياة واألعراض المرضية ) 0.001( دالة بمستوى ةوكانت العالقة االرتباطي

 إيجابي في ضغوط الحيـاة واألعـراض        وكان إلدراك مساندة الرئيس في العمل ، كمنبئ له ، أثر          

المرضية ، بمعنى أن الموظفين أصحاب الدرجات المرتفعة في الضغوط ويدركون المـساندة مـن               

مشرفيهم ، لديهم درجات منخفضة على األعراض المرضية أقل من المـوظفين غيـر المـدركين                

  .للمساندة من رؤسائهم بحيث كانت درجاتهم على األعراض المرضية أعلى 
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كذلك فإن الصالبة النفسية لها أثر دال في التفاعل مع المساندة األسرية ، بحيث أن مجموعة األفراد                 

الذين لديهم صالبة نفسية أعلى ، يستغلون المساندة األسرية بشكل أفضل فـي إدراكهـم ألحـداث                 

  .ضة فهم اقل تأثراً من الناحية الصحية من أولئك الذين لديهم صالبة نفسية منخف. الحياة 
  

  )Holahan & Moos,1985(دراسة هوالهان وموس 2.4.5

استهدفت الدراسة معرفة المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تكمن وراء احتفاظ األفراد بـصحتهم             

وكان متوسـط عمـر     ) 267=ن(الجسمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوط ، وذلك على عينة من           

  . ة  سن42 سنة ومتوسط عمر السيدات 44الرجال 

وأكدت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطاً داالً موجباً بين إدراك الضغوط وبين كـل مـن االكتئـاب                  

واألعراض السيكوسوماتية كانوا أقل ثقة وطموحاً ، ونجاحاً وأقل في المساندة االجتماعية ، وأقـل               

ـ               رات الشخـصية   قدرة على المواجهة ، وأكثر هروباً وتجنباً ، كما أشارت نتائج الدراسة أن متغي

تجعل الفرد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط ، فالثقة بالنفس تجعل الفرد            ) كالثقة بالنفس والطموح  (

أكثر صالبة وطموحاً ودافعية وانجازا ، وقدرة على التغيير ، وبالتالي فهي أحد أهـم المتغيـرات                 

ـ             ائج الدراسـة كـذلك أن      النفسية التي تساعد الفرد على المواجهة الناجحة للضغوط ، كما أكدت نت

المساندة األسرية المتمثلة في البيئة اآلمنة التي يسودها الحب والتماسك والتعاون ، وحريـة عـن                

الرأي والمشاعر ، والدعم والتشجيع لثناء تعرض الفرد للضغوط ، تخفف وتلطف بل يـل وتقـي                 

  .ية للفرد الفرد من األثر الذي تحدثه األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفس

وأكدت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً بين الذكور واإلناث فـي متغيـرات الشخـصية والمـساندة                 

االجتماعية ، فالرجال أكثر ثقة بالنفس ، والنساء أكثر سعياً للمـساندة االجتماعيـة فـي مواجهـة                  

  .الضغوط 
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  )Holahan & Moos,1987(دراسة هوالهان وموس  2.4.6

أي  (Resistance Factorsة العالقة بين متغيـرات أو عوامـل المقاومـة    تهدف الدراسة معرف

 حتـى فـي مواجهـة الظـروف         ةالمتغيرات النفسية أو البيئية المرتبطة باستمرار السالمة النفسي       

، وكـذلك   ) الضاغطة ، والتي من شأنها دعم قدرة الفرد على مواجهة المشكالت والتغلب عليهـا               

أي التي قد تزيد من قابلية الفرد لإلصابة بـاألمراض الجـسمية    (risk factorsعوامل الخطورة 

وبين الصحة الجسمية والنفسية ، وذلك على عينـة مـن اآلبـاء             ) والنفسية عند تعرضه للضغوط   

 سنة  39ومتوسط أعمارهم   )  إناث   230 ذكور ،    194 منهم   184 منهم   424=ن(واألمهات وأبنائهم   

  .باإلضافة إلى أطفالهم 

أفراد العينة األدوات السابقة المستخدمة في الدراسة السابقة باإلضافة إلى مقياس لقياس            وطبق على   

  .القلق واالكتئاب والمشكالت االنفعالية لألطفال 
  

بين األحداث الضاغطة واالكتئـاب ، كمـا        ) 0.43=ر( وأكدت نتائج الدراسة أن هناك داالً موجباً        

لشخصية االيجابية والمساندة االجتماعية في التخفيف من       أكدت نتائج الدراسة أيضاً دور متغيرات ا      

وقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية ، كذلك وجد الباحثـان أن هنـاك ارتباطـاً                 

  .وبين االكتئاب ) الثقة بالنفس ، وللنجاح والمساندة األسرية (سالباً بين عوامل المقاومة وهي 

النتائج أن الصحة النفسية لألبناء ترتبط بالصحة النفـسية لآلبـاء ،            وفيما يتعلق باألبناء فقد أكدت      

فالصحة النفسية لألبناء ومدى توافقهم النفسي يرتبط بالصحة النفـسية لآلبـاء وشـعورهم بالثقـة                

والطموح ، أما إدراك اآلباء لألحداث الضاغطة وعدم القدرة على مواجهتها والشعور بعـدم الثقـة                

ئاب فتجعل األبناء أكثر قلقاً واكتئاباً ومعاناة للمشكالت الدراسية والـصحية ،            وعدم الفاعلية واالكت  
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كما أن المساندة األسرية تقوي الصحة النفسية لألبناء ، وتقي الطفل من المرض النفسي ، فـإدراك                 

الطفل أن اآلخرين يحبونه ويتفهمونه ويساعدونه وقت الحاجة ، يجعله أكثر كفاية وفاعليـة وأقـل                

باً ، وأكدت نتائج الدراسة أن اضطراب اآلباء يؤثر في اضطراب األبناء ،ال سيما األم فإن                اضطرا

  .اضطراب األطفال يرتبط أكثر باضطراب األم 
  

واقع المرأة الفلسطينية تحت ظروف االحتالل       :بعنوان  ) 1988(دراسة رايا لينا بونامكي      2.4.7

  .وردود فعلها النفسية

عرفة واقع المرأة الفلسطينية تحت ظروف االحتالل وردود فعلها النفسية ،           هدفت هذه الدراسة إلى م    

ودراسة الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية في موقف يشكل فيه االحتالل العـسكري مـصدراً مـن                

  .مصادر الضغط النفسي للمرأة الفلسطينية 

  :تكونت عينة الدراسة الكلية من مجموعتين 

من النساء الفلسطينيات ، اللواتي يعشن في الضفة الغربية         ) 174(تشمل  : المجموعة األولى     - أ

  .وقطاع غزة المحتلين 

من النساء الفلـسطينيات اللـواتي      ) 35(وهي مجموعة ضابطة ، تشمل      : المجموعة الثانية     - ب

 ) .1948(يعشن داخل حدود فلسطين عام 

  :واستخدمت الباحثة في دراستها األدوات التالية 

  .قائمة أحداث الحياة  -1

 .قائمة تقييم القدرات ومصادر التغلب  -2

 .مقياس التغلب على التهديد والضغط النفسي   -3

 .مقياس ردود فعل الضغط النفسي والصحة النفسية  -4
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الخبرات الناتجة عن االحتالل العسكري سببت معانـاة أكبـر ممـا                 

اللواتي واجهن قـدراً كبيـراً مـن الخبـرات          وقد نزعت النساء    . سببته صعوبات الحياة اليومية     

الضاغطة المرتبطة باالحتالل ، إلى تقييم كل أحداث الحياة على أنها أكثر اسـتثارة للمعانـاة مـن                  

ولقد قيمت النساء الفقيرات خبراتهن على أنها أكثـر         . النساء اللواتي واجهن خبرات ضاغطة اقل       

  .وى االقتصادي استثارة للمعاناة من النساء األعلى في المست

إن النساء اللواتي كان ينقصهن التأييد والدعم االجتماعي والسعادة الزوجية ، نـزعن إلـى تقيـيم                 

خبراتهن بأنها أكثر ضغطاً ومعاناة ممن حصلن على الدعم االجتماعي ، وكن سعيدات في حياتهن               

  .الزوجية 

ل العسكري ، اظهـرن ضـبطاً       كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي عشن تحت االحتال         

داخلياً قليالً فيما يتعلق بحياتهن الشخصية ، بينما اظهرن ضبطاً داخلياً كبيراً ، فيما يتعلق بالقـضية                 

الفلسطينية ، وقد كان هذا الضبط الداخلي أعلى بكثير مما كان لدى النساء الفلـسطينيات اللـواتي                 

  .سطينية، فيما يتعلق بالقضية الفل) 1948(يعشن في حدود 

وقد استخدم معظم النساء ، أكثر من أسلوب واحد في مواجهة الضغوط ، وأظهـرت الدراسـة أن                  

النساء اللواتي عشن تحت االحتالل العسكري ، قد عانين من اعتالل الصحة النفسية أكثر مما عانت                

  ) .1948(النساء اللواتي عشن في حدود 

  

عوامل الواقية من األثر النفـسي ، النـاتج عـن           ال :بعنوان  ) 1997(دراسة عماد مخيمر     2.4.8

  .تعرض الفرد ألحداث الحياة الضاغطة 

تهدف هذه الدراسة إلى فحص العوامل الواقية من األثر النفسي ، الناتج عن تعرض الفرد ألحـداث        

  .الحياة الضاغطة 
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من طالب  عاماً  ) 24-19(من اإلناث بين عمر     ) 96(من الذكور و  ) 75(تكونت عينة الدراسة من     

  .الفرقتين الثالثة والرابعة بكليات اآلداب ، والعلوم ، والتربية بجامعة الزقازيق 
  

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

 من اإلنـاث ، وأن      -في درجات الصالبة النفسية    – أشارت نتائج الدراسة إلى أن الذكور أعلى         -1

  .ساندة االجتماعية من الذكور اإلناث أكثر سعياً للحصول على الم

  . كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن طالب الجامعة عينة مستهدفة للضغوط -2

 يوجد ارتباط موجب دال ، بين درجات أفراد العينة على مقياس أحـداث الحيـاة الـضاغطة                  -3

  .الذكور ودرجاتهم على مقياس االكتئاب ، وإن كان معامل االرتباط أقوى لدى اإلناث منه لدى 

أشارت نتائج الدراسة إلى أثر الدور الذي تلعبه الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية ، في التخفيف              

من وقع أثر األحداث الضاغطة لدى الذكور واإلناث ، كعامل واٍق من األثـر النفـسي والجـسمي              

  .الناتج عن التعرض للضغوط 
  

االنتفاضة وانعكاساتها على وضعية : بعنوان ) أ2002( دراسة شكري عبد المجيد صابر 2.4.9

  .دراسة ميدانية على عينة ممثلة لقطاع التعليم العالي بغزة , المرأة الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى رصد التطور التاريخي الخاص بالعالقة بين المرأة الفلسطينية والتعلـيم بـصفة               

وتأثيرها ,  التي تولدت بفعل االنتفاضة    وتشخيص االنعكاسات البنائية  , والجامعي بصفة خاصة  , عامة

وكذلك رسم تصوير مستقبلي يحبب على المؤسـسات        , المباشر على إمكانات التعليم الجامعي للفتاة     

باإلضافة إلى رصد وتشخيص تصورات المرأة الحالية والمستقبلية فـي حـالتي            , النسوية القيام به  

  .انتهاء االنتفاضة أو مواصلتها لسنوات قادمة
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, دت الدراسة على تجربة ميدانية تم القيام بها على مستوى الجامعات الموجودة في قطاع غـزة               استن

جاءت , تم المساواة بينهما من حيث التطبيق     , وانقسمت العينة إلى أربعة أجزاء يمثل كل منها جامعة        

ع الهادف  وكذا النو , اختياراتها مقصودة من حيث كونها مما يشتت األحوال الجامعية قبل االنتفاضة          

كما , في الفئة العمرية والتمثيل اإلحصائي إلى جانب العشوائية المرتبطة باالختيار داخل كل جامعة            

  :استندت الدراسة على عدد من األساليب ذات العالقة منها

  .األسلوب اإلحصائي, التاريخي المقارن -

 .أدوات خاصة بجمع البيانات النظرية والميدانية -

على صـعد   ) تحليل كمي وكيفي  (  نتائج أساسية وضحتها التجربة الميدانية     ولقد خلصت الدراسة إلى   

مختلفة تنظيمية وثقافية واقتصادية تختلف مستوياتها بين ما هو عام وما هـو خـاص ذو عالقـة                  

  .بتفاصيل اجتماعية واقتصادية تبدأ بالرسوم الدراسية باعتبارها دليالً مادياً متحركاً
  

االنتفاضة وانعكاساتها على وضعية    : بعنوان)  ب 2002(جيد صابر   دراسة شكري عبد الم    2.4.10

  . دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة بغزة-المرأة الفلسطينية

والتحقق مـن بعـض     , هدفت الدراسة إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسة أحدهما يحمل طابعاً تاريخياً          

االنتفاضة على  ) وما تزال (ات التي ولدتها  والكشف عن االنعكاس  , االفتراضات التي بلورتها النقاشات   

انطالقاً من اعتبار هذه االنتفاضة أحد التحوالت       , وضعية المشروعات الصغيرة النسائية بقطاع غزة     

  .األساسية على بنية المجتمع الفلسطيني االقتصادي واالجتماعي

مشروعات المقامة  العينة المختارة جاءت وفق خيارات محددة تعكس التنوع الحاصل في مجاالت ال           

كـذلك  , والعاملة بالفعل قبل االنتفاضة سواء من حيث طبيعة النشاط أو من حيث المكان المقام عليه              
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كما اشترطت الدراسة أن تتوفر في كل منها المالمح التي تم اعتمادها فـي              , مدى فرديته وجماعيته  

  .التعريف اإلجرائي لهذه المشروعات

  :توصلت الدراسة إلى

  .حة في مجموع العالقات اإلنتاجية واالجتماعية سببتها االنتفاضةتغيرات واض -1

أكدت الدراسة على أن هناك عالقة عكسية بين االنتفاضة والمشروعات الصغيرة النـسائية              -2

 .أو باألحرى بين ثقافة المقارنة ومتطلبات التقنية

 

ساتها على وضعية   االنتفاضة وانعكا : بعنوان ) ج 2002(دراسة شكري عبد المجيد صابر       2.4.11

  .دراسة ميدانية على عينة ممثلة لألداء المهني بغزة, المرأة الفلسطينية

  .هدفت الدراسة إلى تحقيق ثالث أهداف أساسية تعكس بتداخالتها العنوان الرئيسي لها

  :وتتلخص في

  .توضح األهمية الخاصة بربط المرأة بالتنمية -1

ية التي ولدتها االنتفاضة على الدور المهني       الكشف عن مجمل االنعكاسات االيجابية والسلب      -2

 .للمرأة

رصد المشكالت القائمة من خالل الكشف عن مضامينها المؤسساتية واالجتماعيـة ،ومـن              -3

أو على األقل الحد من انعكاساتها السلبية علـى         , أجل العمل على بلورة آليات مجدية للقضاء عليها       

 .المرأة والمجتمع معاً

ي يعملن بصورة رسمية سواء في مؤسسة حكومية أو غير          تد من الموظفات الال   تم تحديد العينة بعد   

  :حكومية حيث

  . مفرده بحثية على مستوى القطاع) 440(بلغ مقدار تطبيقها  -

 .تم اختيار الصيغة بصورة مقصودة -



44 
 

  :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي

اقع المهنـي الخـاص بـالمرأة       توضح أهميتها على مستوى الفكر وأيضاً على مستوى الو         -

  ).الموظفة(العاملة

باإلضافة إلى الواقع االقتصادي والسياسي وما تنطوي عليه من أنماط شعورية تأخذ طابعـاً       -

 .ذاتياً

 

الضغوط النفسية ، وأساليب مواجهتها ، لدى       : بعنوان   )2003(دراسة صالح أبو حطب      2.4.12

  .المرأة الفلسطينية في محافظة غزة

دراسة إلى التعرف على أهم الضغوط النفسية ، وأساليب مواجهتها ، لدى المرأة الفلسطينية              هدفت ال 

في محافظة غزة ، ومعرفة العالقة بين الضغوط المتنوعة ، وأساليب مواجهة الضغوط ، ومعرفـة                

 العمر(الفروق اإلحصائية لدى النساء في محافظة غزة ، في إدراك الضغوط النفسية وفقاً لمتغيرات               

، ومعرفة العالقة بين أساليب مواجهة الـضغوط        )  مكان السكن  – نوع األسرة    – المؤهل العلمي    –

، كذلك هدفت  إلى إعداد مقياس الضغوط        )  األسرة   – المؤهل العلمي    –العمر  (النفسية ومتغيرات   

وف النفسية لدى المرأة الفلسطينية في محافظة غزة ، كي تتناسب مع عينة بحثه والثقافـة والظـر                

  .الخاصة للشعب الفلسطيني 

سيدة متزوجة من محافظة غزة ، اختيرت بالطريقـة العـشوائية           ) 250(تكونت عينة الدراسة من     

عاماً وانحـراف   ) 31.3(عاماً ، بمتوسط عمري قدره      )45 – 20(البسيطة ، تتراوح أعمارهن بين      

  .عاماً ) 7.04(معياري قدره 

  :وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي 

ن المرأة الفلسطينية في محافظة غزة تدرك الضغوط العائلية ، فالضغوط السياسية ، فالضغوط               إ -1

  .االقتصادية ، فالضغوط الزوجية ، وأخيراً الضغوط االجتماعية 
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أسـلوب  ( إن المرأة الفلسطينية تستخدم أساليب متعددة ، في مواجهة الضغوط النفسية ، وهـي                -2

ط لحل المشاكل ،ثم أسلوب التحكم بالنفس ،ثم أسلوب التفكير بالتمني           إعادة التقييم ،وأسلوب التخطي   

  ) .والتجنب وأسلوب تحمل المسئولية وأسلوب االنتماء وأسلوب االرتباك والهروب 

 توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا ، بين درجات النساء في محافظة غزة ، على مقياس                 -3

بينما لم توجـد عالقـة   . ليب مواجهة الضغوط النفسية السبعة الضغوط النفسية ودرجاتهن على أسا 

  .ارتباطيه دالة بين الضغوط السياسية وأسلوب التحكم بالنفس وأسلوب االرتباك والهروب 

 ال توجد فروق دالة إحصائياً ، بين متوسط درجات النساء في محافظة غزة ، علـى أسـاليب                   -4

  .فئة العمرية ومتغير المؤهل العلمي مواجهة الضغوط النفسية ، تعزي لمتغير ال
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 الخالصة  2.5

جاءت الدراسات السابقة موزعة على مجالين ، تناول األول قضايا المرأة والجندر في سوق العمل               

والحياة العامة وتعرض ألشكال ومستويات الفجوة النوعية والتقسيم الجنسي فـي الـوطن العربـي             

 تناول المجال الثاني واقع الصحة النفسية للمرأة بـشكل     بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص ، فيما       

عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في ظل ظروف االحتالل واالنتفاضـة الفلـسطينية وأسـاليب               

  .مواجهة المرأة الفلسطينية لهذه الضغوط 

ة وعلى الرغم من تعدد هذه الدراسات في المجالين المذكورين وشمولية تناولهمـا لقـضايا المـرأ               

الجندرية والنفسية ، إال أنها لم تتعرض لتفاصيل التمييز ضد المرأة في مجال العمل على المستوى                

اإلداري المالي والخدماتي واالجتماعي وهذا ماتميزت به هذه الدراسة عن هذه الدراسات ، إضافة              

الجندري ضـدها   إلى ذلك فإن الدراسة الحالية حاولت أن تربط بين إحساس المرأة العاملة بالتمييز              

ومستوى الصحة النفسية لديها من خالل قدرتها على التفاعل مـع اآلخـرين ووضـوح تفكيرهـا                 

وفاعليته وبشاشتها ومدى تفاؤلها ومستوى ثقتها بنفسها وهذا ما لم تتعرض له أي مـن الدراسـات                 

يـة فـي    السابقة ، ما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية وخصوصية تثري المعرفة النفسية واالجتماع            

  .المجال 

  :وعلى الرغم من ذلك فقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في النواحي التالية 

 .اإلطار النظري المتعلق بالتمييز الجندري وواقع المرأة في سوق العمل  .1

 .متغيرات الدراسة وصياغة فروضها  .2

 .إعداد أدوات الدراسة  .3

  .مناقشة نتائج الدراسة  .4
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 الثالث الفصل

  

 اإلطار المفاهيمي

 المقدمة •

 اإلطار النظري المتعلق بتنمية المرأة ومداخل مساهمتها في سوق العمل •

 واقع المرأة العاملة في الوطن العربي واإلطار المعرفي المتعلق بالجندرية •

   المرأة العاملة في ضوء تشريعات وقوانين العمل العربيةحقوق •

 حقوق المرأة الفلسطينية العاملة •

 مع المعايير الدوليةمقارنة  •

 الصحة النفسية •

 مفهوم المجتمع المدني •

 مفهوم المنظمات األهلية •

 عالقة المرأة بمنظمات المجتمع المدني •
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  المرأة العاملة

  
مجال عمل 
 المؤسسة

  
 صحة النفسيةال

 

  
 المؤهل العلمى

  
 الحالة االجتماعية

  
 التمييز الجندرى

 

  
 نوع المؤسسة

  
 مكان المؤسسة

  
 المسمى الوظيفى

  
 سنوات الخبرة
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  المقدمة 3.1

يتناول هذا الفصل عرضاً تفصيلياً لإلطار النظري للدراسة حول منـاهج تنميـة المـرأة ومـدى                 

واقع المرأة العاملة في الـوطن       ، ثم  مفهوم الجندر بشكل عام    مساهمتها في سوق العمل ، ثم يتناول      

 العربيـة ، ثـم      حقوق المرأة العاملة في ضوء تشريعات العمـل         ، يليه  العربي من منظور جندري   

 وهـذا   0عالقة المرأة بمنظمات المجتمع المدني في الوطن العربـي         ، وأخيراً فهوم المجتمع المدني  م

  .توضيح بذلك
  

   اإلطار النظري المتعلق بتنمية المرأة ومداخل مساهمتها في سوق العمل 3.2
  

   مناهج تنمية المرأة 3.2.1

 بمراحل رى الباحثة أنها قد مرتتعددت المناهج والسياسات التي تناولت قضية المرأة والتنمية وت

  :ثالث تعرضها فيما يلي

   منهج التنمية االجتماعية3.2.1.1

بل , كانت برامج التنمية منذ بداية الخمسينيات ال تنظر للمرأة كمساهمة في النشاط االقتصادي

الصحة من مساعدات تتعلق بالتعليم و, بصفتها المستفيدة من نتائج التنمية والخدمات المصاحبة لها

والتغذية ورعاية المرأة في فترة الحمل والوضع إضافة إلى برامج تنظيم األسرة  لتعريف المرأة 

بهدف تخفيض حجم األسرة حتى يتقلص حجم السكان وتعم الفائدة من التنمية , بأساليب تنظيم نسلها

 ) .2000محيا زيتون ، ( االجتماعية 

شاركتها في قوة العمل كأسلوب أكثر فعالية لتخفيض اهتم هذا المنهج بعد ذلك بتعليم المرأة وم

أي أن برامج التنمية في بدايتها كانت موجهة للمرأة بصفتها البيولوجية باعتبارها . خصوبتها
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ألن عدم التحكم في نسلها سوف يقضي على كل الفوائد والمنافع . المسئولة عن عملية إعادة اإلنتاج

عية واالقتصادية الموجهة للمجتمعات النامية على أساس أن أثر المتوقعة من برامج التنمية االجتما

  .التنمية ال يفرق بين الرجل والمرأة

وتفيد نتائج الدراسات التي أجريت لمعرفة العائد االجتماعي واالقتصادي لبرامج التنمية   -د 

 التركيز كان ألنها ليست مشاركة فيها وأن, االجتماعية  أن المرأة استفادت سلباً من برامج التنمية 

فضالً على التركيز على , على الدور التقليدي أي اإلنجابي متجاهالً الدور اإلنتاجي والمجتمعي 

 .مسلمات نظرية التبعية تبعية المرأة وليس استقاللها الذاتي ويستند نقد هذا المنهج على 

  

  منهج المرأة في التنمية3.2.1.2

بل , سابق لم يحقق المساواة المنشودة بين المرأة والرجل بحلول عقد السبعينيات تبين أن المنهج ال

كانت له انعكاساته السلبية على المرأة ،وفي منتصف السبعينيات أصدرت األمم المتحدة أول نداء 

بقصد توجيه أنظار الحكومات إلى قضية المرأة في " عاماً عالمياً للمرأة "1975من أجل اعتبار عام 

ة ، وفي نفس العام عقد مؤتمر المكسيك وظهر مفهوم إدماج المرأة في برامج التنمية االجتماعي

بهدف تحقيق المساواة , 1985 إلى 1975في الفترة من " العقد العالمي للمرأة " التنمية ، وتم إقرار

وكذلك , وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  .عدالة والتنمية والسالمفيما يختص بال

  :ويستند هذا المنهج على عدة فرضيات من أهمها

  .أن برامج التنمية التي يكون محورها الرجل تفشل في تحقيق إفادة موازية للمرأة  - أ

أن السياسات التي تعمل على زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل قد تساهم أيضا في   - ب

 . غير مالئمةإذا كانت األجور وظروف العمل, استغالها 



51 
 

خاصة النساء  في , أن تتضمن برامج التنمية مفهوم المشاركة الذاتية لجميع فئات المجتمع   - ت

  ) .1991اعتماد عالم ، ( جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ا يرتبط هذا االتجاه بمسلمات نظرية التحديث مركزاً على المحفزات إلحداث التغيير االجتماعي، كم

  .Sex Role Theoryتأثر هذا المدخل بنظرية دور الجنس 

ويهدف هذا االتجاه إلى إدماج وتكامل النساء بشكل عادل في عملية التنمية لتحسين أوضاعهن 

, خفيف أعباء العمل عنهن بتقديم التكنولوجيا المناسبة والتدريب الالزمتو, االجتماعية واالقتصادية 

  .ضوالمصادر المادية مثل القرو

  :ولتحقيق ذلك الهدف تم التركيز على عدة عمليات إجرائية من أهمها

  .إدماج المرأة في األنظمة االقتصادية بإحداث تغييرات إدارية وقانونية -1

 .التأكيد على الدور اإلنتاجي للمرأة وإتاحة جميع فرص العمل أمامها -2

ي والصناعي والزراعي وضع إستراتيجية للحد من سلبيات عمالة المرأة في القطاع اإلنتاج -3

 .والتجاري

 

ومن أوجه النقد التي توجه إلى هذا االتجاه أنه يتعامل مع النساء كفئة اجتماعية متجانسة بغض 

كما كأنه بتركيزه على الدور اإلنتاجي للمرأة , النظر عن األبعاد الطبقية والثقافية والعرقية وغيرها

التقليدية التي تقوم بها المرأة على مستوى األسرة يتجاهل باقي األدوار األخرى التقليدية وغير 

  ) .1991اعتماد عالم ، ( ونسق القرابة والمجتمع المحلي والمجتمع األكبر 

  

  منهج النوع والتنمية3.2.1.3 

واستمر تهميش دور المرأة اقتصادياً , لم تؤت ثمارها " إدماج المرأة في التنمية " تبين أن عملية 

 Sustainableدة في الثمانينيات ارتبطت بعملية التنمية المتواصلة حتى ظهرت حركة جدي
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development .  النوع والتنمية " هذه الحركة ركزت على المنهج)GAD ( بهدف تحقيق العدالة

بدالً من الكفاءة ,  لجميع فئات المجتمع رجاالً ونساء justice and empowermentوالتمكين 

والتي كانت برامجه بمعزل عن اإلطار " في التنمية " نهج المرأة التي كانت محور التركيز في م

  .لعام لالحتياجات النوعية 
 

إلى أن  هذا المنهج ارتبط  بتوصيات المؤتمر الثالث للمرأة ) 19-17: 2001( تشير عزة سليمان 

ن وضع وذلك بهدف تحسي" العقد العالمي للمرأة "  لتقييم انجازات 1985في نيروبي الذي عقد عام 

وجدير , بمعنى اعتبار المرأة جزء ال يتجزأ من جميع استراتيجيات التنمية , 2000المرأة حتى عام 

يطور برامج ومشروعات للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً " النوع والتنمية " بالذكر أن منهج 

  :تاليةواجتماعياً وسياسياً بهدف سد الفجوة النوعية بينها وبين الرجل في الجوانب ال

التساوي في الحصول على الموارد بمعنى حصول المرأة على نفس الدخل ونفس الخدمات  -1

  .التي يحصل عليها الرجل مع إزالة العقبات التي تحول دون ذلك 

توفير فرص متساوية أمام كل من الرجل والمرأة للحصول على الموارد مثل التعليم والعمل  -2

لتمييز ضد المرأة من جانب رجال األعمال والبنوك يحول دون إال أن ا, باجر والتدريب واالئتمان 

كما يجب أن يقدم الزوج وأفراد األسرة الممتدة يد المساعدة للمرأة حتى , حصولها على هذه الموارد

 .تستطيع أن توفق بين بيتها وعملها بما يحقق تقدمها وإسهامها في دخل أسرتها ومجتمعها 

والتقسيم , عتقدات الخاصة بدونية وضع المرأة بالنسبة للرجلاستثارة الوعي بأهمية لفظ الم -3

التقليدي للعمل الذي يخصص أعماال للنساء وأعماال أخرى للرجال في المنزل وفي مجال العمل 

وهذا يتطلب فهم وتحليل دور . فضال عن تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة  لدى المرأة نفسها , أيضا 

 .لجنسالمرأة من منظور النوع وليس ا
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بان يكون لها دوراً , المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في جميع مجاالت التنمية  -4

وتشجيعها وتدريبها على , فعاالً إلى جانب الرجل في اإلدارة واتخاذ القرار والمشاركة السياسية 

 0العمل في القطاع الخاص وكصاحبة عمل

إلى سيطرة الرجل على المرأة والتحكم في التي تؤدي : السلطة الباترياركية " الحد من  -5

أن التمكين , مما يعوق نموها وتقدمها , كما يتحكم في مواردها المالية , إرادتها وقراراتها 

االقتصادي للمرأة يزيد من تحكمها في مواردها واستغاللها في إدارة هذه الموارد واتخاذ القرارات 

 .وصاية عليها كما يوسع من خياراتها دون فرض ال. بصددها 

 ). المجتمعية- اإلنتاجية –اإلنجابية   ( Triple –Rolesالتأكيد على األدوار الثالثة للمرأة  -6

يهدف التمكين ومدخل النوع إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لكي تصبح  -7

 .عنصراً فاعالً في المجتمع يشارك في بنائه وجني ثمار تقدمه 

 والتمكين إلى ضرورة تنظيم النساء لصفوفهن والمشاركة في المؤسسات يهدف مدخل النوع -8

حتى تسرع بتغيير الهياكل االجتماعية واالقتصادية , والمنظمات جنباً إلى جنب مع الرجل

 .ولن يتسنى ذلك إال من خالل إحداث تغيرات قانونية وتشريعية , والسياسية 

القات النوع االجتماعي إنما ترجع إلى أن مفهوم النوع االجتماعي يؤكد على اختالل ع -9

 وان المدخل المالئم ألحداث Power- to وليس Power- overالمفهوم الخاطئ لمفهوم القوة 

توازن في العالقات يتسنى من خالل تحويل مفهوم القوة إلى مفهوم التمكين وهي تلك الدعوة التي 

 .يتبناها المفهوم األخير 

مكين إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة في يهدف كل من مدخل النوع والت -10

بل أن أهم أهداف التحليل النوعي توسيع , اتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية والجماعية 

, الخيارات والفرص المتاحة للرجال والنساء بصفة متساوية في جميع مجاالت التمكين التعليمي 
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ني كذلك الحقوق السياسية واالجتماعية وباألخص في مجال والقانو, والمعلوماتي واالقتصادي 

  ) .2000محيا زيتون ، ( الصحة اإلنجابية والتوعية األسرية 

 

  اهمة المرأة في سوق العمل الرسميمس  مداخل 3.2.2
  

يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث عالقتها بكل من سوق العمل 

  : ي كمحصلة للعوامل األساسية اآلتيةواألسرة تأت

تنامي النشاط العالمي للحركة النسائية في ظل التبني العالمي لقضية حقوق اإلنسان في  -

  .الحياة  والعمل والسياسة دون تمييز على أساس النوع أو العرق

تداء النقد البناء للمداخل والنظريات التي حاولت االهتمام بالمرأة في الفكر السوسيولوجي اب -

باالتجاه الوظيفي واالتجاه الماركسي الراديكالي حتى نموذج بنستون لقيمة استخدام المرأة في سوق 

   .   Benston's model of women's use valueالعمل

ظهور مفهوم حديث للعمل وتغير دوره في تحقيق التكامل االجتماعي من خالل تعديل مواد  -

فرص العمل على أساس النوع وتقليل النزعة الفردية وتعظيم قانون العمل للتغلب على التمييز في 

   ) 2000محيا زيتون ، ( المكاسب االجتماعية بشكل متكافئ للرجال والنساء 

 المداخل االجتماعية التقليدية3.2.2.1 

تطور االهتمام بدراسة المرأة من جانب المفكرين الغربيين ضمن إسهاماتهم في دراسة المجتمع 

واتخذت اإلسهامات الرائدة في هذا الصدد ثالثة اتجاهات رئيسية، .  لعالقات االجتماعيةوالثقافة وا

تتمثل في الوضعية والوظيفية ونظريات الصراع التي اهتمت أساساً باالضطهاد الذي يقيد من حرية 

المرأة، ونظريات التفاعلية، من االتجاهات الثالثة الرئيسية الرائدة ظهرت مداخل معاصرة في 
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.  راسة المرأة تلتزم باأليديولوجية لكل اتجاه إال أنها تضفى أبعاداً جديدة في مناقشتها لقضية المرأةد

  . ومن هذه المداخل ، مدخل أدوار النوع 

ويرجع الفضل األول إلى تالكوت بارسونز في ظهور هذه المداخل حين مهد الطريق بمناقشته لتقسم 

  . Language of rolesدوار العمل على أساس النوع بداللة لغة األ

 المداخل المعاصرة  3.2.2.2

    Power-Opportunity الفرصة –مدخل القوة  3.2.2.2.1

 لدراسة التفرقة في مجال  Structural approachesيمثل هذا المدخل أحدث المداخل البنائية 

لمدخل عند كانتر وينهض هذا ا.  العمل على أساس النوع داخل التنظيمات الرسمية في سوق العمل

على اقتراح نمط مختلف ن السياسة االجتماعية واإلستراتيجية المتداخلة في دراسة التفرقة في 

واستخدام هذا المدخل بنية التنظيم كوحدة تحليل بوصفها نسقاً كلياً تشكل .  العمل على أساس النوع

أيضاً .  اد العاملين داخلهمن خالل خصائصها وعملياتها الداخلية جميع جوانب حياة العمل لألفر

يهتم هذا المدخل بالعالقة المركبة بين القوة والفرصة المتاحة أمام العاملين داخل البنية التنظيمية 

وانعكاسات هذه العالقة على العمل والتفرقة في أدائه على أساس النوع عبر الهيراركية التنظيمية 

  التنظيمتى اإلدارة العليا داخل ابتداء من فئة العمال ح

  ) .2000محيا زيتون ،  ( 

  مدخل رأس المال البشري 3.2.2.2.2

 للمداخل الفردية في دراسة – سواء عند علماء االجتماع أو علماء االقتصاد –ينتمي هذا المدخل 

  . والعمل وإن كان أفضلها من حيث منهجية المعالجة والقضايا التي يناقشهاالمرأة
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تحديات التي تواجه المرأة ممثلة بانخفاض األجور وقلة لدخل على أن اتقوم الفكرة األساسية لهذا الم

فرص الحراك الوظيفي وعدم المساواة في الفرص داخل سوق العمل ترجع إلى ما تتصف به من 

وتتشكل هذه الصفات من خالل أساليب التنشئة االجتماعية وما .  صفات تشكل توجهاتها نحو العمل

عن العمل وترجع أهمية هذا المدخل إلى توجيه   من االنقطاع لفتراتتتطلبه طبيعة تكوين المرأة

اعتماد (االهتمام نحو التوجهات والقيم لدى الفرد ومدى تأثيرها في طبيعة عالقته بسوق العمل 

  .  )1991عالم، 

كما كان هذا المدخل وفرضياته منطلقاً لتطوير مداخل أخرى تبحث العالقة بين المداخل البنائية 

ومن المداخل الحديثة .  نة الفرد على مستوى سوق العمل وعلى مستوى التنظيمات الرسميةومكا

المهمة التي انطلقت من مقوالت هذا المدخل، مدخل تحقيق المكانة الذي أثار العديد من القضايا 

 الهامة كالتباينات على أساس النوع والعرق وإمكانية تطبيقه في ثقافات متباينة ولعل أهمية هذا

المدخل في دراسة عالقة المرأة بالعمل تتمثل في اهتمامه بتأثير الصفات الشخصية وعوامل التنشئة 

وكان منطلقاً الهتمامات علمية هذا المجال بعد .  على مستوى األسرة في توجهات المرأة نحو العمل

  .  منتصف السبعينات

  ة في الوطن العربي  اإلطار المعرفي المتعلق بالجندرية وواقع المرأة العامل3.3

  مفهوم الجندر  3.3.1

 النوع االجتماعي يقصد به تحديد األدوار االجتماعية للجنسين، والذي يتم حسب  الجندر أوإن مفهوم

أي إن الفروقات التي .  منظومة المجتمع الثقافية، واالجتماعية، والسياسية في حقبة زمنية محددة

لى فروقات أصولها بيولوجية، والكثير منها ذو أصل تحدد بين كل من المرأة والرجل تنقسم إ

  .اجتماعي ثقافي، وبالتالي يمكن أن تختلف من مجتمع آلخر، أو تتغير في كل حقبة تاريخية
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إن كلمة جنس، تعني الفروقات الفسيولوجية بين المرأة والرجل والمتمثلة في الفروقات الجسدية 

أن الفروقات الجنسية بالضرورة ال تحمل معاني قيمة والوظيفية البيولوجية في اإلنجاب، في حين 

عليا أو دنيا، إال أنها اصطبغت بالقيم حين أصبح الدور اإلنجابي البيولوجي للمرأة سبباً في تكريس 

دورها في تلك الوظيفة مما حجب عنها فرصاً للمشاركة الكاملة في الحياة العامة، وجعلها حبيسة 

شيرين شكري،  (  من المجتمعات، ولفترات من تاريخ البشريةلذلك الدور اإلنجابي في كثير

2002. (  

لهذا السبب، إن استخدام مصطلح النوع االجتماعي أو مصطلح الجنس، أصبحا يعبران عن 

فهو   وأهمية استخدام مصطلح النوع االجتماعي وتحليله،.األول ثقافي والثاني بيولوجي: نمدلولي

نحلل بها األسباب الهيكلية، والثقافية، والعوامل السياسية، الوسيلة التي نستطيع أن نوضح و

كما وأنه يساعد على توضيح أن التمايز .  واالقتصادية التي أدت إلى التمايز وساهمت في استمراره

للمرأة والرجل ) اإلنجابي واإلنتاجي والمجتمعي(دوار الثالثية والتباين والتقييم الهرمي لكل من األ

وسد  اس فسيولوجي ثابت، وعليه يمكن تعديل وتغيير أدوار النوع االجتماعي،ال يستند على أس

جل في المكانة االجتماعية، وفي دور كل منهما، ومساهمتهما في رالفجوة في التمييز بين المرأة وال

  .التنمية

ومن األسباب الرئيسية التي دعت إلى أهمية إلغاء التمايز والظلم والعنف ضد النساء،هو إيمان 

المجتمع الدولي والمنظمات النسائية بأن التنمية المستدامة الكاملة، ال يمكن الحصول عليها دون 

في كل مراحلها ومجاالتها، كما وأن قيم المساواة والعدالة  مساهمة المرأة الكاملة والشاملة فيها،

 واآلخر للنساء،واحترام حقوق اإلنسان ال يمكن أن تتجزأ ونقيس األمور بمكيالين أحدهما للرجال 

إضافة إلى ذلك، فإن المجتمع المثل الذي تسعى اإلنسانية جاهدة إلى خلقه ال يمكن  أن تصل إليه 
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دونما إزالة للتمييز وعدم المساواة واإلجحاف، وال يمكن أن نسعى إلى تحقيقه إال بإرادة مشتركة 

   النساء من تحقيق ذاتهن وإرادتهن للمرأة والرجل معاً، وتمكين

   ) .1989ادية قناوي ،ش( 

والمجتمعية في العديد من  ومن هذا المنطلق عكفت المنظمات النسوية، والدولية، واإلرادة السياسية،

تبني قضية المرأة على أنها أصل من قضايا المجتمع الملحة، والتي ال بد أن تنصر بالدول، 

 من التمييز ينعم بالمساواة وتنتصر فيها المرأة والرجل ليعمال معاً من أجل مجتمع فاضل بعيد

والعدالة والتنمية الشاملة المستدامة في ظل منظومة قيم وقوانين ومعامالت،  وتحديد أدوار ال 

  .تعرف التمييز والتفرقة والسلطوية

ومن ذلك المنطلق برزت عبر الحقب التاريخية لهذا القرن محاوالت عديدة لتحقيق ذلك، ونشأت 

ر عنها بمداخل واستراتيجيات إصالحية ضعيفة  ال تؤدي إلى تغير في المداخل التي يمكن أن نعب

وهي التي عرفت بمداخل الرفاهية االجتماعية، .  ، وال تهتم بإصالحات في القوانيناالدوارالقيم أو 

ومداخل أخرى كانت أكثر راديكالية أدركت بأنه دون إحداث تغير .  وإزالة الفقر، وتفعيل االقتصاد

والقيم والسياسات العليا وتوعية النساء بحقوقهن  وواجباتهن وأدوارهن المتعددة في في القوانين 

قا، فظهر مدخل المجتمع التي ال بد أن يقمن بها جميعاً، فإن المساواة والعدالة ال يمكن أن  يتحق

   ).1997ماجدة فؤاد ،( المساواة والتمكين 

اسي الذي تنادي به العديد من الحركات ومدخل التمكين أصبح في هذا العقد، هو المدخل األس

ومصطلح التمكين يقصد به رفع الوعي والمقدرات .  النسوية والمنظمات الدولية والعديد من الدول

ننهي به التمييز والعنف ضد  والتفهم واالستعداد للمرأة والرجل من أجل إحداث تغيير في المجتمع،

إن كلمة المساواة ال نعني بها .  قوى بين المرأة والرجلوالالمساواة في العالقات، وتوزيع ال المرأة،
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إلغاء الفروقات البيولوجية أي الجنسية بين المرأة والرجل، وال نعني بها إلغاء مبدأ توزيع 

الواجبات، فهذا المبدأ يعمل به على أساس السن أو المهارة أو التخصص، وإنما نعني إلغاء التمييز 

 أو العنف أو تقليص وتحجيم القدرات والفرص والتباين في توزيع أو عدم اإلنصاف أو االضطهاد

  .الموارد واإلمكانات

 مساواة أو العنف أو الوعليه فإن مدخل التمكين يركز على توضيح ورفع الوعي لدى النساء بال

دوار ذات التمييز الواقع عليهن، ورفع استعدادهن وثقتهن بأنفسهن بأنهن قادرات على أداء جميع األ

لقيمة المجتمعية العليا سواء أكان في المجال السياسي أو التشريعي أو القانوني أو التعليمي أو ا

االقتصادي أو الصحي،  وأن قدراتهن يمكن إذا أتيحت لهن الفرص المتساوية والموارد المتساوية، 

ء والرجال ويركز مدخل التمكين ليس فقط على التوعية للنسا.  أن ترتقي إلى قدرات الرجال نفسها

وتفعيل مشاركتهن في  بذلك، بل بتنظيم النساء في تنظيمات أو جمعيات تسعى لرفع قدرة النساء،

كما يسعى إلى رفع المهارات وإعطاء النساء من الموارد .  المجتمع خاصة في المجال العام

السياسات ويعمل المدخل على إحداث تعديل في القوانين و.  والفرص ما يمكنهن من إثبات قدراتهن

واآلليات واإلجراءات التي يمكن من خاللها دعم قدرات النساء، وتغيير المفاهيم والقيم بحيث تتم 

.  مشاركة النساء الكاملة في البناء الرئيسي للتنمية وتحقيق المساواة، وإزالة جميع أشكال التمييز

والعمل على إيجاد البدائل إذن فإن مدخل التمكين ينفذ إلى أصل المشكلة، ويقوم بتحليل عواملها 

تالي فإن هذا المدخل هو بعيد المدى في استراتيجياته وبرامجه وإن لوبا.  التي تحقق هدف المساواة

نتائجه المحسوسة الكاملة تأخذ قدراً من الوقت، قد يطول أو يقصر حسب المعوقات أو العوامل 

فإن .  على تحقيق الهدف األسمىإال انه يظل المدخل الوحيد القادر .  المساعدة على إنجاحه

المداخل األخرى هي ظرفية تتعامل مع بعض المالمح للتمييز، وليست كلها،وال تنفذ بالضرورة إلى 
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 والرجل إحداث تغييرات جذرية في القيم والقوانين والسلوكيات والعالقات االجتماعية بين المرأة

  ) .1996تحدة ، األمانة العامة لألمم الم( مثلما يسعى مدخل التمكين 

اإلنجابي : ومن هذا المنطلق، فإن مصطلح النوع االجتماعي أو الجندر، وتحديد األدوار الثالثة

واإلنتاجي والمجتمعي المبنية على النوع االجتماعي ومصطلح التمكين كلها مصطلحات ارتبطت 

المجتمع، فال بد من وإن كان ال بد لنا من تحديد مدى وجود تمييز أو ال مساواة في .  بأطر نظرية

، نستطيع بواسطتها Gender Sensitive Indicatorsإحداث مؤشرات واعية بالنوع االجتماعي 

والمؤشرات .  تحديد مجاالت ومدى التمييز، سواء كانت تلك مؤشرات ذات طبيعة كمية أو نوعية

التي اتبعت حتى الواعية بالنوع االجتماعي تحمل في طياتها وظائف تشير بصورة أساسية للكيفية 

حققت برامج ومشاريع التنمية أهداف المساواة بين النوع االجتماعي، وإلغاء التمييز والفجوة على 

وهذه المؤشرات تستخدم كمقياس لمعرفة التغيرات التي لها عالقة بمعرفة . أساس النوع االجتماعي

ارنة بين المجتمعات والدول ل للمق لحقبة زمنية محددة ووسائ وفقاعوضع المرأة والرجل في المجتم

  ). 2002شيرين شكري ، ( 

إذن المؤشر الواعي بالنوع االجتماعي، هو مؤشر الغرض منه تحديد نصيب كل من المرأة والرجل 

أي هو مؤشر يوضح لنا الوضع االجتماعي واالقتصادي .   التنمية ومشاركتهم فيهاتمن مجهودا

  .جال في جميع مراحل حياتهموالسياسي، أي التنموي لكل من النساء والر

وبالتالي نستطيع من خالل المؤشر توضيح الفجوة النوعية، أي إن كان هنالك اختالف واضح في 

هل هناك تمييز ضد المرأة في نصيبها من حاصل .  الوضع االجتماعي لكل من النساء والرجال

  مجهودات التنمية والمشاركة؟
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جتماعي على ذلك المنوال تكون مفيدة، حيث اإلعداد وعليه فإن المؤشرات الواعية بالنوع اال

   .للسياسات والبرامج والمشروعات وإجراء الدراسات الالزمة
  

التمييز ضد المرأة،   مؤشراتوبعد استعراض وجيز للمفاهيم، ال بد وأن نسلط الضوء على أهم 

  .وكذلك مؤشرات تمكينها قانونياٌ
  

  منظور جندري  واقع المرأة في الوطن العربي من 3.3.2

من بين العديد من العوامل ، يتحدد موقع ووضع المرأة العربية، مثلما هو الحال في كل مكان آخر، 

 االقتصادية والثقافية السائدة، إضافة إلى –من خالل العالقة الجدلية بين ظروفها السياسية 

كجماعة ضغط على زيادة اإلستراتيجية التنموية التي تتبناها الدولة من جهة، وبين قدرة النساء 

  .الفرص المجتمعية المتاحة أمامهن من جهة ثانية

تبنت الدول العربية إستراتيجية شاملة تقوم على مبادئ العدالة االجتماعية واالعتماد على الذات، 

لذلك منحت الدساتير فرصاً .  األمر الذي يتطلب تعبئة وحشد جميع الموارد البشرية المتاحة

لمواطنين، رجاالً ونساء، بغض النظر عن الجنس، أو األصل االثنين، أو الدين، متساوية لجميع ا

وبذلت حكومات العالم العربي جهوداً واعية، بقصد تشجيع .  للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية

ومع أن وضع .  وتطوير مشاركة المرأة على جميع المستويات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية

ويرجع .  اكها لذاتها قد طرأ عليهما تحسن كبير، إال أن المساواة بين الجنسين لم تتحققامرأة وإدر

ذلك إلى عدم اهتمام الدول بضرورة تغيير قانون األحوال الشخصية الظالم للمرأة؛ مما كرس عدم 

المساواة في المجال الخاص الذي أعاق بدوه فرص المشاركة المتكافئة للمرأة في المجال العام 

   ) .2002 شيرين شكري ، (
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 القضية الهامة التي يجب أخذها بعين االعتبار في سياق تشكل الجماعات النسائية هي أن النساء 

وبالتالي فإن معالجة عدم المساواة .  في العالم العربي ال يمثلن بالطبع فئة متجانسة التكوين

القائمة بين مختلف فئات النساء الجندرية باعتبارها قضية وطنية، يجب أال تغيب عدم المساواة 

يعود هذا التمايز إلى االنتماء الطبقي، وعدم التكافؤ في الحصول على الفرص .  العربيات

ناهيك عن أن هذه .   المدني–االجتماعية واالقتصادية والسياسية، إضافة إلى التفاوت الريفي 

ي المعتمدة على برامج التكيف الفروقات قد زادت حدتها نتيجة لتطبيق سياسة اإلصالح االقتصاد

وقد أدى عد التجانس إلى االختالف، وأحياناً تضارب الحاجات، والوعي، والطموحات، .  الهيكلي

وبالتالي تعرض التحالفات المحتملة، واألشكال الممكنة للعمل التي تعود بالنفع والفائدة على 

 األهمية في إطار تحديد األوليات، وتعتبر هذه المسألة في غاية.  الجماعات النسائية المختلفة

  ) .1989لجنة أوضاع المرأة العربية ، ( وتوجهات العمل عند تشكيل الجماعات النسائية 

لذلك ينبغي على النظرة الشمولية المتعلقة بتطور وتحرر المرأة، أن تتضمن أولويات متباينة تبعاً 

وبالنسبة للنساء الفقيرات .  ة المختلفةالختالف الجماعات النسائية في مراحل التنمية االجتماعي

المحرومات ينبغي أن يحظى باألولوية التخفيف من حدة الفقر، وتسهيل الحصول على الفرص 

االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، في الوقت الذي يجري فيه رفع مستوى وعيهن بحقوقهن 

االمتيازات والوعي الجندري، أما النساء المحظوظات الالتي يتمتعن ب.  ودورهن االجتماعي

فاألولوية بالنسبة لهن ينبغي أن تتمثل في النضال من أجل مشاركة أكبر في عمليات صنع 

السياسات التي يمكن من خاللها ضمان صياغة سياسات عامة متسقة مع المنظور الجندري، تؤدي 

لكن وعي النساء الالتي .  بدورها على إدماج النساء في المجرى العام السائد للعملية التنموية

يتمتعن باالمتيازات والتزامهن باحتياجات النسوة الفقيرات المحرومات،  يظالن من الشروط 
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الجوهرية الهامة لوحدة وارتباط جميع النساء في النضال من أجل المساواة بين الجنسين في 

  .المجتمع

  

   المرأة والتعليم3.3.3

 االلتحاق بالمدرسة ومحو األمية في العالم العربي، بالرغم من التحسن الذي طرأ على معدالت

خالل العقود الثالثة األخيرة بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء، ما زالت نسبة األمية تتسم 

لكن من المتوقع أن تضيق الفجوة الجندرية في .  بارتفاع معدالتها بين النساء البالغات من السكان

ة، مع أن حين تتضاءل الموارد يحظى تعليم الذكور باألسبقية على تعليم التعليم خالل السنوات القادم

  ) .1996األمانة العامة لألمم المتحدة ، ( اإلناث 

تتفاوت معدالت األمية بصورة حادة بين السكان، األمر الذي يجسد بوضوح عدم المساواة في 

تصل نسبة األمية بين اإلناث م، 1986وتبعاً إلحصاء عام .  الفرص التنموية داخل المجتمع نفسه

، %76بين الذكور؛ في حين تقفز بين نساء األرياف إلى % 38، مقارنة بنسبة  %62البالغات إلى  

إذ تبلغ وتصل : كما ترتبط األمية بعالقة وثيقة بالفئة العمرية.  من نساء المدن% 45مقارنة بنسبة 

  سنة، وتقفز 49 – 45ن النساء من  بي% 84  سنة، وإلى 35 –  29بين النساء من %  66إلى  

  . سنة69 -60بين النساء من % 92إلى  

من % 98وبالنسبة لمعدالت القيد في مرحلة التعليم األساسين تذكر بعض المصادر الرسمية أن 

وتعتقد بعض المصادر األخرى أن الرق الحقيقي .  األطفال في عمر الدراسة قد التحقوا بالمدرسة

بل أدنى من ذلك في مناطق القرى واألرياف حيث يجبر األهل الفقراء بناتهم فقط، %  80يقارب  

على ترك المدرسة حالما يصبحن في عمر مالئم للمساعدة في أعمال المنزل، أو الحصول على 
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، فهي تصل %1وفي حين تبلغ الفجوة الجندرية في المدن  .  دخل إضافي من خالل العمل خارجه

في القرى % 56تزداد الفجوة اتساعاً مع اشتداد الفقر لتصل إلى  و%.  18في األرياف إلى  

  ) .1989شادية قناوي ، ( الفقيرة في الريف 

على الرغم من أن الفجوة الجندرية في معدالت القبول في المدرسة االبتدائية قد ال تكون واسعة، 

ء شديدة االتساع، الن فإن الفجوات في معدالت إكمال الدراسة، ومحو األمية بين الرجال والنسا

وهكذا تتناقص معدالت االلتحاق .  حواجز الجندر تكشف عن نفسها كلما تقدمت الفتيات في العمر

فالقيمة االجتماعية المتدنية لتعليم البنات تؤدي إلى ارتفاع .  بالمدرسة تدريجياً مع استمرار التعليم

كما أن ازدياد معدالت التسرب .   الفقيرةمعدالت التسرب من الدراسة بين الالتي أتين من العائالت

من الدراسة قبل ترسيخ مهارات معرفة القراءة والكتابة بالنسبة لكال الجنسين يسبب ردة انتكاسية 

  . نحو األمية مجدداً

م بلغ عدد البنات الالتي تسربن من الدراسة ضعف عدد الصبيان، مع ارتباط 1990في عام 

حيث بلغت نسبة التسرب من المدرسة نتيجة الفشل .  مدرسة بالجندراألسباب الدافعة للتسرب من ال

في حين كانت العوامل االقتصادية .  بين الصبيان% 53بين البنات مقارنة بـ %  19في الدراسة  

األمر الذي .  من الصبيان% 43من البنات من المدرسة مقارنة بـ %  66السبب وراء تسرب 

.   القادرات اقتصادياً على متابعة تعليمهن، التسرب من الدراسةيعني أن من غير المرجح للفتيات

ومن الواضح أن العائالت أكثر استعداداً إلجبار البنات، وليس الصبيان على ترك المدرسة في 

وقد رفع تطبيق برامج التكيف الهيكلي من تكاليف التعليم، وبالتالي .  الظروف االقتصادية الصعبة

هنالك أيضاً عوامل ثقافية .  لفقراء لتعليم أوالدهم، خصوصاً البنات منهمعمل على تثبيط أهمية ا

تؤثر على مستوى تعليم البنات، رغم كونها عرضة للتغير، إذا ما توفرت العوامل االقتصادية 

  ) .2002شيرين شكري ، ( والسياسية المساعدة على تعليم اإلناث 
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  المرأة في االقتصاد3.3.4 

ء مارسن أنشطة إنتاجية منذ آالف السنين ، والقانون الذي ينظم عمل المرأة في بالرغم من أن النسا

البالد العربية قد صدر قبل خمسين عاماً، إال أن عملها ما يزال قضية خالفية، وموضوعاً جدا ليا  

ولذلك تمكنت بعض الحمالت من االنطالق بكل جرأة سعياً .  بين مختلف التيارات في العالم العربي

ء تقييد حقوق المرأة، وتحديد فرص العمل المتاحة أمامها، كما تم استخدام العديد من البراهين ورا

  .واألدلة لتبرير إجبارها على العودة إلى دورها التقليدي داخل المنزل

تمثل المرأة العربية جزءاً صغيراً، وإن كان بارزاً من الجماعات المهنية التي تشمل األطباء، 

لمحامين وأساتذة الجامعات، والباحثين العلميين، والفنانين، والملحنين الموسيقيين، والمهندسين، وا

وال يقتصر تفوقها وإبداعها .  والكتاب، إضافة إلى دورها التقليدي في مجالي التدريس والتمريض

على الحقل المهني فقط، فحين ال تجد فرصة للعمل المأجور في القطاع الهامشي غير النظامي، مثل 

  ) .2002شيرين شكري ، ( نتاج المواد الغذائية والخدمة في البيوت إ

لقد أدى التعريف الرسمي للنشاط االقتصادي في إحصاءات العالم العربي إلى إسقاط معظم األعمال 

التي تقوم بها المرأة من حسابه، مثل العمل غير المأجور الذي تقوم به في المجال الزراعي، وغيره 

ائلية، إضافة إلى النشاطات االقتصادية التي تمارسها في المنزل، وفي سواه من من المشاريع الع

لكن المسح بالعينة للقوة العاملة تبنّي تعريفاً أكثر شموالً للنشاط االقتصادي، .  القطاع غير الرسمي

وبذلك قدم صورة أكثر دقة لعمالة المرأة، بما في ذلك .  مع إجراءات تطبيقية جديدة للمسوحات

ألعمال غير مدفوعة األجر، والنشطة االقتصادية المنزلية التي ال يوجه إنتاجها إلى استهالك ا

لكن بقي مستوى مشاركة المرأة االقتصادي أدنى من مشاركة الرجل، كما أن الفرص .  األسرة فقط

ل غير من العم% 71إضافة إلى ذلك فقد اتضح أن  .  االقتصادية المتاحة للمرأة ما زالت أقل عدداً
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وتبعاً للمسح بالعينة للقوة العاملة، فإن المعدل العام لنشاط المرأة .  المأجور تقوم به النساء

في المناطق %  32و5، وإلى %18و8يصل في المدن إلى % 26و6االقتصادي ال يتجاوز  

مسح ، وتبعاً لنتائج عملية ال% 35و4أما نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة فتصل إلى .  الريفية

، %13و1، وفي القطاع العام %29و5ذاتها، تبلغ نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة في الحكومة 

  %.39و3وفي القطاع الخاص 

وعلى العكس من االعتقاد الشائع، فإن مشاركة المرأة في العمل الزراعي تفوق في حجمها مشاركة 

 األخرى داخل وخارج المنزل، ، إضافة إلى أنها ترزح تحت عبء األعمال%53الرجل لتصل إلى 

وأظهرت إحدى الدراسات .  خصوصاً في القرى التي تفتقد بيوتها الماء النظيف والمجاري الصحية

فالمرأة تعمل .    ساعة 19 -16حول المرأة الريفية، أن ساعات العمل اليومي للمرأة تتراوح بين  

ظاهر، وال يحظى باعتراف ال ساعات أطول من الرجل، لكن معظم العمل الذي تقوم به غير 

ونتيجة لذلك ما زال المجتمع يقوم بتعريف المرأة .  المجتمع،  وال المرأة ذاتها بوصفه عمالً حقيقياً

األمانة العامة لألمم المتحدة ( في إطار المجال الخاص، في حين يعرف الرجل داخل المجال العام 

 ،1996. (   

حيث إن عدم االعتراف بانتماء مثل .  ية عواقب خطيرةويترتب على تجاهل وحجب الصورة الحقيق

هذه المرأة إلى القوة العاملة من شأنه أن يؤدي إلى عدم تمكنها من الحصول على فرص التدريب، 

كما ينعكس هذا الحجب والتغييب أيضاً .  والقروض، والتقنية الضرورية للمشاركة في عملية التنمية

  .يات اإلحصائية، والطبقة الجغرافية والجندريةفي التحيز ضد المرأة على المستو

عام %  14و7م إلى 1970عام  %  7و7وتظهر المعطيات اإلحصائية تضاعف معدل البطالة من 

لكن صناع السياسة ينظرون إلى البطالة .  للنساء% 25بالنسبة للرجال و% 10م،  1986
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المقترحة عادة على حساب عمالة باعتبارها مشكلة تخص الذكور المتعلمين، ولذلك تكون الحلول 

النساء، مثل التشريع الذي يعرض على المرأة العمل بنصف دوام مقابل نصف األجر، إضافة إلى 

  .التقاعد المبكر

لقد فاقم مشكلة البطالة بالنسبة للمرأة إحجام القطاع الخاص المتنامي عن استخدامها لتفادي التكلفة 

إلى % 47م انخفضت النسبة من 1986وبحلول عام  .   مثالًاالجتماعية لعملها، كإجازة األمومة

ومن المرجح تفاقم هذا الوضع مع تنامي الخصخصة تحت مظلة سياسة اإلصالح %.  30

  . االقتصاد، وبرنامج التكيف الهيكلي

ومع التدهور الذي طرأ على العمل المتاح في القطاع الرسمي، اضطرت المرأة للمشاركة في 

. لكنها تعمل هنا دون حماية اجتماعية أو قانونية.  غير الرسمي بصورة متزايدةالقطاع الهامشي 

وأظهرت الدراسات .  وعملها ال تشمله اإلحصاءات الرسمية، وال تتلقى فيه أية خدمات مساعدة

من العائالت كلياً % 20 -15م اعتمدت نسبة تراوحت بين  1993األخيرة في مصر ، أنه في عام 

مع ذلك لم تأخذ السياسة العامة والخدمات االجتماعية هذا األمر .  مرأة من دخلعلى ما تحصله ال

  ) .1989شادية قناوي ، ( في الحسبان حتى اآلن 

ومن المالحظ أن الزيادة السريعة في حجم القوة العاملة النسائية، ترجع على األغلب، إلى الضرورة  

ومن هنا يظهر في الواقع .  توجهات االجتماعيةاالقتصادية أكثر مما تعود إلى تغيير المواقف وال

اتجاه أكثر محافظة على مستوى المجتمع عموماً ، وعلى مستوى النساء العامالت أنفسهن تجاه 

ولهذا فإن العديد من الخريجات .  عمل المرأة، يقوم على اعتبار دورها دوراً طبيعياً ورئيسياً

كما يسهم االفتقار إلى .  ر على عمل مالئمالشابات قد يفضلن اقتناص زوج ثري على العثو
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المرافق المناسبة والتسهيالت المساعدة على عمل المرأة في تشجيع وترويج هذه التوجهات 

  .والميول
  

   المرأة والصحة3.3.5

 القانوني ووضعها –شهدت الثمانينيات زيادة في وعي وإدراك بين وضع المرأة االجتماعي 

ية ذات التحديد الجندري حول نسبة انتشار األمراض، ومعدل فالمعطيات اإلحصائ.  الصحي

الوفيات تشير إلى تعرض المرأة لمخاطر الموت والمرض بصورة أكبر نسبياً، والسبب يرجع غالباً 

تتأثر هذه المخاطر بارتفاع معدالت األمية، .  إلى الحرمان والفقر الذي تعاني منهما في المجتمع

مل المتكرر، وندرة الموارد االقتصادية، ومحدودية الحصول على وأعباء العمل المرهق، والح

  .  الرعاية الصحية الجيدة

فمنذ والدتها .  والتمييز على أساس الجندر يؤثر على النساء والفتيات طوال مراحل دورة الحياة

 من تمثل األنثى خيبة أمل لوالديها في معظم األحيان، وإذا ما كتب لها الحياة، فإنها قد تعاني

اختصار فترة اإلرضاع الطبيعي، ونقص في الغذاء يؤدي إلى سوء التغذية األمر الذي يزيد في 

أما معدل وفيات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد وأقل . النهاية من مخاطر الوفاة 

عديد من كما أن ال.   بالنسبة للذكور24  من كل ألف حالة بالنسبة لإلناث، و 28من سنة، فيبلغ 

  . المؤشرات الصحية األخرى تظهر آثاراً جندرية مماثلة

 إن ندرة المعطيات اإلحصائية الصحية ذات التحديد الجندري، تجعل من الصعب إجراء تقييم كامل 

فمعدالت .  كما أن االفتقار إلى المعلومات هو في حد ذاته قضية جندرية.  لوضع المرأة الصحي

 مؤشراً جوهرياً على تدهور الوضع الصحي للمرأة عبر البلدان، تعّد) (MMRوفيات األمهات 
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وفي مصر تبلغ معدالت وفيات األمهات عند الوضع .  وداخل المناطق المختلفة في القطر نفسه

  حالة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع معدالتها في 100000  من كل 320على المستوى الوطني 

لكنها أفضل .  100000/ 15وفيات األمهات عند الوضع إلى  الدول المتقدمة حيث تصل معدالت 

   .100000/ 590حاالً من معدالتها في الدول األقل تطوراً حيث تصل إلى 

من األمراض الشائعة بين النساء في سن اإلنجاب خصوصاً بين الشرائح ) األنيميا(يعّد فقر الدم 

، هي الفترة التي تكون فيها (  سنة49لى   إ15من(وتعّد سنوات اإلنجاب .  االجتماعية الفقيرة

المرأة أكثر تعرضاً لمخاطر المرض والموت المتصلة بفقر الدم، ولهذا يعّد مسألة رئيسية تجسد 

  .عدم التكافؤ المرتبط بالجندر

  سنة، يؤثران  19  إلى  15ومن المعروف أن الزواج المبكر والخصوبة في سن المراهقة من  

والزواج المبكر .  ي وعلى نتائج الدور اإلنجابي عبر جميع مراحل حياتهاعلى وضع المرأة الصح

يمكن له أيضاً أن يقلل من فرص المرأة في الحصول على التعليم، والتدريب، والعمالة، الن  

وبالرغم من أن .  مؤسسة الزواج تنزع إلى تقييد المرأة وحصر دورها داخل نطاق المنزل فقط

  سنة، إال أنهن ما زلن يتزوجن تحت السن القانوني 16النسبة للفتيات هو السن القانوني للزواج ب

  . بسبب الفقر،  أو الجهل في العديد من المجتمعات المحلية في األرياف والشرائح الفقيرة في المدن

، لكن الرقم %15و3إن نسبة حاالت الزواج في سن المراهقة تصل في مصر كما هو معلن إلى  

 يكون أعلى من ذلك، لن األطباء غالباً ما يصدرون شهادات تحدد العمر المناسب الحقيقي يمكن أن

  .لتمكين العائالت من تزويج فتياتها قبل بلوغهن السن القانوني
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يعد تعليم األمهات محدداً قوي الداللة لمؤشرات مثل سن الزواج، عدد األطفال المنجبين، الوفيات 

وهناك صلة بين معدل الخصوبة اإلجمالي، .  ع الحملتحت سن الخمسة أعوام، واستخدام موان

  ) .1989شادية قناوي ، ( ومشاكل األمراض اإلنجابية، ووفيات األمهات 

ومن الجدير بالمالحظة، أن نوعية خدمات تنظيم األسرة ليست جيدة على الدوام، إضافة إلى 

 المرغوب به، تنتهي في والكثير من حاالت الحمل غير.  محدودية التنوع في وسائل منع الحمل

.  عمليات إجهاض ذاتي تجري تحت ظروف خطيرة، وغير صحية بسبب عدم شرعية اإلجهاض

وال .  فهو محظور في مصر إال في الحاالت التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الم أو الطفل

ة، أو على رغبة  الوالدين القائمة على أسباب اقتصادية سيكولوجي–تؤخذ باالعتبار قرارات األم 

ويتعرض أي طبيب يخالف هذا القانون للعقوبة، إذ إن الحكومة صارمة جداً في هذه .  شعورية

القضية المهمة األخرى في صحة المرأة  تتعلق بقبولها .  المسألة بسبب ارتباطها بالعقيدة اإلسالمية

.   يتجزأ من حقيقة كونها أنثىلتحمل المشقة واأللم والضعف باعتبارها أحواالً تشكل جزءاً طبيعياً ال

وأظهرت إحدى الدراسات حول األمراض اإلنجابية، أن النساء الريفيات يعانين من التهابات خطيرة 

في األجهزة التناسلية، ومن فقر الدم، وآالم الطمث، لكنهن يمتنعن عن طلب المعونة الطبية حتى  

  .من الطبيبات 

النتشار في مصر، تسبب العديد من المشاكل السيكولوجية ما زالت عادة ختان الفتيات الواسعة ا

وعلى الرغم من حظر ممارستها منذ سنوات في المشافي الحكومية بقرار .  والصحية للمرأة

.  وزاري، لكنها مازالت تمارس على نطاق واسع، خصوصاً بين العائالت التقليدية وغير المتعلمة

الثقافية المستقلة التي تؤثر في توجهات عائالت الفتيات ويبدو أن الممارسة تستند إلى بعض القيم 

فإذا لم تختن الفتاة، حسب اعتقاد األسرة في .  في المناطق الريفية، وفي الحياء الفقيرة في المدن

هذه المناطق، فسوف تسمها وصمة عار قد ال تستطيع معها الزواج في المستقبل، وبالتالي قد 
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أما التقديرات المتعلقة بمدى انتشار هذه العادة بين . ا لم تختن بناتهايصيب العار األسرة بأكملها إذ

   ) .2002شيرين شكري ، % ( 80 إلى 50السكان فتتراوح بين

  

   حقوق المرأة العاملة في ضوء تشريعات وقوانين العمل العربية 3.4

 للخصوصية  من الطبيعي أن تختلف التشريعات بين قطر عربي وآخر حتى في الوطن الواحد نظراً             

طبيعـة النظـام     وهذه الخصوصية قد تعزى إلى عدة أسباب منهـا        , التي يتمتع بها كل قطر عربي     

السياسي والحكم فيه ، والظروف االقتصادية في كـل دولـة ، واألعـراف والتقاليـد والعـادات                  

ة للدولـة   المكانة السياسي  و االجتماعية السائدة في كل قطر، و المستوى االجتماعي والثقافي للقطر،         

ونوع االستعمار  , النزاعات الدولية وخضوع الدولة لالستعمار والتحرر منه        ، و في المجتمع الدولي  

عدد السكان والمساحة وطبيعة اإلنتاج والثروات الطبيعيـة        وكذلك  الذي عانت منه وتأثيرها بقوانينه      

 .فيه 

رعت لحماية النساء وتحسين    وإذا نظرنا إلى خصوصية التشريعات العربية في مجال العمل والتي ش          

ويمكـن أن   ,  على هذه االختالفـات      نجد أن جميع األسباب األنفة الذكر قد تنطبق       , شروط عملهن 

يضاف إليها بعض الجوانب الخاصة بكل قطر وأهمها هو توجه النظام الحـاكم نحـو تفعيـل دور               

, رجل في فـرض العمـل     المرأة بالمجتمع ودمجها بالعمل وإعطائها حقوقها كاملة ومتساوية مع ال         

إضافة إلى اتخاذ أية إجراءات ايجابية باتجاه عمالة المرأة وحمايتها          , وحماية حقوقها في مكان العمل    

   ) .1996محمد الزيدي ، ( من االستغالل 

ونستطيع القول أن مستوى نضال المرأة وتحقيقها لالنجازات التي أوصلتها إلى ذلك المستوى هـو               

  .تلف في حماية المرأة من قطر إلى آخرسبب كون التشريعات تخ
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وفي هذا المقام البد من إلقاء الضوء على الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة في تـشريعات وقـوانين                 

ومحاولـة  , وإجراء مقارنة تحليلية حول كل حقوق من تلك الحقوق والتمايز بينهـا           , العمل العربية   

 الدولة المـصدقة علـى اتفاقيـات العمـل الدوليـة            مقارنتها مع المعايير الدولية التي التزمت بها      

والتوصيات التي تبنتها منظمة العمل الدولية لتكون أساسا تنطلق منه التشريعات الوطنية عند سـنها    

  .للقوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة بعمل النساء
  

  :تشريعات العمل في األقطار العربية   3.4.1

لعربية على نصوص محددة أشارت إلى أن هذه القـوانين تنطبـق            لقد اشتملت جميع قوانين العمل ا     

إال أنها جاءت بـبعض النـصوص       , على كل شخص عامل بغض النظر عن الجنس وبدون تمييز           

ورغم االخـتالف   , التي تتعلق بعمالة األطفال والشروط الواجب إتباعها في تشغيل األوالد والفتيات          

ريعات ارتقت بحقوق العامل وبعـضها اآلخـر مـا زال           بين تلك التشريعات إال أن بعض هذه التش       

محمـد أبـو    ( بحاجة إلى تعديل ليصل إلى المستوى الذي يحافظ فيه على حقوق العامل وكرامته              

  ) .1997حارثيه وفريد قواس ، 

أما القانون الذي ارتقى بحق العامل فيكون في الوقت ذاته قد حفظ حقوق المرأة العاملة أسوة 

ورغم مساواته عمل الرجل ,  وأما القانون الذي لم يرتق إلى حماية تلك الحقوق ,بالرجل العامل

ولكن ذلك ال , يكون قد انتهك حق المرأة كما انتهك حق الرجل العامل على حد سواء, بعمل المرأة 

يعني بالضرورة أن قانون العمل الذي ارتقى بحق العامل الذكر قد ارتقى بحق المرأة بتمييزها عن 

 في حقوق خاصة بهدف إعطائها الحق والشروط والظروف المرافقة له وحمايتها من الرجل

  .االستغالل وتميزها ايجابياً والعكس صحيح
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وإنه من المهم هنا توضيح كيفية مساهمة كل قانون في حماية تلك الحقوق للمرأة مقارنة مع حقوق 

ة ، فلقد لوحظ أن جميع القوانين العربية العامل بشكل عام ومع المعايير الدولية لحقوق المرأة العامل

قد تطرقت إلى نفس القضايا بصيغ مختلفة وفي مواقع مختلفة من البنود بحيث تشابهت في 

  .المواضيع واختلفت في االمتيازات والحقوق

, كذلك فإن سريان مفعول القوانين العربية قد تأثر بالفترة التي شرعت فيها القوانين بشكل نسبي

وبعضها جاء تعديله بعد ثورات , ن الدساتير العربية وضعت فور التخلص من االستعمار فالعديد م

داخلية أو انقالبات في الحكم وعلى أساس تلك الدساتير وضع المشروع القوانين العديدة بشكل 

 سريع والتي لم تأخذ بعين االعتبار المعايير والمواثيق الدولية ألنها كانت ردة فعل ناقمة تهدف إلى

  .التخلص من اضطهاد قوانين االستعمار والدكتاتورية 

وهناك قوانين استندت إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية وفقاً لتفسير الفقهاء لتلك المبادئ ورؤيتهم 

  .الخاصة لها 

كما تبين أن هناك قوانين شرعت في أعوام األربعينات وما زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا 

وأن هناك تشريعات سنت في أعوام الستينات والثمانينات , ديالت على بعضها مع إجراء بعض التع

على الرغم من أن معظم المواثيق الدولية قد تطورت في فترة , دون إجراء بعض التعديالت عليها 

   ) .1996محمد الزيدي ، ( العشرين عاماً الماضية 

خالل التفسيرات عبر تلك السنوات إال أن بعض الفجوات في تلك القوانين قد تمت تغطيتها من 

وخاصة تفسيرات المحاكم المختصة بتفسير القوانين مما غير في شكل صياغة تلك الحقوق بحيث 

أدت هذه التفسيرات أما إلى االرتقاء بذلك الحق وأما إلى االنتقاص منه وذلك حسب الظروف 

ألنها ستخالف ,  تغيرها أو تعديلها وبما أن العديد من القوانين قد استحال, السائدة في تلك الفترة

الدستور والذي وضع ليعبر عن طبيعة النظام السياسي في الدولة وشكل الحكم فيها والحقوق 
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فان تعديل تلك التشريعات سيحتاج من تلك الدولة , والحريات العامة ومصادر التشريع بالدولة 

  ) .1997محمد أبو حارثيه وفريد قواس ، ( تعديل دستورها قبل ذلك 

أن نظرة سريعة إلى نصوص المواد القانونية في قوانين العمل لألقطار العربية توضح أن هناك 

نصوصاً جامدة ونصوصاً مرنة وجميعها تعتبر الحد األدنى لتلك الحقوق ويجوز االتفاق على ما 

صحاب العمل إال أن عدم اإلشارة صراحة إلى العقوبات الجزائية لمخالفة أ, يخالفها لمصلحة العامل

لتلك النصوص يعتبر من أهم العوامل التي تجعل تحصيل تلك الحقوق من أصعب األمور في حين 

فال يكفي النص على تلك الحقوق , انه يسهل على أصحاب العمل انتهاك تلك الحقوق دون رادع

  .دون تضمينها أدوات للدفاع عنها وصونها من خالل عقوبات جزائية 

هت هذه الدراسة أن العديد من البنود قد تضمنت النص على صالحيات ومن المشاكل التي واج

متعددة لبعض السلطات منها وزير العمل أو التشغيل الذي خول وضع أنظمة ولوائح وإصدار 

ولهذا كان من الصعب الحكم على مدى التمتع بتلك الحقوق , مراسيم تتعلق بتفاصيل بعض القضايا

لتغيرها من فترة إلى أخرى حسب قرارات الوزير في تلك الفترة " لعدم توفر تلك المواد وأيضا 

  ) .1997محمد أبو حارثيه وفريد قواس ، ( 

, الصومال, الكويت, لبنان, ليبيا,  وهي مصرأجريت هذه الدراسة على ست عشرة دولة عربية

, إلمارات ا, السعودية , سوريا, العراق , ُعمان, موريتانيا, األردن , تونس, الجزائر, السودان

ومن خالل قراءة قوانين العمل لتلك الدول تبين أن هناك فصالً خاصاً بالنساء وأحيانا تم , البحرين

وأحيانا كان الفصل خاصاً , دمج حقوق األحداث والقضايا الخاصة بهم بتلك الخاصة بالنساء 

  .باألحداث وأخر بالنساء
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الفئة الضعيفة في المجتمع دمجت الفئتين في فالدول التي تنظر إلى تلك المواد كاستثناء لحماية 

والدول التي نظرت , وهذا يعتمد على النظرة التقليدية للمرأة في المجتمعات العربية , فصل واحد 

  .للمرأة كمكانة خاصة بالمجتمع أفردت لها فصالً خاصاً

على تشغيل في نصها , على سبيل المثال دمجت كل من ُعمان والعراق والسعودية الفئتين معاً 

  0خاصة فيما يتعلق بالعمل الليلي , وكان هناك مواد تتحدث عن الفئتين معاً, النساء واألحداث

  :) 1997محمد أبو حارثية وفريد قواس ،  ( وفي هذا المقام سنعالج القضايا التالية

 .العمل الليلي للنساء من حيث الوقت والنوع -1

 .األعمال المحظور تشغيل المرأة فيها  -2

 . األمومة بهدف الوضع والمرض أثناء الوالدة وبعدهاإجازة -3

 .فترة الراحة بهدف الرضاعة -4

 .جر بسبب الوالدة والفصل بسبب الزواج أو الحمل أو الوالدة أإجازة بدون  -5

 .عدم التمييز في القانون وخاصة باآلجر بالمقارنة مع الرجال -6

 .والئحة تنظيم عمل النساء, مقاعد الراحة للنساء  -7

 .ألطفال المرأة العاملة بعد الوالدةالحضانة  -8

 .االستثناءات من القانون -9

 

 :العمل الليلي للنساء من حيث الوقت ونوع العمل 3.4.2

, لقد نصت جميع قوانين العمل العربية على تحديد ساعات العمل الليلي المحظور فيها تشغيل النساء

أة من االستغالل من قبل أصحاب وقد تضمنت جميع هذه القوانين بنوداً خاصة بهدف حماية المر
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لة بغاية الحساسية ولكي ال يكون للعمل أن المجتمع العربي ينظر إلى تلك المسأالعمل خاصة و

  .ثر على وضع األسرة االجتماعيأالليلي 

, وغلب على تلك القوانين بدء الحظر من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً

 اعتمدت التوقيت الصيفي والشتوي بحيث يحظر عمل النساء في الصيف وبعض الدول مثل لبنان

وأما باقي السنة فيحظر , الذي يمتد من األول من أيار لغاية الثالثين من أيلول من الثامنة مساءاً 

وبعض الدول حددت تلك من مغيب الشمس , عمل النساء من الساعة السابعة مساءاً حيث يبدأ الليل 

أو , كما أن بعض الدول حددت مجموع ساعات ليلية للراحة , مثل السعودية حتى طلوع الفجر 

مثل موريتانيا والتي حددتها بإحدى عشرة ساعة متواصلة أثناء الليل , لحظر تشغيل النساء فيها 

بحيث ينتهي الحظر في ساعات الصباح ما بين السادسة حتى الثامنة صباحاً وتراوحت ساعات 

الدول حسب طبيعة األعمال التي يسمح للنساء العمل بها وحسب الطبيعة العمل الليلي ما بين 

  .الجغرافية للدول وطبيعة المناخ

أما بالنسبة لطبيعة العمل الذي يسمح للنساء العمل به ليالً والظروف المرافقة له فقد حددت العديد 

وأحيانا , الجتماعية من الدول نوع العمل المسموح به بمرسوم وزاري وبتعاون مع وزارة الشؤون ا

مع النقابات بحيث ُحّدد العمل الليلي المسموح به في العديد من الدول باألعمال الخاصة بدور 

العالج واألعمال اإلدارية والفنية والخدمات والمؤسسات األهلية أو في الحاالت الطارئة وعندما 

 ذلك بإذن خاص من مفتش تتطلب المصلحة القومية للدولة ذلك أو في ظروف قاهرة على أن يتم

, كما هو الحال في دول اإلمارات حيث حدد نوع العمل وفرض الجزاء على من يخالفه , العمل

  .ويكون ذلك في حالة الطوارئ ولمدة محددة 
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وقد أعطت جميع القوانين الوزير المختص صالحيات تحديد األعمال المسموح العمل بها ما عدا 

المحظور تشغيل النساء فيها وبينت متى يعتبر عمل المرأة ليالً موريتانيا التي حددت األعمال 

  ) .1997 وفريد قواس ، حارثيهمحمد أبو ( مشروعاً 

فقد , ويمكن القول انه إذا كان الهدف من تلك القوانين حماية النساء من االستغالل بتشغيلهن ليالً

في األحوال التي تحددها السلطة كان من األحرى بالُمشرع بدل أن يحظر تشغيل المرأة ليالً إال 

التنفيذية أن يسمح بتشغيل النساء إال في األحوال التي تم حظر تشغيل المرأة فيها لمصلحة المرأة 

والحفاظ على سالمتها وصحتها وإعطائها الحق في االمتناع عن العمل الليلي في األحوال التي 

ل ايجابية منها إعطائها ساعات راحة ن يرفق ذلك بشروط عمأتحددها حسب ظروفها االجتماعية و

ن يوفر لها المواصالت من مكان أو, بين بدء العمل الليلي وانتهائه تتناسب مع طبيعة العمل الليلي

 – أسوة بالدول المتحضرة –إضافة إلى مشروبات ساخنة وأماكن خاصة للراحة , العمل واليه

  .للوصول إلى مجتمع عصري
  

 ل النساء فيها األعمال المحظور تشغي 3.4.3

وأماكن , وأشغال شاقة , حظرت جميع قوانين العمل العربية تشغيل النساء في أعمال ضارة صحياً

  .وتمايزت تشريعات الدول العربية تلك فيما بينها , أو مخلة باألخالق , خطرة 

وأخرى أعطت , فتشريعات حددت بعض هذه األعمال على سبيل الحصر وتركت بعضها لالجتهاد

ية تحديد تلك األعمال إلى الوزير المختص واكتفت باإلشارة إليها بعمومية واستخدمت عدة صالح

  .مصطلحات تعبر عنها مثل دول البحرين 

أو , أو تحتاج إلى مجهود جسماني, وبعض التشريعات أطلقت عليها أعمال خطرة أو أماكن خطرة 

وفي بعض الدول فقد حددت ,  السوداناألماكن التي تتعرض فيها لبرودة أو سخونة شديدة مثل دولة
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التشريعات للمرأة األماكن التي سمح لها بالعمل فيها مع اإلشارة إلى نوع األعمال المحظور العمل 

  .فيها مثل الصناعات الضارة بالصحة والمناجم والمصانع وغيرها 

لعاملة على حظر  بشأن المرأة ا1976 لعام 5وقد نصت المادة السادسة من االتفاقية العربية رقم 

, تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة واألخالق وما تحدده التشريعات في كل بلد

وقد جاء هذا الحظر متناسباً مع المعايير الدولية التي تحظر تشغيل النساء في تلك األعمال حفاظاً 

, كون في حاجة اقتصادية أما ليبياوذلك لمنع استغالل المرأة التي ت, على سالمتها البدنية والصحية 

فقد حددت األعمال الخطرة والشاقة بمرسوم خاص شملت الصناعات واألعمال , على سبيل المثال

المحظورة على وجه التحديد دون تحديد الجنس للنساء أو الرجال وذلك لتضمينها شروطاً وأجرة 

  .خاصة بتلك األعمال
  

 إجازة الوضع أو األمومة 3.4.4

بنوداً خاصة تحدد فيها استحقاقات إجازة , نت جميع قوانين العمل العربية ما عدا ليبيالقد تضم

 استحقاق المرأة العاملة إلجازة الوالدة مدفوعة توبعض هذه التشريعات حدد, الوضع واألمومة

  .األجر بعد فترة محددة من بدأ العمل المتواصل

دت ذلك فكانت تهدف إلى دفع نصف األجرة عن وأما تلك الدول التي حد, وبعضها اآلخر لم يحددها

والن معظم تلك الدول ال يوجد لديها , كما في مصر والسعودية, تلك الفترة أو األجرة الكاملة

مين الوطني أو الضمان أصناديق خاصة لدفع مخصصات األمومة وإجازة الوضع مثل نظام الت

فكان ال بد من تحديد , دا العراق ما ع, االجتماعي أو أي صناديق خاصة لتنظيم تلك األمور

وقد تفاوتت المدة الزمنية , مسؤولية صاحب العمل عن دفع األجرة خالل فترة إجازة األمومة 

كما رافق ذلك حق المرأة في إجازة غير , إلجازة الوالدة قبل الوضع وبعده من دولة ألخرى
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 تفصيالً للمدة الزمنية وبعض التشريعات تضمنت, مدفوعة األجر بسبب مرض ناتج عن الوضع 

الستفادة منها بسبب المرض وعالقتها باإلجازة السنوية وإجازة الوالدة االتي يحق للمرأة العاملة 

والبعض اآلخر لم يتطرق لتلك المسألة بحيث تضمنت تشريعاتها في فصل اإلجازات المرضية 

  ) .1997 وفريد قواس ، حارثيهمحمد أبو ( بنوداً عامة بذلك الخصوص 

وفي هذا الجزء سوف نتطرق إلى بعض البلدان كل على حدة للتعرف على االختالفات الجوهرية 

  .في حق المرأة في إجازة الوضع والجهة المسئولة عن دفع األجرة ومدتها 

 يحق للمرأة إجازة وضع بعد ست شهور من بدء عملها لمدة خمسين يوماً على أن :مصر -1

 أن ال تتجاوز تلك اإلجازات ثالث مرات طوال فترة العمل أي تكون أربعين يوماً بعد الوضع على

نه أن يؤثر أوهذا من ش, أن مصر حددت عدد الوالدات المسموح بها ثالث مرات أثناء عمل المرأة

وتعريضها للفصل من , على وضع المرأة العاملة التي تنجب أكثر من ثالث أوالد خالل فترة عملها

 .فوعة في حالة تجاوز تلك الشروطالعمل أو تحمل إجازات غير مد

ويحق للمرأة أيضا إجازة دون راتب , ويبدو أن هذا البند جاء نتيجة لسياسة الدولة في تحديد النسل 

  .لمدة عام إذا مضى على عملها مدة عام

 . لم تتضمن تشريعاتها أية نصوص خاصة بإجازة الوالدة :ليبيا -2

جر مدفوع أوماً منها ثالثين يوماً بعد الوضع ب فقد حددت إجازة األمومة بأربعين ي:لبنان  -3

 .من صاحب العمل

 فقد منحت المرأة العاملة مدة وضع ثالثين يوماً قبل الوالدة وأربعين يوماً بعدها :الكويت -4

 .جر تضاف إلجازة الوالدة إذا ارتأت العاملة حاجتها لرعاية طفلها أباإلضافة إلى مائة يوم دون 

ة ستة شهور على العمل يحق للمرأة الحامل إجازة والدة أربعة  بعد انقضاء مد:الصومال -5

 .عشر أسبوعا منها ستة أسابيع بعد الوالدة على األقل
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 يحق لها أربعة أسابيع قبل الوالدة وستة أشهر بعد الوالدة إذا مضى على عملها :السودان -6

 .مدة ال تقل عن ستة شهور

للمرأة إجازة أربعة عشر أسبوعا منها ن منحت أ فقد تميزت عن باقي الدول ب:الجزائر  -7

 .أسبوع قبل الوالدة ويتكفل صاحب العمل بدفع مصاريف المستشفى لمدة ثمانية أيام

 . إجازة الوالدة حددت بثالثين يوماً فقط وخمسة عشر يوماً بشهادة طبية :تونس -8

 .جرأ ثالثة أسابيع قبل الوالدة وتسعين يوماً بعد الوالدة بنصف :األردن -9

جر إجازة الوالدة من صاحب أبق يتبين أن المرأة العاملة في الدول العربية ما زالت تتقاضى مما س

وهذا العبء , العمل وال يوجد صندوق خاص وطني أو مستقل لضمان دفع أجرتها أثناء الوالدة

, أحيانا يقع على صاحب العمل مما يدفع العديد منهم إلى عدم تشغيل النساء المتزوجات والحوامل

و اللواتي يتوقع أن ينجبن أثناء فترة العمل باإلضافة إلى حرمان المرأة العاملة هذا الحق إذا تمت أ

  .الوالدة قبل انتهاء المدة المحددة الستحقاقها

يستثنى من ذلك العراق والتي خصصت مصاريف الوالدة وإجازتها من صندوق الضمان 

  .االجتماعي وليس من صاحب العمل مباشرة 

دة اإلجازة ال تتناسب مع حاجة المرأة للراحة بعد الوالدة وحاجتها لرعاية مولودها للفترة كما أن م

  ) .1997محمد أبو حارثية وفريد قواس ، ( الضرورية للرعاية 

وبالنظر إلى االتفاقيات العربية بهذا الخصوص نجد أنها حددت إجازة األمومة بعشرة أسابيع بحيث 

وهذا ما يتعارض مع تشريعات بعض الدول مثل , ضع عن ستة منهاال تقل مدة اإلجازة بعد الو

  .تونس وعمان وسوريا واإلمارات العربية والبحرين

وهناك بعض التشريعات التي أعطت المرأة العاملة مثل هذه المدة إال أنها اشترطت أن تكون قد 

حصلت على نصف وإال , أمضت مدة ال تقل عن ستة أشهر أو سنة لتحصل على هذا الحق بالكامل
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جر وتحسب كإجازة غير مدفوعة األجر أن اإلجازة أما تكون بدون أو, األجر وليس األجر بالكامل 

  .أو اإلجازة السنوية مثل عمان واإلمارات واألردن والسودان والصومال

كما لوحظ من خالل الدراسة أن هناك بعض الدول التي تجاوزت بشكل ايجابي االتفاقية العربية 

مثل ,  المرأة العاملة تاحتياجا  للمرأة العاملة إجازة والدة مدفوعة األجر تتناسب معوكفلت 

موريتانيا والتي اعتبرت إجازة الوضع أربعة عشر أسبوعا منها ستة أسابيع على األقل بعد الوضع 

وتتمكن من ترك العمل قبل الوضع بثمانية , جر كامل دون تحديد فترة العمل التي تسبق الوضعأب

  .سابيع وبعد الوضع ستة أسابيع دون أن يؤدي ذلك إلى فسخ العقد أو إنهاء خدمتها أ

أما في األردن فحرمت المرأة العاملة من الحصول على إجازة والدة في مؤسسة يقل عدد عمالها 

  .عن خمسة عمال وبهذا تكون قد حرمت عدد كبير من النساء من التمتع بهذا الحق
  
  

 ضاعةفترة الراحة للر3.4.5 

معظم التشريعات العمالية العربية نصت على فترة رضاعة أثناء العمل على أن تكون فترة أو 

وبعض هذه التشريعات حددت المدة ما بين سنة وسنة ونصف بحيث , فترتين حسب اختيار العاملة 

د وق, تأخذ فترة راحة لمدة ساعة مدفوعة األجر ال تخصم ساعة الراحة العادية المدفوعة األجر

كما أن بعض , تميزت الصومال بذلك حيث منحت المرأة العاملة فترة ساعتين يومياً للعام األول

الدول لم تشر إلى فترة الرضاعة في تشريعاتها مثل الكويت والسودان والجزائر واألردن وعمان 

  .والعراق
  

 جر والفصل بسبب الحمل أو الوضع أإجازة دون 3.4.6 
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بية فصل المرأة أو توجيه إنذار بسبب الحمل أو الوالدة ونصت بعض حرمت جميع التشريعات العر

وحددت المدة , التشريعات على إجازة مضافة إلى إجازة الوالدة بسبب مرض ناتج عن الوالدة 

  .القصوى التي يحق للمرأة استنفاذها لهذا السبب

بحيث تركت , إلجازة إال انه لم تشر أي من التشريعات إلى عدم جواز فصل المرأة بعد انتهاء ا

خاصة تمنع فصل , ولم تتضمن نصوصاً, لصاحب العمل الحق في فصل المرأة بعد انتهاء إجازتها 

  .المرأة بعد اإلنجاب
  

 عدم التمييز باألجور 3.4.7

أن ما يميز قوانين العمل العربية هو شمولها على نص خاص يمنع التمييز في األجور بين الرجال 

إال أن عدم وجود الرقابة الصارمة من قبل السلطة , ل أسوة بالعمال الرجالوالنساء في ذات العم

التنفيذية لتطبيق قوانين العمل في تلك الدول وعدم وجود نص جزائي يلزم أصحاب العمل بتطبيق 

مبدأ المساواة باألجور أو يكونوا تحت طائلة العقاب يجعل تحقيق المساواة أمرا صعباً من الناحية 

  .الواقعية 
  

 مقاعد الراحة والئحة النساء 3.4.8

بعض التشريعات العربية فرضت على أصحاب العمل توفير مقاعد لراحة النساء حسب طبيعة 

وهذا ما تضمنته التشريعات في قانون العمل في كل من السعودية وسوريا وليبيا وكذلك , العمل

, العمل التي تعمل فيها النساءاشترطت بعض التشريعات وضع الئحة لتنظيم عمل النساء في أماكن 

لضمان تعريف المرأة العاملة بحقوقها في الحماية والتمييز , كما في مصر واألردن والعراق

  .االيجابي لتتمكن من المطالبة بها 
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جر باشتراط تفرعها أوقد قيدت التشريعات في مختلف الدول حق المرأة العاملة في إجازة بدون 

  .على أن تحتفظ بوظيفتها خالل هذه اإلجازة , وط والمدة المحددة بالقانونلتربية أطفالها طبقاً للشر
  

 الحضانة 3.4.9

في الدول العربية التي تمتلك منشآت كبيرة يعمل بها عدد كبير من النساء العامالت تضمنت 

وقد تراوحت إعداد العامالت اللواتي , لتوفير حضانة خاصة باألطفال " خاصاً" تشريعاتها نصاً

بق شروط توفير الحضانة ألبنائهن من خمسين إلى مائة عاملة كما في مصر وليبيا واألردن تنط

وقد نصت بعض التشريعات مثل سوريا على الشروط الصحية والمادية الواجب توفيرها , وسوريا 

  .في تلك الحضانة وعلى بعض التفاصيل حول تغذية األطفال ومكان إقامة الحضانة 

عربية ال تمتلك مثل هذا الحجم من العامالت في مكان عمل واحد ولهذا فمن والعديد من الدول ال

ولهذا فإن , الصعب أن تتمتع جميع العامالت بهذا الحق بوجود حضانة ألطفالهن قرب مكان العمل

بل هناك إمكانية لدمج , على التشريعات العربية أن ال تحدد عدد العامالت في كل مشغل واحد

متعددة في مساحة ضيقة قريبة من بعضها البعض إلعطائهن الحق في طلب العامالت في مشاغل 

حيث نعلم أن العديد من المشاغل ال تستوعب أكثر من بعض عامالت ولكن تعاون عدة , حضانة

مشغلين في منطقة واحدة قد يساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة وخاصة في ظل التطور االقتصادي 

  .التي تعيشه المنطقة العربية 

  

 االستثناءات  3.4.10

على الرغم من أن العديد من قوانين العمل العربية قد نصت في باب االستثناءات على استثناء 

مثل عمال , بعض الفئات التي تعمل في مجاالت عمل متميزة بحيث ال ينطبق عليهم أحكام القانون
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ستثنت من الفصل الخاص إال أن بعض الدول قد ا, القطاع العام أو الزراعة أو خدم المنازل 

مثل العامالت في الزراعة أو الخدم المنزلي والتي ال تتمتع , بالنساء بعض الفئات على وجه التحديد

بالميزات التي منحت للمرأة العاملة كما جاء في قانون العمل المصري وعمان وسوريا واألردن 

خاصة الممنوحة لهن من إجازة والدة  العامالت من الحقوق الالنساءوهذا االستثناء يحرم العديد من 

مع العلم أن القطاع الزراعي في المجتمعات العربية هو القطاع األكبر , وفترة رضاعة وغيرها 

والتي يعتمد معظم سكانها , خاصة في مصر والسودان وغيرها, نظراً لطبيعة اإلنتاج في تلك البلدان

  ) .1996محمد الزيدي ، ( على الزراعة 
  

  فلسطينية العاملة لمرأة الحقوق ا 3.5

لعل فصل الحديث عن الوضع في فلسطين  بأتي نظراً للخصوصية القانونية التي تمر بها األراضي 

  .المحتلة ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة العربية وقطاع غزة 

 حيث طبق في , خاضعة لقوانين مختلفين 1967فقد كانت الضفة الغربية وقطاع غزة قبل االحتالل 

 للملكة األردنية الهاشمية وفي قطاع غزة قانون 1960 لعام 21الضفة الغربية قانون العمل رقم 

   .1954العمل المصري لعام 

وبالرغم من أن سلطة االحتالل كانت ملزمة بتطبيق القانون الدولي واحترام القوانين النافذة في 

لى قانون العمل األردني يوسع من اختصاصاتها الوطن المحتل إال أنها أدخلت تعديالت خطيرة ع

 من 64وصالحيتها بحيث تتعارض هذه التعديالت مع مصلحة السكان المحميين حسب المادة 

   .1907 من اتفاقية الهاي لعام 43 والمادة 1949اتفاقية جنيف أرابعة لعام 

ديد من مواد القانون على تعديل الع, ومن خالل األوامر العسكرية , عمل االحتالل اإلسرائيلي

ومنع االرتقاء , األردني وأعاق بهذا تطوير القوانين بما يتماشى مع التطورات على المستوى الدولي
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 1967وبعد الضم غير القانوني لمدينة القدس عام , بالحقوق بما يتماشى مع التطور الطبيعي للسكان

ن الفلسطينيين مواطني مدينة القدس قامت سلطات االحتالل بتطبيق القانون اإلسرائيلي على السكا

  .بكل ما يتعلق بحياتهم بما فيها إخضاعهم لقانون العمل اإلسرائيلي

إال أننا لن نتطرق إلى قوانين العمل اإلسرائيلية التي طبقت على مواطني مدينة القدس في هذه 

  .الدراسة 

راضي المحتلة بقيت تخضع  أن األإال 1967ورغم أن القانون األردني قد عدل عدة مرات منذ عام 

  .للقانون الذي سبق االحتالل مع تعديالته باألوامر العسكرية اإلسرائيلي

  :فكان ما تضمنه قانون العمل األردني بخصوص المرأة العاملة وإجازة الوالدة على النحو التالي

وعة األجر للمرأة العاملة التي مضى على عملها  مائة وثمانون يوماً الحق في إجازة وضع مدف" 

  " .بحيث ال تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع , لمدة ال تقل عن عشرة أسابيع قبل الوضع وبعده

ن تتمتع المرأة بساعة راحة خالل أأما بخصوص فترة الراحة بهدف الرضاعة فقد جرت العادة ب

ل النساء ن تكون مدفوعة األجر وبالنسبة للعمل الليلي فقد منع تشغيأو, العام األول بعد الوضع

  .واألطفال في ساعات الليل

وتماشياً مع قانون العمل فقد اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل قراراً خاصاً بخصوص 

  . وما زال ساري المفعول1976استخدام النساء في الليل لسنة 

  

  إجازة األمومة في القانون األردني 3.5.1

 على استخدام النساء في المؤسسات 1960 لسنة) 21(من قانون العمل رقم ) 50(تنص المادة 

  :المنتظمة قبل الوالدة وبعدها 



86 
 

يحق للمرأة المستخدمة في مؤسسة منتظمة أن تترك عملها خالل األسابيع الثالثة السابقة  -1

 .للتاريخ المتوقع للوالدة 

 للوالدة مرأة بالعمل في مؤسسة منتظمة خالل األسابيع الثالثة التالية مباشرة للال يجوز السماح  -2

  :الحق في الحصول على منحة األمومة وااللتزام بها ) 51(المادة 

يحق لكل امرأة مستخدمة في مؤسسة منتظمة الحصول على منحة األمومة مدة اإلجازة " 

المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفع أجرتها عن المدة ويشترط في 

ذلك أن تكون المرأة قد عملت في المؤسسة المنتظمة لدى صاحب العمل الذي تطالبه بمنحة األمومة 

  " .يوماً خالل اإلثني عشر شهراً السابقة مباشرة للتاريخ المتوقع للوالدة ) 180( تقل عن مدة ال

  مقدار منحة األمومة) 52(المادة 

جر أنصف معدل , يجب أن يساوي مقدار منحة األمومة الواجب دفعه بمقتضى المادة السابقة " 

مي مجموع األجور التي كسبتها تلك العاملة عن كل يوم من أيام اإلجازة ويساوي معدل األجر اليو

  " .يوماً) 90(العاملة خالل األشهر الثالث السابقة لبدء اإلجازة مقسوماً على 

  :شروط استحقاق إجازة األمومة 

أن إجازة األمومة مقصورة على عامالت المؤسسات المنتظمة أي المؤسسات التي يعمل بها  -1

 .أكثر من خمسة عمال

 .ال بتقرير من الطبيب الذي يعينه صاحب العملال تمنح إجازة األمومة إ -2

   مدة إجازة األمومة3.5.2

 على أن مدة إجازة األمومة هي ستة 1960لسنة ) 21(من قانون العمل رقم ) 50(يتبين من المادة 

  .أسابيع وال يسمح للعاملة بأي حال أن تعود للعمل قبل مرور ثالثة أسابيع من تاريخ الوالدة 
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  .ستقلة عن اإلجازة السنوية إجازة األمومة م

وتحسب أيام العطلة األسبوعية وأيام األعياد الدينية والعطل الرسمية من مدة اإلجازة إذا وقعت 

  .ضمنها 
  

  جر إجازة األمومة أ 3.5.3

من قانون العمل أن تكون العاملة قد قضت اثني عشر شهراً في الخدمة وعملت ) 51(تشترط المادة 

  . يوما180مدة ال تقل عن " فعلياً" خاللها عمال 

بنصف األجر ينطبق على العاملة التي تتقاضى أجرها على ) 52(أما مقدار األجر فتحدده المادة 

  .أساس زمني بالقطعة

  .وتستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة إذا تركت العمل بسبب الزواج

ك العمل بسبب الزواج في وترك للمحاكم ذات االختصاص تفسير القانون واعتبرت المحاكم أن تر

  .أي وقت تشاء بعد عقد النكاح 

وبعد اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أعطيت صالحيات للمجلس التشريعي 

وقدم للمجلس , بتعديل أو سن قوانين جديدة ال تتعارض مع اتفاقيات أوسلو  في المرحلة االنتقالية 

ولم يتم حتى اآلن إصداره وشمل هذا القانون , مراجعة والمداولة مشروع قانون عمل ما زال قيد ال

  :وبما يختص بعمل النساء فقد تضمن القانون , العديد من التعديالت على قانون العمل األردني

 أو الشاقة أو الضارة بالصحة على أن تحدد هذه حظر تشغيل النساء في األعمال الخطرة -1

كون هذا المشروع قد حذا حذو الدول العربية في حظر تشغيل وبهذا ي, األعمال بقرار من الوزير

وحتى يتم سن القانون من قبل المجلس التشريعي , النساء إال في األماكن التي لم يشملها الحظر
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للسلطة الفلسطينية فإن الوزير لم يحدد تلك األعمال كما لم يتم تحديد الوزير المختص فيما إذا كان 

 .ؤون االجتماعيةوزير العمل أو وزير الش

  .كذلك فان على صاحب العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل نظام تشغيل النساء

كما حذا مشروع القانون الفلسطيني حذو القوانين العربية وحظر عمل النساء ليالً ولكن لم  -2

ديوان (يحدد ساعات الليل وترك تحديد ذلك لعملية التفسير من خالل السلطة التنفيذية والقضائية 

وترك تحديد األعمال التي يجوز للمرأة العمل فيها للوزير أيضا ) تفسير القوانين والمحاكم المختصة

والتي لم تحدد بعد وخالل فترة االحتالل عملت المرأة الفلسطينية في العديد من األعمال الليلية 

سرائيلي الذي يبيح وخاصة قبل فرض اإلغالق على الضفة الغربية وقطاع غزة عمالً بالقانون اإل

إال أنها أعطت , للعمل الليلي للمرأة فيما عدا األعمال الضارة والخطرة والمحددة على سبيل الحصر

 .الحق للمرأة نفسها برفض العمل الليلي ألسباب عائلية

منع مشروع القانون تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية أثناء فترة الحمل  : إجازة الوالدة -3

كما منحها الحق في إجازة مرضية بدون اجر بسبب المرض الناجم , من الوضعوبعد ستة أشهر 

أما , وال تحسم من اإلجازة المرضية العادية , عن الحمل والوضع بح أقصى مدة ثالث شهور

إجازة الوالدة فقد حددت بعشرة أسابيع مدفوعة األجر على أن ال تقل مدة اإلجازة بعد الوضع عن 

 فصلها أثناء فترة الحمل أو خالل إجازة الوضع أو أثناء اإلجازة المرضية وال يجوز, ستة أسابيع

 .بسبب الحمل أو الوضع

ولحين ,  يوما180ًواشترط لحصول المرأة على إجازة الوالدة أن تكون قد عملت فترة ال تقل عن 

جازة صدور قانون الضمان االجتماعي يتحمل صاحب العمل ثلثي األعباء الحالية المترتبة على إ

  .الوضع 
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 تميز مشروع العمل الفلسطيني عن القوانين العربية بهذا الخصوص بحيث :دور الحضانة -4

حيث أن معظم المؤسسات , لم يحدد عدد العامالت في المؤسسة الواحدة لتوفير دار للحضانة

والمنشآت والمشاغل الفلسطينية صغيرة الحجم وترك ذلك لتعاون المؤسسات ذات العالقة إلنشاء 

 .دار حضانة أو تنظيم العالقة مع دور الحضانة القائمة لرعاية أطفال العامالت

 تطبيق ذلك إللزام أصحاب العمل بالتعاون لكان قد امتاز بشكل ايجابي عن آليةولو فرض القانون 

  .التشريعات العمالية العربية 
  

   فترة الرضاعة وإجازة رعاية األطفال 3.5.4

 العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة يومياً لمدة ستة شهور بعد الوالدة ابتداء منح مشروع القانون للمرأة

كما أن للمرأة الحق في إجازة دون , وتحسب من ساعات العمل اليومي, من تاريخ عودتها للعمل

جر لرعاية طفلها لمدة ال تتجاوز السنة في المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من خمسين عامالً أ

  ) .1997 وفريد قواس ، ةمحمد أبو حارثي(  العمل باالتفاق مع صاحب
  

  مقارنة مع المعايير الدولية  3.6

نحن نعلم أن المواثيق الدولية هي معايير دنيا تم االتفاق عليها بين الدول لتتناسب مع ظروف الدور 

 أخذت وقد تميزت االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بأنها قد, الموقعة عليها 

بعين االعتبار وجهة نظر الحكومات والعمال وأصحاب العمل حيث التمثيل الثالثي المتساوي في 

  .الوصول إلى أية معايير دولية 

وعلى الرغم من أن معظم تلك االتفاقيات قد شرعت في السنوات األولى لتأسيس منظمة العمل 

فوق ما كفلته المواثيق العربية والقوانين الدولية إال أنها عبرت عن حقوق العمال والنساء بمستوى ي

وقد أصدرت منظمة العمل عدة توصيات غير ملزمة لتساعد الدول , الوطنية في الدول العربية 
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على االرتقاء بهذه الحقوق ولتتناسب مع التطور الطبيعي للبشرية ولتعدل تشريعاتها الوطنية بما 

  .يتناسب مع التزاماتها الدولية 

ه الدراسة إلى الحقوق التالية والتي نصت عليها االتفاقيات الصادرة عن منظمة وسنتعرض في هذ

  :العمل الدولية والتوصيات ذات العالقة

 .إجازة األمومة واألعمال الخطرة أو الضارة  -1

 .فترة الرضاعة -2

 .العمل الليلي -3

 

  اتفاقية تشغيل المرأة قبل وبعد الوالدة 3.6.1

وقد عرفت األعمال  ( 1952 لعام 103ي اتفاقية رقم  والمعدلة ف13/6/1921الصادرة في 

وقد عرفت النساء العامالت بكل أنثى بغض " الخطرة والضارة والتي ال يجوز تشغيل النساء فيها 

حيث حددت هذه االتفاقية إجازة الوضع والتي ال " النظر عن السن أو الجنسية أو الحالة االجتماعية 

ل الستة أسابيع الالحقة للوالدة وقبل ستة أسابيع من الوضع يجوز تشغيل المرأة فيها وذلك خال

وان ال يجوز فصلها من العمل إال بعد استنفاذ فترة اإلجازة المرضية المتعلقة بالحمل , بشهادة طبية 

 .أو الوضع حسب ما يحدده القانون الوطني

لمنزلي والتي كانت قد وفي التعديل شملت االتفاقية جميع النساء العامالت في الزراعة والعمل ا

كما أجريت تعديالت على حقوق المرأة إلجازة الوالدة , استثنتها العديد من التشريعات العربية 

بحيث تتضمن مصاريف الرعاية الطبية ومنحة الوالدة وترك  تحديدها للقوانين المحلية لتتناسب مع 

,  كامالً خالل فترة اإلجازة وقد جاء في التوصيات تفاصيل خاصة بدفع األجر, مستوى المعيشة 

إضافة إلى الحقوق األخرى  التي منها ما يتصل بعملية الفصل بحيث ال يحق لصاحب العمل فصل 



91 
 

المرأة العاملة من لحظة إبرازها شهادة طبية تثبت الحمل حتى بعد مرور شهر على فترة إجازة 

في بعض األعمال الشاقة كما منعت تشغيل الحوامل والمرضعات ليالً أو تشغيلهن , األمومة

  .والخطرة
  

 الرضاعة 3.6.2

منحت االتفاقيات الدولية للمرأة فترة رضاعة من فترة أو فترتين يومياً حسب طبيعة العمل بحيث ال 

  .تقل عن ساعة ونصف
  

 العمل الليلي3.6.3 

اشرة ليالً  الخاصة بتشغيل النساء أثناء الليل ساعات الليل من الع1920 لعام 41حددت اتفاقية رقم 

وذلك في الوظائف واألعمال , حتى الخامسة صباحاً أي بإحدى عشرة ساعة متواصلة أثناء الليل

وتركت للدول , والمضرة بالصحة,التي حددتها االتفاقية والتي تعتبر من األعمال الشاقة أو الخطرة

 حسب الظروف أن تحدد االستثناءات لذلك الخطر واألعمال التي يمكن للمرأة العمل بها ليالً

  .والشروط المحددة

وقد سمحت بتخفيض ساعات العمل , 41 باتفاقية رقم 1934وقد تم مراجعة تلك االتفاقيات عام 

, على أن يتم تعويضها في النهار, الليلي للدول في حالة الضرورة أو بسبب طبيعة مناخ البلد

ى شروط العمل الليلي للمرأة  والتي عدلت عل89 باتفاقية رقم 1948وعدلت للمرة الثانية عام 

 أو إدارية أو تقنية وفي المجال مسئولةالعاملة في مجال الصناعة واستثنت العامالت في مراكز 

كما سمحت للدول بتجميد الحظر بعد التشاور مع العمال والمنظمات , الصحي والخدمة االجتماعية

  . العمل الدولية العمالية المعنية على أن يتم إبالغ الدائرة المختصة بمنظمة
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مما سبق  نجد أن معظم الدول العربية قد تأثرت عند سنها لقوانين العمل بالتشريعات األجنبية مثل 

الفرنسية واالنجليزية كما تأثرت بعضها ببعض خاصة بين مصر وسوريا من جهة مثل قانون 

ن العمل  وبين مصر والعراق حيث استوحت العراق قانو1959 لسنة 91العمل الموحد رقم 

 وبين مصر والكويت التي استعانت بخبراء مصريين في سن قانون العمل 1959المصري لسنة 

  .وقد تأثر بالقانون الكويتي بعد ذلك كل من أبو ظبي وقطر ودبي وغيرها, 1959

وقد جرت تعديالت عديدة على قوانين العمل العربية حتى يومنا هذا ومنها سن عدة قوانين لتحل 

 القديم مثل القانون األردني والذي عدل عدة مرات ولكن أعيد العمل بالقانون األصلي محل القانون

   .1960لعام 

وبما يختص بعمل المرأة في قوانين العمل العربية نجد أن التعديالت التي طرأت عليه بوضعه 

حياة الحالي لم ترتق بحقوق المرأة ولم تواكب التطور االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي وال

وكذلك في نظرتها للمرأة لم تراع حقوقها بالكامل لتتناسب مع المواثيق الدولية والتي , العصرية

وعلى الرغم من أن جميع التشريعات العربية قد نصت على , صادقت عليها جميع الدول العربية 

زالة الغموض في عدم التمييز بين الرجل والمرأة إال أن القوانين العربية بحاجة إلى إعادة دراسة إل

وان يعاد دراسة الظروف االجتماعية واالقتصادية , صياغة النص ولسد الثغرات في التشريع 

لالرتقاء بحقوق العمال من كال الجنسين والتركيز على قوانين عمل خاصة بالنساء العامالت تراعي 

  ) .1997محمد أبو حارثية وفريد قواس ، ( المساواة والحماية والتمييز االيجابي 

  

   الصحة النفسية 3.7

 محاوال - اإلنساني الفكر نمو مراحل عبر - وال يزال الخليقة بدء منذ جهده قصارى اإلنسان يبذل

 من عليها يطرأ ما واستجالء ، هافكن على للوقوف شتى وأساليب بطرق شخصيته ومعرفة نفسه فهم
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 والكشف ، ... وقلق ينةوسك ، وأمن وخوف ، واعتالل وصحة ، وحزن فرح من مختلفة أحوال

 وكفاءة مقدرة أكثر يجعله بما وتوجيهها عليها للسيطرة وتوطئة وإمكانات طاقات من به تتمتع عما

 ومواقف متغيرات من حياته على يستجد وما ، وصعوبات مشكالت من له يتعرض ما مواجهة في

  . ادةوالسع واإلشباع والرضا باالستقرار شعورا أكثر ويجعله ، مختلفة وضغوط

يكن اإلنسان بحاجة إلى فهم نفسه أكثر مما هو عليه اآلن ، نظراً لما يتعرض له من صراع ولم 

نتيجة الفجوة العميقة بين تقدم مادي ، يسير بخطى سريعة إضافة إلى تقدم علمي وتكنولوجي 

ة أوصله إلى أجواز الفضاء من جانب ، وتقدم يسير بخطى حثيثة فيما يتعلق بالجوانب القيمي

ولقد اتسعت معارف اإلنسان المادية ، وازدادت سيطرته . والروحية واألخالقية من جانب آخر 

إال أنها تحمل في طياتها . "على الظواهر الطبيعية تزايداً ملحوظاً وحقق انجازات حضارية فذة 

لتالي الكثير أيضاً الكثير من اآلالم والمتاعب النفسية ، والكثير من مقومات التدمير والتخريب ، وبا

من الشقاء اإلنساني ، وهذا يستلزم بناًء للشخصية أقدر على مواجهة ضغوط هذا العصر ومتطلباته 

  ) .65 : 1982طلعت منصور ، " (، وأكثر استجابة لمقومات التقدم واالرتقاء

  كما ,وفضالً عن ذلك فقد ازدادت درجة تعقد الحياة المعاصرة ، وارتفعت مستويات طموح اإلنسان             

ازدادت الضغوط الحضارية والثقافية الناجمة عن التغيرات العلمية المتتابعـة ، وتفـشي الـصراع     

والتطاحن إلى الحد الذي كاد عنده اإلنسان أن يفقد توازنه ، ويجعله نهبا للخـوف مـن الـضياع                   

 في  وكأن ما سعى اإلنسان إلى انجازه بهدف السيطرة والتحكم في العالم من حوله يحمل             . والدمار  

طياته نذيراً باغترابه وضياعه أو فنائه ما لم يحقق التوازن المنشود في معرفته ، ويـصبح أكثـر                  

ولقد أدى كل ذلك إلى تفاقم العديد مـن          .استبصاراً بذاته وأفعاله ، وتحكماً فيما أبدعه من منجزات          

 بغيره من األفراد،    بدورها على عالقات الفرد    المشكالت السلوكية واالضطرابات النفسية التي أثرت     

وعلى مستوى توافقه الشخصي واالجتماعي في المجاالت المختلفة داخل نطاق األسرة والمدرسـة             
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يبدأ بالتفكير في نفسه عندما يـدرك أن قدرتـه          " وهكذا فإننا نجد اإلنسان      .والعمل والمجتمع بأسره  

ود وأمن ، وعندما يشعر بحدة      على التوافق قد انعدمت ، وأن عالقته بالبيئة المحيطة لم تعد عالقة             

القصور وانعدام التكافؤ بينه والعالم المادي واالجتماعي الذي يعيش فيه ، وعندما يـشعر بالعزلـة                

والفرقة بينه واآلخرين ؛ عندئذ يرتد إلى نفسه وتتجسم في أوهامه نقائصه ويشعر بحاجة ملحة إلى                

 ,سيد عبد الحميد مرسي وفاروق عبـد الـسالم        " (أن يختبر ذاته ويحاسبها ويحاول جاهدا أن يتفهمها         

ويبدو أن ذلك يتطلب بالدرجة األولى إعداد الوسائل العلميـة التشخيـصية الالزمـة               ).8: 1984

لمساعدة اإلنسان في الكشف عما يعانيه من مشكالت واضطرابات منذ بدايات ظهورهـا ، حتـى                

قوة والصحة في نفـسه ، فيحـاول        يتسنى مواجهتها والتغلب عليها ، فضال عن تشخيص مواطن ال         

وبالتالي فان إعداد مقياس لقياس جوانب الصحة النفسية لدى الفرد يعتبر علـى             . تدعيمها وتنميتها   

  .قدر كبير من األهمية في هذا الصدد ، وهو موضوع الدراسة الحالية 
  

   مفهوم الصحة النفسية 3.7.1

سبي بطبيعته ، وهو متغير بتغير ما يجد علينا من مفهوم ثقافي ون" يتميز مفهوم الصحة النفسية بأنه 

معلومات عن الحياة ، وما ينبغي أن تكون عليه ، كما أنه بتغير بما نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا ، 

 ويؤكد أحمد عبد ) .25 : 1976عبد السالم عبد الغفار ، (" وما نحب أن نصل إليه في حياتنا 

ندما يشير إلى أن الصحة النفسية حالة دائمة نسبيا فهي هذه المعاني ع) 34-28 : 1991(الخالق 

الً تتحقق ، وإنما هي حالة ديناميكية متحركة ونسبية تتغير من   تتحقق أوإماليست استاتيكية ثابتة 

فرد إلى أخر ، ولدى الفرد ذاته من وقت إلى آخر ، كما تختلف معاييرها تبعاً لمراحل النمو التي 

  . ر تبعا لتغير الزمان وتغير المجتمعات يمر بها الفرد ، وتتغي
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وهناك من الباحثين من عرف الصحة النفسية في ضوء عملية التوافق ، بل وصل األمر ببعضهم 

إلى استخدام المصطلحين كمترادفين ، وهم بذلك يعرفون الصحة النفسية في ضوء حسن توافق 

حمد عزت راجح أوقد أوضح . ومع بيئته الفرد ، وتحقيقه االتزان واالنسجام في عالقته مع نفسه ، 

 أو التوافق يتضمن مقدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا أن) 1983(

فان .  صراعا نفسيا ، تغييرا يتناسب وهذه الظروف الجديدة أو خلقية أو اجتماعية أومشكلة مادية 

  . معتدل الصحة النفسية أونه سيء التوافق أيئته قيل  ب وبين عجز الفرد على إقامة هذا التواؤم بينه

 أو الصحة النفسية هي التوافق التام أنمن ) 1975( عبد العزيز القوصي إليهويؤكد ذلك ما ذهب 

التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع المقدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ 

 خلو المرء ,ويقصد بالتوافق التام. حساس االيجابي بالسعادة والكفاية عادة على اإلنسان ، ومع اإل

من النزاع الداخلي وما يترتب عليه من توتر نفسي وتردد ، ومقدرته على حسم هذا النزاع حال 

كما يؤكد أن من أركان الصحة النفسية نجاح الفرد في تكيفه مع ظروف بيئته االجتماعية . وقوعه 

ومن االعتبارات اإلنسانية واالجتماعية التي يركز عليها . تحقيق حاجات اإلنسان والمادية وغايتها 

 الصحة النفسية ليست هي ما يترتب عليه الشعور بالكفاية والسعادة الفردية فقط دون أنالقوصي 

 يؤدي إلى تحقيق األهداف أن العكس ، فتحقيق األهداف الفردية يجب أواعتبار لصالح المجتمع 

  ) . 10-6 : 1975عبد العزيز القوصي ، . ( ة في الوقت ذاته االجتماعي

 مع بعض جوانب – السيما من حيث إشارته للعالقة بين الفرد وبيته –كما يتفق تعريف القوصي 

تعريفات أخرى أجملت معني الصحة النفسية في مقدرة الفرد على النجاح في أداء وظيفته في الحياة 

ه ، والفرص المتاحة له في إطار بيئته االجتماعية واالقتصادية من خالل إمكاناته واستعدادات

)Ringness 1963( .  
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أن مظاهر الصحة النفسية هي المظاهر التي تتخذها عالقة الفرد ) 1979(كما رأى صالح مخيمر 

وتتمثل من ناحية الدينامية في اتسام الشخصية بالوحدة الكلية ، . في تناغمها مع البيئة 

 ، والفهم الواقعي إلمكانات الذات وحدودها ، وخفض التوترات ، والشعور باضطراد واالستمرارية

كما تتمثل تلك المظاهر من ناحية الوظيفية في القدرة . التقدم نحو أهداف المستقبل تحقيقاً للذات 

على مواجهة المواقف المختلفة ، وخفض التوترات أو على األقل التسامح تجاهها ، والقدرة على 

. يق الذات ، وعلى المشاركة في الحياة االجتماعية ، والحصول على تقدير اآلخرين وحبهم تحق

 بوصفه نموذجا  Integrative Adjustmentعن التكيف المتكامل ) Shoben(وتحدث شوبن 

 المظاهر التي تعبر عن هذا التكيف من بينها المقدرة على أوللسواء ، وحدد عددا من الصفات 

الشعور بالمسئولية الشخصية ، والمسئولية االجتماعية واالهتمام بالقيم المختلفة ضبط النفس ، و

 الفرد الذي يتمتع بصحة نفسية سليمة هو الفرد الذي تعلم أنوبين شوبن . خاصة القيم الديمقراطية 

أرجاء إشباع حاجاته في كثير من المواقف مفضال نتائج بعيدة المدى عن ذلك اإلشباع الفوري ، 

 انه يتمتع بقدر مناسب من ضبط النفس ، كما يدرك الدوافع المختلفة لسلوكه سواء ما يدفعه وأي

ويختار السلوك الذي يتفق مع .  ما يدفعه إلى الخروج عن الجماعة أمإلى االنصياع االجتماعي ، 

خرين قيمه ومعاييره ، ويتحمل مسئولية أعماله دون اللجوء إلى الحيل الدفاعية ، ويدرك حاجات اآل

  ) .21-20 : 1976عبد السالم عبد الغفار ، (ويحترمها  

  

وهكذا تبين لنا أن هذه المظاهر الدالة على التوافق تتفق إلى حد كبير مع تلك المظاهر المحددة 

 والتي أوردها الباحثون – من حيث هي حالة يتمتع بها الفرد وتنعكس في سلوكه –للصحة النفسية 

  . اآلخرون 
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واعتمد . باحثون آخرون مصطلح الشخصية السوية مرادفاً لمفهوم الصحة النفسية وقد استخدم 

الباحثون في التمييز بين السواء وغير السواء معايير وأساليب متعددة ذاتية ، وإحصائية ، 

كما .  نفسية ، وقيمية ، وطبيعية ، ثقافية ، نمائية –واجتماعية ، ومثالية ، ومرضية ، وطبية 

لمعايير تبعا لمجاالت االهتمام والتخصص والمناحي النظرية التي ينتمي إليها الباحثون اختلفت هذه ا

 السوية التامة هي مفهوم نظري مثالي ، أنغلب الباحثين أإال انه من األمور التي تالقي اتفاقا بين 

نه من الصعب وضع حدود أن خصائص الشخصية السوية ال تحقق كاملة بصورة مطلقة ، كما أو

ذلك أن السوية ، والصحة النفسية من المفاهيم النسبية . عة بين الشخص السوي وغير السوي قاط

إذ يرى . التي يجب أن تفهم في إطار عالقتها بالوسط االجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه الفرد 

أن من أهم العوامل في تقرير الصحة النفسية للفرد القيم االجتماعية ) Smith , 1959(سميث 

  .طبيعة الحضارة الثقافية التي يعيش فيها و

  

وقد توصل المتخصصون في مجال الشخصية من دراساتهم ألشخاص من الجنسين ممن ينتمون 

إلى مستويات عمرية واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة إلى عدد من الصفات المميزة لمالمح 

في تقبل ) 104-81 : 1982(ر الشخصية السوية الممتعة بالصحة النفسية لخصها طلعت منصو

، التوافق )  عدم وجود معوقات خارجية وداخلية– التوقعات الخارجية –فهم الذات (الذات 

الشخصي واالجتماعي ، الواقعية ، تقبل الواقع ، والتوجه في الحياة وفقا لفلسفة غنية بالمعاني ، 

 مقاومة الغواية –توجيه األوامر إلى الذات  –الفعالية الداخلية (االستقاللية والتوجه الذاتي ، االدراة 

المسئولية ، التوجه خارج الذات ، النضج االنفعالي ، تحقيق الذات ، االستمرار في النمو ) واإلغراء

  .الشخصي
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ومن ناحية أخرى فقد حدد بعض الباحثين عددا آخر من المؤشرات الدالة على عدم السواء أو 

مشاعر (والنفسي ) التعب واإلنهاك(ور بعدم االرتياح الجسمي اعتالل الصحة النفسية منها ؛ الشع

، واالنحراف عن المستويات السلوكية االجتماعية المقبولة ) القلق وعدم السعادة ومظاهر االكتئاب

، وعدم الكفاءة من حيث استخدام الفرد ) كالمخاوف والهالوس والجناح وتوهم المرض واإلدمان(

  ) . buss,1966(انات ما يتمتع به من طاقات وإمك

  : هذه المؤشرات إلى ما يلي ) 1991(حمد عبد الخالق أكما صنف 

 ) .اإلدراك والتفكير والذاكرة(اضطراب العمليات المعرفية   .أ 

 .اضطراب االنفعال   .ب 

 .اضطراب اإلدارة   .ج 

 .اضطراب السلوك   .د 

 .انحرافات السلوك   .ه 

 

 وعدم تحمل اإلحباط ، ومشاعر األلم باإلضافة إلى القصور االجتماعي ، وقصور التحكم الذاتي ،

  .الذاتي أو الضيق ، وعدم تناسب السلوك مع الموقف الفعلي 

  

وهكذا فانه يمكن الخروج من المناقشة السابقة بالتعريف اإلجرائي التالي للصحة النفسية الذي يتبناه 

فرد ببعض الباحثان في إعداد المقياس الحالي ، حيث تعرف الصحة النفسية في ضوء تمتع ال

وكذلك ) اجتماعية أو مادية(الخصائص االيجابية التي تساعد على حسن توافقه مع نفسه ومع بيئته 

 ويمكن إجمال هذه ,تحرره من تلك الصفات السلبية أو األعراض المرضية التي تعوق هذا التوافق

  : الخصائص والصفات فيما يلي 



99 
 

 : الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس  .1
 

ن لديه من اإلمكانات ما يجعله قادراً على العطاء وعلى مواجهة أالفرد بقيمته ، ويعني إحساس 

باإلضافة إلى مقدرته على حسم . الصعاب والتحديات والتغلب عليها دون اعتماد على اآلخرين 

  .المسائل واتخاذ القرارات في حينها ، وعدم الحساسية للنقد 

 :المقدرة على التفاعل االجتماعي  .2

 

ها مقدرة الفرد على عقد الصداقات وتبادل الزيارات وتكوين عالقات إنسانية مشبعة قوامها يقصد ب

الثقة واالحترام والود والتالف مع اآلخرين ، ومقدرته على اإلسهام بدور ايجابي في المناسبات 

  .واألنشطة والحياة االجتماعية عموما 

 :النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس  .3

 

مقدرة على مواجهة الصراعات النفسية والسيطرة على االنفعاالت والتعبير عنها بصورة يعني ال

مناسبة ومقبولة اجتماعيا ، كما يعني ثبات االستجابات االنفعالية للفرد واستقرارها إزاء المواقف 

  .المتشابهة ، وعدم االستسالم للقلق والتوتر وأحالم اليقظة 
  

  :إلمكانات في أعمال مشبعة المقدرة على توظيف الطاقات وا .4

عمال         أيعني سعي الفرد إلى تحقيق ما لديه من طاقات ، واالستفادة مما لديه من إمكانات في 

مثمرة ال تتعارض مع مصالح اآلخرين وتشعر بالرضا واإلشباع ، بما يستلزمه ذلك من إقبال  على 

ومثابرة ، وإتقان للعمل وشغل وقت الفراغ الحياة بحيوية ونشاط ، واالعتماد على النفس ، وتخطيط 

  . بصورة مفيدة 
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  :التحرر من األعراض العصابية  .5

ويعني خلو المرء من األنماط السلوكية الشاذة المصاحبة لالضطرابات واألمراض النفسية والعقليـة   

اة معهم  ، وانتقاء كل ما يعوق مشاركته في الحياة االجتماعية ، ويحد من تفاعله مع اآلخرين والحي               

  .بشكل عادي 

  

  : البعد اإلنساني والقيمي  .6

يقصد به تبني المرء إلطار قيمي يهتدي به ويوجه سلوكه ، يراعي فيه مشاعر اآلخرين ويحتـرم                 

مصالحهم وحقوقهم ، ويلتزم من خالله بالقيم األخالقية الواجبة في العالقـات المتبادلـة كالوفـاء                

  .والصدق واألمانة والمساندة 

  

  : ذات وأوجه القصور العضوية تقبل ال .7

بمعنى تقبل الفرد لذاته كما هي على حقيقتها ورضاؤه عنها بما يشتمل عليـه ، وعـدم النفـور أو                    

الخجل مما تنطوي عليه من معوقات جسمية ، واستغالل ما يتمتع به من إمكانات والعمـل علـى                  

  .تنميتها إلى أقصى مستوى يمكنها الوصول إليه 

يقصد بالصحة النفسية مدى السعادة والرضا اللذان تشعر بهما  المرأة العاملة  في              وفي هذه الدراسة    

مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك اعتمادا على التوازن بين المشاعر االيجابية والسلبية في الخبرات              

الثقة بـالنفس ، التفـاؤل ،       : المحيطة بها داخل المؤسسات ، و هي تشمل خمسة أبعاد رئيسية هي             

  ) .2000عادل عبد اهللا محمد ، (القة والتفاعل مع اآلخرين ، الفاعلية ووضع التفكير ، البشاشة الع

  . بالعالمة التي تحصل عيها المرأة العاملة على المقياس الخاص بذلك قاس إجرائياًوت
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    مفهوم المجتمع المدني3.8

ع فيه البعض من مفهوم المعنى الواسع؛ ففي الوقت الذي يوس: يوجد معنيين للمجتمع المدني

المجتمع المدني ليشمل كل صور المؤسسات التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة والنظام اإلقليمي 

أحمد (في المجتمع من ناحية والدية ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى 

من خالل رابطة بمؤسسات الدولة و, إذ أن محاولة فهم المجتمع المدني بهذه الكيفية ) 2001, زايد

والتي , تلك التي أكدت على الترادف بين المجتمع وتأسيس الدولة, هي محاولة لها جذور فلسفية 

نجد آخرين ) 2001, محمد عودة وثروت اسحق (وروسو " وهيجل" تمثلت في أعمال لوك 

ر الحكومية التي تنشأ يتناولون المفهوم بالمعنى الضيق؛ بحيث يشير إلى التنظيمات الحديثة غي

األمر الذي يؤكد على أن ) 2001, أحمد زايد(أو المبادئ المشتركة ألعضائها , لخدمة المصالح 

هذه الرؤية تعكس إلى حد كبير طبيعة التأثر بالتطورات الحديثة للفكر الغربي الخاص بالمجتمع 

نظمات المستقلة عن الدولة قدرتها والتي فيها أكدت الم, المدني وبالذات بعد سقوط االتحاد السوفيتي 

على القيام بادوار مماثلة و بل متميزة من خلق مجتمع بديل عن الدولة متمثالً في المؤسسات 

  .الخ ... والمنظمات التطوعية كالمنظمات والمؤسسات والجمعيات واالتحادات والنقابات 

مات األهلية إذ أنه ال يمكن بأي حال وتؤكد الباحثة على أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الدولة والمنظ

من األحوال أن تقوم للمنظمات التطوعية األهلية قائمة بمعزل عن الدولة التي تكسبها شرعية 

معنى هذا أن المنظمات , والحقوق والواجبات , التواجد من خالل األطر الشرعية الخاصة بالقانون 

تنشأ من فراغ ولكن تنشأ من خالل مظلة األهلية وغيرها من صور وأشكال المجتمع المدني ال 

وهي في النهاية تقف إلى جوارها كشريك , أو عملت لغير صالحها, وان اختلفت معها , الدولة 

  .أو ما قدمته منقوصاً , قوي يتعاون معها لسد ما عجزت عن تقديمه
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كة من خالل إذا المجتمع المدني هو األجزاء المنظمة من المجتمع العام إلدارة شئونه بالمشار

مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين المجتمع والدولة لتحقيق مصالح "

ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع , أفرادها 

   ) .1994 ، إبراهيمسعد الدين " ( واالختالف

نه إجماع أن تحديد مفهوم المجتمع المدني يجب أن يفهم على أول بيمكن الق, واستناد لما تقدم

والتي تنتظم داخل نظام الدولة الحديثة التي , العالقات التي تقوم على االختيار والحرية والطواعية 

وإنما , وهذا النمط من العالقات ال يحقق استقالال مطلقاً عن الدولة , تمنح هذه العالقات شرعيتها 

معنى هذا أن المجتمع المدني يلعب دور الوسيط بين ) 2001, احمد زايد( ال نسبياً  هو استقال

  .وبين الدولة واألفراد من ناحية أخرى , الدولة والقطاع الخاص من ناحية 

واتحادات , كما أن هناك إجماع بين الباحثين على أن المجتمع المدني يتكون من جماعات مهنية 

ومنظمات , ونوادي وحركات اجتماعية ومنظمات قاعدية شعبية , مية ومنظمات غير حكو, عمالية 

تغيرات في البيئة " وصحافة حرة مستقلة يمكن أن يؤدي تطويرها إلى , ومنظمات دينية , شعبية 

األمر الذي يحدث تغيراً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً بوصفها ) . 1997, دارم البصام" (االجتماعية 

 عملية التغيير االجتماعي والسياسي والثقافي من خالل حركات احتجاجية الفاعل السياسي في

بهدف الحفاظ على , ) larry-diamond,1994(كما أنها واسعة النطاق , متكررة في حدوثها 

   ) .1997, مصطفى السعيد" (ثقافة بناء المؤسسات " حقوق اإلنسان وهو مضمون 

 حول مفهوم المجتمع المدني وخاصة أن االتجاه الغالب وعلى الصعيد العربي؛ احتدم النقاش والجدل

وبالذات القوميين ال يقبل هذا المفهوم من منطلق أن المجتمعات العربية في أمس , لدى البعض

السعي " وأن الحديث عن المجتمع المدني ال يعني سوى , الحاجة إلى الدولة عن المجتمع المدني 

أما ) 1992, حسام عيسى(ركة التحرر القومي العربي ومنجزات ح, لتصفية الدولة المركزية 
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فلم يرفضوا المفهوم بقدر ما انتقدوا ما يحمله من إيحاءات غربية مؤكدين في ذلك , اإلسالميون 

, سيف عبد الفتاح (على ضرورة دراسة هذا المفهوم في إطار من الفكر والممارسة اإلسالمية 

أما الليبراليون وأصحاب االتجاهات ) 1992,  كوثرانيوجيه(التي تستند على أساس ديني , ) 1992

فهم يميلون إلى تبني مفهوم المجتمع المدني في إطار النموذج الغربي مع التأكيد على , اليسارية 

إمكانيات تطويره بما يتناسب مع الظروف الخاصة بالثقافة العربية على أساس من االختيار 

, مصطفى السعيد (عه والمنافسة بين منظماته والتطوع في ظل شروط وظروف تسمح بتوسي

في إطار من اإلدارة السليمة للخالفات بين األفراد والجماعات ) .1992, برهان غليون . 1992

بكل تناقضاته وتغيراته وتطوراته ) 1994, سعد الدين إبراهيم( التي تتعايش في هذا المجتمع  

  .وتفاعالته المختلفة في الداخل والخارج

  

   Non- government Organization:مفهوم المنظمات األهلية   3.9

 يرتبط بطبيعة العالقة بين دور الدولة بمؤسساتها المختلفة ودور القطاع الخاص بأهدافه المتعددة 

 عدداً من المنظمات التي تظهر في العديد من – في النهاية –األمر الذي يكون . نحو خدمات معينة

والضمان االجتماعي والتأمين , والرعاية االجتماعية , ات االجتماعية المجاالت الخاصة بالخدم

وجميعها منظمات , الخ .. والتنمية المحلية , االجتماعي وخدمات اإلغاثة واألزمات وما إلى ذلك 

ومن , كما أنها منظمات غير هادفة للربح , تهدف لتقديم خدمات لذوي االحتياجات في المقام األول 

وإن مصطلح  , Non- Profit sector) القطاع غير الهادف للربح(مصطلح " ر أن الجدير بالذك

  هي مصطلحات غير شائعة االستخدام إال في بعض األدبيات أو Third sector) القطاع الثالث(

  ) .1994,  قنديل وسارة بن نفيسةأماني" (المحافل العلمية 



104 
 

 Theالقطاع الثالث : لق على هذا القطاع مثل وتظهر المشكلة بدءاً من المسميات العديدة التي تط

third sector  القطاع الخيري philanthropy and charitable sector  القطاع المستقل 

independent sector ,  القطاع التطوعيVoluntary sector القطاع االتحادي 

associational sector ,  القطاع المعفي من الضرائبTax Exempted sector ,  المنظمات

 -Non  المنظمات غير الحكومية   private voluntary organizationالخاصة التطوعية 

government organization  االقتصاد االجتماعي social economy ,  أو , أو القطاع األهلي

  .كما تطلق عليه في البالد العربية , المنظمات اآللية 

 يصف بشكل صادق العالقة التاريخية بين الشعب والحكومة في وتعتبر هذه التسمية إبداعا عربياً

  .المنطقة العربية 

ويذكر البعض أن كال من هذه المصطلحات يركز على جانب من جوانب الواقع الذي تمثله هذه 

  ) .1997, شهيدة الباز( المنظمات على حساب تجاهل الجوانب األخرى 

تلقاها تلك المنظمات من مصادر خيرية خاصة  يركز على التبرعات التي ت:القطاع الخيري •

 .على الرغم من أن هذه الموارد ال تمثل كل أو حتى غالبية مواردها , 

 

 يركز على الدور المهم الذي تلعبه هذه المنظمات كقوة ثالثة خارج نفوذ : القطاع المستقل •

 . السوق أيالحكومة وقطاع األعمال 

 

تعتمد مالياً بشكل أساسي على , قلة حيث نجدها في الغربومع ذلك فإن هذه المنظمات ليست مست

وفي دول العالم الثالث ؛ تعتمد مالياً بشكل أساسي على مصادرها , الحكومة وقطاع األعمال 

  : في بعض األحيان –والحكومة ومصادر التمويل األجنبية , الذاتية 
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إدارة وتسيير هذا القطاع يركز على المجهود الذي يبذله المتطوعون في : القطاع التطوعي  •

غير أن جزءاً كبيراً من نشاط هذه المنظمات  في الدول المختلفة ال يقوم به متطوعون ولكن , 

 .موظفين يتقاضون أجرا عن عملهم 

 

 يشيع استعمال هذا االصطالح في الدول النامية بشكل عام :القطاع المعفي من الضرائب  •

رغم أن هناك الكثير مما يؤكد على هذا االرتباط بال , مي ويعتمد على نفي ارتباطه بالقاع الحكو

 .التبعية 

  

 من أجل – أساسا – على الرغم من أن هذه المنظمات ال توجد :القطاع غير الربحي  •

 حين يكون – في بعض األحيان -إال أنها تحقق ربحاً, أو القائمين عليها , تحقيق ربح لمؤسسيها 

كما يحقق نشاط البعض منها أرباحا بالمعنى المعروف , اإلنفاق العائد على سنة معينة أعلى من 

 .خاصة في الغرب

وهي كلمة تشير , " القطاع األهلي " وفي غالبية األحوال ؛ يتم التعبير عن هذا القطاع بمصطلح

معانيها في اللغة العربية إلى االرتباط باألهالي أو المجتمع أو السكان ومن ثم فهي تعكس عالقة 

األمر , ل بين هذا القطاع ومنظماته من جانب ومبادرات المجتمع التطوعية من جانب أخرالتفاع

الذي يكشف عن فعالية هذا القطاع وأهميته في المجتمع بهدف الوصول بالمنظمات األهلية إلى قدر 

  .من التحول والتغير االيجابي 
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    في الوطن العربي عالقة المرأة بمنظمات المجتمع المدني  3.10

يمثل ظهور وتأسيس المنظمات األهلية في المجتمعات العربية عالمة بارزة وهامة في الفكر 

أو التنمية , ونحن نعيش اآلن مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية الفعلية , العربي التنموي 

أو التوعية الثقافية بحيث أصبحت ضرورة حتمية يفرضها الواقع  العالمي بهدف , االقتصادية 

إلى جانب أن هناك العديد , تمرارية الحياة اإلنسانية على هذا الكون الذي اتسم بصفة العمومية اس

واالكتئاب , واالنحراف والبطالة, واإلدمان والجريمة, كالتلوث والبيئة (من المشكالت المجتمعية 

مرأة في األمر الذي يؤكد أهمية ال, تقتضي مشاركة المرأة بكفاءة وفعالية ) الخ... والتطرف

المجتمع بوصفها تمثل نصف المجتمع من ناحية ثالثة باعتبار أنها تحتل مكانة المربية والمعلمة 

   ) .1994أماني قنديل ، ( األولى لكافة أفراد المجتمع 

, لقد عانى المجتمع العربي كثيراً على مدار تاريخه الطويل من االحتالل األجنبي بتدخالته المختلفة 

ورغم , ن اختلفت كما وكيفاًا إلى  ما آل إليه الوضع العربي على كافة األصعدة واألمر الذي أدى

, وتغيرات اجتماعية, ما طرأ على المجتمعات العربية من تحوالت سياسية وتطورات اقتصادية 

, واتصاالت عربية ودولية وعالمية , ومستحدثات تكنولوجية , وعمليات تنموية, ومتغيرات ثقافية 

األمر الذي يفرض عليها بذل , ا زلنا نعاني من تقلص دور المرأة في المجتمع العربيإال أننا م

   ) .2001أحمد زايد ، ( المزيد من الجهد والمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة 

وقد شهد المجتمع العربي وال يزال يشهد العديد من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

وعلى فاعلية المنظمات , وعلى أوضاع سكانها , فية التي طرأت على واقع البلدان العربية والثقا

, التعليم , كالصحة (وتراجع اإلنفاق على بعض الخدمات , األهلية من جراء ضعف التمويل

كما أدى إلى تحول السياسات االقتصادية في بعض المجتمعات ) الخ...الضمان االجتماعي, اإلسكان

األمر الذي ,  إلى ارتفاع أسعار تلك الخدماتprivatization ما يعرف بالخصخصة أي العربية
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وال شك أن التغيرات التي طرأت على , انعكس سلباً على أوضاع الفئات االجتماعية الخاصة 

الصعيد العربي أسفرت عن تواجد المجتمع المدني التي تشكل في ظروف خاصة تحددت في ارتباط 

وارتباط نمط الحداثة في المجتمع العربي  بطابع , لمدني بنمو الحداثة الغربية مفهوم المجتمع ا

خاص تمثل في آليات نقل الحداثة الغربية إلى المجتمع العربي من ناحية وأساليب استقبال الحداثة 

ة وبناءا على ذلك جاء المجتمع المدني فكراً وممارسة من خالل الصيغ الحداثي, في الثقافة التقليدية 

   ) .1992حسام عيسى ، ( والطريقة الخاصة التي تشكل بها   ,الوافدة من الغرب

 ظهور منظمات جديدة كاألحزاب - في الفترة األخيرة–ورغم أن المجتمع المدني العربي قد شهد 

إال أن تأسيس مثل هذه المنظمات غير , والنقابات واالتحادات والجمعيات والمؤسسات األهلية

ومية لم يأت بالشكل الذي حدث في المجتمع األوروبي بمعنى اإلحالل لكافة األشكال الحكومية العم

وإنما تأثرت التنظيمات األهلية العربية إلى حد كبير بالثقافة التقليدية العربية التي تعتمد , التقليدية 

الحداثي وبطريقة انتقائية للفكر , على عالقات التضامن والمساندة وأشكال الضبط الذاتي من جهة

 ذلك المعلق بعملية التأسيس –إضافة إلى التدخل التشريعي من قبل الدولي , من جهة أخرى

 من جهة –وطبيعة العالقات والتفاعالت المختلفة داخل وخارج المنظمة , وسير العمل, والنشأة 

  .ثالثة 

ن في حالة وال شك أن المنظمات األهلية العربية منذ نشأتها في القرن التاسع عشر وحتى اآل

إلى ... استجابة مستمرة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة من الفقراء والمرضى واألطفال والنساء

وظهور , وتنوع أنشطتها, زيادة حجمها , والتي من بين مظاهرها , غير ذلك في المجتمع العربي

ماعية والثقافية أنماط ومجاالت جديدة تعمل كلها جاهدة على مواجهة المشكالت االقتصادية واالجت

, المرض , الجهل, الفقر , واألمية , التي تعاني منها الكثير من بلدان المجتمع العربي كالبطالة

معنى هذا أنها تقف . إلى غير ذلك ... واالنحرافات واإلدمان , وعمالة األطفال وأطفال الشوارع 
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منى عبد الرحمن ، ( لشأن شريكاً قوياً لمساندة دور الدولة في المجتمعات العربية في هذا ا

2003. (   

ولما كانت قضية هذه الدراسة  تدور حول الجندر والمرأة والمنظمات األهلية في إطار النظام 

 إذ وال شك أن ما تعرض إليه المجتمع العربي من عوامل خارجية وأخرى داخلية انعكس –العربي 

وعلى , وعلى حجم مشاركتها , لمختلفة وعلى أدوارها ا, وعلى مكانتها ,  بدوره على وضع المرأة 

  .وفي المنظمات األهلية بصفة خاصة , فعاليتها في المجتمع بصفة عامة
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 الرابع الفصل

 األساليب

 المقدمة •

 منهج البحث •

 لبحثمجتمع ا •

  عينة البحث •

  المكان المحدد للبحث •

 االعتبارات األخالقية •

 حدود الدراسة •

 أدوات البحث •

 المعالجات اإلحصائية •

 إجراءات الدراسة •

 معيقات الدراسة •

 الخالصة •
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   المقدمة 4.1

يتناول هذا الفصل عرضاً تفصيلياً لإلطار الميداني للدراسة، فيشتمل على وصف اإلجراءات التـي              

ثة في هذه الدراسة، ويشمل ذلك المنهج البحثي المتبع والمجتمع األصلي والعينة، كمـا              اتبعتها الباح 

يشمل أدوات الدراسة وإجراءات صدقها وثباتها، وأخيراً يتناول هذا الفصل األسـاليب اإلحـصائية              

  . الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضيتها
  

   منهج البحث 4.2

اسة، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يقـوم علـى وصـف               في ضوء أهداف الدر   

الظاهرة قيد البحث من جميع جوانبها، وتحليل بنيتها، ومعرفة مجمل العالقـات والـروابط بـين                

والظـاهرة   ) 1999:83إحسان األغا ومحمود األستاذ،   (مكوناتها دون تدخل من الباحث في نتائجها        

 في هذه الدراسة هي واقع التمييز الجندري وعالقته بالصحة النفسية لـدى             المراد دراستها وتحليلها  

  . المرأة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة
  

  مجتمع البحث 4.3

. ويشتمل على جميع النساء الفلسطينيات العامالت في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظـة غـزة               

  .لة حسب إحصائيات دائرة االحصاء المركزي امرأة عام) 108(والبالغ عددهن حوالي 
  

  عينة البحث 4.4

لقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، للكشف عن واقـع التمييـز الجنـدري وعالقتـه                  

بالصحة النفسية لدى المرأة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة فتكونت العينة مـن               

سسات محلية وأجنبية تعمل في محافظة غـزة ، فـي المدينـة             موزعة على مؤ  امرأة عاملة   ) 87(
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والمخيم وفي قطاعات عمل مختلفة ، كما تم مراعاة الحالة االجتماعية للمـرأة العاملـة ومؤهلهـا                 

  .العلمي ومسماها الوظيفي 
  

  المكان المحدد للبحث 4.5

تمـع المـدني فـي      اقتصرت الباحثة في دراستها على عينة من النساء العامالت في مؤسسات المج           

  .محافظة غزة
  

   االعتبارات األخالقية 4.6

  .موافقة لجنة هلسنكي. 1

  .السرية التامة والمصداقية في المعلومات. 2

  .إرسال رسالة خطية للموافقة من مؤسسات المجتمع المدني بعمل البحث. 3

  .موافقة مؤسسات المجتمع المدني على االستجابة والتعاون مع الباحثة. 4

  

  حدود الدراسة 4.7

  2006/2007 الجامعي من العام الثاني الفصل في : الحد الزمانى

   محافظة غزة في المدنيتم اختيار  مؤسسات المجتمع : الحد المكاني

 امرأة  108 امرأة عاملة من أصل      87تم اختيار عينة من النساء العامالت مكونة من         : الحد البشرى 

  .عاملة
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   أدوات البحث 4.8

هداف الدراسة ، واإلجابة على تساؤالتها ، واختبار صحة فرضياتها، تم اسـتخدام أداتـين         لتحقيق أ 

  : هما 

 .إستبانة التمييز الجندري  .1

 .مقياس الصحة النفسية  .2

 :وهذا تفصيل لكل أداة منهما 

   التمييز الجندري  إستبانة4.8.1

تمارس ضد المرأة العاملة في     وتهدف هذه اإلستبانة إلى الوقوف على مظاهر التمييز الجندري التي           

  .مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة 

   خطوات بناء اإلستبانة 4.8.1.1

 قامت الباحثة بمراجعة ما أتيح لها من األدب الـسيكولوجي واالجتمـاعي المـرتبط بـالتمييز                 -1

   .واألنثىالجندري واألدوار االجتماعية المتعلقة بكل من الذكر 

رجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث ذات العالقة لالستفادة منهـا فـي بنـاء               قامت الباحثة بال   -2

  ) .2006( وخالد نبريص عويصةاإلستبانة مثل دراسة ساما 

  :  قامت الباحثة بتوجيه سؤال مفتوح لعينة من النساء العامالت وكان هذا السؤال هو -3 

  ي مؤسساتكم التي تعملون بها؟ما مظاهر التمييز الجندري التي تمارس ضد النساء العامالت ف

موقفا تعبر عن مظـاهر التمييـز       ) 47( ومن هذه المصادر جميعاً استطاعت الباحثة أن تجمع          -4

 أبعاد لإلسـتبانة    أربعةالجندري الممارسة ضد النساء العامالت ، واستطاعت أيضاً أن تتوصل إلى            

  :تمثل  أبعاد التمييز الجندري ، وهذه األبعاد هي

 .دارياإلالتمييز  .1
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 .التمييز المالي  .2

 .التمييز الخدماتي  .3

  .التمييز االجتماعي  .4

 وفى ضوء التعريف اإلجرائي للتمييز الجندري في مجال العمل ، قامـت الباحثـة بـصياغة                 -5

  .مجموعة من الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد اإلستبانة 

 بأسـلوب واضـح ومفهـوم ،         وبعد إعداد اإلستبانة وصياغة فقراتها وفق أبعادهـا المختلفـة          -6

ومراجعتها لغوياً ، تم عرضها على لجنة من المحكمين من أساتذة علم الـنفس وعلـم االجتمـاع                   

وذلك للتأكد من أن الفقرات توضح مـا يفيـد          ) 3الملحق  ( واللغة العربية في جامعات قطاع غزة       

  . كل بعد منها  الفقرات فيمالئمةالتعبير عن أبعاد اإلستبانة ودرجة إشباعها ، ومدى 

 بعد مراجعة التكرارات الخاصة بكل فقرة من فقرات اإلستبانة من قبل هيئة التحكيم تم استبعاد                -7

كمـا  ) 1الملحـق   (من الموافقة ، فأصبحت اإلسـتبانة       %) 80(الفقرات التي حصلت على أقل من       

  ).4.1(يصفها الجدول 

  جدول مواصفات إستبانة التمييز الجندري : 4.1جدول 

 المجموع  الفقرات   بعدال

 14  14-1  التمييز اإلداري

 10  24-15  التمييز المالي

 11  35-25  التمييز الخدماتي

 12  47-36  التمييز االجتماعي

  47  المجموع
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 وضعت طريقة لالستجابة وفق تدريج رباعي ، بحيث يجيب الفرد على كل فقرة من فقـرات                 -8 

  :اإلستبانة كما يلي

والممارسة المنخفضة  ) 3(والممارسة المتوسطة تعطى الوزن     ) 4(تعطى الوزن   الممارسة المرتفعة   

وبالتالي تتراوح درجات اإلستبانة ما     ) 1(والممارسة غير الموجودة تعطى الوزن      ) 2(تعطى الوزن   

  . درجة 188 درجة و 47بين 

يـث تـم تطبيـق       تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقنين اإلستبانة والتحقق من صدقها وثباتها ، ح            -9

  . امرأة عاملة ) 20(اإلستبانة على عينة استطالعية مكونة من 

  

   صدق اإلستبانة 4.8.1.2

  :تم التأكد من صدق اإلستبانة عن طريق 

  :صدق المحكمين   - أ

حيث تحقق ذلك أثناء بناء اإلستبانة ، عندما عرضت اإلستبانة على لجنة محكمين من أساتذة علـم                 

، حيث أخذ بما أقرته هذه      ) 1الملحق( للغة العربية في جامعات قطاع غزة       النفس وعلم االجتماع  وا    

  . اللجنة من تعديل لبعض الفقرات 

  :صدق االتساق الداخلي  -  ب

  :حيث تم إيجاد معامل االتساق الداخلي لإلستبانة من خالل 

  .حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إليه   .  أ

 , امل االرتباط بين درجة كل بعد ،  وبين المجموع الكلى لدرجات اإلسـتبانة ككـل               حساب مع  .  ب

وذلك من أجل إيجاد التجانس الداخلي لالستبيان وإليجاد هذه االرتباطات تم استخدام معامل بيرسون              

 :كما توضحها الجداول التالية ) 0.05(عند مستوى الداللة 
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  د إستبانة التمييز الجندري صدق االتساق الداخلي ألبعا: 4.2جدول 

  كما يعبر عنه معامل ارتباط بيرسون

  

معامل  البيان

 بيرسون

مستوى الداللة

 0.01 0.76  التمييز اإلداري

 0.01 0.72  التمييز المالي

 0.01 0.88  التمييز الخدماتي

 0.01 0.85  التمييز االجتماعي

 0.01 0.79  الجندري ككلالتمييز 

  

 ≤ α(مرتبطة إحصائياً عنـد     التمييز الجندري     إستبانة أن جميع مجاالت  ) 4.2(يالحظ من الجدول    

  .  باتساق داخليالتمييز الجندري تتمتع إستبانة، وهذا يعني أن ستبانةمع المجموع الكلي لإل  )0.01
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال التمييز اإلداري : 4.3جدول 

  كما يعبر عنه معامل بيرسون

معامل  الفقرةرقم 

 بيرسون

مستوى الداللة

1.  0.55 0.01 

2.  0.58 0.01 

3.  0.62 0.01 

4.  0.55 0.01 

5.  0.64 0.01 

6.  0.85 0.01 

7.  0.61 0.01 

8.  0.64 0.01 

9.  0.65  0.01 

10.  0.54  0.01 

11.  0.66  0.01 

12.  0.58  0.01 

13.  0.49  0.01 

14.  0.51  0.01 

 مرتبطة ارتباطاً داالً إحـصائياً      داري التمييز اإل  أن جميع فقرات مجال   ) 4.3(ويالحظ من الجدول    

مع المجموع الكلي للمجال، وهذا يعني أن جميع الفقـرات صـادقة ومرتبطـة               ) α ≥ 0.01(عند  

  . داخلياً 
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال التمييز المالي : 4.4جدول 

  كما يعبر عنه معامل بيرسون

  

معامل  رقم الفقرة

 بيرسون

مستوى الداللة

15.  0.58 0.01 

16.  0.65 0.01 

17.  0.76 0.01 

18.  0.48 0.01 

19.  0.64 0.01 

20.  0.81 0.01 

21.  0.72 0.01 

22.  0.56  0.01 

23.  0.52  0.01 

24.  0.68  0.01 

  

أن جميع فقرات مجال التمييز المالي مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً عند           ) 4.4(ويالحظ من الجدول    

)α ≥ 0.01 ( ني أن جميع الفقرات صادقة ومنسجمة داخلياً مع المجموع الكلي للمجال، وهذا يع.  
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال التمييز الخدماتي كما: 4.5جدول 

   يعبر عنه معامل بيرسون

معامل  رقم الفقرة

 بيرسون

مستوى الداللة

25.  0.87 0.01 

26.  0.46 0.01 

27.  0.87 0.01 

28.  0.49 0.01 

29.  0.56 0.01 

30.  0.68 0.01 

31.  0.66  0.01 

32.  0.56  0.01 

33.  0.55  0.01 

34.  0.69  0.01 

35.  0.55  0.01 

  

أن جميع فقرات مجال التمييز الخدماتي مرتبطة ارتباطاً داالً إحـصائياً           ) 4.5(ويالحظ من الجدول    

  . مع المجموع الكلي للمجال، وهذا يعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة  ) α ≥ 0.01(عند 
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  لي لفقرات مجال التمييز االجتماعي صدق االتساق الداخ: 4.6جدول 

  كما يعبر عنه معامل بيرسون

معامل  رقم الفقرة

 بيرسون

مستوى الداللة

36.  0.58 0.01 

37.  0.75 0.01 

38.  0.46 0.01 

39.  0.64 0.01 

40.  0.68 0.01 

41.  0.67 0.01 

42.  0.66  0.01 

43.  0.56  0.01 

44.  0.47  0.01 

45.  0.69  0.01 

46.  0.64  0.01 

47.  0.45  0.01 

  

أن جميع فقرات مجال التمييز االجتماعي مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً          ) 4.6(جدول  ويالحظ من ال  

  . مع المجموع الكلي للمجال، وهذا يعني أن جميع الفقرات صادقة ) α ≥ 0.01(عند 
  

  :الصدق العاملي  - ج

حـدد  حيث استخدمته الباحثة بوصفه أسلوباً إحصائياً يهدف إلى رد الكثير من المتغيرات إلى عدد م              

من العوامل ، وكذلك للتحقق من صدق بناء المقياس ، ولقد استخدمت الباحثة طريقـة المكونـات                 
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 وفقـا  0.3 لتدوير العوامل التي يقل تشبعها عن varimax و principal componentاألساسية 

  .يوضح ذلك ) 4.7(والجدول  Kaiser لمحك 
  

  دري ضد المرأة العاملة التمييز الجناستبانهتشبعات عبارات  )4.7(الجدول 

  الفقرات ودرجات تشبعها  العامل

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم العبارة

 0.63  0.54  0.59  0.53  0.61  0.55  0.49  0.52   درجة التشبع

  -  -  14  13  12  11  10  9  رقم العبارة

العامل 

  األول

  -  -  0.57  0.46  0.48  0.54  0.48  0.61  درجة التشبع

  22  21  20  19  18  17  16  15  ةرقم العبار

 0.52  0.63  0.56  0.49  0.62  0.54  0.56  0.44  درجة التشبع

  -  -  -  -  -  -  24  23  رقم العبارة

العامل 

  الثاني

  -  -  -  -  -  -  0.63  0.46  درجة التشبع

  32  31  30  29  28  27  26  25  رقم العبارة

 0.52  0.64  0.62  0.53  0.45  0.46  0.61  0.52  درجة التشبع

  -  -  -  -  -  35  34  33  قم العبارةر

العامل 

  الثالث

  -  -  -  -  -  0.48  0.46  0.60  درجة التشبع

  43  42  41  40  39  38  37  36  رقم العبارة

 0.58  0.56  0.53  0.63  0.61  0.57  0.55  0.49  درجة التشبع

  -  -  -  -  47  46  45  44  رقم العبارة

العامل 

  الرابع

  -  -  -  -  0.64  0.44  0.59  0.62  درجة التشبع
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  :عوامل أساسية هي أربعة  التحليل العاملي لهذا المقياس عن توفر أسفرلقد و

   : العامل األول

  .عبارة ، ولقد سمي هذا العامل باسم التمييز اإلداري ) 14(استحوذ هذا العامل على 

   : العامل الثاني

  .عبارات ، ولقد سمي هذا العامل باسم التمييز المالي ) 10(استحوذ هذا العامل على 

   : لعامل الثالثا

  .عبارة ، ولقد سمي هذا العامل باسم التمييز الخدماتي ) 11(استحوذ هذا العامل على 

   : العامل الرابع

  .عبارة ، ولقد سمي هذا العامل باسم التمييز االجتماعي ) 12(استحوذ هذا العامل على 
  

   ثبات اإلستبانة 4.8.1.3

   :لقد تم التأكد من ثبات اإلستبانة عن طريق

  : التجزئة النصفية  . أ

حيث تم تجزئة اإلستبانة إلى نصفين ، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية ، ثم حسب معامـل                 

ارتباط بيرسون بين النصفين على اإلستبانة ككل ، ولكل بعد من أبعاد اإلستبانة ، ثـم تـم تعـديل                    

  . يوضح ذلك ) 4.8(براون والجدول / الطول لكل منهما باستخدام معامل سبيرمان 
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ثبات التجزئة النصفية إلستبانة التمييز الجندري كما يعبر عنه معامل بيرسون ومعامل : 4.8جدول 

  براون/ سبيرمان 

  

معامل  البيان

 بيرسون

/ معامل سبيرمان

 براون

 0.87 0.77  التمييز اإلداري

 0.86 0.75  التمييز المالي

 0.88 0.79  التمييز الخدماتي

 0.86 0.76  جتماعيالتمييز اال

 0.87 0.77  الجندري ككلالتمييز 

  

بـراون  / أن قيم معامالت ارتباط بيرسون، وقيم معـامالت سـبيرمان         ) 4.8(ويالحظ من الجدول    

تمتع بدرجة ثبات مرتفعة، تؤكـد      تإلستبانة التمييز الجندري بأبعادها األربعة تشير إلى أن اإلستبانة          

  . صالحيتها لالستخدام

  : ألفا كرونباخ  معامل -ب

 إلى إن  فقرات اإلستبانة تعبر عن مـضمون واحـد ، كمـا أن هـذا                  αحيث يشير ارتفاع معامل     

 لإلستبانة ككل   αقيم معامل   ) 4.9( المعامل يدل على الحد األدنى لمعامل الثبات ، ويوضح الجدول           

  ولكل بعد من إبعاده 
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   كرونباخαعنه معامالت ثبات إستبانة التمييز الجندري كما تعبر : 4.9جدول 

  

 كرونباخαمعامل  البيان

 0.79  التمييز اإلداري

 0.77  التمييز المالي

 0.80  التمييز الخدماتي

 0.81  التمييز االجتماعي

 0.80  الجندري ككلالتمييز 

  

 األربعة ابأبعادهالتمييز الجندري    ستبانة كرونباخ إل  αأن قيم معامالت     ) 4.9( يالحظ من الجدول    

 داخلي جيدة تؤكد وحدة مضمونها وبالتـالي صـالحيتها          متع بدرجة ثبات  تت اإلستبانةشير إلى أن    ت

  .لالستخدام
  

   الصحة النفسية  مقياس4.8.2

وقام بترجمته ) Kamman and Flett , 1983(اعد هذا المقياس في األصل كل من كامان وفليت 

  .إلى اللغة العربية عادل عبد اهللا محمد 

عرف على الصحة النفسية العامة للفرد أستاذا إلى مدى السعادة والرضا اللذين يـشعر              ويستهدف الت 

بهما ، وذلك اعتمادا على التوازن بين المشاعر االيجابية والسلبية في الخبرات السابقة ، وإجمـاال                

الثقـة  : يتكون مقياس الصحة النفسية أو السمات العامة للشخصية من خمسة أبعاد رئيـسية هـي                

ويتـألف  . فس ، التفاؤل ، العالقة والتفاعل مع اآلخرين ، الفاعلية ووضع التفكير ، البـشاشة                بالن
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 نصف عبارات هـذا  أنتمثل تقريرا ذاتيا ومن الجدير ذكره   ) 2الملحق  (المقياس من أربعين عبارة     

ـ                  ذه المقياس ايجابية تمثل الخبرات في المشاعر السابقة للفرد ، بينما يمثل النصف األخـر مـن ه

 يذكر مـا    أنالعبارات المشاعر السلبية وتمثل كل عبارة تقريرا ذاتيا ويكون المطلوب من الشخص             

ويكـون  )  ال – أحيانـاً    –نعم  ( ال وذلك من خالل ثالث بدائل        أم كانت هذه العبارة تنطبق عليه       إذا

بية علـى   والعبارات السل ) 1-2-3(حيث تحصل العبارات االيجابية على درجة       : التصحيح كالتالي   

 يمثـل جـدول   )4.10(والجـدول   . 120-40وبذلك يكون مدى الدرجات مـن    ) 3-2-1(درجة  

  . يوضح ذلك مواصفات
  

  الصحة النفسيةجدول مواصفات مقياس  : 4.10الجدول 

  عدد الفقرات  الفقرات السلبية  الفقرات االيجابية  األبعاد

  9  36،19،15،8  27،26،22،5،2  الثقة بالنفس

  8  30،28،9،4  20،18،17،1  التفاؤل

  9  39،37،33،24  29،21،14،10،3  العالقة والتفاعل مع اآلخرين

  8  32،25،16،7  35،34،12،40  الفاعلية ووضوح التفكير

  6  38،32،13،11  31،6  البشاشة

  40  20  20  العدد الكلي

  

   صدق المقياس 4.8.2.1

وقام بتطبيقه على عينة من     ) 2000(حيث تم التأكد من صدق المقياس من قبل عادل عبد اهللا محمد             

طلبة كلية التربية بجامعة الزقازيق ، وثم عرض عبارات المقياس على مجموعة مـن المحكمـين                
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وأظهرت نتائج  . والمتخصصين في مجال علم النفس وبناءا عليه تم تعديل صياغة بعض العبارات             

بين درجات أفراد العينة    ) α≥0.01(الصدق التالزمي وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة          

وأوضـحت نتـائج    ) 081(.في المقياس الحالي مع مقياس لالكتئاب وبلغ معامل االرتباط نـسبته            

المقارنة الطرفية المستخدمة لحساب قدرة المقياس على التميز بعد ترتيب لدرجات أفـراد العينـة               

  . أيضا% 50على واألدنى نسبة األ% 50تنازليا ثم تقسيمها إلى مستويين يمثل األول منها نسبة الـ 

قامـت  ) . α≥0.01(وأوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المستويين عند مستوى دال            

) 20(الباحثة الحالية بتطبيق هذا المقياس على عينة استطالعية من النساء العـامالت  ، وقوامهـا                 

س مع الدرجة الكلية للمقيـاس ككـل        امرأة عاملة وتم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد المقيا          

  .يوضح ذلك  ) 4.11( وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي والجدول 

  

صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الصحة النفسية كما يعبر عنه معامل ارتباط  :4.11الجدول 

  بيرسون

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد

  )α ≥0.01(دال عند   0.78  الثقة بالنفس

  )α ≥0.01(دال عند   0.82  التفاؤل

  )α ≥0.01(دال عند   0.68 العالقة والتفاعل مع اآلخرين

  )α ≥0.01(دال عند   0.74  الفاعلية ووضوح التفكير

  )α ≥0.01(دال عند   0.61  البشاشة
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مع المجمـوع     )α ≥ 0.01(مجاالت مرتبطة إحصائياً عند     الأن جميع   ) 4.11(يالحظ من الجدول    

  . باتساق داخلي تمتع يمقياس ال يعني أن وهذامقياس، الكلي لل
  

  ثبات المقياس  4.8.2.2

  :لقد تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق 

  : ة النصفيةزئالتج  . أ

فقرات الزوجية ، ثم حـسب معامـل   الحيث تم تجزئة المقياس إلى نصفين ، الفقرات الفردية مقابل       

بعاد المقياس ، ثم تم تعديل الطول       أكل ، ولكل بعد من      ارتباط بيرسون بين النصفين على المقياس ك      

  . يوضح ذلك) 4.12(ن والجدول اوبر/ ا باستخدام معامل سبيرمان ملكل منه

  

ثبات التجزئة النصفية لمقياس الصحة النفسية كما يعبر عنه معامل بيرسون  : 4.12الجدول 

  براون/ ومعامل سبيرمان 

    التجزئة النصفية

  ونابر/ سبيرمان   يرسونمعامل ب  البعد

  0.86  0.76  الثقة بالنفس

  0.89  0.80  التفاؤل

  0.88  0.79 العالقة والتفاعل مع اآلخرين

  0.86  0.76  الفاعلية ووضوح التفكير

  0.85  0.74  البشاشة

  0.88  0.79  السمات العامة
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بـراون  / انأن قيم معامالت ارتباط بيرسون، وقيم معامالت سـبيرم        ) 4.12(ويالحظ من الجدول    

  . تشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، تؤكد صالحيته لالستخدام الصحة النفسية لمقياس

  

  :  معامل ألفا كرونباخ -ب

ن هذا المعامل   أ إلى إن  فقرات المقياس تعبر عن مضمون واحد ، كما             αحيث يشير ارتفاع معامل     

 للمقياس ككل ولكـل     αقيم معامل   ) 4.13(لجدول  يدل على الحد األدنى لمعامل الثبات ، ويوضح ا        

  .بعد من إبعاده 

  

  ثبات مقياس الصحة النفسية كما تعبر  : 4.13الجدول 

   كرونباخαعنه معامالت 

  αمعامل   البعد

  0.80  الثقة بالنفس

  0.76  التفاؤل

  0.77 العالقة والتفاعل مع اآلخرين

  0.81  الفاعلية ووضوح التفكير

  0.79  البشاشة

  0.80  لصحة النفسية ككلا
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ة تشير  بأبعاده السبع   الصحة النفسية   كرونباخ لمقياس  αأن قيم معامالت    ) 4.13(يالحظ من الجدول    

  .صالحيته لالستخداموحدة مضمونه وبالتالي إلى أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدة تؤكد 

  

   المعالجات اإلحصائية 4.9

،  حيث تم    )  spss(استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      لإلجابة على أسئلة الدراسة تم      

  : استخدام األساليب التالية 

 .  التمييز الجندريلعينة واحدة الختبار صحة الفرضية األولى المتعلقة بمستوى) ت(اختبار  -

 .لعينتين مستقلتين الختبار صحة الفرضيات المتعلقة بنوع المؤسسة والسكن ) ت(اختبار  -

بار تحليل التباين األحادي الختبار صحة الفرضيات المتعلقة بكل من مجال عمل المؤسـسة              اخت -

  .والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة للمرأة العاملة 

 .  اختبار شيفيه البعدي في حالة وجود فروق دالة إحصائياً باستخدام تحليل التباين  -

 

   دراسةإجراءات ال 4.10

  : الخطوات التالية ة الباحثتلتحقيق أهداف الدراسة اتبع

 وكذلك موافقة مؤسسات المجتمع المـدني علـى إجـراء           هيلسنكيالحصول على موافقة لجنة      .1

  .الدراسة

مراجعة ما أتيح للباحثة من األدب النفسي واالجتماعي ذو العالقة بموضوع الدراسـة حـول                .2

  .، والتوصل إلى التعريفات اإلجرائية الخاصة بذلكالتمييز الجندري والصحة النفسية 

مراجعة بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة ومتغيراتها ، والتعرف إلى أدواتها البحثية             .3

  .وطبيعة النتائج التي تم التوصل إليها، والتي في ضوئها تم إعداد أداتي الدراسة 
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ل تطبيقهما علـى عينـة اسـتطالعية تـّم          محاولة التأكد من صدق األداتين وثباتهما من خال        .4

 .اختيارها من مجتمع الدراسة األصلي

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ، وتم تطبيق أداتي الدراسة عليها بعد أن أجريت                 .5

 .لهما معامالت الصدق والثبات الالزمة ، وتم رصد البيانات ومعالجتها إحصائياً

 

  معيقات الدراسة 4.11

  .النساء العامالت تعبئة االستمارةرفض بعض  -1

 . بسبب الحصار االسرائيلىتعدم توفر الورق لطباعة االستبيانا -2

 .ضيق الوقت -3

 

  الخالصة 4.12

تبين للباحثة بعد تطبيق األدوات على عينة الدراسة بأن جميع األدوات تتسم بدرجـة عاليـة مـن                  

 العلمية في جمع البيانـات      69لألسسا  الصدق والثبات ومنه جاز للباحثة استخدام هذه األدوات وفق        

 تّم صـياغة    ,وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها       .من خالل تطبيق أدوات البحث على العينة        

 .التوصيات ذات العالقة، كما تم اقتراح بحوث أخرى إلثراء الموضوع واستكمال جوانبه األخرى
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 الخامس الفصل

 النتائج

 المقدمة •

 طرق تحليل المعلومات •

  عرض النتائج •

  الخالصة •
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  المقدمة 5.1

 الدراسة علـى    أداتي، حيث تم تطبيق      يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة        

  عاملة امرأة) 87( قدرها   ات العامالت في مؤسسات المجتمع المدني بغزة      النساء الفلسطيني عينة من   

  .وهذا توضيح بذلك ، 
  

  طرق تحليل المعلومات5.2 

    اإلحصائي لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياتهاSPSSتم استخدام برنامج 

  :وقد استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية

 .  التمييز الجندريبار صحة الفرضية األولى المتعلقة بمستوىلعينة واحدة الخت) ت(اختبار  -

 .لعينتين مستقلتين الختبار صحة الفرضيات المتعلقة بنوع المؤسسة والسكن ) ت(اختبار  -

اختبار تحليل التباين األحادي الختبار صحة الفرضيات المتعلقة بكـل مـن مجـال عمـل                 -

 .لمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة للمرأة العاملةالمؤسسة والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي وا

  .األحادي اختبار شيفيه البعدي في حالة وجود فروق دالة إحصائياً باستخدام تحليل التباين -

  

 عرض النتائج 5.3

 

  الديمغرافيةنتائج ال 5.3.1
  

  نوع المؤسسة   توزيع العينة حسبمن حيث 5.3.1.1

نة الدراسة يعملـن فـي مؤسـسات محليـة ، وأن            من عي %) 80.5(أن  ) 5.1(يالحظ من الجدول    

  .منها يعملن في مؤسسات أجنبية %) 19.5(
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  األعداد والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة : 5.1جدول 

   نوع المؤسسة حسب
  

٪אאא

  80.5  70  محلية 

  19.5  17  أجنبية

  100  87  المجموع

  

  

  مجال عمل المؤسسة حسب توزيع العينة من حيث 5.3.1.2

مـن  %) 11.5(من العينة يعملن في مؤسسات صحية وأن   %) 25.3(أن  ) 5.2(يالحظ من الجدول    

من العينة يعملن في مؤسسات اجتماعيـة ، وأن         %) 17.2(العينة يعملن في مؤسسات ثقافية ، وأن        

ملـن فـي    مـن العينـة يع    %) 27.6(تحتية ، وأن    ية  من العينة يعملن في مؤسسات بن     %) 18.4(

  .مؤسسات أخرى
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  األعداد والنسب المئوية ألفراد العينة : 5.2جدول

  مجال عمل المؤسسةحسب 
   

٪אאא

  25.3  22  صحية

  11.5  10  ثقافية

  17.2  15  اجتماعية

  18.4  16  بنية تحتية

  27.6  24  أخرى

  100  87  المجموع

  

  

  الحالة االجتماعية  توزيع العينة حسبمن حيث 5.3.1.3

مـن العينـة لـم      %) 32.2(من العينة متزوجات ، وأن      %) 59.8(أن  ) 5.3(يالحظ من الجدول    

  .من العينة غير ذلك%) 8(يتزوجن ، وأن 
  

  الحالة االجتماعيةحسب  األعداد والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة: 5.3جدول 

א ٪אאא

  59.8  52  متزوجة
  32.2  28  عزباء
  8  7  أخرى
  100  87  المجموع
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  المؤهل العلمي  توزيع العينة حسبمن حيث 5.3.1.4

من حملة الدبلوم ، وأن %) 20.7(أن مؤهالت عينة الدراسة تتوزع إلى ) 5.4(يالحظ من الجدول 

  .من حملة الدراسات العليا %) 34.5(من حملة البكالوريوس ، وأن %) 44.8(

  

  المؤهل العلميحسب  األعداد والنسب المئوية ألفراد العينة :5.4جدول 

א ٪אאא

  20.7  18  دبلوم فاقل

  44.8  39  بكالوريوس

  34.5  30  دراسات عليا

  100  87  المجموع

  

  المسمى الوظيفي   توزيع العينة حسبمن حيث5.3.1.5

بمسمى وظيفـي مـدير ، وأن       %) 11.8 (أن عينة الدراسة توزعت إلى    ) 5.5(يالحظ من الجدول    

بمسمى وظيفـي رئـيس قـسم ، وأن         %)  17.2(بمسمى وظيفي رئيس إدارة ، وأن       %)  12.6(

  . مشروع مسئولبمسمى وظيفي %) 58.6(

   المسمى الوظيفياألعداد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب  :5.5جدول 

א ٪אאא

  11.5  10  مديرة
  12.6  11  س إدارةرئي

  17.2  15  رئيس قسم
  58.6  51  مسئول مشروع
  100  87  المجموع
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  السكن  توزيع العينة حسبمن حيث 5.3.1.6

يـسكن  %) 27.6(من عينة الدراسة يسكن المدينة ، وأن        %) 27.4(أن  ) 5.6(يالحظ من الجدول    

  .المخيم 

  نالسكاألعداد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب  :5.6جدول 

٪אאא

  27.4  63  مدينة

  27.6  24  مخيم

  100  87  المجموع

 

  سنوات الخبرة  توزيع العينة حسبمن حيث 5.3.1.7

 سنوات ، في حين     5من عينة الدراسة ذوي خبرة أقل من        %) 44.8(أن  ) 5.7(يالحظ من الجدول    

خبرة تزيد عن عشر    منهن ذوي   %) 32(سنوات ، وأن    10-5خبرتهن محصورة من    %) 32.2(أن  

  .سنوات 
   

  سنوات الخبرةاألعداد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب : 5.7جدول 

  %النسبة   العدد  سنوات الخبرة

  44.8  39  اقل من خمس سنوات

  32.2  28   سنوات10-5من 

  32  20   سنوات10أكثر من 

  100  87  المجموع
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   تساؤالت البحث 5.3.2
  

بالمقارنة بين مستوى التمييز الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني إجابة السؤال المتعلق . 1

   %.70والمعدل االفتراضي 

  :ينص السؤال على ما يلي 

   الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني؟المرأةما مستوى التمييز الجندري ضد 

  

  :وتنص الفرضية المرتبطة بذلك على ما يلي 

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمـع المـدني         المرأةضد   ندريال يزيد مستوى التمييز الج    

  .كمعدل افتراضي % 70بقطاع غزة عن 

  

ة واحـدة   لعين) ت( تم استخدام اختبار     واختيار صحة الفرضية المتعلقة به    ولإلجابة على هذا السؤال     

التمييـز  ى  الجدولية في مـستو   ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(أن قيمة   يوضح  ) 5.8(والجدول  

وهذا يعنـي أن مـستوى      ،  على جميع أبعاده    و  بشكل عام   الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني       

  .%)70( من المعدل االفتراضي أقلكان التمييز الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني 
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لعينة واحدة للمقارنة بين مستوى التمييز الجندري  في مؤسسات ) ت(نتائج اختبار : 5.8جدول 

   %70المجتمع المدني مع المعدل االفتراضي 

  الداللة اإلحصائية
قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة المعدل 
70%  

االنحراف 
  المعياري

  المجال  العدد المتوسط

  اإلداري التمييز  α≥0.001(  5.2-  33.6  9.8  28.1  87( دالة عند

  يالتمييز المال  α≥0.001(  14.7-  24  5.9  14.5  87( دالة عند

  الخدماتي التمييز  α≥0.001(  10.8-  26.4  6.9  18.2  87( دالة عند

  االجتماعي التمييز  α≥0.001(  11.1-  28.8  7.9  19.3  87( دالة عند

  التمييز الجندري ككل  α≥0.001(  11.1-  112.8  27.4  80.1  87( دالة عند

 

  )86 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )2.63(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

 )86 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )1.99(ية تساوي الجدول" ت"قيمة  

  

ـ   . 2 التمييز الجندري  فـي مؤسـسات المجتمـع          أثر نوع المؤسسة في   إجابة السؤال المتعلق ب

  .المدني بقطاع غزة 

  

  :ينص السؤال على مايليو

مدني  الفلسطينية العاملة  في مؤسسات المجتمع ال       المرأةضد   هل يختلف مستوى التمييز الجندري    

  بقطاع غزة باختالف نوع المؤسسة ؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية  المرأةضد    في مستوى التمييز الجندري    )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  .العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى نوع المؤسسة
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  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       يارواخت ولإلجابة على هذا السؤال ،    

الجدولية ) ت(من قيمة    المحسوبة  أصغ  ) ت(أن قيم   يوضح    )5.9( والجدول لعينتين مستقلتين ) ت(

 نـوع   بـاختالف ، مما يعني أنه اليختلف مستوى التمييز الجندري ضد المـرأة            )  α≥0.05(عند  

في مستوى التمييز الجندري ضـد      ) α≥0.05(لة إحصائياً عند    المؤسسة ، أي أنه ال توجد فروق دا       

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى نـوع المؤسـسة  ،                 المرأة

  وهذا يعني قبول فرضية الدراسة 

  

لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر نوع المؤسسة في التمييز ) ت(نتائج اختبار : 5.9 الجدول 

  دري  في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزةالجن
   

 نوع  البيان
المتوسط   العدد  التطبيق

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  9.9  28.6  70  محلية 
  اإلداري التمييز

  غير دالة  1.2  9.2  25.3  17  أجنبية

  6.2  14.8  70  محلية 
  يالتمييز المال

  غير دالة  0.9  4.5  13.2  17  أجنبية

  6.9  18.4  70  محلية 
  يالخدمات التمييز

  غير دالة  0.5  7.2  17.4  17  أجنبية

  7.4  19.2  70  محلية 
  االجتماعي التمييز

  غير دالة  -0.4  9.8  20.1  17  أجنبية

  التمييز الجندري ككل  27.3  81.1  70  محلية 
  غير دالة  0.6  28.5  76.1  17  أجنبية

 

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )2.63(الجدولية تساوي " ت "قيمة 

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )1.99(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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ـ   . 3  المـرأة مـستوى التمييـز الجنـدري ضـد          مكان المؤسسة في   أثرإجابة السؤال المتعلق ب

   غزةالفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع

  :على مايلي ينص السؤال

  

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني       المرأةهل يختلف مستوى التمييز الجندري ضد       

  بقطاع غزة باختالف مكان المؤسسة ؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية  أةالمرضد    في  مستوى التمييز الجندري     )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  .العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى مكان المؤسسة

   

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

) ت(المحـسوبة  أصـغرمن قيمـة        ) ت(أن قيم   يوضح    )5.10(  والجدول لعينتين مستقلتين ) ت(

، مما يعني أنه ال يختلف مستوى التمييز الجندري ضد المرأة بـاختالف             )  α≥0.05( عند   الجدولية

في مستوى التمييز الجندري    ) α≥0.05(مكان المؤسسة ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند            

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى مكان المؤسـسة               المرأةضد  

  هذا يعني قبول فرضية الدراسة ، و
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لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر مكان المؤسسة في التمييز ) ت(نتائج اختبار : 5.10الجدول 

  الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة 

  

  نوع  البيان

 

  التطبيق

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

) ت(قيمة 

المحسو

  بة

الداللة 

  اإلحصائية 

  التمييزاالداري  9.7  28.4  63  مدينة

  10.3  26.8  24  مخيم  

  غير دالة  0.6

  المالي التمييز  6.3  14.9  63  مدينة

  4.9  13.3  24  مخيم

  غير دالة  1.1

  الخدماتي التمييز  7.1  18.6  63  مدينة

  6.5  17.3  24  مخيم  

  غير دالة  0.7

  االجتماعي التمييز  8.3  19.9  63  مدينة

  6.6  18.1  24  مخيم

  الةغير د  1.1

  التمييز الجندري ككل  28.1  81.9  63  مدينة

  25.7  75.5  24  مخيم

  غير دالة  0.9

 

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )2.63(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )1.99(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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ـ جابة السؤال ال  إ. 4  المـرأة مستوى التمييز الجندري ضد      مجال عمل المؤسسة في      أثرمتعلق ب

  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

  :ينص السؤال على مايلي

  

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني       المرأةضد   هل يختلف مستوى التمييز الجندري    

  مؤسسة ؟بقطاع غزة باختالف مجال عمل ال

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

  

 الفلسطينية  المرأةضد    في  مستوى التمييز الجندري     )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  .العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى مجال عمل المؤسسة 

  

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدامقة به ،تم     صحة الفرضية المتعل   واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

  عند الجدولية) ت (ةمن قيم  أصغر المحسوبة  ) ت(أن قيم   يوضح    )5.11( والجدولالتباين األحادي   

)α≥0.05(    ،          مجال عمـل    باختالفمما يعني أنه اليختلف مستوى التمييز الجندري ضد المرأة   

مستوى التمييز الجندري ضد     في   )α≥0.05(عند   توجد فروق دالة إحصائياً      ال ، أي أنه    المؤسسة  

 المؤسسة   مجال عمل  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى            المرأة

  .قبول فرضية الدراسة وهذا يعني ، 

  

  



142 
 

 أثر مجال عمل المؤسسة في  مستوى للكشف عن تحليل التباين األحادي  نتائج: 5.11الجدول   

  ة الفلسطينية العاملة أي ضد المرالتمييز الجندر

  في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

الداللة 

  اإلحصائية

قيمة ف 

  المحسوبة

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  المجال  البيان

  بين المجموعات  244.3  4  61.1

  خالل المجموعات  8170.5  82  99.6

  0.6  غير دالة

  المجموع  8414.8  86  

  التمييزاالداري

  

  بين المجموعات  169.8  4  42.4

  خالل المجموعات  2913.8  82  35.5

  1.1  غير دالة

  المجموع  3083.7  86  

  يالتمييز المال

  

  بين المجموعات  240.2  4  60.1

  خالل المجموعات  3956.6  82  48.2

  1.2  غير دالة

  المجموع  4196.9  86  

  الخدماتي التمييز

  بين المجموعات  298.4  4  74.6

  خالل المجموعات  5092.1  82  62.1

  1.2  غير دالة

  المجموع  5390.4  86  

  االجتماعي التمييز

  

  بين المجموعات  3247.3  4  811.8

  خالل المجموعات  61614.3  82  751.3

  1.1  غير دالة

  المجموع  6486.6  86  

  التمييز الجندري ككل

  )82،4 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )3.48(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )82،4 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )2.45(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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 المرأةمستوى التمييز الجندري ضد  في  الحالة االجتماعية أثرإجابة السؤال المتعلق بـ. 5

  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

  :ؤال على مايليينص الس

  

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني المرأةهل يختلف مستوى التمييز الجندري ضد 

  بقطاع غزة باختالف الحالة االجتماعية للمرأة العاملة ؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية المرأةضد   في  مستوى التمييز الجندري)α≥0.05( عند إحصائياال توجد فروق دالة 

  0الحالة االجتماعية للمرأة العاملة  العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى

  

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

الجدولية عند  ) ت(صغرمن قيمة   المحسوبة  أ  ) ت(أن قيم   يوضح    )5.12( والجدولالتباين األحادي   

)α≥0.05  (               الحالـة   بـاختالف ، مما يعني أنه اليختلف مستوى التمييز الجندري ضـد المـرأة 

فـي مـستوى    ) α≥0.05(االجتماعية للمرأة العاملة ، أي أنه  ال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد               

 المدني بقطاع غزة يعزى إلى       الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع     المرأةالتمييز الجندري ضد    

  0الحالة االجتماعية للمرأة العاملة  ، وهذا يعني قبول فرضية الدراسة 
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للكشف عن أثر الحالة االجتماعية في  مستوى التمييز  تحليل التباين األحادي نتائج : 5.12الجدول 

  في  الجندري ضد المرأة الفلسطينية العاملة

  غزةمؤسسات المجتمع المدني بقطاع 

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة ف 

  المحسوبة

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  المجال  البيان

  بين المجموعات  70.6  2  35.3

  خالل المجموعات  8344.2  84  99.3

  0.3  غير دالة 

  المجموع  8414.8  86  

  التمييزاالداري

  

  بين المجموعات  137.4  2  68.7

  خالل المجموعات  2946.2  84  35.1

  1.9  غير دالة

  المجموع  3083.7  86  

  المالي زالتميي

  

  بين المجموعات  47.8  2  23.9

  خالل المجموعات  4149.1  84  49.3

  0.4  غير دالة

  المجموع  4196.9  86  

  التمييزالخدماتي

  بين المجموعات  33.9  2  16.9

  خالل المجموعات  5356.5  84  63.7

  0.2  غير دالة

  المجموع  5390.4  86  

  االجتماعي التمييز

  

  بين المجموعات  996.7  2  498.3

  خالل المجموعات  93864.9  84  760.2

  0.6  غير دالة

  المجموع  64861.6  86  

  التمييز الجندري ككل

  )84،2 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )4.61(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )84،2 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )3.11(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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ـ   . 6  المـرأة مستوى التمييـز الجنـدري ضـد         المؤهل العلمي في     أثرإجابة السؤال المتعلق ب

  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

  :ينص السؤال على مايلي

  

عاملة في مؤسسات المجتمع المدني      الفلسطينية ال  المرأةضد   هل يختلف مستوى التمييز الجندري    

  بقطاع غزة باختالف المؤهل العلمي للمرأة العاملة ؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية  المرأةضد    في  مستوى التمييز الجندري     )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  .المؤهل العلمي للمرأة العاملة  العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى

  

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

الجدولية عند  ) ت(المحسوبة  أصغرمن قيمة     ) ت(أن قيم   يوضح    )5.13( والجدولالتباين األحادي   

)α≥0.05  (       المؤهل العلمي   باختالفندري ضد المرأة    ، مما يعني أنه اليختلف مستوى التمييز الج 

في مستوى التمييز الجندري    ) α≥0.05(للمرأة العاملة ، أي أنه  ال توجد فروق دالة إحصائياً عند             

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى المؤهل العلمـي              المرأةضد  

  راسة للمرأة العاملة  ، وهذا يعني قبول فرضية الد
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 أثر المؤهل العلمي في  مستوى التمييز للكشف عن تحليل التباين األحادي نتائج:   5.13الجدول  

  ة الفلسطينية العاملة في أالجندري ضد المر

  مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

الداللة 

  اإلحصائية

قيمة ف 

  المحسوبة

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  مجالال  البيان

  بين المجموعات  95.2  2  47.6

  خالل المجموعات  8319.6  84  99.1

  0.4  غير دالة

  المجموع  8414.8  86  

  التمييزاالداري

  

  بين المجموعات  19.6  2  9.8

  خالل المجموعات  3064.1  84  36.4

  0.2  غير دالة

  المجموع  3083.7  86  

  يالتمييز المال

  

  بين المجموعات  35.6  2  17.8

  خالل المجموعات  4161.2  84  49.5

  0.3  غير دالة

  المجموع  4196.9  86  

  التمييزالخدماتي

  بين المجموعات  32.3  2  16.1

  خالل المجموعات  5358.1  84  63.7

  0.2  غير دالة

  المجموع  5390.4  86  

  االجتماعي التمييز

  

  بين المجموعات  417.7  2  208.8

767.1  84  64443.

9  
  خالل المجموعات

  0.2  غير دالة

  86  64861.

6  
  المجموع

  ندري ككلالتمييز الج

  )84،2 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )4.61(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )84،2 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )3.11(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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 المرأةمستوى التمييز الجندري ضد   في المسمى الوظيفي أثرإجابة السؤال المتعلق بـ. 7

  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

  :ينص السؤال على مايلي

  

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني المرأةهل يختلف مستوى التمييز الجندري ضد 

  بقطاع غزة باختالف المسمى الوظيفي للمرأة العاملة ؟

  

  :ضية المتعلقة به على مايلي وتنص الفر

 الفلسطينية المرأةضد   في  مستوى التمييز الجندري)α≥0.05( عند إحصائياال توجد فروق دالة 

  .المسمى الوظيفي للمرأة العاملة  العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى

  

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام ،تم    صحة الفرضية المتعلقة به    واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

الجدولية عند  ) ت(المحسوبة  أصغرمن قيمة     ) ت(أن قيم   يوضح    )5.14( والجدولالتباين األحادي   

)α≥0.05  (    ـ         ، مما يعني أنه ال ختالف  المـسمى    ايختلف مستوى التمييز الجندري ضد المـرأة ب

في مستوى التمييـز    ) α≥0.05( عند   الوظيفي للمرأة العاملة ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً          

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى المسمى            المرأةالجندري ضد   

  الوظيفي للمرأة العاملة  ، وهذا يعني قبول فرضية الدراسة 
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توى التمييز  أثر المسمى الوظيفي في  مسللكشف عن تحليل التباين األحادي نتائج:  5.14الجدول   

  الجندري ضد المرأة الفلسطينية العاملة في 

  مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

الداللة 

  اإلحصائية

قيمة ف 

  المحسوبة

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  المجال  البيان

  بين المجموعات  155.1  3  51.6

  المجموعاتخالل   8259.8  83  99.5

  0.5  غير دالة

  المجموع  8414.8  86  

  التمييزاالداري

  

  بين المجموعات  63.8  3  21.2

  خالل المجموعات  3019.8  83  36.3

  0.5  غير دالة

  المجموع  3083.7  86  

  المالي التمييز

  

  بين المجموعات  157.1  3  52.3

  خالل المجموعات  4039.8  83  48.6

  1.1  غير دالة

  موعالمج  4196.9  86  

  التمييزالخدماتي

  بين المجموعات  347.2  3  115.7

  خالل المجموعات  5043.2  83  60.7

  1.9  غير دالة

  المجموع  5390.4  86  

  االجتماعي التمييز

  

  بين المجموعات  2317.5  3  772.5

753.5  83  62544.

1  
  خالل المجموعات

  1.1  غير دالة

  86  64861.

6  
  المجموع

  التمييز الجندري ككل

  )83.3 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )4.8(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )83.3 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )2.7(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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ـ    .8  الفلـسطينية   المرأةمدة الخبرة في مستوى التمييز الجندري ضد         أثرإجابة السؤال المتعلق ب

 .العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

  

  :ينص السؤال  على مايلي

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني       المرأةضد   هل يختلف مستوى التمييز الجندري    

  بقطاع غزة باختالف مدة الخبرة للمرأة العاملة ؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية  المرأةضد    في  مستوى التمييز الجندري     )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  . مدة الخبرة للمرأة العاملة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى

  

  اإلحصائي التحليل استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

) ت(قيمـة   مـن    المحـسوبة  أصـغر    ) ت(أن قيم   يوضح     )5.15(والجدولالتباين األحادي   

يختلف مستوى التمييز الجنـدري ضـد المـرأة          ، مما يعني أنه ال    )  α≥0.05(الجدولية عند   

في ) α≥0.05(ختالف مدة الخبرة للمرأة العاملة  ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند                 اب

 مستوى التمييز الجندري ضد المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المـدني بقطـاع             

  .، وهذا يعني قبول فرضية الدراسة غزة يعزى إلى مدة الخبرة للمرأة العاملة  
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  أثر مدة الخبرة في مستوى التمييزللكشف عن تحليل التباين األحادي نتائج:  5.15الجدول   

  ة الفلسطينية العاملة في أالجندري ضد المر

  مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة

الداللة 

  اإلحصائية

 ف قيمة

  المحسوبة

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  المجال  البيان

  بين المجموعات  92.2  2  46.1

  خالل المجموعات  8322.6  84  99.1

  0.4  غير دالة

  المجموع  8414.8  86  

  التمييزاالداري

  

  بين المجموعات  57.5  2  28.7

  خالل المجموعات  3026.1  84  30.1

  0.7  غير دالة

  المجموع  3083.7  86  

  يالتمييز المال

  

  بين المجموعات  130.2  2  65.1

  خالل المجموعات  4066.6  84  48.4

  1.3  غير دالة

  المجموع  4196.9  86  

  التمييزالخدماتي

  بين المجموعات  115.2  2  57.6

  خالل المجموعات  5275.1  84  62.8

  0.9  غير دالة

  المجموع  5390.4  86  

  االجتماعي التمييز

  

  بين المجموعات  1148.1  2  574.1

758.4  84  63713.

5  
  خالل المجموعات

  0.7  غير دالة

  86  64861

.6  
  المجموع

  التمييز الجندري ككل

  )84،2 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )4.61(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )84،2 (ودرجة حرية،  ) α  0.05 ≤( عند )3.11(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  

  النتائج الرئيسية المتعلقة بالصحة النفسية 5.3.3
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ـ   . 9  الفلسطينية العاملة في مؤسسات     المرأةمستوى الصحة النفسية لدى     إجابة السؤال المتعلق ب

  .المجتمع المدني

  

  :على مايليينص السؤال 

  مجتمع المدني؟ الفلسطينية العاملة في مؤسسات الالمرأةما مستوى الصحة النفسية لدى 

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمـع المـدني         المرأةالصحة النفسية لدى     ال يزيد مستوى  

  كمعدل افتراضي% 70بقطاع غزة عن 

  

  اإلحـصائي  التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

الجدولية عند  ) ت(المحسوبة  أكبر من قيمة      ) ت(أن قيم   يوضح   )5.16( والجدوللعينة واحدة   ) ت(

)≥ α  0.05(   ،   كمعـدل  % 70عـن  مما يعني أنه يقل مستوى الصحة النفسية العامة للمـرأة

  المعيارية والنسب المئوية كما    تولمعرفة  ، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافا        0افتراضي

  .يوضح ذلك ) 5.17 (مجاالت والجدول التم حساب الترتيب لكل مجال من 
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  في الصحة النفسية للمرأةللمقارنة بين مستوى لعينة واحدة ) ت(نتائج اختبار :   5.16الجدول  

   %70مؤسسات المجتمع المدني والمعدل االفتراضي 

الداللة 
  اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة المعدل  
 )70%(   

االنحراف 
  المعياري

  المجال  العدد المتوسط

  دالة عند 

)α≥0.001(  

  الثقة بالنفس  87  17.9  1.9  21.6  -17.5

  دالة عند 

)α≥0.001(  

  التفاؤل  87  16.2  2.1  19.2  -12.7

  دالة عند 

)α≥0.001(

  

العالقة والتفاعل مع   87  18.2  1.7  21.6  -17.4

  اآلخرين

  دالة عند 

)α≥0.001(  

  الفاعلية ووضوح التفكير  87  15.8  2.1  19.2  -15.2

  دالة عند 

)α≥0.001(  

  البشاشة  87  11.4  1.7  14.4  -15.9

  دالة عند 

)α≥0.001(  

  الصحة النفسية العامة  87  79.7  6.6  96  -22.6

  )86 ، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )2.63(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )86 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )1.99(الجدولية تساوي " ت"قيمة  
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  :ما يلي   ) 5.17( يالحظ من الجدول و

ونـسبة مئويـة    ) 18.2( المرتبة األولى بمتوسط حسابي      العالقة والتفاعل مع اآلخرين    احتل مجال    -

)22.8 (.  

  .) 22.4(ونسبة مئوية ) 17.9( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي الثقة بالنفس احتل مجال -

  .) 20.3(ونسبة مئوية ) 16.2( المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي التفاؤل احتل مجال -

ونـسبة مئويـة    ) 15.8( المرتبة الرابعة بمتوسط حـسابي       الفاعلية ووضوح التفكير   احتل مجال    -

)19.8 (.  

  .) 14.3(ونسبة مئوية ) 11.4(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  البشاشة  احتل مجال-

  

  ط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية المتوس : 5.17 الجدول 

  والترتيب لكل مجال من مجاالت

المتوسط   المجاالت

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

  الترتيب

  1  22.8  1.7  18.2  العالقة والتفاعل مع اآلخرين

  2  22.4  1.9  17.9  الثقة بالنفس

  3  20.3  2.1  16.2  التفاؤل

  4  19.8  2.1  15.8  التفكيرالفاعلية ووضوح 

  5  14.3  1.7  11.4  البشاشة

  --  --  6.6  79.7  الصحة النفسية العامة
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ـ    .9  المـرأة مستوى الـصحة النفـسية لـدى         أثر التمييز الجندري في   إجابة السؤال المتعلق ب

  .الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني

  

  :ينص السؤال  على مايلي

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني       المرأةالنفسية لدى   هل يختلف مستوى الصحة     

  باختالف مستوى التمييز الجندري؟

  

  :وتنص الفرضية المتعلقة به على مايلي 

 الفلسطينية  المرأةالصحة النفسية لدى      في  مستوى   )α≥0.05( عند   إحصائياال توجد فروق دالة     

  .مستوى التمييز الجندري للمرأة العاملة  لىالعاملة في مؤسسات المجتمع المدني يعزى إ

  

  اإلحـصائي   التحليـل  استخدام صحة الفرضية المتعلقة به ،تم       واختيار ولإلجابة على هذا السؤال ،    

) ت(المحسوبة أصـغر مـن قيمـة        ) ت(أن قيم   يوضح    )5.18(  والجدول لعينتين مستقلتين ) ت(

ستوى الصحة النفسية العامة للمرأة  باختالف       يختلف م  ، مما يعني أنه ال    ) α≥0.05(الجدولية عند   

فـي مـستوى     )α≥0.05( ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد            يمستوى التمييز الجند ر   

الصحة النفسية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني يعـزى إلـى مـستوى                

  .التمييز الجندري للمرأة العاملة 
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لعينتين مستقلتين للكشف  عن أثر التمييز الجندري في مستوى ) ت(تائج اختبار ن: 5.18الجدول 

  الصحة النفسية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في 

  مؤسسات المجتمع المدني

  نوع  البيان

   التطبيق

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

) ت(قيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية 

  الثقة بالنفس  1.9  18.2  64  تفعمر

  1.8  17.2  23  منخفض  

  دالة عند   2.1

)α≥0.05(  

  التفاؤل  2.1  16.2  64  مرتفع

  2.3  16.3  23  منخفض

  غير دالة  -0.1

  اآلخرينالعالقة والتفاعل مع   1.8  18.4  64  مرتفع

  1.5  17.6  23  منخفض  

  غير دالة  1.8

  الفاعلية ووضوح التفكير  2.1  15.9  64  مرتفع

  2.1  15.7  23  منخفض

   دالةغير  0.4

  البشاشة  1.7  11.4  64  مرتفع

  1.7  11.4  23  منخفض  

  غير دالة  -0.1

  الصحة النفسية العامة  6.7  80.2  64  مرتفع

  6.2  78.4  23  منخفض

  غير دالة  1.1

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.01 ≤( عند )2.63(الجدولية تساوي " ت"قيمة  

  )85 (، ودرجة حرية ) α  0.05 ≤( عند )1.99(ي الجدولية تساو" ت"قيمة  

  

  الخالصة 5.4

في هذا الفصل تم عرض طرق تحليل المعلومات واألساليب اإلحصائية المستخدمة وعرض لنتائج             

  . الدراسة 
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 لسادسا الفصل

 االستنتاجات والتضمينات

 المقدمة •

  النتائج الرئيسة •

   حول مشكلة البحثاستنتاجات •

 توصيات للسياسة والعرف •

 توصيات لمزيد من البحث  •
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  المقدمة 6.1

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة ، كما ستقوم الباحثة بتـدوين                

 توصـيات   أيـضا نتائج بما يتفق مع مشكلة البحث ،  كما يتناول هذا الفصل              استنتاجاتها علي ال   أهم

  . وهذا توضيح بذلك  لمزيد من البحثالدراسة ومقترحاتها
  

  النتائج الرئيسة 6.2

  نتائج التساؤل األول 6.2.1

) ت( أكبر مـن قيمـة    )  α  0.01 ≤( عند )2.63(المحسوبة) ت(أن قيمة ) 5.8(يالحظ من الجدول 

 في مستوى التمييز الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني بشكل عـام و علـى                 )1.99( يةالجدول

ن أقل مـن    جميع أبعاده ، وهذا يعني أن مستوى التمييز الجندري  في مؤسسات المجتمع المدني كا              

  %).70(المعدل االفتراضي 

 أن هنـاك إرادة      ترى التي) 2006(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سام عويضة وخالد نبريص         

وتختلف هذه النتائج مـع     . سياسية عليا لالهتمام بقضايا النوع االجتماعي في المؤسسات الفلسطينية        

 محال العمـل تعـيش ظروفـا اقتـصادية          في ترى أن    التي) 2000(نتائج دراسة زينب الغنيمى     

 مـازال   لسطينيالف بينت أن القانون     التي) 2000( الصورانى   راجيواجتماعية قاسية وكذلك دراسة     

  . فرص التدريب واالستخدام ويجعل بعض المهن حكرا على الرجالفييميز بين الرجل والمرأة 
   

  نتائج التساؤل الثاني 6.2.2

) ت( أكبر من قيمـة   )  α  0.01 ≤( عند )2.63(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 5.9(يالحظ من الجدول 

 ، مما يعني أنـه اليختلـف مـستوى التمييـز            ) α≥0.05( عند   )85 ( ودرجة حرية  )1.99( الجدولية

) α≥0.05( نوع المؤسسة ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند             باختالفالجندري ضد المرأة    
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بقطاع غزة   الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني        المرأةفي مستوى التمييز الجندري ضد      

التي بينت أن   ) 2000(ع نتائج دراسة غزة سليمان      وتختلف هذه النتائج م   . يعزى إلى نوع المؤسسة   

وأن هناك معتقدات ترسخ التمييز ضـد المـرأة         , هناك عدم تساوى في الفرص بين الرجل والمرأة       

) 1996( مع نتيجة دراسة إسماعيل الهبـاش         كما وتختلف  .تؤكدها الكتب الدراسية وأجهزة اإلعالم    

وأن قـانون   , يد من الحقوق في مجاالت العمـل        التي أوضحت أن المرأة مازالت محرومة من العد       

  .العمل اليكفل لها كافة الحقوق

  

  نتائج التساؤل الثالث 6.2.3

) ت( أكبر من قيمـة   ) α  0.01 ≤( عند )2.63(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 5.10(يالحظ من الجدول 

وى التمييز الجندري   مما يعني أنه ال يختلف مست     , )α≥0.05( عند   )85 ( ودرجة حرية  )1.99(الجدولية

فـي  ) α≥0.05(ضد المرأة باختالف مكان المؤسسة ، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد                

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غـزة          المرأةمستوى التمييز الجندري ضد     

 ترى  التي) 2002 (شكريوتتفق هذه الدراسة مع نتيجة دراسة شرين        . يعزى إلى مكان المؤسسة     

كمـا   . أن هناك تمييز مقنن موجه ضد المرأة حسب متغيرات خاصة بطبيعة نوع العمـل ومكانـه               

 تؤكد اهتمام الـسلطة بالقـضاء       التي) 2006(وتتفق مع نتيجة دراسة ساما عويضة وخالد نبريص         

 1996 ( الهبـاش  إسماعيلكما وتختلف مع نتيجة دراسة      ,  العمل   في االجتماعيعلى قضايا النوع    

   .أن المرأة الفلسطينية تعيش ظروف عمل قاسية وبالغة الخطورة في كثير من األحيان يرى الذي
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  نتائج التساؤل الرابع 6.2.4

) ت( أكبر من قيمـة   ) α  0.01 ≤( عند )3.48(المحسوبة) ت(أن قيمة  ) 5.11(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنـه ال يختلـف مـستوى التمييـز           , )α≥0.05( عند   )82،4 ( ودرجة حرية  )2.45(الجدولية

  مجال عمل المؤسسة ، أي أنه  ال توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد       باختالفالجندري ضد المرأة    

)α≥0.05(       الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني       المرأة في مستوى التمييز الجندري ضد 

  . بقطاع غزة يعزى إلى مجال عمل المؤسسة

 ترى أن هناك تمييز واضح      التي) 2003( دراسة منى عبد الرحمن       نتائج هذه الدراسة مع    وتختلف

  . التقليدية الذكوريةواألعراف الثقافي كحصاد للموروث المؤسسي مجاالت العمل فيضد المرأة 

التي ترى أن هناك تمييز ضد المـرأة        ) 2003(مع نتيجة دراسة إسماعيل عبد الباري       كما تختلف   

  .وأن مشاركتها مازالت أسيرة فكرة التقسيم الجندرى, تغالها بالسياسةمن حيث اش
  

  نتائج التساؤل الخامس 6.2.5

) ت( أكبر من قيمـة   ) α  0.01 ≤( عند )4.61(المحسوبة) ت(أن قيمة  ) 5.12(يالحظ من الجدول 

تمييـز  مما يعني أنـه ال يختلـف مـستوى ال         , )α≥0.05( عند   )84،2 ( ودرجة حرية  )3.11(الجدولية

 الحالة االجتماعية للمرأة العاملة ، أي أنه  ال توجـد فـروق دالـة                باختالفالجندري ضد المرأة      

 الفلسطينية العاملة في مؤسـسات      المرأةفي مستوى التمييز الجندري ضد      ) α≥0.05(إحصائياً عند   

  . المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى الحالة االجتماعية للمرأة العاملة 

الـذي يـرى أن المـرأة       ) 1996( نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة إسماعيل الهبـاش           وتختلف

وأنها مازالت محرومة من حقوق إجازات الحمل والـوالدة         , الفلسطينية لم تكفل كافة حقوقها قانونيا     

   .والرضاعة والتأمين الصحي
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  نتائج التساؤل السادس 6.2.6

) ت( أكبر من قيمـة   ) α  0.01 ≤( عند )4.8(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 5.13(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنه ال يختلف مستوى التمييز الجندري        , )α≥0.05( عند   )84،2 ( ودرجة حرية  )2.7(الجدولية

 الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى المؤهل العلمـي              المرأةضد  

  .للمرأة العاملة

التي ترى أن مساهمة المرأة العربية في       ) 2002(ه الدراسة مع دراسة شرين شكري       وتتفق نتائج هذ  

) 2003(وتختلف هذه النتائج مع نتيجة دراسة سحر حـافظ          , قوة العمل لم تتأثر بالمؤهل العلمي لها      

   .التي ترى أن هناك تمييز تشريعي وتطبيقي ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق العمل
  

  السابعالتساؤل نتائج  6.2.7

) ت( أكبر مـن قيمـة    ) α  0.01 ≤( عند )4.61(المحسوبة) ت(أن قيمة ) 5.14(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنـه ال يختلـف مـستوى التمييـز           , )α≥0.05( عند   )83.3 ( ودرجة حرية  )3.11(الجدولية

المسمى  الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلى            المرأةالجندري ضد   

  .الوظيفي للمرأة العاملة  

 بينت أن التمييز ضد المـرأة       التي) 2003(وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة منى عبد الرحمن          

 التقليدية فى   واألعراف الثقافي هو نتيجة حتمية للموروث      المؤسسي مجال العمل    فيوسلبها لحقوقها   

  . تاريخيالمجتمع وهو تمييز 

 الوظـائف   في مشاركة المرأة    في التمييز   ه ترى أن  التي) 2000(زة سليمان   كما تتفق مع دراسة ع    

   .العليا كالمجالس التشريعية والسلطات التنفيذية
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  الثامننتائج التساؤل  6.2.8

) ت( أكبر مـن قيمـة    ) α  0.01 ≤( عند )4.61(المحسوبة) ت(أن قيمة ) 5.15(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنـه ال يختلـف مـستوى التمييـز           , )α≥0.05( عند   )84،2 ( ودرجة حرية  )3.11(الجدولية

الجندري ضد المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة يعزى إلـى مـدة                

  .الخبرة للمرأة العاملة  

 ترى أن التمييز مـرده      التي) 2000( الصورانى   راجيوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

   .د العملطبيعة عق
  

  التاسعنتائج التساؤل  6.2.9

) ت( أكبر مـن قيمـة    ) α  0.01 ≤( عند )2.63(المحسوبة) ت(أن قيمة ) 5.16(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنه يقل مستوى الصحة النفسية العامـة    , )α≥0.05( عند   )86 ( ودرجة حرية  )1.99(الجدولية

   0كمعدل افتراضي% 70للمرأة  عن 

 احتل المرتبـة األولـى      العالقة والتفاعل مع اآلخرين    مجال   أن  ) 5.17(  الجدول   كما ويالحظ من  

 احتل المرتبة الثانية بمتوسـط       الثقة بالنفس  و مجال ,) 22.8(ونسبة مئوية   ) 18.2(بمتوسط حسابي   

 احتل المرتبة الثالثـة بمتوسـط حـسابي    التفـاؤل و مجال   , ) 22.4(ونسبة مئوية   ) 17.9(حسابي  

 احتل المرتبـة الرابعـة بمتوسـط      الفاعلية ووضوح التفكير  و مجال   , )20.3(ة مئوية   ونسب) 16.2(

ـ        البشاشة و مجال , ) 19.8(ونسبة مئوية   ) 15.8(حسابي   سابي  احتل المرتبة الخامسة بمتوسـط ح

  ) .14.3(ونسبة مئوية ) 11.4(
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 أن الـسلطة    التي تـرى  ) 2006(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ساما عويضة وخالد نبريص           

األمر الذي انعكس علـى قـوى       ,  بذلت جهودا إلدماج النوع االجتماعي  في مؤسساتها        ةالفلسطيني

   .اإلنتاج والصحة النفسية للعاملين

  

  العاشرنتائج التساؤل  6.2.10

) ت(أصغر من قيمـة   ) α  0.01 ≤( عند )1.99(المحسوبة) ت(أن قيمة ) 5.18(يالحظ من الجدول 

مما يعني أنه ال يختلف مستوى الصحة النفـسية         , )α≥0.05( عند   )85 ( ودرجة حرية  )2.63(الجدولية

 ، أي أنه ال توجد فروق دالـة إحـصائياً عنـد             يالعامة للمرأة  باختالف مستوى التمييز الجند ر       

)α≥0.05(             في مستوى الصحة النفسية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني

  .ستوى التمييز الجندري للمرأة العاملة يعزى إلى م

 التي بينت أن صـالبة الشخـصية        )Kobasa,1982,A,B(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات       

كمؤشر للصحة النفسية يرتكز إلى عوامل سيكولوجية داخل الفرد تتمثل فـي التحـدي وااللتـزام                

  .وهذا مايتوفر لدى المرأة العاملة, والتحكم 

  

    حول مشكلة البحثتاستنتاجا 6.3

 مستوى التمييز الجندري ضد المرأة العاملة في مؤسسات أن نتائج مفادها إلىتوصلت الدراسة 

ن هذا المستوى ال يختلف باختالف نوع أكمعدل افتراضي ، و% 70المجتمع المدني بغزة اقل من 

باختالف مجال عمل أو ) مدينة أو مخيم( باختالف مكان المؤسسة أو) محلية أو أجنبية(المؤسسة 

 باختالف الحالة االجتماعية والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي والخبرة للمرأة أوالمؤسسة ، 

  .العاملة



163 
 

  : ما يلي إلىويرجع السبب في ذلك من وجهة نظر الباحثة 

إن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير حكومية ، يقودها مثقفـين وقيـادات تربويـة                 .1

 مرموقة ، وتم إنشاؤها بناء على رغبة جادة في خدمة المجتمع بناء على تقدير               ومجتمعية وسياسية 

احتياجاته الفعلية ، أو أنها مدارة بإدارة أجنبية ذات هدف خدماتي واضح ، وان لهـذه المؤسـسات                  

 أجنبية أنظمة أساسية ولوائح داخلية ناظمة لعمل المؤسسة وال تمنح الفرصـة لممارسـة               أومحلية  

 .ذي يقلل من تطور المؤسسة وتقدمها التمييز ال

إن هذه المؤسسات تعلن عن وظائفها من خالل وصف وظيفي ذو معايير معينة وشروط خاصة                .2

، ويتم اختيار الموظفين ذكوراً وإناثا وفق هذه المعايير والشروط والمواصفات ، وعادة ما يكـون                

ارها المهنية ، األمـر الـذي يجعـل         الموظفون من ذوي المؤهالت العلمية العالية والتي تتسم بأدو        

 .المؤسسة على ثقة عالية بموظفيها ذكوراً وإناثا ، وال مجال للتمييز بينهم 

إن العمل في هذه المؤسسات ال يتم بشكل عفوي ، وإنما وفق عقود عمـل خاصـة ، توضـح                     .3

ان العاملين  الحقوق والواجبات لكل من العامل والمؤسسة ، وبالتالي يتم العمل في النور ، خاصة و              

 .على وعي تام بحقوقهم العمالية 

انتشار مؤسسات حقوق اإلنسان والديمقراطية ، ساهم في تطوير الفكر الديمقراطي والحقـوقي              .4

 . لدى العاملين ، األمر الذي جعل العامل على وعي بكافة حقوقه 

 وتقـديرها ،    أن طبيعة فلسفة المجتمع بشكل عام فلسفة إسالمية ، قائمة على احتـرام المـرأة               .5

والتأكيد على حقوقها ، فالقرآن الكريم والسنة النبوية يؤكد باستمرار على ضرورة إنصاف المرأة ،               

 .األمر الذي يجعل منح المرأة حقوقها في العمل مطلب ديني ال يستهان به 

مرأة لذا لم يتأثر مستوى التمييز الجندري ضد المرأة العاملة بالمتغيرات التصنيفية للمؤسسة وال

  .العاملة فيها 
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، فيبدو % 70أما انخفاض مستوى الصحة النفسية للمرأة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني عن 

أنه ليس له عالقة بمستوى التمييز الجندري بقدر ما هو مرتبط بالحالة العامة في المجتمع 

تصادية واجتماعية الفلسطيني الناجمة عن الوضع السياسي المتأزم وما يصاحبه من تداعيات اق

كالفقر والبطالة وانتشار الجريمة ، األمر الذي جعل المواطن بشكل عام يشعر باإلحباط واليأس ، 

مما ساهم في انخفاض مستوى الصحة النفسية العامة لديه ، وجعله يفقد القدرة على الفاعلية 

  .ووضوح التفكير ، واالهتمام بالبشاشة 

   توصيات للسياسة والعرف 6.4

  : ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ، توصي الباحثة بما يلي في

ضرورة دمج المرأة في جهود التنمية بشكل عام ، مع التركيز على أدوارها المتكاملة اإلنجابي                .1

واإلنتاجي والمجتمعي بشكل يؤكد على التنمية المستدامة الذي قوامه االستثمار في العنصر البشري             

 . هو تمكين للبشرية جمعاء ، ذلك أن تمكين المرأة

ضرورة وضع اطر تشريعية دولية موجهة نحو حماية حقوق المرأة بهدف القضاء على جميـع                .2

 .أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها تشريعات دولية شاملة للمعايير القانونية لحقوق المرأة 

عمل بما يـساهم  ضرورة وضع ضمانات تشريعية تهدف إلى تفعيل حق المرأة في المشاركة وال          .3

في تنمية قدراتها واالرتقاء بخصائصها العلمية والعملية إلعدادها إعداداً سليماً ألداء دورهـا علـى          

 .الوجه األكمل 

ضرورة تكوين وعي إعالمي عام بقضايا المرأة العاملة وبالثقافة الديمقراطية التي تعضد قـيم               .4

 تفعيل المناخ الـديمقراطي بـصورة أكثـر     المساواة والمشاركة لمواجهة ميراث من السلبية يتطلب      

 .ايجابية 
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ضرورة تطوير وتحديث التشريعات الحالية الخاصة بالمرأة العاملة وتنقيتها وإعادة النظر فـي              .5

إصالحها لتواكب الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية لوضع المرأة العاملـة فـي             

لذي نعيشه ووفي إطار قيمنا الدينية واألخالقية وتراثنا        إطار مستجدات وتحوالت المجتمع والعصر ا     

 .الثقافي 

  . النفسية الناجمة عن ذلكواألمراض مجال الصحة النفسية فيدورات تدريبية للتوعية إعداد  . 6
  

   توصيات لمزيد من البحث 6.5

  :التالية استكماالً لهذه الدراسة ، وتحقيقاً لتكامل جوانبها تقترح الباحثة إجراء الدراسات 

 .النماذج الذهنية للجندر لدى فئات من المجتمع الفلسطيني  .1

 .العوامل التي تقف وراء التمييز ضد المرأة في العمل  .2

 .دراسة مقارنة للتمييز ضد المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية  .3

 .تداعيات التمييز ضد المرأة في العمل  .4

 . في تنمية المجتمع دور المرأة العاملة .5

 .واقع المرأة على خريطة المجتمع المدني في فلسطين  .6

 فـي المنـاطق     المدني مؤسسات المجتمع    فيللمرأة العاملة    دراسات حول الصحة النفسية      .7

   .النائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  ترمــــــــــــــــــــ المح: األستاذ الدكتور / السيد 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  تحكيم أدوات بحثية : الموضوع 
  

التمييـز الجنـدري وعالقتـه      : بإجراء دراسة بحثية بعنـوان      تقوم  الباحثة  يرجى التكرم بالعلم أن     

بالصحة النفسية في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غـزة ، وذلـك للحـصول علـى درجـة                  

  .والمجتمعية من جامعة القدس الماجستير في الصحة النفسية 
  

تهدف إلى التعرف علـى مظـاهر التمييـز         ولهذا الغرض قامت الباحثة بإعداد استبانتين ، األولى         

على واقع الصحة النفسية    والثانية تهدف إلى التعرف     الجندري في المؤسسات الفلسطينية من جهة ،        

  .لدى المرأة العاملة من جهة أخرى 

م باالطالع على فقرات هاتين االستبانتين ، وإبداء رأيكم السديد فـي مـدى     يؤمل من سيادتكم التكر   

  .قدرة الفقرات على التعبير عن الحيثيات المطلوبة 

  شاكرين تعاونكم ودعمكم لمسيرة البحث العلمي في فلسطين

  

        الباحثة                  

  سلوى الطيبي
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   المحترمين       مدراء مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة/السادة
   

  ,,,,تحية طيبة وبعد 
   

   الخاصة تالمساعدة في تسهيل تعبئة االستبانا: الموضوع

   تخرجبمشروع بحث
   

التمييز الجندرى وعالقتـه بالـصحة   " أرجو التكرم بالعلم بأنني أقوم بإجراء مشروع بحث بعنوان  

 كمتطلب للحصول على درجة     "النفسية للمرأة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة        

 لألخـوات  باإليعـاز  الصحة النفسية المجتمعية وعليه أرجو من سـيادتكم  التكـرم             فيالماجستير  

 جمع البيانات الخاصة بالبحث المـذكور أعـاله         في مهمتي تسهيل   , مؤسستكم الموقرة  فيالعامالت  

  .ة ومتوفرة لدى الباحثة فقط المناسبة مع العلم أن المعلومات سوف تكون سريتاالستباناباستخدام 

حيث أن الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى التمييز الجندرى وعالقته بالصحة النفـسية للمـرأة                

  .العاملة في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة غزة
   

  شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

   بقبول فائق االحتراماوتفضلو
  

                           

  كم الباحثة  مقدمه لسيادت

  سلوى الطيبي   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الموقرة :                              األخت العاملة 

التمييز الجندري وعالقته بالصحة النفسية في مؤسسات المجتمع المـدني       : تقوم الباحثة بإجراء دراسة بحثية بعنوان       

وبالتـالي  .ي الصحة النفسية والمجتمعية من جامعة القدس        بمحافظة غزة ، وذلك للحصول على درجة الماجستير ف        

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مظاهر التمييز الجندري في المؤسسات الفلسطينية من جهـة ، وعلـى واقـع              

الصحة النفسية لدى المرأة العاملة من جهة أخرى ، ولهذه األغراض تم إعداد استبانتين ، يؤمل منك أن تـستجيبي                    

هما بكل صراحة وصدق ، حيث أن هذه الدراسة ال تخدم إال أغراض البحث العلمي ، لـذا ال داعـي لكتابـة              لفقرات

  : االسم ، ولكن يؤمل أن تكملي البيانات التالية 

         محلية            أجنبية         :نوع المؤسسة  

جتماعيـة       بنيـة تحتيـة             صـحية        ثقافيـة       ا                   :مجال عمل المؤسـسة     

  أخرى     

        أرملة          مطلقة           عزباء        متزوجة          :الحالة االجتماعية 

        دراسات عليا     ثانوية فأقل         دبلوم         بكالوريوس           :المؤهل العلمي 

 مسؤول مشروع               مديرة       رئيس دائرة       رئيس قسم                             :المسمى الوظيفي   

    أخرى   

     مدينة         قرية        مخيم              :السكن 

 سنوات                       10-5 أقل من خمس سنوات           من            :سنوات الخبرة 

   سنوات 10      أكثر من              

  

  شاكرة صدق تعاونكم

  سلوى الطيبي /الباحثة                         
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   التمييز الجندرياستبانه )1(الملحق 

   ؟إلى أي مدى تتوافر ممارسات التمييز الجندري في مؤسستك

  ممارسات التمييز الجندري  الرقم  درجة الممارسة

  ال يوجد  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

ز في حال حاجة مؤسستك إلشغال مراك        .1

إدارية مرموقة ، فإنها تفضل الرجـال       

  .على النساء 

        

عندما ترغب مؤسـستك فـي تعيـين           .2

، فإنها تختـار    ) برنامج(مسئول برامج   

  .الرجال 

        

في حال حاجة مؤسستك إلى تعيينـات          .3

جديدة ، فإنها تميل الن يكونـوا مـن         

  .الرجال 

        

لوائح وأنظمة العمل في مؤسستك فـي          .4

  .كثر من النساء صالح الرجال أ

        

عند مناقشة مؤسـستك للقـضايا التـي           .5

تتعلق بصنع القـرار ، يؤخـذ بـرأي         

  .الرجال 

        

        في حال ما يطرأ على مؤسستك مهـام           .6
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  .ومسئوليات صعبة ، يوكل بها الرجال 

اشعر أن مصداقية وموثوقيـة الرجـال       .7

  .لدى مدير المؤسسة أكثر من النساء 

        

سـسة تقـديراً لعمـل      يبدي مدير المؤ     .8

  . الرجال أكثر من النساء 

        

عالقة مدير المؤسسة مع الرجال قائمة         .9

على االحترام المتبادل ، بينما مع النساء       

  .قائمة على السب والشتم 

        

كثيراً ما يطلب من المرأة القيام بمهـام        .10

وأعمال خـارج إطـار عملهـا فـي         

  .المؤسسة 

        

 ال تؤخـذ    شكاوي المرأة في المؤسـسة    .11

  .بعين االعتبار مقارنة بشكاوي الرجل 

        

تعاون العاملين في المؤسسة يقل عندما      .12

  .ترأسهم المرأة 

        

تستعين المؤسسة بالرجال دون النـساء      .13

  .في المشاركات خارج الوطن 

        

تكلف المؤسسة الرجال في حال تمثيـل       .14

المؤسسة فـي المـؤتمرات واللقـاءات     
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  .الرسمية 

لرواتب واألجـور التـي يتقاضـاها       ا.15

الرجال في المؤسسة أفضل منها للنساء      

  .في المركز الوظيفي نفسه 

        

المقابل المادي لساعات العمل اإلضافية     .16

  .للرجال أفضل منها لإلناث 

        

بدالت السفر المتعلقة بمهمات العمل في      .17

  .المؤسسة أفضل للرجال 

        

بهـا  الخصومات المالية التـي يغـرم       .18

العاملين في المؤسسة ليست في صـالح       

  .المرأة بالمقارنة مع الرجل 

        

عدد المكافآت المالية التي تمنح للرجال      .19

  .في المؤسسة أكثر نمها للنساء 

        

قيمة المكافأة المالية للرجل أكبر منهـا       .20

  .للمرأة في نفس المركز الوظيفي 

        

كثيراً ما تستثني المؤسسة النساء مـن       .21

  .لمكافآت المالية ا

        

عنــد حــدوث إصــابات عمــل فــي .22

ال يصرف للمرأة تعويضات    . المؤسسة  
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  .مناسبة مقارنة بالرجل 

الحقوق الماليـة نهايـة الخدمـة فـي         .23

  .المؤسسة للرجل أفضل من النساء 

        

عند تفكير المؤسسة في تقليص فـرص       .24

العمل ، يكون في النـساء أكثـر مـن          

  .الرجال 

        

 حال توفر للمؤسسة منح دراسية أو       في.25

  .تدريبية ، يفضل الرجال على النساء 

        

خدمة التأمين الصحي فـي المؤسـسة       .26

  .خاصة بالرجال 

        

ال تمنح المؤسسة النساء إجـازة حمـل        .27

  .ووالدة مدفوعة الراتب 

        

مدة اإلجازة الممنوحة للمرأة في حالـة       .28

  الوضع غير كافية 

        

ؤسـسة بإعطـاء إجـازة      ال تسمح الم  .29

  ).ساعة أو ساعتين (رضاعة يومية 

        

ال تمنح المؤسسة المرأة عالوة الـزوج       .30

  .واألوالد في حين تمنحها للرجل 

        

        األولوية في الترقيات للرجـال ولـيس       .31
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  .للنساء 

معايير الترقية في المؤسـسة لـصالح       .32

  .الرجال 

        

          .تستثنى المؤسسة المرأة من الترقيات .33

تبرر المؤسسة ترقيه الرجـال بـأنهم        .34

أرباب أسر وأكثر جهداً واجتهاداً مـن       

  .المرأة 

        

عدد الترقيات التي يحظى بها الرجـل       .35

في المؤسسة أكثر منها للمرأة في نفس       

  .المركز الوظيفي 

        

يتجاهل مدير المؤسسة الشكاوي المقدمة     .36

  .من النساء 

        

ة في المؤسـسة    كثيراً ما تتعرض المرأ   .37

  لمضايقات جنسية 

        

نظرة الرجال في المؤسسة للمرأة بأنها      .38

  .جسد

        

العالقة بين العاملين في المؤسسة قائمة      .39

  .على ثقافة السلطة الذكورية 

        

        نادراً ما يجتمع مـدير المؤسـسة مـع         .40
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  .النساء لمناقشة قضايا العمل 

 تنظر المؤسسة إلى المرأة أنها محدودة     .41

  .القدرات مقارنة بالرجل 

        

كثيراً ما تتهم المؤسسة المرأة بـضعف       .42

  .دوافعها للعمل مقارنة بالرجل 

        

الصورة الذهنية التـي يمتلكهـا مـدير        .43

  .المؤسسة عن المرأة دونية 

        

المسئولية المهنية واالجتماعيـة لـدى      .44

المرأة أقل مـن الرجـل فـي نظـر          

  .المؤسسة 

        

مؤسسة بتوصيات الرجـال    يأخذ مدير ال  .45

ويتجاهل توصيات النساء فـي مجـال       

  . العمل 

        

يتقاعس العاملون في المؤسـسة عـن       .46

  .العمل عندما توكل إدارتهم المرأة 

        

عالقة المدير بالعاملين الرجال أفـضل      .47

  من عالقته بالنساء
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  استبانة الصحة النفسية) 2(الملحق 

  اقف التالية ؟إلى أي مدى تنطبق عليك المو

  ال  أحياناً  نعم  العبارة  م

        .تسير حياتي في المؤسسة على النحو الذي كنت أتمناه    .1

استطيع أن أتعامل بمهارة مع أي مشكلة تصادفني أو تعرض    .2

  .أمامي في العمل 

      

        .أرى أن زمالئي في العمل يحبونني ويثقون بي    .3

        قد انقضتاشعر في المؤسسة وكأن أفضل سنوات حياتي    .4

        .يمنحني العمل في المؤسسة تقيم نفسي وتقديرها حق قدرها   .5

        .ابتسم واضحك كثيراً أثناء ممارسة العمل    .6

ظروف العمل تجعلني ال اكترث أو أبالي بعمل أي شيء مهما    .7

  .كانت قيمته ومهما فكرت فيه 

      

        .يتملكني إحساس قوي بالفشل واإلخفاق في العمل    .8

        .نى لو استطعت أن أغير جانباً ما من حياتي في مجال العمل أتم   .9

        اشعر أني قريب جداً ممن يعملون حولي     .10

أظل مشدوداً ومتوتراً في المواقف المختلفة طالما كنت في    .11

  .العمل 

      

أوزع طاقتي ومجهودي على المواقف التي أفكر فيها وأنا أمارس    .12

  .العمل 

      



186 
 

صدري يضيق بسرعة حتى وان لم يكن ظروف العمل تجعل    .13

  .هناك ما يستدعي ذلك 

      

        .أرى أن زمالء العمل يفهمونني جيداً    .14

        . اشعر بأنني عاجزة وال حيلة لي فيما أكلف به من أعمال    .15

        .تسير أفكاري في حلقة مفرغة ال جدوى منها لمصلحة العمل    .16

        .يبدو مستقبلي في المؤسسة باهراً    .17

        .عر بالرضا والراحة لما حققته في مجال عملي اش   .18

لدي إحساس بأنني محدودة القدرات وليست هناك فائدة أو جدوى    .19

  .مني 

      

        .يغمرني إحساس بالتفاؤل طالما كنت في العمل    .20

        .أحب من يعمل معي وأحنو عليهم    .21

        .اعتقد آن باستطاعتي أن افعل ما أريده في مجال عملي    .22

        .عر بالملل واالكتئاب ما دمت في وقت العمل اش   .23

        .أفضل العمل الفردي على العمل الجماعي في المؤسسة    .24

        .أرى أن فكري مشوش ومضطرب طيلة الوقت في المؤسسة    .25

        .  في المؤسسة بأهميتي بالنسبة لهم نيشعر العاملو   .26

        .أنا واثقة من نفسي ومن قدراتي تجاه العمل    .27

        .عر بالسخط واالستياء من كل ما حولي في المؤسسة اش   .28

      أتميز برفع الكلفة مع العاملين في المؤسسة وأتعامل معهم بكل    .29
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  .بساطة ووضوح 

        .يتملكني شعور باليأس في العمل    .30

        .أميل بطبعي إلى البشاشة والمرح والسرور ما دمت بالعمل    .31

        .ن ال يختلف ألي سبب تسير حياتي العملية وفق روتين معي   .32

        .أنا منطوية على نفسي في المؤسسة    .33

        .يتسم تفكيري بالوضوح واإلبداع فيما يتعلق بعملي    .34

إذا ما كلفت القيام بعمل ما في المؤسسة فإنني أبدي قدراً كبيراً    .35

  .من الحماس له 

      

        . في شخصيتي العملية خاطئيبدوا أن هناك شيئاً ما    .36

        . اهتمامي بالعمل ولم تعد تشغلني أموره فقدت   .37

لم يعد هناك ما يمثل الكثير من البهجة بالنسبة لي على مستوى    .38

  .العمل 

      

        .يبدو أن العاملين في المؤسسة يفضلون االبتعاد عني    .39

        .أتسم بصفاء الذهن وحدة اإلدراك لكل ما يتعلق بعملي    .40
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  لجنة المحكمين  )3(الملحق 

  الصفة األكاديمية  االسم

 مساعد عميد كلية –أستاذ مساعد الصحة العامة   سوزان شعشاعة. د

  الصحة العامة

  أستاذ العلوم االجتماعية بجامعة األقصى   كامل الشامي . د

  أستاذ علم النفس المساعد بجامعة األقصى   نجاح السميري . د

  ة األقصى أستاذ علم النفس المساعد بجامع  نعمات علوان . د

  أستاذ علم االجتماع في جامعة األزهر بغزة    جهاد حمد . د

  أستاذ اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم خليل حماد            . د

  أستاذ علم النفس المساعد بجامعة األقصى بغزة  محمد الشريف. د

  أستاذ علم النفس المشارك بجامعة األقصى بغزة  فضل أبو هين. د

  محاضر علم نفس بجامعة القدس المفتوحة بغزة  رمضان بركة .أ

  خبيرة مجتمع مدني برام اهللا  سالم كنعان.أ
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  )4(الملحق 

  قوانين العمل العربية
  

 جمهورية مصر العربية

  تشغيل النساء

 العمال تسري على النساء العامالت جميع النصوص المنظمة لتشغيل"  تنص على انه -151المادة 

  " .دون تمييز في العمل  الواحد بينهم

ال يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الثامنة مساءاً والسابعة "  تنص على انه -152المادة 

صباحاً إال في األحوال واألعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى 

  " .العاملة والتدريب

يجوز تشغيل النساء في األعمال الضارة بهن صحياً وأخالقيا وكذلك في األعمال ال  " -153المادة 

  " .الشاقة أو غيرها من األعمال التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب

 للعاملة التي أمضت ستة أشهر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع -أ " -154المادة 

اجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مدتها خمسون يوماً ب

  " .مبيناً فيها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه 

  ؟" . ال تستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها -ب   " 

  " .لوضع  ال يجوز تشغيل العاملة خالل األربعين يوماً التالية ل-ج   " 

 التي ترضع طفلها عن مدة الراحة – شهرا  التالية للوضع يكون للعاملة 18 في خالل -155المادة 

وللعاملة الحق ,  الحق في فترتين اخريتين لهذا الغرض ال تقل كل منها عن نصف ساعة –المقررة 
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 وال يترتب عليهما هذا وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان في ساعة العمل, في ضم هاتين الفترتين 

  .أي تخفيض في األجر 

 عامالً فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة 50 في المنشأة التي تستخدم -156المادة 

  . مرات طوال مدة خدمتها3دون اجر لمدة ال تزيد عنه السنة لرعاية طفلها وتمنح هذه اإلجازة 

له عاملة أو أكثر أن يعلق في أمكنة العمل  يجب على صاحب العمل في حالة تشغي-157المادة 

  .نسخة من نظام تشغيل النساء 

 على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو - أ-158المادة 

يعهد إلى دار الحضانة بإيواء األطفال بالشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى 

  .العاملة والتدريب

 كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ -  ب

االلتزام المنصوص عليه الفترة السابقة بالشروط واألوضاع التي يحددها قرار من وزير الدولة 

  .للقوى العاملة والتدريب

  .ل الزراعة البحتة  يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العامالت في مجا-159المادة 
  

  1981 لسنة 137قانون العمل رقم 

  األردن

 لسنة 25 والقانون رقم 1965 لسنة 2 المعدل بالقانون رقم 1960 لسنة 21قانون العمل رقم 

1972.   

 ال يجوز السماح ألي امرأة عاملة بالعمل في أية عملية تنص األنظمة أنها – السالمة -46المادة 

  .خطرة عليها 
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 ال يجوز تشغيل النساء بالعمل ليالً بين الساعة السابعة مساءا – االستخدام في الليل -47المادة 

ويجوز لوزير , إال في الحاالت التي تحدد بقرار من وزير الشؤون االجتماعية , والسادسة صباحاً 

ر العمل والشؤون االجتماعية أن يعين الظروف التي يسمح فيها للنساء بالعمل ليالً في حرف غي

  .صناعية معينة وفي حالة الظروف القاهرة

أن تترك عملها خالل , في مؤسسة منتظمة ) المستخدمة( يحق للمرأة العاملة - أ-50المادة 

  .األسابيع الثالثة السابقة للتاريخ المتوقع للوالدة 

ة  ال يجوز السماح المرأة بالعمل في مؤسسة منتظمة خالل األسابيع الثالثة التالية مباشر-ب

  .للوالدة 

 يحق لكل امرأة مستخدمة في – الحق في الحصول على منحة األمومة وااللتزام بها -51المادة 

, مدة اإلجازة المنصوص عليها في المادة السابقة , مؤسسة منتظمة الحصول على منحة األمومة

ة  قد ويشترط في ذلك أن تكون المرأ, ويكون صاحب العمل ملزم بدفع أجرتها عن هذه المدة 

 180لدى صاحب العمل الذي تطالبه بمنحة األمومة مدة ال تقل عن , عملت في المؤسسة المنتظمة 

  .يوماً خالل االثني عشر شهراً السابقة مباشرة للتاريخ المتوقع للوالدة 

 يجب أن يساوي مقدار منحة األمومة الواجب دفعه بمقتضى – مقدار منحة األمومة -52المادة 

نصف معدل اجر العاملة خالل األشهر الثالثة السابقة لبدء اإلجازة مقسومة على , قة المادة الساب

  .  يوما180ً

 يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة على أية مخالفة ألي حكم من أحكام – العقوبات 53المادة 

 عن أو أي نظام صادر بمقتضاها بغرامة ال تتجاوز عشرين ديناراً, هذا الفصل أو الفصل السابق 

  .كل مخالفة 
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  الجمهورية العراقية

  : تنظيم عمل النساء واألحداث – الفصل السادس 1970 لسنة 151 رقم –قانون العمل وتعديالته 

   تنظيم عمل النساء -أوال

كما ال يجوز تشغيلهن في بقية ,  ال يجوز تشغيل النساء في الصناعة بعمل ليلي - أ-79المادة 

أو يتعلق بنشاطات فنية أو اجتماعية خاصة , إال إذا كان العمل إداريا , المهن في األعمال الليلية

أو إذا كان يجري في أماكن تتوفر فيها جميع شروط , مجازة من الجهات اإلدارية المختصة 

  .وال يجوز تشغيل النساء في األعمال ذات الظروف المرهقة أو الضارة , الصحة والراحة 

لحق في ترك العمل قبل مدة شهر من التاريخ المتوقع لوضعها بتقرير  للمرأة العاملة ا-80المادة 

وتطبق عليها بالنسبة لما تستحقه من رعاية وعون , وتعتبر مجازة للحمل والوضع بدون اجر, طبي

  .ومة أحكام قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمالوإجازة أم

  

  

  الجمهورية العربية السورية

 وتعديالته القرارات المنفذة ألحكامه حتى غاية 5/4/1959ريخ  تا91قانون العمل رقم 

1/1/1981   

   في تشغيل النساء–الفصل الرابع 

 مع عدم اإلخالل بالمواد التالية تسري على النساء العامالت جميع النصوص المنظمة -130المادة 

  .لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم 

غيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إال في  ال يجوز تش-131المادة 

  .األحوال واألعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون االجتماعية
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 ال يجوز تشغيل النساء في األعمال الضارة صحياً وأخالقيا وكذلك األعمال الشاقة أو -132المادة 

  .األعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعملغيرها من 

   :1968 لعام 46 المعدلة بالمرسون التشريعي رقم -133المادة 

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة مدتها ستون يوماً تشمل المدة التي تسبق   - أ

تمنح هذه , ن أربعين يوماً الوضع والتي تليها بحيث ال تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع ع

  .اإلجازة باالستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصوال يبين فيها التاريخ المرجع للوضع

فإذا وقت الوالدة ضمن األربعين يوما المبينة في الفترة السابقة جاز منح العاملة عن المدة   - ب

ت هذه المدة إجازة بدون المتممة إجازة إدارية مسحوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإال اعتبر

 .راتب

 1986 لعام 46 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم -134المادة 

يصرف للعاملة عن مدة إجازة األمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجرا كامالً يؤديه 

صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر 

  .لية متتا

 ال يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة النقطاعها عن العمل أثناء اإلجازة المبينة -135المادة 

 كما ال يجوز فصلها مدة غيابها بسبب المرض مثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل 123في المادة 

  .ستة أشهر أو الوضع وانه ال يمكنها العودة لعملها بشرط إال تتجاوز مدة الغياب في مجموعها 

 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر 133 إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقاً لحكم المادة -136المادة 

  .سقط حقها فيما كانت تستحقه من اجر وذلك بدون اإلخالل بما لصاحب العمل من حق في فصلها

فلها فضالً عن  شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع ط18 في خالل -137المادة 

مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض ال تقل كل منهما عن نصف 
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وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما أي تخفيض في , ساعة 

  .األجر

مكنة العمل  يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أ-138المادة 

  .نسخة من نظام تشغيل النساء

 يجب على صاحب العمل في جميع األماكن التي تعمل فيها نساء أن يوفر لهن مقاعد -139المادة 

وعليه إذا كان يستخدم مائة فأكثر في مكان , تأمينا الستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك 

نظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها واحد أن يوفر داراً للحضانة يحدد شروط إنشائها و

  .بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل
  

   في شان دور الحضانة الخاصة بأطفال العامالت139 المنفذ للمادة 1976 لسنة 156القرار رقم 

 على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة وأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً -1المادة 

  .انة الستقبال أطفال العامالت الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وثالث سنواتللحض

 يحدد صاحب العمل المكان الذي يختاره إلنشاء الدار ويشترط أن يكون قريباً من مكان -2المادة 

العمل بقدر اإلمكان وإال يكون موقعه مطلقاً مالصقاً ألي جزء من مكان العمل توجد به وتتولد عنه 

والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة أو , اد تسبب تلوث الجو كاألبخرة مو

  .تجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء

 يجب أن يكون البناء الذي يستخدم مقراً للدار متين التشييد ويشترط أن ال يقل ارتفاع  -3المادة 

 كما 2م1.8صة كل حجرة لكل طفل بها عن  متر وال يقل المساحة المخص3.5حجرات المبنى عن 

  .يجب اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التهوية الكافية لتمرير الهواء النقي
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 يجب أن تؤمن الدار وتجهز بشكل مالئم وعلى األخص أن يعد الفراش الكامل لكل طفل -4المادة 

وصابون وفوط أثناء يجب أن يخصص لكل طفل مالبس نظيفة , وان يوفر األثاث واللعب الكافية 

وجوده في الدار إلى جانب تخصيص ممرضة لكل عشرة أطفال للعناية بتنظيفهم وتغذيتهم على أن 

  .تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة بموجب شهادة تمريض

 يجب تشجيع الرضاعة الوالدية ومنح األم الوقت المخصص قانونا إلرضاع الطفل -6المادة 

  :ذلك ويعطى الطفل باإلضافة إلى 

يليها , في العشرة ) حبوب(بالنسبة لألطفال دون السنة من العمر وجبة سيرالك أو ما شابه   - أ

خضار أو , يلي ذلك في الساعة الرابعة عشرة وجبة حساء , زجاجة حليب أو رضاعة والدية 

  .فاكهة ثم زجاجة حليب أو رضاعة طبيعية والدية

ليب مع قطع من البسكويت في الساعة بالنسبة لألطفال فوق السنة من العمر كاس من ح  - ب

 ظهراً وجبة غذائية تهيئ لألطفال  ربع 12يلي ذلك في الساعة , العاشرة وملعقة زيت سمك

وتتألف من كمية من الخضروات وقطعة من اللحم وقليل من , الحريرات وثلث البروتين اليومي

 .األرز والبطاطا وفاكهة 

قة وزير الشؤون االجتماعية والعمل قبول الهبات والمنح  يجوز لدور الحضانة بعد مواف-9المادة 

 .والوصايا للمساهمة في تحقيق أغراض الدار

 يشكل مجلس إدارة الدار من ستة أعضاء يعين صاحب العمل أو أصحاب األعمال -10المادة 

اسة المشتركون في إنشاء الدار ثالثة منهم وينتخب الثالثة اآلخرون من بين العامالت وتكون الرئ

مندوبي أصحاب األعمال ويجوز للمجلس االستفادة بمن يراه من الفنيين أو الفنيات لالشتراك في 

كما يجوز أن يشترك في اجتماع مجلس اإلدارة مندوب , الجلسات وال يكون لهم حق التصويت 
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ئحة مديرية الشؤون االجتماعية والعمل المختصة بناءاً على طلب مجلس اإلدارة ويضع المجلس الال

  :الداخلية للدار ويجب أن تتضمن هذه الالئحة الموضوعات التالية بوجه خاص 

  .إجراءات العمل بالدار  - أ

 .نظام العمل بالدار  - ب

 .الخطة التربوية   - ت

 .ويشترط لنفاذ الالئحة اعتمادها من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل, الرعاية الطبية   - ث

صل العامالت في الزراعة وكذلك العامالت الالتي  يستثني من تطبيق أحكام هذا الف– 140المادة 

التي ال يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف األب أو األم أو , يشتغلن في المصانع المنزلية 

  .الجد أو األخ أو العم أو الخال أو الزوج
  

  المملكة العربية السعودية 

  نظام العمل والعمال 

    ساء تشغيل األحداث والن–الفصل العاشر 
  

أو الصناعات ,  ال يجوز تشغيل األحداث والمراهقين والنساء في األعمال الخطرة -160المادة 

ويحدد وزير , أو اآلالت في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع األحجار وما شابه ذلك, الضارة 

 النساء العمل بقرار منه المهن واألعمال التي تعتبر ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض

وال يجوز في حالة من , مما يجب معها تحريم عملهم فيها , واألحداث والمراهقين ألخطار معينة 

  .األحوال اختالط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها 
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شمس فيما بين غروب ال,  ال يجوز تشغيل األحداث والمراهقين والنساء أثناء فترة الليل-161المادة 

ال تقل عن إحدى عشر ساعة إال في الحاالت التي يصدر بها قرار من وزير العمل في , وشروقها 

  .المهن غير الصناعية وحاالت الظروف القاهرة

 للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ -164المادة 

و بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة وال بواسطة طبيب المؤسسة أ, المرجح للوالدة 

وتدفع , يجوز ألي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة لوالدتها 

للعامالت أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف األجرة إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة 

  .ث سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازةواألجرة الكاملة إذا كان لهن في خدمته ثال, فأكثر

وال تدفع األجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية التي يحق أن تأخذها بموجب أحكام هذا النظام 

ويدفع لها نصف األجرة أثناء , إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع باجر كامل 

  .تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجرةإذا كانت قد استفادت في , اإلجازة السنوية 

 يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع -165المادة 

وذلك , أو فترات ال تزيد بمجموعها عن الساعة في اليوم الواحد, مولودها الجديد فترة لالستراحة

  .عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال

  . يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العالج والوالدة-166ادة الم

  . ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل والوالدة-167المادة 

 ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن العمل أو الوضع -168المادة 

وال يجوز , على إال تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر, هادة طبية معتمدةبشرط أن يثبت المرض بش

فصلها بغير سبب مشروع من األسباب المنصوص عليها في هذا النظام خالل األشهر الستة السابقة 



198 
 

على التاريخ المتوقع للوالدة وإذا فصلت العاملة خالل هذه المدة يعني على اللجنة المختصة الحكم 

  .هابإعادتها إلى عمل

 يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً ألحكام هذا الفصل إذا ثبت أنها عملت لدى أي -169المادة 

  .صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها

ولصاحب العمل األصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة اإلجازة ا وان يسترد منها 

  .ما أداه لها 

 األحكام المانعة أو المقيدة لعمل المراهقين واألحداث والنساء العمل في  يستثني من– 170المادة 

على أن يحدد من نظام , المؤسسات الخيرية أو الرسمية التي لها صفة التعليم المهني الو المسلكي 

هذه المؤسسات نوع المهن والصناعات وساعات العمل وشروط ومالئمته لمقدرة العمال الصحية 

  .ذا النظام من قبل الوزراء بعد استطالع رأي وزارة الصحة وان يصادق على ه

 في جميع األماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن يجب أن يوفر لهن مقاعد -171المادة 

  .تأمينا الستراحتهن 

  


