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  والتقديرر الشك
 
 رخي وفه الدراسة، هذه نهاية إلى ليلوصو لي  ورعايتهتوفيقه على وأشكره اهللا دأحم
  .وخيرمعين رفيق

  
 متطوراً صامداً علمياً صرحاً بها رأفخ التيالقدس لجامعة الشكر ببالغ التقدم يسعدني كما

ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور سري نسيبه ،األب الساهر دوماً على يوم، بعد يوماً ونامياً
المتواصل على أهمية البحث العلمي وحثه  مساندتنا وتشجيعه المستمر لنا دعمنا و

 نصائحهم على والتقدير الشكر كل األعزاء وألساتذتي لإلرتقاء بمستوى التعليم الجامعي

عبد المجيد  .د الفاضل أستاذي إلى عظيمين وامتنان بتقدير متوجهة لي، وتوجيهاتهم
 الخير عنّي اهللا وأثابكم ،الرسالة هذه إلتمام لي وإرشاده عطائه، حسن على سويلم

  .والعلماء للعلم نصرة والجزاء
  

  فدوى اللبدي. الممتحن الداخلي دوأخص بالشكر
  

  حسن الخطيب.  دوأقدم خالص الشكرللمتحن الخارجي
  
  

  ريم عبد الكريم العلمي

  

  

  

  

  

  

  



ج  

  :الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل 

والكيفيات التي من الحلول  وتطرقت إلى ،، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها المرأةةالفلسطيني
 وعملت تقلل من فرص مشاركة المرأة،تي من أجل الحد من الصعوبات والعقبات الالممكن إيجادها 

الثقافية،  و، والتعليمية، واالقتصادية، والسياسية،دراسة األبعاد التشريعية والقانونيةهذه الدراسة على 
 فيما بينها، وما ينتج عن كيف أنها تتقاطع وتتداخلوفيما بينها، الحاصل تداخل أوضحت الدراسة الو

  . والثقافية،والتعليمية والقانونية، ،، مثل التشريعية والمشكالتهذا التداخل من ترابط بين الصعوبات
ومعدالت المشاركة ، ينيةقامت هذه الدراسة بالتحقق من واقع المشاركة النسوية الفلسطوقد 

وبحثت في المعيقات التي ،  من خالل اإلحصائيات، وذلك2010 – 2000وتطورها في السنوات 
تواجهها المرأة بمختلف أشكالها، القانونية والدينية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وقد 

رأة من خاللها المشاركة في سوق عملت أيضاً على دراسة الكيفيات والوسائل التي تستطيع الم
العمل الفلسطينية، فركزت على المشاركة السياسية للمرأة، وصورة المرأة في المناهج التعليمية 

  . ووسائل اإلعالم المختلفة
 تماالستقرائي، وثم المنهج الوصفي التحليلي، حيث األول هو : واعتمدت الدراسة على المنهجين

وخاصة رقام التي يقدمها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  واألالبياناتاالعتماد على 
لدراسة وضع المرأة الفلسطينية خالل اإلحصائيات المتعلقة بالقوى العاملة والنساء في سن العمل، 

 م، وتم االعتماد كذلك على ما تقدمه جمعيات2010 حتى 2000الفترة الممتدة بين األعوام 
ة في فلسطين، ثم تحليل وربط تلك األرقام والمعطيات بواقع الحال  حقوق المرأة العاملومنظمات

  . وبيان أسباب ما هي عليه اآلن، وتقديم تفسيرات بناء على تلك األرقام،المرأةالذي تعيشه 
منها االقتصادية ،  شخصياتستعن مقابالت مع  كانت عبارة األولى :أداتينواستخدمت الدراسة 

األداة أما . سئلة ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسةجموعة من األمومنها السياسية، وتم طرح 
امرأة، وللوصول إلى ) 48( توزيعها على عينة الدراسة التي بلغ مجموعها  تم،الثانية كانت استبانة

) SPSS(نتائج الدراسة قامت الباحثة بتحليل إجابات األسئلة بطريقة كيفية، وقامت باستخدام برنامج 
  . االستبانة، حيث جمعت الدراسة بين األسلوبين الكمي والكيفيلتحليل نتائج 

وقد خرجت بنتائج عديدة جراء هذين التحليلين، من أهمها أن سوق العمل الفلسطينية ال تستوعب 
كافة المؤهلين للعمل للذين هم في سن العمل، والنساء يأتين في المرتبة الثانية من حيث التفضيل في 

من النساء في سن % 33.1وقد بلغت   نسبة عالية من البطالة بين النساءمما ينتج عنه، العمل
  عدم تحديدومنها، وهناك ثغرات في قانون العمل الفلسطيني اتضحت من خالل المقابالت، العمل

  .الحد األدنى لألجور



د  

، أما أبرز التوصيات التي توصلت لها الباحثة فكانت القيام بإحصائيات خاصة بالنساء العامالت
وجدولة أجورهن، وجدولة مهنهن، وتقييم الوضع األسري واالجتماعي لهن، والنظر في الراتب 
الذي تتقاضاه المرأة، والقيام بخطط مستقبلية تواكب التطورات العلمية والثقافية، ومحاولة دمج هذه 

على العمل؛ التطورات من ناحية فكرية في المجتمع الفلسطيني، وتحفيز دور األهل بتشجيع النساء 
 . فاألهل هم البيئة المحيطة بالمرأة، وقادرون على توجيه المرأة للعمل المناسب في المكان المناسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه  

Problems and obstacles of women's participation in the Palestinian 
labour market. Visions and sultions - 2000 – 2010 
Prepared by: Reem Al Alami 
Supervisor: Dr. Abdel Majeed Swelem 
Abstract:  
 

This study aimed at identifing the problems of women's participation in the Palestinian 

labour market, and recognizing the difficulties faced by women. It also mentioned some 

solutions and methods that can be developed to restrict these difficulties to deal with these 

problems. The Thesis takes into consideration: the legislative, lawful, political, 

economical, educational, and cultural, and the way they interlocked with each other, and 

the follwing result of interlocking and confflicting  difficulties and the problems, such as 

legislative, lawful, educational and cultural rights. 

 

The study also worked to determine the reality of Palestinian participating women, and 

participation rates and its evolution in the years 2000 - 2010, depending on the statistics, 

and looked at all forms of obstacles faced by women, legal, religious, political, economic, 

cultural and social, and also studied the ways through which women can participate in the 

Palestinian labor market, and it focused on women's political participation, and the image 

of women in educational curricula and the various media. 

 

The study used on two methodologies; the inductive methodology, and the analytical 

methodology in order to identify these problems and the reality faced by Palestinian 

women, the study relied on the facts and figures provided by the Palestinian Central 

Bureau of Statistics, to study the conditions of Palestinian women during the period 

between the years 2000 to 2010, it also relied on reports presented by Women's rights 

groups operating in Palestine, and then analyzeing the numbers and the data with women 

real solution, and showing the reasons of that situation to present explanations based on 

those figures. 

 

In order to reach solutions to these problems, the researcher used two mean of 

investigation for her study, the first was interviewing with six officiels, including 

economicsts, and politicalings. Questions were intreduced to them questions of close 

relation to the subject of study. The second means was a questionnaire distributed to the 

study sample, which totaled (48) women, and to reach the results of the study, the 



و  

researcher analyzed the answers in a describtive method using the program (SPSS) to 

analyze the results of the questionnaire. 

 

The study come out with many results using the above measures, the most important of 

which is that the Palestinian labor market does not accommodate all qualified individuals 

at the working age, whether they have degrees or not. Women occupied second place in 

preference of employment, resulting in a high rate of unemployment among women. It 

came up to 33.1% at the age of work , and there are gabs in the Palestinian labor law which 

were clear from the interviews, they include the minimum wage, which is not identified, 

the absence of pension law and the absence of service benefits.  

 

The main recommendations made by the researcher were making statistics for working 

women, scheduling their wages, their careers, and evaluating the social and family 

situation of them, and then considering the salary earned by women, and making plans for 

the future that keep up with scientific and cultural developments, and the try to incorporate 

these intellectual developments in the Palestinian society, and stimulate the role of parents 

to encourage women to work. Parents are the surrounding environment of a woman, and 

are able to direct women to work in the right place. 
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  الفصل األول

 ______________________________________________________  
  

   ومشكلتهخلفية البحث
  

  مقدمة
  

، وما تواجهه المرأة الفلسطينية من مشكالت ة عمل المرأة في السوق الفلسطينيمسألةيعد البحث في 
دراسة في يها  علزركّي السوق، من المنطلقات واألساسات التي يجب أن  هذهها إلىفي دخول

 المبني على جميع عناصر المجتمع من منتج ومستهلك وعجلة فاالقتصاد الكلياالقتصاد الفلسطيني، 
غفل عن أي عنصر من عناصر بنائه، وهذا العنصر المهم ال يجب أن ي... اقتصادية وموارد

ار عمل المرأة، ونسبة ويمكننا اعتب .هو الجزء الرئيس الثاني في تركيبة المجتمع الفلسطيني) المرأة(
وليس طرفاً  بشكل عام، والسوق بشكل خاص، االقتصادتواجدها في السوق مؤشراً على نجاح وقوة 

  .كاملمت، مما يقتضي معالجة هذه المشكالت بشكل مترابط وفيه ثانوياً
  

بحث تس  سوق العمل، وعليه،ها إلىهذه الدراسة المشكالت التي تواجهها المرأة في دخولوتوضح 
الثقافية، والسياسية، واالقتصادية، والتشريعية،  (أبعاد من عدة ه المشكالتفي أساس هذ

اخل السوق الفلسطيني عمل على معالجة هذه المشكالت وبيان أسبابها من دبحيث ست ،)االجتماعيةو
 السابقة، وهذا أيضاً يشكل صورة أخرى من صور باألبعاد السوق نفسه، وكيف تتأثر وترتبط هذه

  . بط الجوانب المؤثرة على عملية دخول المرأة للسوقترا
  

في   والكامنالكائنتطلب سياسات واستراتجيات تعالج الخلل تفعملية النهوض بالعملية االقتصادية 
 ومشاركة المرأة في سوق .التفاعل بين عوامل العرض والطلبمحصلة و، ةبنية السوق الفلسطيني
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مية االقتصادية، وعكسياً مع نظام األجور والمعاملة في مكان العمل تتناسب طردياً مع مستوى التن
تلعب دوراً مهماً في التأثير على قرار المرأة  رعاية األسرة واألعمال المنزلية  فإنكذلك .العمل

كما يدخل في قرار المرأة للدخول إلى سوق العمل عوامل اجتماعية وثقافية  ،بدخول سوق العمل
  )2009، اليونسكو. (متعددة

  
 ؛ من حياة المرأةع الجانب االجتماعيمبما يعنيه من مشاركة ونشاط يتداخل والجانب السياسي 

كل فرد من حيث إن  السياسية في فلسطين عامة بآثارها وسلبياتها وإيجابياتها، األوضاعبمعنى أن 
 جانب، ومن  هذا من. الفلسطيني يتعايش ويتعاطى يومياً مع الواقع السياسي الحاليالمجتمعأفراد 
 مما يؤدي إلى أنواجتماعية وثقافية هامة، مناصب سياسية  تتقلد اليومالمرأة فقد أصبحت جانب 

  . ومكانتهاها في تعزيز قدراتاً مهماًدورالمرأة لعب ت
  

ال يخفى على أحد دوره في المجال األكاديمي، و،  فله أهمية خاصةأما البعد التعليمي عند المرأة
 2008 حيث وصلت في العام ي فلسطين بمختلف مراحل التعليم هي نسبة عالية،ونسبة المتعلمات ف

من ذوات التعليم لما بعد الثانوية  ∗من عدد اإلناث في الضفة الغربية%) 12.4(إلى هذه النسبة 
وتكاد ال تخلو أي مؤسسة تعليمية من وجود المرأة، فهي في المدارس والجامعات ، العامة
 االقتصاد الفلسطيني، تعاني ما  مشكالت، وهي فعلياً في صميمت الوطنيةمستشفيات والمؤسساوال

يعانيه الرجل، وتواجه ما يواجهه، سواء الصعوبات الحياتية المادية وارتفاع األسعار، أو قلة الدخل 
ومحدوديته، أو صعوبة الوصول إلى مراكز العمل، أو ما تضيفه صعوبة التنقل من أعباء مالية 

  .على كاهلها
  

  :مشكلة الدراسة
  

الى ما ) 2011(تشير الدراسات والتقارير االحصائية مثل تقرير المركز االحصائي الفلسطيني 
داخل القوى العاملة من النساء، وهذا يشير إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق % 15.5نسبته 

لمرأة في سوق العمل  و المعيقات التي تواجه ا العمل، وعليه تتلخص المشكلة في دراسة المشكالت
  .وما هي آفاق حلولها

 
 
 

                                                 
  . اختارت الباحثة اإلحصائيات الخاصة بالضفة الغربية دون قطاع، حيث يمكنهنا إجراء الجانب العملي من الدراسة ∗
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  :أهمية الدراسة
  

  : تبرز أهمية الدراسة من خالل الجوانب اآلتية
 للدراسة من خالل االطالع على األدبيات التي تتحدث عن عمل المرأة الفلسطينية،علمية الهمية األ

 وإلى بيان ، االقتصاديلمرأة دور ابف يتهدف إلى التعروالتي  األسرة، ائزإحدى رككالمرأة وتتناول 
تنمية دور المرأة في المجال االقتصادي بشكل عام، الطرق العلمية المدرسية التي تعمل على 

 كطرف أساسي في بناء االقتصاد الفلسطيني، وإظهار الدور الذي  وفعاليتهاوالبحث في أهمية المرأة
، مختلف القطاعات والفروع االقتصاديةتؤديه المرأة العاملة في خدمة بلدها وتنمية اقتصاده، في 

حيث تشكل هذه الدراسة أساساً لثقافة مجتمعية في المجتمع الفلسطيني، وتساهم مساهمة جادة في 
تحقيق عدالة بمفهومها الشامل والواسع، وتعمل على التأسيس لتنمية شاملة ومستدامة تستهدف 

  . المرأة الفلسطينية
  

وتعتبر  في السوق الفلسطينية،عمل المرأة نية، فإن هذه الدراسة تتناول أما من الناحية العملية الميدا
هذه الدراسة قراءة ميدانية للمعطيات على أرض الواقع الفلسطيني، ومن خاللها يمكننا أن نتعرف 

، مما يزيد من القيام بأعمال خاصة بهلها ل وتشجعياً المرأة، عمل  التي تؤدي لزيادةافزوحإلى ال
ية االقتصادية، ويوسع وينمي الكثير من فرص العمل المتاحة، وفرص العمل المستقبلية عملية التنم

  . هعند النساء، وهذا رافد آخر من روافد دعم السوق الفلسطيني
   .نواٍحعدة ويمكننا النظر إلى أهمية مشاركة المرأة من 

  
لمرأة من فرص االسـتثمار      تتعدى الربح المادي، فتزيد مشاركة ا      الناحية الوطنية ها من   كذلك أهميت 

 كون المشاريع االقتصادية لدينا تعاني وتواجه يومياً صعوبات         ؛الناجح في تنمية االقتصاد الفلسطيني    
 ويساعدها على الشعور باإلنتاجية والمـشاركة       ،والعمل يصقل شخصية المرأة   . االحتالل اإلسرائيلي 

  .والمساهمة
 

من ذوات دور المرأة الفلسطينية  من خالل بحثها في وهناك أهمية اقتصادية لهذه الدراسة، تتأتي
  .في نجاح العملية االقتصاديةالشهادات األكاديمية العالية في المجاالت االقتصادية، ودورها 
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  :أهداف الدراسة
  

 - 2000تهدف إلى دراسة وضع المرأة في سوق العمل من كافة الزوايا خالل الفترة بين عامي 
  : ل تحقيق األهداف التالية، ومن ثم سنحاو2010
 . معرفة مدى مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية من خالل اإلحصاءات المعتمدة -1

  . دراسة الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية في سوق العمل من خالل الدراسة الميدانية -2
 .العملالتعرف على األسباب الحقيقية التي تقف عائقا أمام طريق المرأة في دخولها لسوق  -3

 .الكشف عن الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في العملية االقتصادية -4

 .الكشف عن دور المرأة في النطاق المهني والتكنولوجي؛ لما له من أهمية اقتصادية -5

التوصل إلى توصيات ومقترحات تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحد من المعوقات  -6
 .  العملالتي تعيق مشاركة المرأة في سوق

  .  تحليل الواقع ودراسة سوق العمل الفلسطينية -7
  

  

  :أسئلة الدراسة
  

  ؟ما هي أسباب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل )1

 ما هي األسباب االقتصادية وراء تدني مشاركة المرأة؟  )2

 ؟ دخولها للسوق المرأة على هالسوق الفلسطينيفي الكائنة فرص العمل  تشجع هل )3

 االجتماعي والبنية االجتماعية عامالً في تدني مشاركة المرأة؟هل يعتبر الواقع  )4

  الوضع السياسي الراهن من مشاركة المرأة في سوق العمل؟ يحدهل )5

   الوضع المادي ألسرة المرأة أو يزيد من مشاركة المرأة؟  يقللهل )6
  ؟ما هي الطرق أو الوسائل التي تسهل عملية دخول المرأة إلى سوق العمل )7

 تحفز مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية؟ فيات التي يمكن أن ما هي الكي )8

  

  :فرضيات الدراسة
  

  : وهي كاآلتي فرضيات رئيسة للدراسةأربع بوضع بناء على مقدمة ومشكلة الدراسة، قامت الباحثة 
 .ه دخولها إلى سوق العمل الفلسطينييحفّزتحسين وضع المرأة االجتماعي  )1
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 .حسن من قدرتها على دخول سوق العملالسياسي يالمرأة نشاط  )2

 .هزيادة نسبة المتعلمات يساعد على دخول المرأة إلى السوق الفلسطيني )3

 .  يساعد على دخول المرأة للسوقمحددةوجود تشريعات  )4

  

  :الطريقة واإلجراءات
  

 ،يجنب واألالعربيويشمل األدب في هذا المجال، والدراسات السابقة  بمراجعة األدب ة الباحثقامت
وكل ما يتعلق بالمسوحات التي تتعلق بسوق العمل التي تصدر عن جهاز وخاصة الحديث منه، 
وذلك كمصدر رئيس لجمع ، األبحاث، ومراكزالفلسطينية وكذلك وزارة العمل اإلحصاء المركزي،

لة المتعلقة بهذه الدراسة، ثم ستعتمد في دراستها على أداتي االستبانة والمقابالنظرية المعلومات 
ثم طرق تحليل  .، كعنصر ممكّن لهذه الدراسةالمحكمة لجمع معلومات ثانوية تثري هذه الدراسة

، فبعد تمرير االستبيان  واستقرائيالبيانات والمعالجة االجتماعية، حيث أن تصميم الدراسة وصفي
المعالجة و) SPSS(وإجراء المقابالت سيتم استعمال برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

تحليل البيانات، بقدر ما يثري الدراسة ويؤكد على جوهر القضايا المطروحة، اإلحصائية المالئمة ل
  . بحيث يتم استخدام المنهاج التكاملي، وذلك بالنظر إلى تعدد المناهج المستخدمة

  

  : حدود الدراسة
  

  .غربية والقدس والمؤسسات الحكومية في الضفة ال،المؤسسات الخاصة: الحدود المكانية
  .2010 – 2000بين العامين : الحدود الزمنية
  . النساء في سن العمل: الحدود البشرية

 
 

  : أسلوب وأداة جمع البيانات
  

شخصيات اعتباريـة   مباشرة  المقابالت  ال ب وذلك البحث الميداني  ستعتمد الباحثة بالدرجة األولى على    
، مثل الموظفات   في سن العمل  نساء  ي ستوزع على    في سوق العمل الفلسطيني، وعلى االستبانة، الت      

 .  من جهة أخرىوالعامالت في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
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اإلحصائيات الخاصـة بـالغرف التجاريـة    :  والمعلومات، مثلمصادر لجمع البياناتإلى باإلضافة  
 ومراكـز البحـث     ،ةوالمؤسسات االقتصادية المعنية، التي تتناول معلومات تتعلق بموضوع الدراس        

  . التي تُعنى بشؤون المرأة العاملة
  

  :منهجية الدراسة
  

 وذلك ؛ على إحصائيات سابقةا اطالعهمن خاللالمنهج الوصفي في إعداد الدراسة، الباحثة  متستخد
ستستخدم الباحثة المنهج االستقرائي، الذي يقوم على جمع  ، ثملتتمكن من التعامل مع عينة الدراسة

  . األساسية من مختلف المصادر، للخروج بأكبر قدر ممكن من البياناتالمعلومات
  

  : هيكلية الدراسة
 :، ويشتمل على ما يليخلفية البحث ومشكلته :الفصل األول

   .مقدمة

 .مشكلة الدراسة

 .أهمية الدراسة

  .أهداف الدراسة
 .أسئلة الدراسة 

 .فرضيات الدراسة

 .الطريقة واإلجراءات

 .حدود الدراسة

 .وب وأداة جمع البياناتأسل

 .منهجية الدراسة

 .هيكلية الدراسة

  :، ويشتمل على ما يلياإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

 :واقع المشاركة النسوية الفلسطينية من خالل اإلحصائيات، وفيه : المبحث األول

   .2010 – 2000النساء ومعدالت المشاركة وتطورها في السنوات : المطلب األول
 .التوزيع النسبي للنساء حسب النشاط االقتصادي: المطلب الثاني

  ، وفيهواقع المشاركة النسوية الفلسطينية من خالل اإلحصائيات: المبحث الثاني

   .الجانب التشريعي: األول
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 .الجانب االقتصادي: المطلب الثاني

  .الجانب السياسي: الثالثالمطلب 

 .الثقافيالجانب : المطلب الرابع

  .الجانب االجتماعي: المطلب الخامس

  :وفيه. ددات مشاركة المرأة في سوق العملأسباب ونتائج مح: المبحث الثالث

 .األسباب: المطلب األول

 .النتائج: المطلب الثاني

  .التوزيع النسبي للنساء وعالقته بالبعدين الثقافي واالجتماعي: المبحث الرابع

  :، وفيهات السابقةالدراس: المبحث الخامس

  .الدراسات العربية: المطلب األول

 .الدراسات األجنبية: لمطلب الثانيا

 .التعقيب على الدراسات السابقة: المطلب الثالث

  :، ويشتمل علىمعيقات مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني :الفصل الثالث

  :، وفيهالمعيقات التشريعية: المبحث األول

 .المعيقات الدينية: المطلب األول

 . المعيقات القانونية: المطلب الثاني

  : ، وفيهالمعيقات السياسية واالقتصادية: المبحث الثاني

 .المعيقات السياسية: المطلب األول

  .المعيقات االقتصادية: المطلب الثاني

  .المعيقات الثقافية واالجتماعية: المبحث الثالث

، ويشتمل مكن أن تحفز مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينيةالكيفيات التي ي: الفصل الرابع
  :على

 .المشاركة السياسية للمرأة: المبحث األول

 : ، وفيهالمناهج التعليمية ووسائل اإلعالم: المبحث الثاني

 .المناهج التعليمية: المطلب األول

 .وسائل اإلعالم: المطلب الثاني

 .ة والمجتمع المدني في النهوض بالمرأةدور المنظمات النسوي: المبحث الثالث

 : ، ويشتمل علىتحليل البيانات ومناقشة النتائج  :الفصل الخامس

 : ، وفيهنتائج المقابالت: المبحث األول

 .إجابة السؤال األول: المطلب األول
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 .إجابة السؤال الثاني: المطلب الثاني

 .إجابة السؤال الثالث: المطلب الثالث

 .الطريقة واإلجراءات: المبحث الثاني

 : ، وفيهمناقشة نتائج أسئلة الدراسة وفرضياتها: المبحث الثالث

   .نتائج أسئلة الدراسة: المطلب األول
  .نتائج فرضيات الدراسة: المطلب الثاني
  .أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة: المطلب الثالث

 .نتائج الدراسة: المبحث الرابع

 . التوصيات:المبحث الخامس

  .المصادر والمراجع
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  : الفصل الثاني

______________________________________________________  

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  : تمهيد
مرأة ودخولها إلى سوق العمل الفلسطينية ال بد وأن يعتمد على ضوابط ومحددات، ومنها إن عمل ال

اإلسالمي، ومدنياً مستمداً من قانون العمل الفلسطيني، وسياسياً يكون تشريعياً مستمداً من الدين ما 
يعتمد على التغيرات السياسية المفروضة على أرض الواقع، وهذا ما يؤدي إلى مشاركة المرأة في 

لعمل، وينتج عنه كذلك أسباب تحتم على المرأة الدخول إلى سوق االسوق بطرق ونسب مختلفة، 
ويستعرض هذا مما يحثّ على دراسة هذه األسباب لألخذ بعين االعتبار ما يزيد فرص مشاركتها، 

ثم واقع مشاركة المرأة في سوق الفصل عمل المرأة من النواحي التشريعية والسياسية واالجتماعية، 
نسبي للنساء التوزيع ال  من خالل، وأسباب ونتائج هذه المشاركة،2010 – 2000العمل من الفترة 

ومن ثم يستعرض الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت . وعالقته بالبعدين الثقافي واالجتماعي
  .  الدراسةموضوع
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  . واقع المشاركة النسوية الفلسطينية من خالل اإلحصائيات: األولالمبحث 
  

  :تمهيد
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سيتم االعتماد في هذا المبحث على اإلحصائيات التي نشرها 

، وقد اعتمد الجهاز المركزي في عمليات اإلحصاء على معايير 2010 حتى 2000في السنوات من 
القوة : ومفاهيم منظمة العمل الدولية ومعاييرها الخاصة بمسوح القوى العاملة، ومن ضمن المعايير

. غزة، والذين أتموا خمس عشرة سنة فأكثرالبشرية، وهم جميع األفراد في الضفة الغربية وقطاع 
وكان الجهاز المركزي يتخذ فترة مرجعية ألسبوع ينتهي بيوم الجمعة قبل أخذ البيانات والمعلومات 

  ). فترة إسناد(من أفراد القوة البشرية، وتسمى هذه الفترة 
  

: ء ذكر أو أنثى إلىأو القوى العاملة على تصنيف الفرد الذي يعمل سوا) العمالة(واعتمد في وصف 
صاحب عمل، أو يعمل لحسابه، أو مستخدم بأجر، أو عضو أسرة غير مدفوع األجر، وغير ذلك 
يكون تصنيف الفرد ضمن دائرة البطالة، بحيث يكون الفرد ينتمي لسن العمل ولم يعمل أبداً خالل 

طالة أيضاً األفراد فترة اإلسناد في أي نوع من أنواع العمالة، وأضاف الجهاز المركزي إلى الب
خارج القوى العاملة الذين أصابهم اليأس من البحث عن عمل، وذلك حسب معايير منظمة العمل 
الدولية، وشملت عمليات اإلحصاء أيضاً محدودي العمل، أي الذين يعملون لعدد ساعات أقل من 

  . المعدل األسبوعي
  

األفراد داخل (ارسون أعمالهم هم من فئة واعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن الذين يم
، هم األفراد الذين ينتمون لسن العمل ضمن القوة البشرية، ويعملون وال يبحثون عن )القوى العاملة

فهم األفراد الذين ينتمون لسن العمل وال يعملون وال يبحثون ) خارج القوى العاملة(أما فئة . عمل
بسبب عدم رغبتهم في العمل، أو الستغنائهم عن التكسب عن عمل، وال حتى مستعدين للعمل، سواء 
الطالب المتفرغ، والمتفرغ ألعمال المنزل، والزاهد في : (عن طريق العمل، أو ألسباب أخرى وهي

  ). العمل، والنزيل، والعاجز، وكبيرالسن
  . الضفة الغربية وقطاع غزة: وأشار الجهاز في إحصائياته إلى أن األراضي الفلسطينية هي

  
  

  

                                                 
  .  تعتبر فترة األسبوع آحد فاصل إذا ما التحق الفرد بعمل أو أصبح بدون عمل 
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  .2010 – 2000النساء ومعدالت المشاركة وتطورها في السنوات : المطلب األول

  
، ونسب البطالة،  ومعدالتهايتناول هذا المبحث توضيح نسب مشاركات المرأة في سوق العمل

ونسب العامالت حسب عدد سنوات الدراسة؛ لما للتعليم من دور مؤثر في تشغيل المرأة، كذلك 
لقوى العاملة وخارجها، وأيضاً نسب النساء في العمالة التامة وفي العمالة نسب النساء داخل ا

  . وذلك عن طريق جدولة النسب لكل سنة. المحدودة
وقبل البدء بجدولة نسب مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل، يتحتم علينا التحدث عن العينة 

ليها، وخاصة أن الفترة الزمنية هي التي تمت دراسات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ع
فقد كانت عينة دراسة الجهاز مكونة من تجمعات الحضر والريف ومخيمات . عشر سنوات

إلى ثالث طبقات بناء على ملكية األسر في هذه ) التجمعات(الالجئين، وتم تصنيف هذه العينة 
يع العينة إلى طبقات حسب م، وتم توز1997التجمعات كما جاء في تعداد السكان والمنشآت في عام 

  . حجم التجمع السكاني
ألف فرد، ومن ) 29(أسرة، وتشمل في المعدل حوالي ) 7,759( بلغ حجم العينة 2000ففي العام 

 بلغ حجم 2008 ألف فرد فوق خمسة عشر عاما، أي في سن العمل، لكن في العام 24بينهم حوالي 
افياً لتوفير تقديرات حول خصائص القوى العاملة ، ويعتبر مثل هذا العدد ك)30,196(عينة األسر 

 86076على مستوى األراضي الفلسطينية، وبلغ عدد األفراد فوق سن خمس عشرة سنة فأكثر 
  ). 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . (فرداً

  
   ي الفلسطين العمل سوقالتوزيع النسبي للنساء في): 1.2(جدول 

  .غربية في الضفة الحسب السنوات

  
  السنوات

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الفئة

داخل القوى 
  العاملة

12.7  10.4  10.4  12.8  13.5  13.4  14.5  15.7  15.2  14.5  15.5  

خارج القوى 
  العاملة

87.3  89.6  89.6  87.2  86.5  86.6  85.5  84.3  84.8  85.5  84.5  

  62.1  66.2  74.1  78.6  76.7  75.6  77.5  78.6  80.9  84.0  85.2  عمالة تامة
  4.8  2.3  2.1  2.4  2.8  2.1  2.4  2.8  2  1.9  2.5  عمالة محدودة

  33.1  31.5  23.8  19.0  20.5  22.3  20.1  18.6  17.1  14.1  12.3  بطالة
  ) 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 
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وق العمل الفلسطينيه تتجه نحو أن نسبة مشاركة المرأة في س) 1.2(الجدول السابق نالحظ من 
 2000األفضل، على الرغم من أن نسبة الزيادة في المشاركة قليلة، إال أنها تتحسن، ففي العام 

، %)15.5( إلى 2010، حتى وصلت في نهاية العام %)12.7(كانت نسبة النساء في القوى العاملة 
نساء القادرات على ممارسة العمل، وهي نسبة جيدة في ظروف المجتمع الفلسطيني بالنسبة لعدد ال

، كذلك نالحظ التحسن على هذه النسبة في العام )داخل القوى العاملة(واللواتي هن ضمن تصنيف 
، %)10.4(، بعد أن كانت في العامين السابقين ثابتة على %)12.8(، حيث وصلت إلى 2003

  . ، واستمرت بالتحسن2000وسرعان ما عادت إلى أفضل من العام 
  

آخذة بالتناقص، وهذا ) خارج القوى العاملة(بالمقابل نالحظ نسبة النساء اللواتي خرجن من تصنيف 
 2000فقط، فقد كانت في العام %) 2.8(مؤشر جيد كذلك، على الرغم من أنه لم ينخفض سوى 

  %). 84.5( إلى 2010ووصلت في نهاية العام %) 87.3(
  

خارج القوى (، حيث وصلت نسبة النساء 2007 ونالحظ أنها تحسنت بشكل ملحوظ في العام
، وبالمقابل كانت نسبتهن في تصنيف %)84.3(إلى أدنى مستوى لها، فقد وصلت إلى ) العاملة

، وهذا ما يدعونا إلى األخذ بعين %)15.7(هو أعلى نسبة، حيث وصلت إلى ) داخل القوى العاملة(
، وأي مؤثر أو بعد 2007ية التي حصلت في العام االعتبار األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصاد
 كانت أقل 2002 و 2001كذلك في العامين . 2007ساعد المرأة على تحسين وضعيتها في العام 

  .نسب حصلت في مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل
  

 2000لعام فالنسب متفاوتة، فبينما كانت النسبة في ا) عمالة محدودة(و) عمالة تامة(أما بشأن 
 إلى 2010من عدد النساء اللواتي يعملن بوظيفة كاملة، وصلت هذه النسبة في العام %) 85.2(
 ي، وهي نسبة ملحوظة، وأشار الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين%)23.1(أي بفارق %) 62.1(

، حيث أن هذه النسبة ال تدعو إلى القلق، وذلك بشأن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل
تشمل الذين يرغبون بزيادة عدد ساعات عملهم إلى المعدل الطبيعي ) عمالة محدودة(اعتبر أن 

  ).خارج القوى العاملة(أسبوعياً، ومما ال يدعو إلى القلق أيضا أن العمالة المحدودة ال تعني 
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 بالجهاز وذلك بالعودة إلى التعريفات اإلجرائية والمعايير الخاصة) البطالة(وسوف نتحدث عن 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد قام بتعريف البطالة حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية 
وأضاف إليها التعريف الموسع للبطالة، حيث اعتبر جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل، ولم 

فترة مستعدين للعمل، يعملوا أبداً خالل فترة اإلسناد في أي نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه ال
وقاموا بالبحث عن عمل بأية طريقة، من التسجيل في مكاتب االستخدام إلى سؤال األصدقاء 

وأضاف إليهم كذلك األفراد خارج القوى العاملة بسبب اليأس من البحث عن عمل، ... واألقارب
  )2008يني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط. (وبهذا يتم احتساب عدد العاطلين عن العمل

  
نستطيع ) خارج القوى العاملة(فبعد معرفة كيفية حساب عدد العاطلين عن العمل، وبعد تعريف 

) داخل القوى العاملة(القول ببساطة أن العاطلين عن العمل هم الذين يرغبون بالعمل، وهم ضمن 
يشمل الطالبات ) خارج القوى العاملة(وبالنسبة للنساء الفلسطينيات فإن . لكنهم لم يجدوا عمالً

فبدمج هذه . والمتفرغات ألعمال المنزل، والزاهدات في العمل واللواتي ال يبحثن عن عمل أساساً
المفاهيم والتعريفات معاً، يخلص الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن النسبة في العام 

  . ليست مرتفعة، وال تدعو إلى القلق%) 33.1( وهي 2010
  

نسبة البطالة نجدها تدل على المزايا الحسنة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع فعند تتبعنا ل
 تشير ضمنياً إلى تحسن مستوى المرأة – حسب التعريفات السابقة –الفلسطيني، فزيادة نسبة البطالة 

دمين ، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية امتحاناً للمتق2011التعليمي، ففي هذا العام 
، فلقد بلغ عدد %)81(للوظائف اإلدارية واألكاديمية، فكانت نسبة اإلناث من بين المتقدمين هي 

  ).موقع وزارة التربية والتعليم العالي). (28,037(اإلناث المتقدمات لهذا االمتحان 
  

د سوق األولى الجانب العلمي الذي سيرف: وهذا يؤكد نظرتنا لمستقبل تطور عمل المرأة من ناحيتين
العمل الفلسطيني بكوادر نسائية متمكنة، والناحية الثانية هي تطور مجاالت عمل المرأة العلمية 
واألكاديمية، وهذا ما تؤكده أيضاً أرقام وإحصائيات الجهاز المركزي الخاصة بالنساء، فالجدول 

  .يعطينا فكرة عن مدى تطور مستويات تعليم المرأة وعملها األكاديمي) 2.2(
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  .∗ في الضفة الغربيةللنساء حسب السنواتللحالة العلمية التوزيع النسبي ): 2.2(ل جدو
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الحالة العلمية

9.4  10.0  10.7  11.6  12.4  12.9  13.7  15.2  16.4  أمي  
  7.8  8.1  8.1  8.2  8.8  8.7  8.9  9.4  10.4  ملم

  16.7  17.1  17.8  18.6  18.2  19.4  20.6  20.9  22.0  ابتدائي
  35.4  35.5  35.0  35.2  34.5  33.8  32.7  32.4  30.3  إعدادي
  18.3  18.0  17.3  16.2  15.9  15.6  15.2  13.7  12.5  ثانوي

  4.9  4.6  4.9  4.5  4.6  4.6  4.7  4.1  4.6  دبلوم متوسط
بكالوريوس 

  فأعلى
3.8  4.3  4.2  5.0  5.6  5.7  6.2  6.7  7.5  

  ) 2009اء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحص(
  

تشير هذه اإلحصائيات الكثير من الدالئل والمؤشرات على التطور الحاصل في مستوى تحصيل 
، )دبلوم متوسط وبكالوريوس فأعلى(المرأة األكاديمي والعلمي، وما يهمنا من هذه األرقام هم فئتا 

 بشأن دخول المرأة في سوق ولكي تتضح الرؤى الخاصة بالترابط بين البعد العلمي والبعد العملي
أن هاتين الفئتين ال تبتعدان كثيراً عن فئة ) 2.2(العمل الفلسطيني، نالحظ من خالل الجدول 

، وهذه %)9.4% = 3.8% + 4.6(، وبتعبير آخر، فإن مجموع هاتين الفئتين في العام )الثانوية(
، حتى العام %)3.1( بفارق ، أي2000في العام %) 12.5(النسبة ليست بعيدة عن نسبة الثانوية 

مقابل نسبة الثانوية في نفس العام التي بلغت %) 12.4(، فمجموع نسبتي هاتين الفئتين بلغ 2008
، أي أن متابعة المرأة لمسيرتها التعليمية هو الطريق نحو الدخول إلى %)5.9(بفارق %) 18.3(

  . سوق العمل
  

عند تتبع السنوات يالحظ التناقص الثابت في نسبة ، ف)األمي والملم(وتشير لنا االنخفاض في فئتي 
واستمرت بالتناقص حتى %) 16.4( إلى 2000هاتين الفئتين، حيث وصلت نسبة األمية في العام 

على ) ملم(، لكن لم يكن التناقص في فئة %)7(، أي بفارق 2008في العام %) 9.4(وصلت إلى 
فقط، فقد بغلت في %) 2.6( هي 2008 و 2000نفس المستوى، فكان الفرق بين نسبتي العامين 

  %). 7.8( إلى 2008، حتى وصلت في العام %)10.4 (2000العام 
  

ومالحظة أخرى تشير إلى مدى رغبة إناث المجتمع الفلسطيني بالتعلم، هي أن التراجع في نسبة 
بنسبة ، قابلها االرتفاع الملحوظ 2008 و 2000األمية التي وصلت إلى النصف بين العامين 

                                                 
  . 2010 و 2009من الدراسة، لم يتسن للباحثة الحصول على إحصائيات عامي  حتى إعداد هذا الجزء  ∗



 15

المستوى األكاديمي من البكالوريوس فأعلى، حيث وصل إلى الضعف تقريباً، فقد كانت نسبة فئة 
 ووصلت إلى 2008فقط، وتقريباً تضاعفت في العام %) 3.8 (2000في العام ) بكالوريوس فأعلى(

  %). 7.5(ما نسبته 
  

  :التوزيع النسبي للنساء حسب النشاط االقتصادي: المطلب الثاني

  
 الثقافي على دخول المرأة لسوق العمل الفلسطيني، – من تأثير البعد العلمي د استعراض شيءبع

البطالة، مع نسب  تحصيلها العلمييمكننا ربط زيادة الوعي الفكري عند المرأة الفلسطينية الناتج عن 
يادة في  الزعلى تدل أيضاً وهيعن نسب البطالة الخاصة بالنساء،  صلهاهذه العالقة ال يمكن فف

 وهي من األعمال التي يتميز بها المجتمع ،)الزراعة والحراجة(نسبة العامالت في قطاع 
من عدد النساء العامالت في فلسطين، ويندرج %) 29(الفلسطيني، حيث يشكل هذا القطاع حوالي 

 أو مزرعة ، أو مصلحة،تحت هذا القطاع األفراد الذين يعملون لحساب العائلة، أي في مشروع
  )2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . (لعائلةل
  

  التوزيع النسبي للنساء حسب النشاط االقتصادي في سوق العمل الفلسطيني ): 3.2(جدول 

  . في الضفة الغربية حسب السنواتوذلك

  السنوات
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  النشاط االقتصادي

لصيد الزراعة وا

والحراجة وصيد 

  .األسماك

29.9  27.3  29.0  30.9  34.0  34.6  37.1  35.5  28.4  27.3  29.0  

التعدين والمحاجر 

والصناعة 

  .التحويلية

13.0  11.5  9.7  8.8  8.8  9.5  9.5  11.2  10.2  10.2  8.0  

  0.3  0.2  0.6  0.1  0.1  0.3  0.1  0.1  0.2  0.8  0.3  .البناء والتشييد
التجارة والمطاعم 

  .دقوالفنا

8.8  8.2  7.8  8.8  7.8  9.2  7.6  8.4  7.9  7.8  8.4  

النقل والتخزين 

  واالتصاالت

0.8  0.4  0.4  0.6  0.8  0.6  1.0  0.4  0.7  1.0  0.6  

الخدمات والفروع 

  األخرى

47.2  51.8  52.9  50.8  48.5  45.8  44.7  44.6  52.2  53.5  53.7  

  ) 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
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السابق أن األعمال التي تمارسها غالبية النساء الفلسطينيات تنحصر في نشاطين يتضح من الجدول 
األول الزراعة والحراجة والصيد، والثاني الخدمات والفروع األخرى، وهما يشكالن : رئيسين، هما

  : ، والنسبة المتبقية متوزعة على النشاطات األخرى، وذلك كاآلتي%80معاً ما نسبته تقريباً 
 و 2006 و2004 و2003كان األقل نسبةً، حيث وصلت في األعوام ) ناء والتشييدالب(نشاط  .1

  .2001في العام % 0.8، وهي نسبة قليلة جداً، وأعلى نسبة وصلت إلى %0.1 إلى 2007
، وأقل نسبة 2009 و2006فقط في العامين % 1.0، أعلى نسبة كانت )النقل والتخزين(نشاط  .2

  .2007 و 2002و  2001في األعوام % 0.4وصلت إلى 

 إلى 2000وصلت أعلى نسبه في العام ) التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية(نشاط  .3
 %).8.0( إلى 2010، واستمرت بالتناقص إلى أن وصلت في العام %)13.0(

، وأقل 2005في العام % 9.2فكانت أعلى نسبة هي ) التجارة والمطاعم والفنادق(ثم تبعه نشاط  .4
 .2006في العام % 7.6 النشاط هي نسبة وصلها هذا

الزراعة والصيد والحراجة (أما النشاط الثاني من حيث مشاركات النساء الفلسطينيات فيه هو  .5
، ووصلت 2006في العام %) 37.1(، فقد بلغت أعلى نسبه في هذا النشاط إلى )وصيد األسماك

 %).27.3( وبلغت 2009 و 2001إلى أدنى مستوى لها في العامين 

وهو النشاط األكثر مشاركة، حيث إن أدنى نسبة في هذا النشاط ) خدمات والفروع األخرىال( .6
 . 2010في العام %) 53.7(، ووصلت إلى 2007في العام %) 44.6(بلغت 

 أن نسبة النساء المشاركات في قطاع 2010تطرق الفصل األول من إحصائيات الربع الثاني للعام 
، وهذا %)0.3(حصائيات العام بأكمله أشارت إلى أن النسبة وصلت إلى التشييد قد بلغت صفراً، لكن إ

ال يشكل ارتفاعاً ملحوظاً، وال يشير إلى تداعي مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل أو 
تراجعها، إنما يشير إلى تحسن وضعها العملي، وتأقلمها مع طبيعة معيشتها، ومحافظتها بدرجة كبيرة 

، )النقل والتخزين واالتصاالت(الذي تختاره، وحال هذا النشاط مطابق لحال نشاط على نوعية العمل 
من هذه المرجعية التي تتخذها المرأة الفلسطينية لنفسها، ومن االرتفاع الواضح في المستوى التعليمي 

ين من دور في الحد من مشاركات النساء في هذ) الديني(للمرأة، ولما للبعدين االجتماعي والتشريعي 
الخدمات والفروع (فنشاط . النشاطين؛ يمكننا أن نقيس باقي نسب مشاركاتها في النشاطات األخرى

، وبما يشمل من أنواع األعمال المكتبية الكثيرة، يتناسب تماماً مع وضع المرأة الفلسطينية )األخرى
 كان نشاط 2007 و 2005أنه في الفترة ما بين ) 3.2(ويالحظ من الجدول . اجتماعياً ودينياً وثقافياً

في أعلى مستوياته، كذلك الحال ...) الزراعة(في أقل مستوياته، وبالمقابل كان نشاط ...) الخدمات(
، وصل في العام 2004في العام %) 8.8(فبعد أن كان يشكل ما نسبته ...) التعدين(بالنسبة لنشاط 

) لصيد والحراجة وصيد األسماكالزراعة وا(، فيمكننا مالحظة أن نشاط %)11.2( إلى نسبة 2007
  .  ال يتأثر بانخفاض نسب باقي النشاطات، حيث كانت العالقة عكسية
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   .التشريعية والسياسية واالجتماعيةالجوانب عمل المرأة من : الثانيالمبحث 
  

 السياسية واالقتصادية والتشريعية واالجتماعية، وكيف  مقدمة الدراسة ارتباط الجوانبتاستعرض
في سبيل  ؛ةالجوانب كل على حددراسة تلك   في هذا الفصلويتمبعض، ببعضها وتتأثر تتداخل 

التفاصيل والمعلومات دراسة الواقع المعاش، ولمعطيات حيث يتم استقراء  الدراسة، تحقيق هدف
   .شكالت دخول المرأة وليس بشكل عامالمتعلقة بكل جانب، من خالل عالقة هذه الجوانب بم

  
  :الجانب التشريعي: المطلب األول

  
  :  الشريعة اإلسالمية-أ

المسلمين تتجاوز ، حيث إن نسبة الغالبية العظمى من النساء الفلسطينياتتؤثر العقيدة اإلسالمية في 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (مقارنة مع الديانات األخرى الموجودة في فلسطين، %) 90(

مية أن نسبة النساء العامالت في أعمال تتطلب ساعات عمل نالحظ من خالل حياتنا اليوو، )2009
 اً بدنياًواألعمال التي تتطلب جهد،  والمراكز الصحيةالمستشفياتكذلك العامالت في  ،ة قليلة جداًيليل

 من إعالنات ودعايات وعروض واألعمال التي تتطلب مواصفات جسمانية معينة من المرأة، اًكبير
  .، وهذا مما يحد من نسبة مشاركة المرأةأخرى سواء عربية أم أجنبية، مقارنة مع دول تجارية

  
، ، ومسألة الفن والغناءغير مطروحة أصالًمسألة سألة التخلي عن الحجاب من أجل وظيفة، ثالً مفم

محصورة في فئات قليلة ال تكاد تشكل نسبة بين النساء الفلسطينيات، والسينمائي واإلنتاج الفني 
مجتمع (يضفي صفة والسائد، الدين  هوو ،ع األول في فلسطيني مصدر التشريفالدين اإلسالم

  .على غالبية المدن والقرى الفلسطينية) محافظ
  

وبسبب النسبة العالية لعدد المسلمين في فلسطين، فإن الدين يؤخذ بعين االعتبارات في كثير من 
  المرأةفإن ال من وظيفة إلى أخرى،ما تريد االنتق أو عند تلتحق به،عن عملاألوقات، فعند البحث 

لمرتب الشهري، تحاول البقاء قدر المستطاع ضمن حدود الدين اإلسالمي، كما هو الحال بالنسبة ل
  أكثر من العمل داخل مؤسسةمدارس الفتيات، في البحث عن وظيفة كمعلمة فكثير منهن يفضلن

من مكان يفضلن قرب مكان العمل ويفضلن العمل في ساعات النهار وليس ليالً، ، وكذلك عامة
  . بحيث ال يستدعي ساعات تأخير طويلة في التنقلالسكن، 
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الضوابط والشروط التي حددها الشرع لعمل المرأة المسلمة، وكثيرة هي التفاصيل باإلضافة إلى 
والقوانين التي وضعها اإلسالم لمشروعية عملها، من حيث مكان العمل، ومن حيث الضرورة 

الضوابط  وفي هذا المطلب تتناول الدراسةلعمل المرأة خاصة في مجال التمريض والعالج، الملحة 
 ): 15 ، ص2003الحولي، ومزيد، ( هي كما يليوالشرعية التي حددها الشرع لعمل المرأة، 

  . ال يكون هناك اختالط في مكان العمل، وأن تلتزم بالزي الشرعي أن -1
 .  ن محورها العمل وتفاصيلهيكون تلتزم المرأة بطريقة حديث أ -2

 .أحد فيه يراهما الال يجب أن يتضمن مكان العمل خلوة بين رجل وامرأة بحيث  -3
 .الزينة ألدوات واستعمال تعطر من جذاباً المرأةيكون مظهر  الأن  -4

 .والعبث اللهو في ويدخل األدب حدود ال يتجاوز االختالط نأ -5
 .حاجز دون اآلخر الطرفين أحد مس من يخلو أن -6

 قدفُ وإن ياً، فيكون عملها جائزاً،ضرورعمل المرأة  كان، والشروط هذه االختالط في توفر فإذا

  .حراماً االختالط كان ؛لشروطا هذه من شرطاً

  

  : الوضعي القانون -ب

يتميز الواقع الفلسطيني عن غيره بوجود االحتالل اإلسرائيلي، ووجود االحتالل يؤثر على أي 
ت  الخاصة بعمل المرأة تأثرت بوجود االحتالالالوضعيةفلسطيني، فحتى القوانين مجال في الواقع ال

، وقوانين العثمانيا من تعدد التشريعات، من القانون معاناتهوكذلك تزيد السابقة والحالية لفلسطين، 
ضافة  والقانون الفلسطيني بقطاع غزة، والقوانين األردنية في الضفة الغربية، إ،البريطانيةاالنتداب 

، فكثرة هذه القوانين والتشريعات لم تنصف إلى األوامر العسكرية والقانون اإلسرائيلي في القدس
  )291، ص 2002صابر، . (المرأة الفلسطينية العاملة بالشكل الصحيح

وسنتحدث عن قانون العمل الفلسطيني وخاصة األحكام المتعلقة بالمرأة، وبعض القوانين واالتفاقيات 
  . بالمرأةتخصلعربية التي الدولية وا
  

  : قانون العمل الفلسطيني: أوالً

تعاقبت قوانين كثيرة في األراضي الفلسطينية خاصة بشأن العمل والعمال، ومنها القانون العثماني 
الذي كان معموالً به في فترات سابقة أيام االنتداب البريطاني، ثم تال ذلك قانون العمل األردني، 

 منه مطبقاً حتى اآلن، ثم تم العمل بقانون العمل اإلسرائيلي لفترة ليست بسيطة الذي ال زال جزءاً
ة، وجاء ضمنها قانون العمل  الفلسطينيةن المدنييانوفي األراضي الفلسطينية، ثم تم تطبيق الق

خول السلطة، حيث نص صراحة في كثير من فقراته دبعد  ، وذلك2000للعام ) 7( رقم الفلسطيني
  .ق التي يجب أن تنالها المرأة الفلسطينية العاملةعلى الحقو
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، فأحدث تحسناً ملموساً في  وشروطهضمن هذا القانون أحكاماً خاصة بظروف تشغيل النساء
 مقارنة بالحقوق التي كان يتضمنها القانون ، العاملة الفلسطينيةالحقوق التي تتمتع بها المرأة

ص ن شأنها أن تحسن وضعية المرأة العاملة، وقد خص مأمور قانونيةاألردني، فقد استحدث عدة 
 المواد كما وإجمال... حيث شملت نوع العمل وأوقات الراحةلهذا الشأن، ) 107 – 100(المواد 
  :يلي
  
مبدأ عدم التمييز في ظروف وشروط العمل، فقد أكد القانون على عدم التمييز ): 100(المادة  -1

 ) 2000لفلسطيني، قانون العمل ا (.بين الرجل والمرأة

عدم (نرى من خالل وضع هذه المادة أن القانون المدني أشار إلى موضوع في غاية األهمية، وهو 
ل والمرأة في العمل ال يدخل ضمن النواحي االقتصادية أو ، ذلك أن التمييز بين الرج)لتمييزا

 المنشأة أو المؤسسة التي التبعات التشغيلية، بل يكون جراء النظرة االجتماعية التي يحملها مشغلو
تعمل فيها المرأة، من هنا راعى القانون المدني هذا التوجه االجتماعي وحافظ على مكانة المرأة في 

  . عملها، وأنه ال يمكن التقليل من قدر وإنتاجية المرأة فقط لكونها امرأة
 العمل في حيث حظر القانون على المرأةاألعمال الممنوعة على المرأة، ): 101(المادة  -2

األعمال الخطرة، أو الشاقة، أو العمل ليالً إال بشروط، كما حظر القانون العمل اإلضافي على 
المرأة الحامل إلى ما بعد الوالدة بستة أشهر، لكن القانون ترك صالحية تحديد األعمال 

 ليالًة المندرجة ضمن مفهوم األعمال الخطرة لوزير العمل، وترك تحديد األعمال المسموح
 : من القانون على أنه يحظر تشغيل النساء في) 101(لمجلس الوزراء، فقد نصت المادة 

  .يحددها الوزير، وأو الشاقةاألعمال الخطرة   -  أ
 .شهر التالية للوالدةاألساعات عمل إضافية أثناء الحمل وستة  -  ب

طيني، قانون العمل الفلس(.  ساعات الليل فيما عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراء -  ت
2000 ( 

 ويصب في الجانب الذي ،يندرج تحت هذه المادة األعمال الممنوعة على المرأة، وهذا في صالحها
، فمن البديهي أن ال تعمل المرأة في أعمال تلحق بها الضرر، كنتيجة  ومواهبهاينمي قدرات المرأة

ينتظر منها أن تقوم لإلرهاق أو الجهد الجسماني الكبير، فهي أقل قدرة بدنية من الرجل، وال 
كذلك حددت المادة العمل الليلي للمرأة ضمن شروط، وليس اتباعاً لتعليمات . بأعمال خطرة وشاقة
ومن محاسن هذه المادة أيضاً أنها حظرت العمل لساعات إضافية على المرأة . من أي جهة أخرى

قانون العمل الفلسطيني، ( .اًوهي حامل، وحتى بعد الوالدة بستة أشهر، وهذا ما يناسب المرأة تمام
2000( 
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من القانون على كل منشأة ) 102(وسائل الراحة للنساء، حيث فرضت المادة ): 102(المادة  -3
قانون العمل  (. ولم توضح المادة المقصود بهذه الوسائل،توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت

 )2000الفلسطيني، 

تُركت خياراتها مفتوحة، وذلك الختالف وسائل ) 102(وسائل الراحة التي تحدثت عنها المادة 
الراحة من منشأة إلى منشأة، وذلك الختالف طبيعة العمل، فتقييد وسائل الراحة بمحددات معينة قد 

وسائل راحة خاصة (يناسب مهنة معينة، وال يناسب مهنة أخرى، لكن حددت هذه المادة بقولها 
ضها للعامالت يعتبر من النواحي اإليجابية التي تساند فعدم تحديد وسائل الراحة وفر) بالعامالت

 . المرأة أثناء قيامها بعملها

نصت هذه المادة على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها ): 103(المادة  -4
قانون العمل (.  إذا ثبت أنها عملت أثناءها،عشرة أسابيع، ومنعت فصلها بسبب اإلجازة

 )2000الفلسطيني، 

ددت مدتها بعشرة تنص صراحة هذه المادة على حق المرأة في الحصول على إجازة والدة، وح
وتتالءم مع حالة المرأة الجسدية، مما يعطيها وهي فترة كافية ومناسبة، أسابيع، أي سبعون يوماً، 

 .  الفرصة الكافية للعودة لوضعها الطبيعي وممارسة عملها كالعتاد

المرأة العاملة الحق في أن تأخذ فترة أو فترات ) 104(انون في المادة منح الق): 104(المادة  -5
رضاعة أثناء العمل على أن ال تقل عن ساعة طيلة فترة سنة كاملة على أن تحتسب هذه الفترة 

 )2000قانون العمل الفلسطيني، (. أو الفترات من ضمن ساعات العمل

الكافي للرضاعة، وال يكون هناك أي إجحاف في أنها تعطي المرأة الوقت ) 104(نالحظ من المادة 
 ون للمرأة الوضع والوقت المناسبانالخاصة بوسائل الراحة، يك) 102(حقها، فباإلضافة إلى المادة 

 .اًكونها عاملة وبين كونها أملرعاية رضيعها والقيام باحتياجاته، وهذا ما يجعلها توفّق بين 

لقانون للمرأة الحصول على إجازة بدون أجر وفقاً  من ا105أجازت المادة ): 105(المادة  -6
وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على : "لمقتضيات العمل، فنصت على أنه

 )2000قانون العمل الفلسطيني، (". إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها

لكنه لم ، )وفقاً لمصلحة العمل(لتقييد كان حصول المرأة على إجازة بدون أجر، واهذه المادة قيدت 
إنما التحديد والتقييد ، ) لزوجهامرافقة(المقصود بـ، وكذلك لم يحدد)طفلها(يقيد أو يحدد المقصود بـ

 .ذلكفقد نصت المادة صراحة على يتماشى مع مقتضيات العمل وأولوياته، 

: شأة، فقد نصت هذه المادة على أنهتعليق األحكام المتعلقة بعمل المرأة في المن): 106(المادة  -7
قانون العمل (". على المنشأة أن تعلّق في مكان العمل األحكام الخاصة بتشغيل النساء"

 )2000الفلسطيني، 
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ال بد من هذا اإلجراء، لكي تكون جميع القوانين معلومة وظاهرة للعيان، فتعليق الئحة القوانين في 
المشغلين، ويعرف الموظفات والعامالت بما لهن من حقوق، مكان العمل يدل على النزاهة من قبل 

  .وما عليهن من واجبات
  
 من المواد السابقة أن قانون العمل الفلسطيني قد أنصف المرأة بشكل كبير، وأظهر تعامالً نالحظو

جيداً مع جميع الظروف الخاصة بالمرأة، من والدة ورضاعة وحمل، ورفض كذلك التمييز بينها 
جل، وفي مواقف أخرى ترك المجال مفتوحا أمامها عندما لم يقرر الفترة أو الفترات التي وبين الر

على المرأة أن تأخذ فيها إجازة، وبذلك لم يفرض على المرأة وقتاً زمنياً بعينه، ولم يلزمها بفترة 
  .محددة بوقت معين، بل كان مرناً في التعامل مع المرأة

مرأة في األعمال الخطرة والشاقة، كذلك العمل ليالً إال بشروط، تشغيل الكذلك أوضح القانون عدم 
وإضافة إلى ذلك فقد ألزم القانون على المنشآت توفير وسائل الراحة للنساء، ولم يحدد أو يقيد هذه 
الوسائل في أشياء وأمور معينة، سواء مادية أو معنوية، وتماشياً مع ظروف المرأة الحامل، فقد 

  . المرأة من عملها أثناء إجازة الوالدةحظر القانون فصل 
 
 

  :االتفاقيات الدوليةوالقوانين : ثانياً

تطرقت بعض االتفاقيات الدولية إلى بعض األحكام المتعلقة بتشغيل النساء، واتفاقيات أخرى كانت 
: لبأكملها مخصصة لتنظيم بعض األحكام المتعلقة بالمرأة العاملة، أي أنها تضمنت أحكاماً عامة، مث

 بين  وشروطهتضمين التشريعات الوطنية أحكاماً خاصة بعمل المرأة، و المساواة في ظروف العمل
شروط مخصصة على األعمال الليلية للمرأة، : وتضمنت أحكاماً خاصة، مثل. الرجل والمرأة

حماية الفلسطينية لالجمعية (... واألعمال الشّاقة، وأحكام متعلقة برعاية المرأة الحامل أو المرضع
  )26-24، ص 2002حقوق اإلنسان والبيئة، 

  
والذي يعنينا في هذا السياق هو مدى تأثير هذه االتفاقيات على المرأة الفلسطينية، حيث ال يوجد 

 ومنظمات طريق في فلسطين لهذه االتفاقيات إال من خالل منظمات العمل النسوية الفلسطينية
بعدة خطوات مهمة في سبيل ) رشاد القانوني واالجتماعيمركز المرأة لإل(فقد قام ، المجتمع المدني

البرلمان الصوري المرأة (تطبيق هذه االتفاقيات في فلسطين، ومن هذه الخطوات مشروع 
الكثير من الحركات النسوية الفلسطينية وبعض المهتمين ، وشارك في هذا البرلمان )والتشريع

جلسة لتحليل الواقع القانوني للمرأة العاملة في والمهتمات، وقد تم فيه عدة جلسات، من ضمنها 
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فلسطين، وجلسة تتعلق بالنصوص واألحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في مختلف القوانين 
  )313 -  312، ص 2002صابر، . (والتشريعات المطبقة في فلسطين

  
ة ودخولها في سوق عارض عمل المرأت ها النالحظ من خالل هذه التشريعات السابقة جميعها، أن

يتمثل على أرض الواقع الفلسطيني، والعائق القانوني يتمثل في عدم تطبيقها العمل الفلسطيني، ولكن 
دراية المرأة العاملة الفلسطينية بها، ومدى قابلية تنفيذها من ِقبل أرباب العمل كذلك في عدم 

نية عالية، وليس جميعهن عضوات الفلسطينيين، فليس جميع العامالت الفلسطينيات ذات ثقافة قانو
، والذي ينقص قانون العمل الفلسطيني هو عدم ضمن منظمات المجتمع المدني أو الحركات النسائية

نه لمواد قانونية تفرض على المرأة العمل ضمن عقد قانوني، وتفرض عليها االطالع على متض
  . تها في حالة دخولها إلى السوق الفلسطينيةاحقوقها وواجب

  

  : الجانب االقتصادي: مطلب الثانيال

  
أن العامالت من النساء أقل بكثير يتبين  سريعة ومحايدة على الجانب االقتصادي الذي نعيشه، بنظرة

وهي ، ال تستطيع المرأة الفلسطينية الدخول فيهايعرف ضمنياً أنه من الرجال، فهناك ميادين كثيرة 
د تصيب المرأة بالحرج مثل قيادة شاحنة أو سيارة منها مجاالت اإلنشاءات، ومجاالت ق :كثيرة

أعمال حرة قد تجدها المرأة الفلسطينية غير الئقة مثل توزيع بضائع، وكل مجال و ...عمومية
يرتبط بأسباب اجتماعية وثقافية ودينية تمنع المرأة من دخوله، وكثيرة هي مجاالت العمل المفقود 

لكن ذا سلباً على دخول المرأة في سوق العمل الفلسطيني، وبالطبع ينعكس هفيها العنصر النسائي، 
   .المجال الزراعي فهو مختلف، فهناك نساء فلسطينيات يعملن بحقولهن أو ما يسميه البعض بساتين

ومما يقلل من فرص عمل النساء الفلسطينيات أنه مرتبط بالهيكلية العامة لالقتصاد الفلسطيني، وما 
االقتصاد الفلسطيني من عمالة تعمل في سوق العمل جزء من  بما ورثه يعانيه من أزمات، ومرتبط

 اإلنشاءات والمصانع، والعقبات المتعلقة باإلغالقات المستمرة، والهبوط  خاصة قطاعي،اإلسرائيلي
 واعتماده على العمالة الهامشية أو المدفوعة بأجور متدنية، وكان لذلك تأثيره ،في القطاع الزراعي

المهن، واألعمال : لنساء الفلسطينيات، ويبقى للنساء الفلسطينيات مجاالت محددة، مثلا علىالبالغ 
وأيضاً معدالت البطالة بين النساء الفلسطينيات بقيت الكتابية، والمساعدة الفنية في القطاع الزراعي، 

راوح ما ، حيث كانت تت2000 حتى العام 1993مرتفعة بشكل ثابت بالمقارنة مع الرجال، من العام 
   )52 -  51، ص 2002كمال، . (%)21.4 - % 18(بين نسبتي 
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حلول هناك وهذا ال يعطي تصوراً بأن وضع المرأة الفلسطينية يسوء تدريجياً دون أن يكون 
 ومنظمات العمل المدني الفلسطينية مع ،ومبادرات، فقد شاركت العديد من منظمات العمل النسوية

وشمل هذا التمكين توفير ) التمكين االقتصادي للمرأة( على برنامج وكاالت األمم المتحدة، وعملوا
توسيع فرص االستخدام والتوظيف الذاتي والريادة، وتشجيع العمل الالئق : الفرص االقتصادية، مثل

والمنتج، وتحسين فرص الوصول للتمويل، وعملوا أيضاً على تحسين الوضع القانوني والحقوقي، 
اركة في عملية صنع القرارات االقتصادية من خالل تطوير آليات لتعزيز وكذلك على الدمج والمش

  )24، ص 2010أصالة، . (مشاركة المرأة في صنع القرار
  

بناء على  الً لهي نضع تمثفيمكننا أنأما عن الوضع االقتصادي الحالي للمرأة الفلسطينية، 
الربع الثاني من العام ن إحصائيات إال أ تنوع المشاكل والصعوبات،  منرغمعلى الفاإلحصائيات، 

 للعام الثاني الربع في انخفضتطالة ب في معدالت الوالرجال النساء بين لفجوةأن اإلى  2010
، وتوزعت نسب العامالت حسب %)12.9( بقيمة 2001 بالعام مقارنة%) 2.6( قيمة ب2010

مالت قطاع الخدمات حسب النشاط، فكانت نسبة العا%) 2(إلى %) 60(النشاط االقتصادي من 
، والتجارة %)23(الحراجة ، والنسبة في قطاع الزراعة والصيد و%)60(والفروع األخرى 

، %)8(، وفي قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية نسبة %)9( والفنادق بنسبة والمطاعم
الجهاز . (صفراً، أما قطاع التشييد والبناء فكانت %)2(وفي قطاع النقل والمواصالت واالتصاالت 

  ) 55، ص 2010،  الفلسطينيالمركزي لإلحصاء
  

حيث أظهرت التعليم، قطاع الخدمات والفروع األخرى إلى النسبة العالية في ويعود االرتفاع في 
من النساء العامالت %) 78.7(، أن 2003اإلحصائيات الخاصة لوزارة التعليم العالي للعام 

منهن يحملن درجة الماجستير، والباقي يتوزعن ما %) 1.7(حاصالت على درجة البكالوريوس، و
، وفي العام )14، ص 2005شاكر ، وعدوان، . (بين أقل من بكالوريوس ودبلوم عالي ودكتوراه

 أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة النساء المستخدمات بأجر 2010
لمتعلمات اللواتي يعملن لحسابهن الخاص إلى  بالمقابل وصلت نسبة النساء ا،%)59.7(هي 

أي أن مجموع نسب النساء اللواتي يعملن . يعملن كأرباب عمل%) 1.3(باإلضافة إلى %) 12.7(
من النساء العامالت في العام %) 73.7(وحاصالت على درجة علمية أعلى من بكالوريوس هي 

  . اً جيداً، وهذا ال يزال مؤشر2010
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  :الجانب السياسي: المطلب الثالث

  
 ،ة دخول المرأة في السوق الفلسطينيعملية لهما تأثير مباشر على عاملينواقع الفلسطيني اليوجد في 

في  و، القيادة السياسيةفي السلطة أو مراكزعدد النساء  األول هو العامل ؛وذلك من الناحية السياسية
 العنصر بال شك يعمل لمصلحة المرأة، منظمات المجتمع المدني، فهذافي  و،منظمات العمل النسوية

نساء، أي ما من ال) 11(والنهوض بها اقتصادياً، فعدد األعضاء النساء في المجلس التشريعي هو 
) 23(منها ) 50(وعدد المنظمات النسوية ، ) عضوا132ً(ن عدد األعضاء البالغ م%) 8.3(نسبته 

. جتماعية للمرأة وإقامة الدورات التثقيفية لهاتوزع برامجها ما بين القضايا القانونية واالتمنظمة 
  )25، ص 2003جاد، (
  

اشتركت في النقاشات التي دارت حول قانون العمل الفلسطيني،  هذه المنظمات والجمعيات النسوية
حيث طُرح هذا القانون رغبة في تطوير التشريعات التي كانت سارية في مناطق السلطة الوطنية 

 إلحداث تحسينات في مجال ما يتمتع به العامل من حقوق وامتيازات، وأيضاً الفلسطينية، وكمحاولة
رغبة من الجهات الحكومية الرسمية في تحقيق نوع من التوازن بين طرفي عالقة العمل، وإعطاء 
 فرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في إعداد التشريعات التي تهم المجتمع، وأقر

، لكن استمرت المطالب 1999 القانون من القراءة الثانية في أواخر العام المجلس التشريعي
المتكررة للنقابات العمالية، والجهات المعنية بحقوق اإلنسان والشؤون العمالية بإدخال العديد من 
التعديالت على مشروع القانون، دفعت بالمجلس التشريعي إلى إجراء قراءة ثالثة للمشروع، فأدخل 

، 2002الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة، الجمعية . (بسيطة على مشروع القانونتعديالت 
  )16 – 15ص 

  
نالحظ أن عدد النساء في المجالس السياسية والتشريعية غير كاف، وال يمكنه التأثير في القرار 

ة الدور السياسي المتعلق بالنساء بشكل عام، وفي قانون العمل بشكل خاص، من هنا يتضح أهمي
  . السياسي الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في التأثير على القرار االقتصادي

 
يكلية تأثيره إجماالً على الهو السائد في المجتمع الفلسطيني،الثاني فهو الواقع السياسي  العاملأما 

سنين، العامة لالقتصاد الفلسطيني، خاصة أن إسرائيل تتبع سياسة التمييز المؤسساتي على مر ال
 ت التصنيع وضعففحدت هذه السياسة من توفير فرص عمل في المجتمع الفلسطيني عامةً، فقّل

إال ، ولم تسمح بذلك  الفلسطينية، ولم تنشئ إسرائيل مناطق صناعيةالبنية التحتية في المدن والقرى
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ود في مدارس النقص الموجأما التقصير المتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فهو . تحت سيطرتها
  )25، ص 2007شقحة، . ( بالنساءةالتأهيل المهني غير التقليدي الخاص

  
حصار مفروض ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد لإلجراءات اإلسرائيلية من نتيجة كو

 وأدى ،)2009الربع الرابع من العام  (2009في نهاية عام ) ذكوراً وإناثاً(انخفض عدد العاملين 
فقدان الكثير عمليات التجارة ما بين الضفة الغريبة وقطاع غزة، مما أثر بشكل سلبي الحصار إلى 

بعد أن ) 709,200( حيث أصبح عدد العاملين الفلسطينيين على قطاع التجارة الفلسطيني الداخلي،
، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ في الربع الثالث 2008في نهاية عام ) 738,700(كان 

أي ما نسبته %) 67.2(إلى %) 66.7(، حيث زادت نسبة الذكور العاملين من 2009ام من الع
 وذلك التحسن في نسبة مشاركتهن في العمل؛وبالرغم من أما بالنسبة لإلناث ! فقط%) 0.5(

، ماس. (للتعويض عن الخسارة في الدخل التي لحقت بذويهن من الرجال، إال أنها بقيت متدنية
  ) 9، ص 2010

  
 األول يعمل على تحسين وضعية المرأة االقتصادي بكل الطرق الممكنة العاملالمالحظ أن من 

 بسبب قلّة في ؛لديه، لكنه يصطدم بالبنية القانونية الموجودة في فلسطين، وتقل فرصه في التحسين
فة عدد مدارس التأهيل المهني غير التقليدي الخاص بالنساء عند السلطة الوطنية الفلسطينية، إضا

 لذلك من الصعب سياسياً على المنظمات النسوية مواجهة ة اإلسرائيلية االقتصادية العامة؛إلى السياس
 ولو –التحسين ، لكنها تستطيع  من خالل القوانين والتشريعات والبرلمانالواقع السياسي لوحدها

ونية وحقوقية، االستمرارية في عملها، وبما تتضمنها برامجها من توعية قانمن خالل  - جزئياً 
وضم أكبر قدر ممكن من النساء غير العامالت في برامجها، وإنشاء مؤسسات إنتاجية خاصة 

  .بالمرأة
  

  :الجانب الثقافي: المطلب الرابع
  

 وترابط في الجوانب المتعلقة بدخول المرأة ،أن هناك تشعبات كثيرة ومتنوعةإلى  الدراسة تراأش
تصف هذه التشعبات، ويحمل عدة معاٍن في مجتمعنا الفلسطيني، للسوق، ويقف الجانب الثقافي في من

هل يكفي أن تكون المرأة : استفسارات وتساؤالت كثيرة، منها تظهروالترابط ومن مدى التشعب 
مثقفة لكي تكون عاملة؟ أن تكون هي وزوجها أو عائلتها أو المجتمع المحيط بها على قدر معين من 

هل تسري جميع القوانين التي تخص : وتساؤل آخر. البعد االجتماعيوهذا يربطنا مع ... الثقافة
عمل المرأة وتُنفذ، وتعرفها المرأة ويعرفها من يحيط بها ليكون للبعد السياسي تأثير على الثقافة؟ أم 
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 دخل عاٍل ؟ أم يكون زوج ذا... دفوعة للعمل زوج محدود الدخل فتكون المرأة مضطرة أو م
؟ وارتباط آخر ومهم، هو أن أي شخص )البعد االقتصادي(ومع ذلك ال تعمل وتكون المرأة مثقفة 

  .متعلم ال بد أن يكون على قدر معين من الثقافة
  

إلى كيفية تأثير الثقافة على وضع المرأة العاملة، الدراسة تطرق تلذلك، وبعيداً عن هذه التشعبات، 
ة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي المبادر "وتأخذ الدراسة بتعريفوبتحديد أكثر للموضوع، 

حيث يتميز هذا التعريف بالوصف الدقيق للثقافة الخاصة بالمجتمع ، 2002عام " والديمقراطية
الذي قام به الجهاز المركزي لإلحصاء ) مسح استخدام الوقت(نتيجة جاء وهذا التعريف الفلسطيني، 
 والتخاطب، وهي ثقافة تعلي القيم االجتماعية عن ثقافة الحديث: " الثقافة الفلسطينية هيالفلسطيني،

طريق تبادل الزيارات، وهي ثقافة بيتية وليست ثقافة الخروج والسفر والمطاعم، وهي ليست أيضاً 
عنى بالحركة والرياضة، بل هي ثقافة الحفاظ على  وكذلك ليست بالثقافة التي تُ،بالثقافة المنتجة

الشخصي والرفاه ود تفسيره إلى مستوى الحرية واألمان الذات والتراث الشفوي، وكل ذلك يع
 بسبب االحتالل اإلسرائيلي والذي خلق بدوره ؛االجتماعي، وهو في أصعب صوره عند الفلسطينيين

  ". نوعاً من التعود والتكيف للقيام بالمتاح فقط
  

ل على الجانب العلمي والخالصة من هذا التعريف؛ أن الثقافة الكائنة في المجتمع الفلسطيني ال تشتم
أو الجانب السياسي، فقط تتحدد في أمور اجتماعية وبيتية ليس أكثر، وهذا ال يؤدي إلى تثقيف 

  . المرأة اقتصادياً، بل يبقي ثقافتها محصورة في أمور معينة
  

من إحدى باإلضافة إلى جميع هذه المآخذ أو المساوئ الثقافية التي تضمنها التعريف السابق، فإن 
أن مساهمة ومشاركة الذكور وكبار السن أكثر من مساهمة ومشاركة  :لمسح الذي قام بهاج ائنت

اإلناث في النشاطات الثقافية واالجتماعية، وأنهم يقضون وقتاً أطول من اإلناث في هذه النشاطات 
  ) ص323، 2002صابر، . (عندما يقومون بها

  

ن عدد إألنه حسب اإلحصائيات ف ؛–الباحثة  حسب رأي –وهذا األمر ليس بالغريب أو المستبعد 
 بالنسبة اً كبيراًعلى مختلف األصعدة، وهذا ليس رقم) 50(عنى بشؤون المرأة هو الجمعيات التي تُ

وغير كاف إليصال أفكار شمولية عن وضع المرأة الفلسطينية، وكيف للمدن والقرى الفلسطينية، 
بة المتدنية للمرأة في األنشطة الثقافية واالجتماعية، تستطيع المرأة أن تحدث التغيير، عدا عن النس

والتي بدورها تحرم المرأة من تبادل الكثير من األفكار والخبرات من غيرها من النساء، ويحجب 
الكثير من المفاهيم االجتماعية والفكرية عن المرأة، وفي بعض األحيان قلة المشاركات تقلل من 

  . أة قادرة على تكوين ثقافتها بنفسهاروح االبتكار والتجديد، فالمر
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، فقد بلغت نسبة  الفلسطينية مآخذ أخرى على ثقافة المرأة2007وتعطي أرقام إحصائيات عام 
فقط من مجموع النساء العامالت في %) 7.6(النساء العامالت والمنضمات في أعضاء نقابية 

 فالنقابة .ج عملها وبيتهافلسطين، وهي تعكس مدى انخفاض مشاركة المرأة في أي نشاط خار
العمالية لها دورها التأثيري على سلوك ومفاهيم قطاعات واسعة وفعالة من المجتمع، خاصة أن 

بل يقوم على االختيار الطوعي لتحقيق ... االنضمام إليها ال يحدد بجنس أو دين أو انتماء سياسي 
ية واسعة أن تلعب دوراً كبيراً في مصالح عامة، ويمكن للنقابات باعتبارها مؤسسات شعبية جماهير

 . تقويم الوعي المجتمعي تجاه قضايا النساء من خالل امتدادها إلى قطاعات واسعة من الجماهير
  )25 - 24، ص 2007الدليل التثقيفي، (
  

  :الجانب االجتماعي :المطلب الخامس

  
 الفلسطينيالمجتمع فال بد من التعرض إلى خصائص عند التحدث عن الجانب االجتماعي 

اآلراء السائدة  تعكس بحيث، أو باألحرى الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع موقف ما، ومميزاته
ومنها أن على المرأة عدم إغفال مهمات العناية بشؤون البيت بكل ما يتطلبه ذلك من أعمال فيه، 

 ورأي .إلى غير ذلكوما ة منزلية إلى تربية األطفال إذا كانت عاملة، واالعتناء بكافة أعضاء األسر
اجتماعي آخر أفرزته التقاليد والقيم أن عمل المرأة هو بيتها فقط، وحديثاً، فإن معدل الوقت الذي 
تصرفه النساء على األنشطة الثقافية واالجتماعية ذاهب في األساس إلى ما يتطلبه منها المجتمع من 

ا فيه حرية االختيار لتحقيق رغباتها وتطوير واجبات اجتماعية من زيارات واستقبال، وليس وقتاً له
  )324ص ، 2002صابر، . (ذاتها

  
 العمل، سوق نحو حقيقي ختراق اتحقيق وفي، اًعموم العامة الحياة في المرأة مشاركة يصعب مماو

وتؤثر في ، االقتصادي والهيكل هاالجتماعي بالبنية اإلنتاج عملية في النسوية المشاركة تتأثر حيث
 منظمة إدماج عملية غيابكذلك  .الرجل مع عليها التنافس المرأة تستطيع التي مواقعال تحديد

 السلطة أجهزة في سواء ،المختلفة المرافق في للتنمية النظرة في االجتماعي النوع لقضايا ومتراكمة
 يةالبشر التنمية في االهتمام عدم إلى باإلضافة األهلي، القطاع مؤسسات أو، الفلسطينية الوطنية
 يتعلق فيما سألتين مأفرز الفلسطيني االجتماعي الواقع، فهذا التنمية عملية في أساسي كعنوان
 المرأة، فيها تنافس التي المهن أو األعمال نطاق حدد أنه األولى  :العمل سوق في المرأة بمشاركة
 منذ العامة اتالسياس في االجتماعية األجندة على وجودها رغم -  المرأة تمكين قضية أن والثانية
شبانة،  (.بطيًئا يزال ال المجال هذا في التغير نإ حيث، فعلية برامج إلى تتحول لم - سنوات

  )10-  9 ص ،2008والصالح، 
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  :مشاركة المرأة في سوق العملمحددات نتائج أسباب و: الثالث المبحث

    
  :األسباب: المطلب األول

  
وهذا واقع النساء عمله، لعة المادية نتيجة فنيسعى كل فرد للحصول على أكبر قدر ممكن من الم

نوعية العمل، : ، فالمردود المادي يحدد الكثير منالفلسطينيات خالل مشاركاتهن في سوق العمل
 باإلضافة إلى تأثير األبعاد االجتماعية ،، والمؤهالت العلمية المطلوبةومعدل الساعات األسبوعية

  . إلى سوق العمل الفلسطينيوالثقافية والتشريعية على دخول المرأة
  

المعدل األعلى من حيث األجرة اليومية، والنسبة ) الخدمات والفروع األخرى(نشاط لذلك يحتل 
 ألن ؛)التشييد والنقل(األعلى من حيث المشاركة، بغض النظر عن معدل األجرة اليومية لنشاطي 

) 58.9(جرة اليومية في هذا النشاط فكان معدل األنسبة المشاركة فيهما ضئيلة جداً بالمقارنة معه، 
) 79.9( إلى 2008ارتفاعه حتى وصل في العام ، وبقي محافظاً على 2000شيكل يومياً في العام 

ولم يحدث فيه تراجع إال في العام . في هذه الفترة الزمنية%) 35.3(شيكل يومياً، أي بزيادة بلغت 
فحافظ على شيٍء من ) ساعات العمل أسبوعياً(أما فيما يتعلق بمعدل . وبفارق ضئيل جداً، 2003

ساعة عمل أسبوعية، بمعدل يومي ) 37.7 – 34.4(الثبات خالل هذه الفترة، وتراوح ما بين 
   .)يوضح ذلك) 4.2(الجدول  (يقارب ست ساعات عمل

  
 من حيث المشاركة، ومن حيث الزيادة في األجرة اًثانيفال يزال ...) الزراعة والصيد(أما نشاط 

) 58.3( إلى 2008شيكل يومياً، ووصل في العام ) 44.1( يبلغ 2000ليومية، فقد كان في العام ا
فقد بلغ أدنى ) ساعات العمل أسبوعياً(وبشأن معدل . %)32.1( يومياً، أي بزيادة مقدارها شيكالً

، 2006ساعة عمل، وأعلى معدل وصل في العام ) 37.3( ووصل إلى 2000مستوى له في العام 
  ). 44.8( وصل إلى حيث

  



 29

 إلى 2001وصل أعلى معدل لألجرة اليومية في العام ) التجارة والمطاعم والفنادق(أما نشاط 
 يومياً، وكان شيكالً) 42.1(وصل إلى ف 2004 يومياً، وأقل معدل كان في العام شيكالً) 66.6(

أما نشاط . 2006م ساعة أسبوعياً في العا) 45.5(إلى ) ساعات العمل أسبوعياً(أعلى معدل لـ
 يومياً، شيكالً) 45.2(فكان أعلى معدل لألجر اليومي هو ) التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية(

، وأعلى معدل لساعات العمل األسبوعية كان 2001في العام ) 35.2(وأقل معدل وصل إلى 
  .2007في العام ) 41.4(، وأقل معدل كان 2003في العام ) 45.0(
  

 الذي )4.2(دقيق في اإلحصاءات السابقة، ومن خالل االطالع على الجدول الالحق من خالل الت
يمكن حصر األسباب العامة لمشاركة المرأة الخاصة بالنساء، ... يتضمن أجور وعدد ساعات عمل

عمل الفلسطينية في ثالثة أمور؛ األول األجرة الشهرية مقارنة مع عدد ساعات الفلسطينية في سوق ال
الثاني نوعية النشاط االقتصادي الذي تشارك فيه المرأة، والثالث عدد ساعات العمل نفسها العمل، و

  . إذا كانت كثيرة، بغض النظر عن أجرة الساعة
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  :معدالت ساعات العمل األسبوعية، ومعدل أيام العمل الشهرية ومعدل األجرة اليومية بالشيكل حسب النشاط االقتصادي): 4.2(جدول 
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ما أظهرته ليص أسباب مشاركة النساء الفلسطينيات بنشاطات اقتصادية معينة، وفقاً ويمكن تلخ
  : األرقام واإلحصائيات، ووفقاً لما لألبعاد المختلفة من تأثير، وذلك كاآلتي

1-  النساء الفلسطينيات ال يدخلن إلى سوق العمل الرسمي في سن مبكرة، وذلك لما يتطلبه دخولهن
اسية عالية، حيث أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي أن النساء في من متطلبات ومؤهالت در

يشكلن نصف النساء داخل القوى العاملة، كما تستمر النساء سنة ) 34- 25(الفئة العمرية 
  .الفلسطينيات في العمل حتى سن متأخرة

؛ سمي الفترة اإلنجابية للمشاركة في سوق العمل الرخاللتتجه العديد من النساء الفلسطينيات  -2
 .بسبب متطلبات الحياة الحديثة، والتي تتطلب مساهمة كال الجنسين في دعم دخل األسرة

، حيث تزداد نسب المشاركة  عمليعتبر التعليم محدداً أساسياً لحصول المرأة الفلسطينية على -3
 .في سوق العمل بازدياد مستوى التعليم

  
 :اطات اقتصادية معينة، وذلك كاآلتيكذلك ويمكن تلخيص أسباب تعيق النساء الفلسطينيات بنش

المحاجر والتعدين والبناء : ال تشارك النساء في نشاطات اقتصادية بصورة مؤثرة، مثل -1
 حيث تعتبر هذه األعمال ؛والتشييد، وتشارك بشكل محدود في نشاطات النقل والتجارة والفنادق

ر المتوفرة للنساء مثل التدريب غير مناسبة اجتماعياً للنساء، أو أنها تتطلب بعض اإلمكانات غي
التي يتناقلها األبناء األعمال أو المشاريع الصغيرة المهني، ونذكر في هذا المجال أن كثيراً من 

 .  ال تشارك بها المرأة، كاألعمال الحرفية والورش الصغيرةعن اآلباء

حدود من دد مهناك ارتباط بين معدالت البطالة المرتفعة عند النساء وتركيزهن على ع -2
النشاطات االقتصادية، وقد يعزى ذلك إلى النسبة العالية في التعلم عند النساء، وإلى عدم 

 )308-306، ص 2003مفتاح، (. مالءمة تخصصاتهن مع متطلبات السوق

 .القيود االجتماعية المفروضة التي ال تحبذ خروج المرأة للعمل خارج المنزل -3

 على الرجال  الفلسطيني التي تعتبر العديد من المهن حكراًالطبيعة البنيوية للمجتمع واالقتصاد -4
 . والوظائف اإلدارية العليا، والصناعة،فقط مثل التجارة

 والتي من شأنها ،ضعف فرص التدريب المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجال -5
 .لى العمل المالئم وقدرتها على الحصول ع،أن تساهم في رفع كفاءة المرأة الفلسطينية العاملة

  )10-  9، ص 2008شبانة، والصالح، (
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  :النتائج: نيالثاالمطلب 

  
بعد استعراض األسباب المتنوعة التي تساهم في تهيئة وفرض محددات وقيود على دخول المرأة 

منها ما هو بنّاء ويساهم في ، األسبابعلى هذه نتائج مختلفة  تلسوق العمل الفلسطيني، فقد ترتب
 وتمثلت مساهمتها ،ارتفاع نسبة مساهمتها في النشاط االقتصادي مثل ستواها المعيشي،رفع م

 ويتيح هذا ،العمل الجزئيأو لعمل المؤقت ، وتوجه النساء ل الزراعة والخدماتنشاطيالرئيسة في 
 ودمج مشاركتهن االقتصادية مع رعايتهن ،النوع من العمل للنساء ممارسة دورهن اإلنجابي

  . األخرى المنزلية باألعباءوالقيام  ،لألطفال
  

عند السائد االعتقاد مثل  ما قيد وقلل دورها في بناء االقتصاد الفلسطيني،  األسباب االقتصادية ومن
 مما يجعلهم ؛خير والمعقل األساسي لعمل النساءن القطاع غير الرسمي هو المالذ األأن يالكثير

 فهو ، غير الرسمي وعلى الرغم من سهولة الدخول إليهن القطاعإ : مثل،قضايا أساسيةعن يغفلون 
 فالقطاع غير الرسمي أقل مساواة مما هو معتقد من حيث الفرق ؛ بسهولة لجميع النساءليس مفتوحاً

 وبين صغار السن ،في األجور بين المتدربين مثال وبين من يتلقون رواتب، وبين الرجال والنساء
كلما زادت أرباح و ،ن النساء ينشطن في المجاالت األقل ربحيةأ من المالحظ مثالًو ،وكبار السن

ن بعض أ ومن األسباب االجتماعية.  قل وجود النساء فيههالمشروع غير الرسمي وزاد نشاط
 عندما ترتفع ، وذلك أقربائهن من الرجالأيديتنتهي في والمشاريع تبدأ صغيرة على أيدي النساء 

لحصول على المواد الخام أو التسويق، وفي ل على نطاق أوسع اإلنتاجية أو تزيد الحاجة للتحرك
نظرا للتقاليد ؛  فقط، فالنساء أقل حركة من الرجالالمنزليةبعض البلدان تعمل النساء في المشاريع 

 وهذا يدعوهن إلى البقاء قريبات من ،والقيم االجتماعية التي تركز على الرعاية األسرية للنساء
  )18، ص 2004الخليلي، . (بيوتهن

  
والتقليل من دور  ، فرص التدريب المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجاللقلة وكنتيجة

المرأة فالمرأة في دفع العجلة االقتصادية يساهم وبشكل مباشر في الحد من مساهماتها التنموية، 
 فال بد أن ،عنصر أن يكون فعاالً وإذا ما أريد لهذا ال، عنصراً مهماً في عملية التنميةتُعدالفلسطينية 

تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة اإليجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في 
 ويجعلها قادرة على خدمة ،مقدمة هذه المعطيات اإلنتاج االقتصادي الذي يضعها في موضع القوة

 كما يعطي مؤشراً واضحاً ،لقدرتها االقتصادية اًتدعيمة مؤسسأي  ويعتبر عمل المرأة في ،مجتمعها
 خاصة إذا ما ،على تفهم المرأة بدورها في بناء المجتمع وقدرتها على المشاركة الحقيقية في التنمية
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 نظراً لما وصلت إليه المرأة من قدرة على ؛أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر
  . ، ومن مستويات علمية متقدمةاألداء

  
أهميتها وداللتها بالنسبة للمرأة زيادة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل لها  ،إذن

 وتنمية المجتمع والواقع ها آلية أساسية لتنمية ذاتباعتبار المشاركة النسوية ؛وقضاياهاالفلسطينية 
 القوية والمزدهرة ، فالذات أو الشخصية المتفتحة،وثيقاً وهما بعدان يرتبطان ارتباطاً ،االجتماعي

والفاعلة هي القادرة على تحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي والسياسي، كما أن النمو االجتماعي 
لفة وتفتحها  لتحقيق مشاركة القطاعات المختتتاحبدوره يمكن أن يقاس بمدى الفرص التي 

  )3، ص 2003الهيئة الفلسطينية لحقوق الالجئين،  (.وازدهارها وفاعليتها
  
من منطلق زيادة اإليجابيات لدحر السلبيات، ومنطلق التفكير بالنقاط التي تدفع بواقع المرأة و

الفلسطينية للتقدم خطوات هامة في حياتها االقتصادية، سنتعامل مع األرقام التي تعطي تقديرات 
ي حقيقية وشبه ثابتة عن المستوى الذي وصلت إليه المرأة، وتشير إحصائيات الجهاز المركز

 لإلحصاء الفلسطيني عن زيادة ملحوظة في عدد اإلناث المتعلمات وعن زيادة في حجم مشاركاتهن
  :كثيراً من التفاؤل والتحسن) 5.2(األكاديمية، ويظهر لنا الجدول 

  

  .التعليم العالي في األراضي الفلسطينيةأعداد اإلناث في ): 5.2(الجدول 
  

  السنوات
  2008-2007  2007-2006  2006-2005  2005 -2004  الوضع األكاديمي

  92763  86098  74123  67658  ∗طالبات جامعيات
  ---  12883  10046  9108  خريجات جامعات

  802  533  689  386  عضو هيئة تدريس في جامعة
طالبات كليات المجتمع 

  المتوسطة
3932  4753  4922  4817  

خريجات كليات المجتمع 
  المتوسطة

967  1342  1702  ---  

ة تدريس في كليات عضو هيئ
  المجتمع المتوسطة

58  155  158  112  

  . 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

                                                 
  .، والدراسات العليا والبكالوريوس،طالبات الجامعات يشمل الدبلوم المتوسط  ∗
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  : واالجتماعي الثقافيينبالبعدالنسبي للنساء وعالقته توزيع ال: الرابعالمبحث 
  

لثقافي يحدد هذا المبحث عالقة توزيع النساء في سن العمل، وكيف يتأثر هذا التوزيع بالبعدين ا
تأثيرهما على وواالجتماعي، ويمكن إبراز الخصائص الثقافية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني 

  : فرص مشاركة المرأة، على النحو التالي
  
 يقبلن بهذه فلسطينن العدد األكبر من النساء في أومجتمع الفلسطيني،  للالطبيعة الذكورية) 1

 أة بذاتها بصورة واضحة، بل وتتحمل بصورة طوعيةفي ظل استمرار غياب شعور المرة، الذكوري

 بحيث تبقى المرأة خاضعة لشروط االضطهاد والخضوع،  هذا الوضع العتبارات دينية أو تراثيةً؛أحيانا

تعدد أنماطه،  واالجتماعي داخل األسرة وخارجها، خاصة وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعاتنا
 من حيث العالقة والموقف من المرأة،  وفي المناطق الفقيرة،المخيم نعووتباينها في القرية عن المدينة 

النهاية مع طبيعة البنية الذكورية للمجتمع التي ال تقبل  رغم شكلية هذه التباينات التي تتوافق في
ينعكس على ، وهذا  أو النقاش الحر المفتوح إال في حاالت استثنائية،أو التعدد في الرأي االختالف
الذي يتيح دخول أعداد كبيرة من نساء وفرص العمل المأجور، االقتصادية بحيث تصبح الناحية 
ال يوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئي ل، محدودة وات الشعبية الكادحة إلى سوق العمالطبق

  )38، ص 2007الدليل التثقيفي، (. االقتصادي

  
 تحتويه من ماية معينة، باإلضافة إلى خضعت وتخضع لسياقات اجتماعللمرأة التركيبة الذهنية  )2

عناصر ومكونات موضوعية وذاتية، إذ أن هذه التركيبة هي اآللية المستقلة أو الفاعلة بمقتضى 
عوامل متراكمة تاريخية ومعاصرة، بواسطة الكثير من األدوات التواصلية كاللغة والدين والقانون 

 ال تؤدي وظائفها بمعزل عن الواقع االقتصادي ولكن هذه األدوات... والثقافة بمختلف مكوناتها
واالجتماعي الذي يشكل أساس البناء االجتماعي لهذه األبعاد، التي لم تتطور مكوناتها بشكل جوهري، 

وهذه التركيبة الذهنية للمرأة تقودها نحو . فما زالت المرأة الفلسطينية تعيش ضمن مجتمع ذكوري
مما يؤثر بشكل سلبي على فرص مشاركتها في السوق ذكوري، اتباع ما يمليه عليها المجتمع ال

الفلسطينية، وليس من السهولة بمكان أن تتخطى المرأة الحواجز السابقة كاللغة والدين والقانون 
والثقافة بمختلف مكوناتها بسهولة ويسر، فهذا يتطلب منها بذل الكثير من الجهد الفكر والمعنوي في 

. ، وبقاء فرصها متاحة في دخول السوق، سواء بسواء مع الرجلسبيل مساواتها مع الرجل
  )3، ص 2010الصوراني، (
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صل بعد إلى المستوى الذي يتيح للمرأة أن ي في فلسطين عامة مقيد، ولم التوجه االجتماعي) 3
وعند  السائدة، والروابط االجتماعية، اآلراء واألفكارفالسوق، ه تشارك بوجدانها وآفاقها في هذ

لم ) أو نمط اجتماعي( عن جوهر النظرة االجتماعية والثقافية للمرأة الفلسطينية، فهي نظرة ديثالح
ن المرأة من دخول السوق ومن مكّتصل بعد إلى التفكير بعملية النهوض االقتصادي الشامل، الذي ي

م، تطور والتقد، هذه النظرة المحصورة في التقاليد والعادات، ال يمكن أن تتماشى مع الاكافة نواحيه
  . وتقبلهاعملية النهوض الشاملةأساسيات فهي ال زالت عاجزة عن استيعاب 

  
كيف ينظر المجتمع : هذه القضية التي ال نستطيع معالجتها باألرقام أو اإلحصائيات، تجعلنا نتساءل

هناك الفلسطيني إلى المرأة؟ ما هو المطلوب من المرأة الفلسطينية أن تقوم به كأم وعاملة؟ هل 
نقص في خبراء علم االجتماع وعلم النفس التطوري في فلسطين؟ فكيف سنعالج النتائج دون أن 

 فحسب رأي الباحثة، هناك الكثير من المؤثرات التي تضع موضوع المرأة بشكل ؟نعالج المسببات
األساسية عام، وليس فقط عملها خلف القضايا األخرى، فمثالً األولويات االجتماعية عندنا والقضايا 

واالهتمام . كالبحث في آثار ظاهرة اجتماعية دون البحث في أسبابهاال تكترث بموضوع المرأة، 
نتج بقضايا المرأة ليس من األفكار المطروحة على مستوى المجتمع، هذه الثقافة السائدة هي التي تُ

  .ة والمحصورة، وليس المرأة نفسهاالنظرة القاصر
  
متقدمة، فال يضر لو أخذنا ة التي تمنع االنسجام الفكري مع دول العالم الالحواجز الثقافية الكثيرو

تالءم مع عاداتنا وتقاليدنا، ومع ما ي، وقمنا بتطبيقها بما  وإيجابياتهاالعادات االجتماعيةمحاسن 
في المصلحة االجتماعية والثقافية، آخذين بعين االعتبار مقومات الترابط االجتماعي يصب 

 فالبيئات االجتماعية الصغيرة التي تشكل المجتمع الفلسطيني ككل، ليست بعيدة أو الفلسطيني،
مشتتة، إنما يميزها الترابط والقرب، وهي من أخصب البيئات القابلة للتحديث والتجديد بناء على 

   .هذه األسس
  
قع حقيقة الوامن خالل معرفة   تواجه المرأة والرجل، حيث تتضح هذه التحدياتتحديات) 4

الحديث عن و، ما معاًة والرجل وقدراتهأ الذي كان وال يزال يعتمد على صمود المر،الفلسطيني
، سواء  مجتمعنا الفلسطيني العامة فيزمةاأل هو جزء من الحديث عن فلسينة في أأوضاع المر

تصادية اقمن سياسية أو (الفلسطيني باألزمة العامة للمجتمع  بارتباطهاو ،ثقافية وأ اجتماعية كانت
لى إ مجتمعاتنا عموماً ال تعيش أو تنتسب أن تقوم على ،شموليةوانطالقا من رؤية معرفية و ،...) 

نماط واألزمنة استمرار األيجل  ،معين، أو فترة تتالشى فيها عادات وتظهر أخرىزمن حضاري 
يكون طبيعيا بوسائل أمراً يكاد من خالل سيطرة العادات والتقاليد القديمة حيائها إالقديمة أو إعادة 
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، فتكون هذه التحديات مجتمعة ياناً، أو بوسائل تبدو أنها سياسية في أحيان أخرىحإكراهية وعنيفة أ
سبباً مباشراً من التقليل من دور المرأة االقتصادي، وفي التقليل من فرصها في االلتحاق بركب 

  )3، ص 2003الخليلي،  (.طينيةالتطور االقتصادي، ويبقيها بعيداً عن دخول السوق الفلسعجلة 
  

فإذا تجاوزنا هذه األزمة الثقافية، وإذا حددنا ما هو المطلوب تماماً من المرأة الفلسطينية اجتماعياً 
، وأصبح لدينا مجتمع يتأقلم مع الواقع الحضاري لعالمنا اليوم، وقمنا بوضع حد للمعيقات اًوثقافي

ثقافي، وعلى التوجه االجتماعي في فلسطين، يمكننا إزالة الفكرية التي ال تزال تسيطر على الفكر ال
، وإذا بقينا نصغّر اً وليس مقلّداً جديداً ثقافياًهذه المعيقات، ونكون األوائل في إنشاء جيل يحمل فكر
بالتالي نترك دور نصف المجتمع خالياً من من مسألة دور المرأة في عملية النهوض عامة، فإننا 

 العكس، نجعله طرفاً ال فائدة منه، بكلمات أخرى، ال نستطيع أن نكون موجهين مسؤولياته، بل على
   .ومرشدين لنصف مجتمعنا في كل كبيرة وصغيرة، والذي غالبيته من حملة الشهادات العليا

  
ال فالمرأة الفلسطينية  ، في فلسطينالمرأة واقع الذي يشهده  وعدم المساواةالتمييز االجتماعي) 5

 كما ال يزال دورها ضعيفا على صعيد المشاركة في ،عن المساواة الكاملة مع الرجلتزال بعيدة 
، ويعود السبب األخرى وفي المجاالت التنموية ،الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

لتي  ا، عوامل منها سيادة للثقافة الذكورية التقليدية والمحافظة في المجتمع الفلسطينيإلىفي ذلك 
 األهليةتقيد تحقيق المساواة الكاملة على المدى البعيد، كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات 
 المرأةلم تقم ببلورة وتطوير سياسات تنموية اجتماعية في القطاعات المختلفة من شأنها تقوية 

الخليلي،  (.ت مالئمة، وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتشريع ذلك بسن قوانين وسياساوتمكينها
  )4، ص 2003

  
 من جانب السلطة التشريعية، ومن جانب المؤسسات األهلية غير الحكومية، )المنقوص(الدور ) 6

  :ال يصب في المصلحة االقتصادية للمرأة الفلسطينية، فالمطلوب
  . مجاراة الواقع الفلسطيني الصعب الذي تعيشه المرأة الفلسطينية:أوالً
  .ي مع التطورات االقتصادية العالمية التماش:ثانياً
  . الحد من تأثير الذكورية المطلقة بصفتها رأس الهرم وقاعدته:ثالثاً
العمل الجاد والحثيث على تغيير أهداف هذه المؤسسات األهلية وتوجهاتها، من حيث : رابعاً

، إنما ليكون مضمونها وفكرتها، فهي ليست من أجل تطوير مهارة فردية أو سمة خاصة عند المرأة
 جانب الرجل أو تجاوزه، بل المثل ليس إهمالمن هدفها الرئيس هو تغيير الواقع الحالي للمرأة، 

  . بالمثل فكرياً واقتصادياً
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  .الدراسات السابقة: الخامسالمبحث 
  

  : الدراسات العربية: المطلب األول

 من  الفلسطينيةوق العملاقتصرت هذه الدراسة على واقع التمييز في س): 2010(دراسة الكفري 
تكامل العمل بين كافة المؤسسات العامة والخاصة ودعا الباحث إلى منظور النوع االجتماعي، 

 والتي ،لتطبيق منع التمييز ضد المرأة في سوق العمل، من خالل التقيد بكافة االتفاقيات ذات الشأن
المساواة بين الجنسين في صميم العمل  ، واعتبر أنلها عالقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة

، وتحدث عن الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية وخلق التوازن وتشجيع الالئق، وهذا مبرر عالمياً
  . العمل لزيادة المردود المالي، واعتبر أن المساواة هي التي تحقق النمو االقتصادي

 على المحددات ومتطلبات مشاركة  تهدف بالدرجة األولى إلى التعرف:)2008(النمورة  دراسة
المرأة الفلسطينية في سوق العمل، حيث اعتبرت الباحثة أن العمل يشكل عامالً مهماً في تقدم 

 مسألة عمل المرأة من المسائل الحيوية باعتبارها عنصراً إنتاجياً مهماً اعتبرتالمجتمعات ورقيها، و
 الباحثة بين المستوى التعليمي عند المرأة وبين في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وربطت

مشاركتها في سوق العمل، وأوردت مجموعة من العوامل التي تؤثر في مشاركة المرأة سوق 
العمل، مثل العوامل الشخصية، واألسرية، واالقتصادية، باإلضافة إلى العالقات مع اآلخرين، 

لعمل، ومن أهم نتائجها تحديد األسباب التي كاالنتماء الحزبي والمسحوبية والمعرفة مع صاحب ا
  . تؤثر سلباً على توظيف المرأة، مع ضرورة تطابقه مع الشاغر الوظيفي

  

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقدير مديري المؤسسات األهلية : )2008(دراسة عيد 
الجتماعية واالقتصادية في ومديراتها وموظفيها، على التعرف على واقع مشاركة المرأة في التنمية ا

المؤسسات األهلية في محافظتي الخليل وبيت لحم، وأكد على أن المرأة تمتلك إمكانيات، وقدرات 
وطاقات كبيرة مثل الرجل في عملية التنمية، وأكد كذلك على الصعوبة التي تتعرض لها التنمية إذا 

ف الجوانب االقتصادية، وحثّ على تفعيل  واستغالل طاقاتها في مختل،لم تشمل عملية التنمية المرأة
دور المرأة، وأن تمكين المرأة في مجاالت العمل االقتصادي واالجتماعي هو الطريق األساسي في 
إحداث التنمية المطلوبة، وطالب بتغيير النظرة السلبية للمرأة في مجمل التشريعات والقوانين 

ن خاللها يتم العمل على حل المشكالت المتعلقة والثقافة االجتماعية، وتحدث عن الكيفيات التي م
وخرج بنتيجة أن مشاركة المرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في . بقضايا مشاركة المرأة
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يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، ولم تؤخذ م المؤسسات األهلية في محافظتي الخليل وبيت لحم ل
  . يعات والقوانين والثقافة االجتماعية السائدة في المحافظتين بعين االعتبار في مجمل التشربعد بعد

  

عملت هذه الدراسة على قياس التراجع في سوق : )2008( بيرزيت –دراسة مركز دراسات التنمية 
منهج المسح ونتائجه وتحليل أولي : العمل على مستوى الوطن، وقام عمل هذه الدراسة على منهج

ن النساء في الضفة الغربية ونساء من قطاع غزة، ضمن متغيرات للنتائج، حيث تم أخذ عينات م
من النساء % 21.5مختلفة، مثل العمر والدراسة ونوع الوظيفة، وخرجت الدراسة بنتائج أن 

الباحثات عن عمل قد وجدن وظائف أو مهن في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 
أسباب : ثة أشهر، وقد تطرقت الدراسة إلى عدة مواضيع مثل، خالل فترة بحث امتدت لثال15.6%

عدم النشاط عند المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وكيفية استعداد المرأة للعمل، وذكرت الدراسة 
من النساء في قطاع غزة، % 63.0من النساء في الضفة الغربية، و% 57.5: في إحدى النتائج

  . أجل تطوير مهاراتهنبأنهن لو استطعن العمل فسيعملن من
  

 فقد تناولت حقوق المرأة الفلسطينية المدنية والسياسية بين اإلسالم :)2007(ريان  دراسة
واالتفاقيات الدولية، حيث تتبع الباحث تدريجياً بدراسته السنوات التي نالت فيها المرأة حقوقها، ومن 

اقيات الدولية من حقوق اقتصادية  اشتملت عليه االتفحق العمل، حيث بين ما: ذه الحقوقضمن ه
للمرأة، وعرض المواد التي نص عليها القانون األساسي الفلسطيني المتعلقة بالحقوق االقتصادية 
للمرأة، وخص بالذكر أدلة الموافقين لحق المرأة في العمل، ودّل على حقها في العمل بممارسة 

  .لسياسية،والعلمية،واالجتماعية، واالقتصاديةالنساء في عصر الرسالة لألنشطة الفكرية، والدعوية،وا
  

وهي تتمحور بشكل رئيسي حول المطالبة بتعزيز مشاركة المرأة في القوى : )2007(دراسة جمعة 
، وبين أنه ال زالت نسبة مشاركة المرأة في العمل متدنية مقارنة مع كثير من  في فلسطينالعاملة

 معتمداً على نتائج إحصائية كثيرة، وقام في هذه الدول العربية، مثل الكويت ومصر األردن،
 بناء –عاماً، وحدد ) 60(عاماً حتى سن ) 15(الدراسة بتقسيم العينة إلى فئات عمرية بدءاً من سن 

 النسبة المئوية لكل فئة عمرية، وأشار إلى أنه في بعض السنوات كانت نسبة مشاركة –على النتائج 
وأظهرت نتائج .  لكثير من األسباب التي تناولها الباحث في دراستهالمرأة في العمل تنخفض، وذلك

تفاوت واضح في النسب حسب الفئات العمرية، وأنه ال توجد مطالبة حقيقية لتعزيز مشاركة دراسته 
  . المرأة في القوى العاملة في فلسطين
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ل االقتصادي تناولت هذه الدراسة مشاركات المرأة الريفية في العم: )2003(دراسة الشيخ 
والسياسي في فلسطين، وتحدث عن الواقع العملي للنساء، وتقبل المجتمع المحلي لحاجتهن إلى 
المشاركة في الحياة االقتصادية، وأورد عدة حقائق اتضح من خاللها ضعف مشاركة النساء في 

ة إلى إمكانيات الحياة االقتصادية، وطالب بإعادة النظر في إمكانيات النساء على نحو يوازي النظر
، أنه قد )2003 – 2000(الرجال، ووضح أنه منذ االنتفاضة الثانية وخاصة ثالث السنوات األخيرة 

تراجع دور المرأة تراجعاً كبيراً، حيث أصبح عليها تحمل أعباء أسرها المتزايدة، وذكر أن فئة 
  .النساء هي األكثر تضرراً جراء الوضع القائم

  

اولت هذه بشكل خاص عمل المرأة في مجال الدعوة في المجتمع تن: )2002(دراسة علي 
الفلسطيني، وقامت بدراسة واقع هذه المرأة وهمومها، وذكرت الباحثة أن العمل الدعوي ليس فقط 
واجباً على المرأة، إنما هو عنصر وعي ونهضة وبناء في شتى مجاالت الحياة، وأن المرأة تقف 

ار الكون، وطالبت الباحثة النساء في فلسطين باالقتداء واقتفاء أثر جنباً إلى جنب مع الرجل في إعم
  . النساء المسلمات في عصر النبوة؛ لكي يواجهن التحديات العظيمة من احتالل وغيره

  

ركزت هذه الدراسة على المرأة وقوة العمل ولكن من منظور : )2000(دراسة السعد والحوراني 
آراء فقهية تتعلق بخروج المرأة للعمل، وعارض الباحثان ما قاله إسالمي، حيث أورد الباحثان عدة 

سيد قطب في هذا المجال، وقاال أنه يجوز للمرأة أن تقوم بأعمال تتناسب مع طبيعتها، فالعمل اسم 
: شامل لكل ما يقوم به اإلنسان من جهد ذهني وبدني، وهذا ال تُمنع منه المرأة أصالً، وتابعا

ز شرعاً للرجل وللمرأة بشروط تحفظ للمرأة مكانتها وعفتها، ويتناسب مع واألصل في العمل جائ
وقد ذكرا كثيراً . فطرتها، وتدبير شؤون بيتها، وأوالدها، وعدم االختالل قدر اإلمكان إال للضرورة

من الشروط اإليمانية لخروج المرأة للعمل، وذكرا آراء الفقهاء ألخالقيات التعامل في السوق، 
وخرجا بنتيجة أن الشرع حدد الضمانات الكفيلة بتقيد المرأة . رجال أمور البيع والشراءومبادلة ال

في عملها حسب معطيات الشرع، وأن الدولة هي التي يجب أن تقف وتحدد طبيعة عمل المرأة من 
  . حيث المالءمة والقدرة عليه

  

  : الدراسات األجنبية: المطلب الثاني
  

ه الدراسة مقارنات عديدة بين معايير منظمة العمل الدولية، شملت هذ: )2008(دراسة سوتنك 
والممارسات الدولية الشائعة، ومنهجية اإلحصائيات الستنباط معدالت البطالة القياسية واالعتيادية، 
واستنتج أن منهجية أجهزة اإلحصاء في الواليات المتحدة األمريكية، ال تتماشى مع الممارسات 

تعكس أنماط البحث، واستنتج أن أنها قد تضع معدالت بطالة قياسية وموسعة الدولية الشائعة، وال 
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غير مستخدمين وغير متوفرين، : أقل من حقيقتها، واعتمد في قياسه للبطالة على ثالثة فئات
ويبحثون عن عمل، وأظهرت نتائج دراسته أن عدد النساء الباحثات عن عمل من خالل مكاتب 

لرجال، واستنتج أنه من المهم أن تستند فترة المرجعية بأربعة أسابيع العمل أكبر بكثير من عدد ا
  . للبحث عن عمل، وخاصة عند النساء

  

طرحت هذه الدراسة فكرة رئيسة، وهي أنه من السهل أن تخرج : )2005(دراسة هيوليوت ولوس 
لى ركب العمل المرأة من العمل في بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة، لكن الصعوبة تكمن في العودة إ

مرة أخرى؛ ألن المهن واقتصاديات الدول تصاب بضرر حين تحرم النساء ذوات المهارة العالية 
من العودة إلى مواقعهن من جديد، وذكرت الباحثتان أن هناك عدد كبير من النساء عاليات التأهيل 

من وراء هذا يخرجن من ركب العمل، وقد حاولت هذه الدراسة أيضاً الوقوف على السبب الكا
النزيف في األدمغة، هل يرجع أصل المشكلة إلى المتطلبات المعقدة التي تفرضها رعاية األطفال 
في يومنا الحالي، أم أن هذه النزعة تعود إلى خلل في طموح المرأة؟ ومن األرقام التي أوردتها 

  . 1981من الجامعيات يغادرن سوق العمل حسب مسح ُأجري عام % 57الدراسة أن 
  

  : التعقيب على الدراسات السابقة: المطلب الثالث
  

 اعتمد الباحث في دراسته فقط على تأثير التمييز بين الرجل والمرأة في الناحية : دراسة الكفري- 
االقتصادية، وكيف يمكن النهوض بوضع المرأة الحالي إذا تم التقيد باالتفاقيات الدولية التي تتحدث 

 أنه تم إجراء هذه الدراسة في وقت قريب، بعد صدور الوثيقة الفلسطينية عن حقوق المرأة، مع العلم
لحقوق المرأة، وبعد وضع التعديالت النهائية على قانون عمل المرأة، وكانت دراسته معنية بربط 

  .  التمييز بين الجنسين ومشكالت دخول المرأة في سوق العمل
  

ات الجيدة على المستوى المحلي، مع أنها لم تعتبر هذه الدراسة من الدراس:  دراسة النمورة- 
تتطرق مباشرة إلى مشكالت دخول المرأة إلى سوق العمل الفلسطيني، لكنها تحدثت بأمور تفصيلية 
كثيرة ومتنوعة لها عالقة بتشغيل المرأة، خاصة المستوى التعليمي، وعملت كذلك على تفصيل دور 

وهي أن هناك تعارض بين متطلبات العمل  ،الجانب االجتماعي، حيث خرجت بنتيجة واضحة
ومتطلبات األسرة، مما يعني أنها فرقت بين العوامل والمحددات التي تؤثر والتي ال تؤثر على 

  . مشاركة المرأة في سوق العمل، وهذا ما يتوافق مع دراستنا
  

لى سوق العمل يمكن اعتبار هذه الدراسة كدراسة حالة بالنسبة لواقع دخول المرأة إ:  دراسة عيد- 
، ويمكن اعتبارها أداة جيدة لقياس مدى مشاركة المرأة في المؤسسات األهلية  و مشكالتهالفلسطيني

من الموظفين والموظفات ) 1084(والتنموية في فلسطين، خاصة أن حجم مجتمع الدراسة بلغ 



 41

في هذه  متغير الجنس اعتبارها كأداة جيدة، إن مؤسسة، ومما يؤكد على 156موزعين على 
الدراسة هو المتغير الوحيد الذي أظهر فروقاً ذات داللة إحصائية من بين باقي المتغيرات، وهو ما 

  . يتماشى مع دراستنا من حيث البعد الثقافي واالجتماعي
  

عملت هذه الدراسة على الوصول إلى نتائج وأهداف من وراء :  دراسة مركز دراسات التنمية- 
 وعدد ليس بقليل من المتدربين، حيث كانت ،ك فيه عدد من الباحثينالبحث الميداني الذي شار

دراسة ميدانية عميقة، فقد وضعت معايير معينة لدراسة مجتمع الدراسة وأخذ العينة، واعتمدت على 
وهي ... فترات زمنية معينة إلجراء المسوحات اإلحصائية الخاصة بهم، وشملت الضفة والقطاع

ات األهداف المحددة الممتازة في فلسطين، لكنها لم تأخذ بعين االعتبار من الدراسات الميدانية ذ
الجانب االجتماعي المؤثر على عمل المرأة، واكتفت بأخذ معايير منظمة العمل الدولية، مثل فترة 

  .وهذا مما قد ال نجده في عمليات التوظيف في فلسطين... العمروتدريب، ال
  

ة من منطلق المقارنة بين اإلسالم واالتفاقيات الدولية فيما يتعلق انطلقت هذه الدراس:  دراسة ريان- 
بحقوق المرأة الفلسطينية، من ناحية الحقوق المدنية والسياسية، وهي بمثابة دراسة قانونية وشرعية، 

 أخرى عديدة، واإلسالمية فقط، ولم تتطرق لنواٍحمستمدة المتغيرات والمحددات من القوانين الدولية 
 تحليل الواقع الحالي الذي تعيشه المرأة الفلسطينية العاملة فقط من  علىصرت هذه الدراسةبحيث اقت

الناحيتين القانونيتين اإلسالمية والدولية، وليس من حيث الواقع االقتصادي واالجتماعي، مما يجعلها 
  . ال تتوافق مع ما نقوم به من بحث علمي

  

كة المرأة الفلسطينية بناء على متطلبات السوق لم يقم الباحث بتقييم مشار:  دراسة جمعة- 
، أو بناء على المحددات والعوامل االجتماعية والثقافية والسياسية، إنما كان الهدف ةالفلسطيني

الرئيس والمشكلة الرئيسة في دراسته تدني مشاركة المرأة الفلسطينية، وأيضاً العمل على تعزيز 
ا من حيث األسباب الخاصة التي تعرض لها، أو التي يمكن دورها، وهذا ما ال يتوافق مع دراستن

 عامة تؤثر على اً قد حدثت في فترة محددة مثل انتفاضة األقصى، ولم يتناول أسباباًأن نعتبرها أسباب
 في تحليل اًوهذا ما يعتبر نقص. عموم المجتمع الفلسطيني وأبعاد عملية مشاركة المرأة في السوق

  .   تعيشه المرأة الفلسطينيةالواقع االقتصادي الذي
  

يتضح من خالل تناول الباحث لموضوع المرأة الفلسطينية الريفية العاملة في :  دراسة الشيخ- 
 والعاملة في المجال االقتصادي، أنه تطرق إلى بعدين مهمين في مجال دراستنا، ،المجال السياسي

أن نسبة العامالت )  الجانب االقتصادي:المبحث السابق، المطلب الثانيتم اإلشارة إليه في حيث (
وهي ثاني أعلى نسبة بعد قطاع الخدمات، وهي نسبة مؤثرة في االقتصاد % 23في الريف هي 

الفلسطيني، مما يعطي هذه الدراسة أهمية كبيرة، وتتوافق مع دراستنا، ومما يؤخذ على هذه الدراسة 
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 في المجتمعات الريفية  فعاالًاًالجتماعي دورأنها لم تتطرق لألبعاد االجتماعية، خاصة أن للبعد ا
  .   تحليل أو أخذه بعين االعتباريفرد الباحث لهذا البعد أية، ولم على المرأة العامل

  

اكتفت الباحثة في هذه الدراسة بعمل المرأة في المجال الدعوي، واعتبرته المفتاح :  دراسة علي- 
دياً واجتماعياً وسياسياً، وهي دراسة جيدة من الناحية أو البداية لكل امرأة في تطوير نفسها اقتصا

التنموية االجتماعية، لكنها ال تتوافق مع دراستنا من حيث األبعاد االقتصادية البحتة التي تعالج 
 العمل،  والمشكالت التي تواجهها المرأة الفلسطينية في سوق،وتحلل أسباب تدني مشاركة المرأة

 اقتصادية أو اجتماعية لم تضمنها حلوالً  الباحثةأن في هذه الدراسة، ومما يمكن أن نعتبره قصوراً
    . و تنميتهمستمدة من الشريعة اإلسالمية، والتي يمكن من خاللها تطوير دور المرأة الفلسطينية

  

هذه الدراسة تعتبر بمثابة تلخيص وتحديد للضوابط الشرعية لعمل : والحوراني دراسة السعد - 
ة، ولطبيعة العمل وظروفه، ولمكان العمل، ولكيفية خروجها للعمل، وتعد من الرسائل المرأة المسلم

االقتصادية من الدراسات التي تبحث في اآلثار الجيدة جداً في هدفها وبحثها العلمي، وال تعتبر 
 ،لمشكلة ما، أو أي من األسباب والمشاكل التي سنقوم ببحثها، وتتوافق مع جزء بسيط من بحثنا

من حيث المعيقات والكيفيات التشريعية التي تؤثر على مشاركة المرأة في دخول سوق العمل وهو 
  . هالفلسطيني

  

 وأخذ المعايير الدولية في قياس ،تعد دراسة جيدة من حيث طريقة البحث العلمي:  دراسة سوتنك- 
مع كثير من األبعاد  ووضع القوائم والتحليالت، لكنها ال تتوافق ،معدالت البطالة، وطريقة الجدولة

 وذلك ناتج من االختالفات الجذرية من النواحي ؛والتفاصيل التي سنتطرق إليها في دراستنا
  . االجتماعية والثقافية واالقتصادية

  

الفكرة الرئيسة في هذه الدراسة هي الضعف الذي تعاني منه المرأة عند :  دراسة هيوليون ولوس- 
و أمر طبيعي، فقد قامت الباحثتان بالبحث والتقصي لمعرفة أسباب المنافسة االقتصادية الشديدة، وه

عدم قدرة المرأة التي تركت سوق العمل من العودة إليه مجدداً، وهي من األمور التي يمكن 
االستفادة منها في دراستنا، لكنّها ركّزت على المجال العلمي واألكاديمي، ولم تتطرق كثيراً إلى 

  . يالمجال المهني والخدمات
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  الفصل الثالث
______________________________________________________________  

  معيقات مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني
  

  :التشريعيةالمعيقات : المبحث األول
  

تناولنا في الفصل األول من هذه الدراسة الجوانب المرتبطة بمشكالت دخول المرأة إلى سوق 
 لما لهذه ؛ل، وفي هذا المبحث سنتناول المعيقات التشريعية على شكليها؛ الديني والقانونيالعم

المعيقات التشريعية من تأثير على دخول المرأة إلى سوق العمل، فالتشريعات القانونية يعيشها الفرد 
تي الذي ويتعايش معها في مجمل تعامالته، وهي مرتبطة تمام االرتباط مع الواقع اليومي والحيا

تعيشه المرأة أيضاً، والتشريعات الدينية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، وعلى هذا األساس سنعمل 
  .على توضيح أهم المعيقات التي تواجهها المرأة

  

  :المعيقات الدينية: المطلب األول
  

لمرأة، على عمل االتي وضعتها الشريعة اإلسالمية معينة والشروط الضوابط من الممكن اعتبار ال
ليس من أجل عدم خروجها، وإنما من أجل تحديد طبيعة المهن والوظائف، وتحديد كمعيقات دينية، 

تحديد شروط وضوابط وعملت الشريعة اإلسالمية على بين الرجل والمرأة، العملية فيما العالقة 
اء مجتمع سليم كذلك من أجل بن. تلتزم بها المرأة عند خروجها للعمل، وأثناء عملهاعلى المرأة أن 

فالذي يمكننا يخلو من أية شبهة، ومن أية عوارض سلبية قد تلحق بالرجل أو بالمرأة على السواء؛ 
، وفي ، وسوء فهم الشروط والمحدداتسوء تطبيق أنظمة الشريعة اإلسالميةاعتباره معيقاً دينياً هو 

، فمنها ما يحدد كيفية خروج هذا المجال أوردت الشريعة اإلسالمية الكثير من األحكام والقوانين
المرأة من بيتها، والغرض الذي خرجت من أجله، وطبيعة العمل الذي تقوم به، وهل هناك حاجة 

   ؟لعملها أم ال
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 تناولت مسألة اإلنفاق، على من تُنفق المرأة من ولم تتوقف الشريعة اإلسالمية عند هذا الحد، إنما
ولكنها  من الخروج إلى العمل، اًإلسالمية ال تمنع أحدفالشريعة ا... مالها الخاص، وكيف تنفقه

، ولكي ال نجعل من محددات وشروط تضع الحدود، والضوابط التي تالئم وتفيد المجتمع وأفراده
اً دينياً، علينا أن نفهم أنها ال تقلل من قيمة المرأة العاملة، وإنما تضع قالشريعة اإلسالمية معي

  . بيعة المرأةشروطا لكي يتناسب العمل مع ط
فمن جملة هذه األحكام والمحددات نرى أن الشريعة اإلسالمية تضع المرأة في المسار الصحيح 

 لكي نفهم العدل اإلسالمي في ؛لتأدية عملها، لكن علينا أن ننفذ كل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية
المرأة، فمنع المرأة من قضية المرأة، ال أن نعمل على تحويل الشريعة اإلسالمية إلى عائق أمام 

 هو من الثقافة االجتماعية ،العمل أو التضييق عليها في نطاق ضيق بحجة الشريعة وااللتزام
السائدة، وهذا يؤدي إلى تعطيل قدرات المرأة، ومن الظلم أن تبقى المرأة محرومة من العمل بسبب 

 تعمل وتتكسب من أي مهنة ومن حق المرأة أن. هذا العذر، فنحن بحاجة إلى تجنيد كل طاقاتها
 وال تقل ،فلها قدرات على العطاء واإلنتاج,  من رغبتها، اًذلك نابعما دام شاءت كما يفعل الرجل 

عن الرجل في شيء، كما أن منعها من العمل ال يواكب روح العصر ومتطلباته، فعمل المرأة ينمي 
  . االقتصاد الوطني، عندما تصبح المرأة منتجة ال مستهلكة فقط

  
 فالرجل ، لبناء أسرة سليمةفريداًو ذلك أن اإلسالم قد قسم األدوار بين المرأة، والرجل تقسيما عادالً

 فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية، ويقع ،هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته وتأمين احتياجاتها
 ،حنان وتربية األوالدعلى المرأة مسؤولية العناية بالبيت، والزوج واألوالد، وتوفير الراحة وال

وحيث إن المجتمع اإلسالمي والمرأة المسلمة قد تحتاج إلى عمل المرأة ببعض األعمال، والمهام 
 طبيبة معالجة، أو أن تعمل بأي عمل أو كأن تعمل معلمة لتعليم بنات جنسها، ،على سبيل الضرورة

  )131، ص 2001، اليوسف. ( مع مراعاة الضوابط الشرعية،يفيد المجتمع وبنات جنسها
   

الباري، ( كما يلي  الشريعة اإلسالمية بشأن عمل المرأةنصت عليهاالضوابط التي وقد حدد الباري 
  :)25 -  23، ص 1998

كلكم أال ( فقد ورد في الحديث الشريف:   على حياتها العائليةأال يكون لعمل المرأة تأثير سلبي -1
، والرجل  رعيته مسؤول عن   وهو ي على الناس راعراع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فاألمير الذ

 ،راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم
المرأة ، ف)مال سيده، وهو مسؤول عنه أال فكلكم راع، و كلكم مسؤول عن رعيته على والعبد راع 

 لذلك ،ج بيتها فيه مضيعة لألوالد، وتقصير لحق الزوج وإن عملها خار،راعية لبيتها، وألوالدها
  .افإن عملها محرم للفساد الذي ينتجه من خالل عمل المرأة خارج بيته
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يا َأيها النَِّبي قُْل : ((لقوله تعالى :والخلوةعمالً فيه محذور شرعي كاالختالط أال تعمل  -2
ين يدِنين علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين وكَان ِلَأزواِجك وبنَاِتك وِنساِء الْمْؤِمِن

 الحجاب إن بارتداء قد أمر جميع المسلمات فاهللا سبحانه وتعالى، )59:األحزاب) (فُوراً رِحيماًاللَّه غَ
إياكم والدخول : ( الصالة والسالمولقوله عليه، أردن الخروج، و عند عدمه ال يمكنها أن تخرج

عن َأِبي و (). قال الحمو الموت؟يا رسول اهللا أفرأيت الحمو:  فقال رجل من األنصار،على النساء
 رجٌل  لَا يخْلُون: سِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يخْطُب يقُوُلسِمعتُ ابن عباٍس يقُوُلمعبٍد قَاَل 

  فَقَام رجٌل فَقَاَل يا رسوَل اللَِّه ِإن، ولَا تُساِفر الْمرَأةُ ِإلَّا مع ِذي محرٍم،ِبامرَأٍة ِإلَّا ومعها ذُو محرٍم
ففي هذه ).  مع امرَأِتك قَاَل انْطَِلقْ فَحج،امرَأِتي خَرجتْ حاجةً وِإنِّي اكْتُِتبتُ ِفي غَزوِة كَذَا وكَذَا

األحاديث وغيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء، وبعدم الخلوة مع المرأة األجنبية إال مع 
  .ذي محرم حفاظا على األعراض، ووقاية من القيل والقال والفتن

  

ن تعمل فالمرأة قد تقبل أ، كأن تكون سببا في قطع رزقه : أال يؤثر عملها على عمل الرجال-3
       ؛ بأجر زهيد على عكس الرجل، مما يؤدي إلى انتشار البطالة، و تفاقمها في صفوف الرجال

ال ضرر : (ولقوله عليه الصالة والسالم، )34 :النساء() الرجال قوامون على النساء: (لقوله تعالى
فسه، ومعنى  لم يدخله على ناًال يدخل على أحد ضرر: معنى ال ضرر و).وال ضرار في اإلسالم

الضرر الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، و : ، وقيلال ضرار ال يضار أحد بأحد
  .الضرار الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه المضرة

فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها ال تتناسب مع المضرة التي تلحقها 
لها ولغيرها  لب من جراء عملها الضرر، والمضرة والضراربغيرها على أحسن وجه، وربما تج

  .إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون
  

والجسدي  أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي :ألنثويةاأن يتوافق عملها وطبيعتها  -4
ني جسم المرأة ليتالءم مع وظيفة الذي خلقه اهللا تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل، وقد ب

األمومة مالءمة كاملة، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة بيت، وقد كان لخروج 
: يقول تقرير الصحة العالميةو. المرأة إلى العمل وتركها بيتها، وأسرتها نتائج فادحة في كل مجال

 وأن فقدان هذه ،دة ثالث سنوات على األقلأن كل طفل مولود يحتاج إلى رعاية أمه المتواصلة لم(
 كما يؤدي إلى انتشار جرائم العنف المنتشر بصورة ،الغاية يؤدي إلى اختالل الشخصية لدى الطفل

 وطالبت هذه الهيئة الموقرة بتفريغ المرأة للمنزل، وطلبت من جميع ،مريعة في المجتمعات الغربية
 حتى تستطيع أن ؛لهايا راتبا شهريا إذا لم يكن لها من يعحكومات العالم أن تفرغ المرأة، و تدفع له



 46

 وروضات دور الحضانةوقد أثبتت الدراسات الطبية والنفسية أن . ) الكاملة ألطفالهاةتقوم بالرعاي
    .بدور األم في التربية وال في إعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه بهتقوم األطفال ال 

  
ملها، ال بد للباحثة من ضه الشريعة اإلسالمية على المرأة بشأن عما تفرمبعد استعراض لبعض 

بالمعنى ) معيقات(يها، وذلك بأن ال نجعل من التشريعات واألحكام المستمدة من الشريعة إضافة رأ
 تستند إليه المرأة في عملها، وفي اتخاذها لقرارها بالدخول اًالحرفي للكلمة، بل أن نجعل منها مرجع

ل، وال نجسد ونصور األحكام اإلسالمية على أنها تجعل المرأة في مؤخرة االقتصاد إلى سوق العم
 من  األحكام مرجعاً، يكون هناك نوعالفلسطيني، أو أنها تبطئ من عملية تقدم المرأة، فباتخاذ هذه

 الحرية الشخصية للمرأة بما يتوافق مع اعتقاداتها الدينية، ال أن يكون مفروضاً عليها فرضاً،
فالمرأة الواعية بأمور دينها، تستطيع أن تتخذ القرار المناسب، وتستطيع أن تختار المهنة الّتي 

الدور ترضاها، وليس مجرد عمل من أجل العمل، وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة الدراسة بشأن 
  .لمرأة ودورها في تحقيق عملية دخول السوق الفلسطينيل الذاتي

  
ها، عليها أن تدرك طرق تنفيذ هذه األحكام، ليس إمالء  تحقيق المرأة لذات في العمل علىواستمراراً

وتلقيناً من طرف خارجي، أو من البيئة المحيطة، بل عليها هي نفسها أن تدرك هذه األحكام وأن 
كذلك .  لما يحقق لها من حرية القرار، ومن إتاحة فرص كثيرة في انتقاء المهنة الّتي تريدها؛تطبقها
ت الّتي تُنفذ من أجلها هذه األحكام، فال يمكن تنفيذ هذه األحكام لمصلحة العمل دون المصلحة اآلليا

الشخصية أو الخاصة للمرأة الفلسطينية، فإذا كانت هذه األحكام تطبق بآليات معينة فقط العتبارات 
أصحاب الح  ألنها وضعت لص؛مصلحة العمل، فلن تستفيد المرأة الفلسطينية شيئاً من هذه األحكام

  .العمل
  

بأن تتحلى وتتمتع بالميزة الفكرية تقوم من هنا يأتي دور الوعي الذاتي عند المرأة الفلسطينية، بأن 
من  اما فيهلألحكام واستنباط من خالل فهمها ل، الفكريتحمل هذا العبء الناضجة، والقادرة على 

مجتمع  مما يساعد على تشكيل بية،مصلحتها ومنفعتها، واالبتعاد عن كل ما يعود عليها بآثار سل
ال تترك وحدها دون بحيث واعي له دور كبير كذلك في إيضاح السبل الواجب على المرأة اتباعها، 

تقديم أية مساعدة سواء فكرية أو اقتصادية، فالعبء االقتصادي والعبء في استيضاح األمور الدينية 
زوجة العاملة، فكما ينتظر المجتمع واالقتصاد متل أو المرأة ا،يزيد من استهالك طاقات المرأة األم

شأنه أن يساعدها على االنخراط  لها كل ما ا أن يقدمماالفلسطينيين من المرأة الشيء الكثير عليه
   . الفعال في العمل
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  :المعيقات القانونية: المطلب الثاني

  
لفلسطينية في دخول سوق سنتحدث في هذا المطلب عن المعيقات القانونية الّتي تواجه المرأة ا

االقتصادية  وهذا ال يعني أننا سنتناول آثار القانون الفلسطيني وتبعاته فقط، فالقوانين العمل،
الفلسطينية مرتبطة تمام االرتباط مع القانون اإلسرائيلي، أو مع ما تفرضه إسرائيل من قوانين تعيق 

د فقط، والجوانب األخرى العديدة هي تقدم االقتصاد الفلسطيني بصفة عامة، وهذا من جانب واح
تراكم القوانين والقرارات الّتي سبقت مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، من تشريعات وقوانين 

ولهذا تقوم السلطة ؛ أردنية وإسرائيلية سابقة، وهذا بدوره يزيد من الصعوبات والمعيقات القانونية
 على أي صعوبات قانونية تعيق تقدم االقتصاد الوطنية الفلسطينية بأخذ دورها الفاعل للقضاء

  .  الفلسطيني
  

 ،)إنهاء االحتالل وبناء الدولة(فقد حددت الحكومة الفلسطينية رؤيتها اإلستراتيجية وأعلنت برنامجها 
فاختطت لنفسها نهجاً اقتصادياً وسياسياً يتماشى مع متطلبات العصر واستحقاقات التعايش، والسلم 

لي، وذلك عبر خطط قطاعية طموحة، تتكامل وتتناغم على هدي محددات االجتماعي واأله
المشروع الوطني الفلسطيني، فجاءت إستراتيجية التشغيل لتشكل جزءاً أساسياً من الخطة القطاعية 
لقطاع العمل في فلسطين، ولتكون النواة الصلبة الّتي تشتمل على مكونات وهياكل سوق العمل 

ته وصالته التشاركية مع باقي القطاعات االقتصادية واألطراف االجتماعية الفلسطيني بمختلف تشعبا
عموماً، وبالتالي فإن هذه اإلستراتيجية تسعى أساساً إلى تعزيز قدرات سوق العمل وهياكله وبناه 
التنظيمية، وبما يمكن من رفع كفاءته في تنظيم وتطوير عمليات العرض والطلب، عبر خلق حالة 

 وذلك من ؛التوازن ما بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم المهني والتقنيمن المواءمة و
أجل أن تتناسب مع مستويات النمو االقتصادي لخلق فرص العمل المتناسبة والالزمة، وفي مقدمة 
كل ذلك بناء نظام معلومات سوق العمل المتطور والكفؤ، باعتباره ضمانة وشرطاً أساسياً من 

  )5، ص 2010اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، . (جاح هذه اإلستراتيجية وتلك الرؤيةشروط إتمام ن
  

هذه الرؤية جاءت بعد أن اصطدم االقتصاد الفلسطيني عامةً، والوضع االقتصادي للمرأة الفلسطينية 
بوجه خاص بكثير من المعيقات والصعوبات على أرض الواقع في بداية نشأة الدولة الفلسطينية، 

  : )21 ،ص 2007جمعية المرأة العاملة الفلسطينية،  (كننا إجمال المعيقات القانونية كما يليويم
  .عدم وجود مرجعيات واضحة لقانون العمل الفلسطيني، وعدم وجود أدوات تنفيذ فعالة -1
عدم نضوج التشريعات العمالية، خصوصاً قانون التنظيم النقابي، والقانون الّذي يربط عمل  -2

 .افقة الزوجالزوجة بمو

 .عدم وجود محاكم عمالية تهتم بالعامل بشكل عام والمرأة بوجه خاص -3
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 .عدم وجود نص قانوني صريح يحرم عمل المرأة في األعمال الخطيرة والضارة -4

 . عدم وجود نص قانوني صادر من المجلس التشريعي بخصوص تحديد الحد األدنى لألجور -5

 .ضعف وحدات المرأة في النقابات -6

 .لمشاركة الفعالة بين االتحادات النقابية والمجلس التشريعيقلّة ا -7

   .عدم وجود كوادر نقابية فعالة وقادرة على وضع الحلول أو حل النّزاعات االقتصادية -8
  

وفي ظل الوضع االقتصادي العام، وباإلضافة إلى ما ذكرناه من معيقات قانونية، وتأثير الواقع 
ين، فإنه ال شك يؤثر على جميع مؤسسات المجتمع الفلسطيني بما السياسي الفلسطيني العام في فلسط

فيها المؤسسة التشريعية، مما يزيد من المعيقات التشريعية أمام المرأة الفلسطينية، وبعد هذا الوضع 
  :)2، ص2008مركز المرأة لإلرشاد والقانون، (، برز اتجاهان داخل الحركة النسوية الفلسطينية

  

ى أن الوضع الحالي هو وضع متعثر، ما يصعب إحداث تغييرات جذرية مبنية رأ: االتجاه األول
ا ذعلى المساواة التامة في التشريعات والقوانين، وتحديداً في قانون األحوال الشخصية، وعليه فإن ه

االتجاه رأى أن ما يمكن عمله في ظل هذه األوضاع، هو االقتصار على إدخال بعض التعديالت 
  .  ستمثل إنجازاً هاماً– رغم محدوديتها –لى هذه القوانين والتشريعات، والتي والتحسينات ع

  

رأى ضرورة تقديم مشروع قانون أحوال شخصية جديد، مبني على المساواة التامة، : االتجاه الثاني
ورأت أنه في حال إدخال أية تعديالت على هذا القانون اآلن، فإنه لن يتم رفضها، كما أنه لن يتم 

لها، وأن الحركة النسوية في فلسطين لن تكون جزءاً من الجهات الّتي ستقدم مثل هذه التعديالت؛ قبو
   . حتى ال يتم تسجيل موقف على الحركة النسوية الفلسطينية يحسب عليها الحقاً

  
وعلى الرغم من وجود هذين االتجاهين داخل الحركة النسوية نفسها، فقد قامت المنظمات واألطر 

 وحتى طوال فترة االحتالل اإلسرائيلي بإدارة شؤون المرأة الفلسطينية، وساهمت هذه األطر النسوية
في صنع الوجود االقتصادي للمرأة، وهذه األطر هي الّتي وضحت بعضاً من المعيقات القانونية 
الخاصة بتشغيل المرأة، ومنها القوانين الخاصة والمحددة لعالقات العمل الّتي لم تدخل النوع 

  )4،ص2008مفارجة، . (االجتماعي في الصياغة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد المدني
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  .االقتصاديةو السياسيةالمعيقات : المبحث الثاني
  

تترابط السياسة واالقتصاد ترابطاً يكاد يكون شامالً في كثير من األحيان، فالقوة االقتصادية ينتج 
ي بلد من البلدان، ولسنا هنا بصدد الخوض في نظريات السياسة عنها نظام سياسي قوي في أ

ونظريات االقتصاد، إنما المقصود هو أن هناك تداخالً واضحاً على الساحة الفلسطينية بين السياسة 
، من حيث معونات الدعم االقتصادي ةالمتبعة في فلسطين وبين القوة االقتصادية للسوق الفلسطيني

 برامج تطوير مجاالت كثيرة من ِقبل الدول المانحة، وأثر هذه المعونات والدعم التنموي، ودعم
تجارية فلسطينية جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل يستفيد منها المرأة إنتاجية وعلى إنشاء أسواق 
  . والرجل على السواء

  
م المرأة فبناء على ذلك ال يمكننا اعتبار سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل عائقاً أما

الفلسطينية، كذلك األمر بالنسبة للمعيقات االقتصادية، فاالقتصاد هو جزء من الدولة الفلسطينية، 
ونحن بدورنا سنعمل على معالجة مشكالت هذا الجزء المتعلقة بالوضع االقتصادي الفلسطيني، 

طرق إلى ما يؤثر وليس بسياسات االقتصاد الفلسطيني وسياسات الدولة الفلسطينية عامة، لكننا سنت
  .بشكل مباشر من أمور سياسية واقتصادية على وضعية المرأة الفلسطينية

  
أما المعيقات من الجانب اإلسرائيلي فيمكن اعتبارها حواجز أمام بناء اقتصاد فلسطيني قوي، 

 الحتالل يهدف إلى هدموليست فقط عائقاً يحول دون دخول المرأة الفلسطينية إلى السوق، فا
، سواء كان يخلو من معيقات بالنسبة للنساء، أم كان يحتوي على  والقضاء عليهاد الفلسطينياالقتص
  .ذلك

  
  :المعيقات السياسية:  األولطلبالم

  
وقبل الخوض في تعداد المعيقات السياسية ودورها في التقليل من دور المرأة في السوق الفلسطيني، 

ئيل لها الدور األكبر في هذا الشأن، فمنذ بداية علينا أن نأخذ بعين االعتبار أن سياسات إسرا
االحتالل وحتى اليوم، تعمل إسرائيل على تجريد اإلنسان الفلسطيني من كل ما يؤكد كيانه وأحقيته 
في هذه األرض، والمرأة الفلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني الّذي يسعى إلى إثبات وجوده 

  .ا صامدة وقويةواستقالليته، وهي تعمل على ما يبقيه
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  :الجانب اإلسرائيلي: الفرع األول

  
  :وفيما يلي استعراض ألهم المعيقات السياسية من قبل الجانب اإلسرائيلي

تبلغ المساحة الّتي بقيت من أرض فلسطين دون مصادرة، أو دون :  األرضة سياسة مصادر-1
 من المساحة )%20(عمرات اإلسرائيلية، وضع اليد عليها واحتاللها، وبناء الجدار العازل، وبناء المست

اإلجمالية ألرض فلسطين، فهذه االعتداءات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدالت البطالة بين 
النساء، وساهمت في زيادة الفقر لدى الكثير من العائالت، وعملت على تحويل عدد كبير من أصحاب 

  )8، ص 2010لعام للمرأة الفلسطينية، االتحاد ا. (األراضي الزراعية إلى عاطلين عن العمل
  

وهذا ما تدل عليه إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث كانت نسبة النساء حسب 
 تتراوح ما بين 2001 و 2000النشاط االقتصادي في مجال الحراجة والزراعة والصيد في العامين 

رافقها من حصار مشدد على األراضي ، وذلك في بداية االنتفاضة الثانية، وما %)29 – 27(
 35( ووصلت إلى ما بين 2007 – 2005الفلسطينية، ثم أخذت هذه النسبة في االرتفاع في األعوام 

، وذلك بعد 2010بعد أن هدأت األوضاع نسبياً، وعادت إلى االنخفاض مجدداً في العام %) 37 –
  .فقط%) 29(إلى أن صادرت إسرائيل الكثير من األراضي، حيث وصلت النسبة 

  
عملت السلطات اإلسرائيلية على استخدام هذه السياسة، عن طريق فرض حظر : سياسة الحصار -2

، فمنذ 2002 حتى نهاية آذار من العام 2000التجول على مدن كاملة لفترات طويلة منذ بداية العام 
 أكثر من مائة  أفقدفلسطينية، ممابداية االنتفاضة الثانية أغلقت حكومة إسرائيل أبوابها أمام العمالة ال

ألف عامل وعاملة من فرص العمل، وترافقت هذه السياسة مع عملية الحصار والتدمير المنهجي للبنية 
االقتصادية الفلسطينية، األمر الّذي فاقم من أزمة البطالة وخاصة بين النساء، فقد كانت تقدر نسبة 

، وبعدها أخذ معدل %)20.5-17.8(النتفاضة الثانية بـ البطالة بين النساء في الضفة الغربية قبل ا
في السنوات الالحقة، إضافة إلى ما %) 63.3 – 50(البطالة بين النساء في االرتفاع حتى وصل إلى 

تعرضت له الكثير من المنشآت الّتي تعتمد على النساء كأيدي عاملة، ومن هذه المنشآت مصانع 
  ). 9 – 8، ص 2007عثمان، . (ة وغيرهاالخياطة والنسيج واألغذية واألدوي

  
 حيث وصلت إلى 2002،وبعد أن وصلت نسبة البطالة ألعلى مستوى لها بين النساء في العام 

، أخذت شيئاً فشيئاً تتراجع، حيث أشارت اإلحصائيات أن نسبة النساء خارج القوى %)63.3(
، %)86.5( ما نسبته 2004، حيث بلغت في العام 2008 – 2004العاملة في األعوام ما بين 

  %). 84.8( إلى 2008وتراجعت حتى وصلت في العام 



 51

ومن الجدير بالذكر أنه بعد االنتهاء من وضع الجدار العازل، وبعد انتهاء إسرائيل من سلب ما 
سلبه من األراضي الزراعية، ومنع أكبر عدد من المزارعين والمزارعات الفلسطينيين من ب قامت

هم، فقد أثر ذلك تأثيراً على القطاع الزراعي الفلسطيني، حيث صادر بناء هذا الوصول إلى أراضي
%) 60.9(، إذ أن  وأفضلهاالزراعية في الضفة الغربيةأغنى المناطق  ار مساحات واسعة تعتبرالجد

من اُألسر الّتي تأثرت سلبياً من بناء الجدار كانت تعتمد على الزراعة كمصدر للدخل، وأن 
. ذه اُألسر كان أربابها يعملون في إسرائيل، ونساؤها يعملن في القطاع الزراعيمن ه%) 49.9(
  )6، ص2005تنمية المرأة الريفية، (
  
عدم دخول المواد الخام للمصانع الفلسطينية الصغيرة والشركات، :  حظر دخول المواد الخام-3

ها إلى تراجع إنتاجية هذه أدى إلى ضعف قدرتها على اإلنتاج، وتسويق منتجاتها وتسديد التزامات
المصانع، أو توقفها عن العمل، فلقد أدت هذه األوضاع إلى خلق أزمة كبيرة خاصة للنساء اللواتي 
يمتلكن مشاريع صغيرة، وأدى إلى تراجع خطير في الدخل، وعدم القدرة على تسديد القروض أو 

في مختلف المجاالت مصادر الحصول على قروض جديدة، وهكذا فقد فقدت آالف النساء العامالت 
دخلهن، وقد تضررت جراء ذلك خاصة النساء اللواتي يتعاقدن في مجال الخياطة، ومعظم النساء 

لجنة . (العامالت في الصناعات الحرفية التقليدية، وصناعة المالبس، والصناعات الدوائية والغذائية
  ) 2، ص2004التنسيق الحكومية، 

  
هذه النقطة ذات صلة تاريخية مع تاريخ  تعتبر:  لصالح االحتالل استغالل القيم والتقاليد-4

االحتالل، حيث يعمد االحتالل اإلسرائيلي منذ بدايته إلى اتباع سياسة عدم التفرقة بين ذكر وأنثى، 
في العقوبات الّتي يفرضها على الشعب الفلسطيني، فقد ساهم الحصار المفروض، والحواجز 

 في السجون، والضرب واإلهانة الّتي يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الكثيرة، وعمليات التعذيب
عامة، وهذا دفع الكثير من األسر الفلسطينية إلى تحجيم مكانة المرأة، فقد عمدت هذه األسر إلى دفع 
بناتهن إلى الزواج المبكر، ومنها من حرمت فتياتها من االستمرار بدارستها، ومنها من أوقفت 

مفتاح، . ( وعملهاالمرأة الفلسطينيةا انعكس بشكل سلبي على مكانة ا، كل هذفتياتها عن عمله
  )38 - 37، ص 2003دراسات وتقارير حول وضعية المرأة الفلسطينية، 

  
  

  

  

  



 52

  :الجانب الفلسطيني: الفرع الثاني

  
ول  تحاوالال تهدف إلى منع المرأة من دخول السوق، إن المعوقات السياسية من الجانب الفلسطيني 

 بل هي مفروضة على الجانب الفلسطيني، ، بشكل مباشراإلضعاف من قوة االقتصاد الفلسطيني
وذلك بحكم الواقع السياسي المفروض على أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، فيكون تأثيرها 

من الوصول إلى مواقع العمل عدم تمكن المرأة  ومن جملة هذه المعيقات. بطريقة غير مباشرة
توجهات مما ينتج عنه  متغيرات الظروف السياسية في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسببسي، السيا

واألحزاب السياسية المؤسسات كذلك ، تها على التغييرقائماً بعدم قدرالمرأة بقى إحساس سلبية تُ
 ويضاف إلى ذلك ما يواجهه .في إحداث أي تأثير يذكر في مجال السياسات العامةيظهر عجزها 

. ع الداخلي من إشكاليات، وبخاصة غياب الممارسات العملية لجملة القوانين والتشريعاتالوض
  )43، ص 2004الشيخ، (
  

ما نجده من بطء ملحوظ من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه السياسات العامة، ومن المعيقات 
ومنها ما يتعلق أيضاً المعززة لتمثيل المرأة في النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة 

بظروف التنشئة االجتماعية، وما لها من أثر واضح في عرقلة الطموح المنشود على مستوى الواقع 
الفعلي، إذ أن كثيراً من المفاهيم االجتماعية السلبية تجاه المرأة، حدت من إمكانية النهوض بالدور 

لى المعوقات االجتماعية السلبية، ال يتأتى إال الّذي يمكن أن تقوم به، ويمكن القول إن تغلّب المرأة ع
بتحول إيجابي في بناء المؤسسات، وإصالح بنية النظام السياسي، من أجل ترسيخ األسس السليمة 

  )43، ص 2004الشيخ، . (الّتي تمكن المرأة من المشاركة في الحياة العامة
  
 السياسي العام، لكن هذا المعيق  آخر ناتج عن الوضعاًمعيق) 2010(المراقب االقتصادي ضيف وي 

يتحمل الطرفان السياسيان الفلسطيني واإلسرائيلي جزءاً منه، وهو الجمود السياسي الحالي في 
العالقات السياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وهذا يلقي بظالله على الوضع 

المراقب . ( على الواقع االقتصادياالقتصادي، فكثير من المصالح االقتصادية تتأثر بشكل سلبي
  )1، ص 2010االقتصادي، 
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  :المعيقات االقتصادية: المطلب الثاني

  
نالحظ أن أي تأخر أو إشكاليات تلحق باالقتصاد الفلسطيني تؤثر وبشكل سلبي على الوضع 

فإن معيقات االقتصادي للمرأة الفلسطينية، فكما هو الحال السياسي يلقي بظالله على كال الجنسين، 
اقتصادية تعمل كذلك على تدني المشاركة االقتصادية سواء للرجل أو للمرأة، وبعض المعيقات تتأثر 

  : بها النساء الفلسطينيات خاصة، ومن هذه المعيقات ما يلي
  
يعاني االقتصاد الفلسطيني بشكل مزمن من فجوة مصادر تتجلى بالعجز الكبير في :  فجوة الموارد-1

، حيث تغطي قيمة الصادرات أقل ) الصادرات السلعية–الواردات السلعية (ة السلع، أي ميزان تجار
من ربع قيمة الواردات، ويشكل العجز أكثر من ثلث اإلنتاج المحلي اإلجمالي، إن الوجه اآلخر لفجوة 

 –ر االستثما(المصادر هو بالطبع العجز الموجود بين حجم االدخارات المحلية ونفقات االستثمارات 
 حيث إن حجم االدخارات المحلية هو قيمة سالبة في االقتصاد الفلسطيني، وهو يعادل نحو ،)االدخار

  ) 5، ص 2010المراقب االقتصادي، . (من الناتج المحلي اإلجمالي بالمعدل%) 15(
  
لقد استحدثت دائرة شؤون المرأة العاملة في :  العمالية انخفاض مشاركة النساء في النقابات-2
التحاد العام لنقابات فلسطين؛ لتعنى بقضايا وهموم المرأة العاملة، وتطوير مشاركتها في الحركة ا

 وذلك من أجل تأهيلها للمشاركة في قيادة الحركة النقابية، ، من خالل رفع كفاءتها ومهاراتها؛النقابية
الصراعات الداخلية لكن الوضع الّذي تعيشه الحركة النقابية بشكل عام، هو االنقسام والتشرذم و

 ألن النساء العامالت يشككن  على المشاركة العمالية النسائية؛والتنظيمية، وهذا بدوره انعكس سلباً
في قدرة النقابات على خدمة مصالحهن والدفاع عنها، خاصة أن النساء الفلسطينيات بعيدات عن 

  )25، ص 2007سطينية للتنمية، جمعية المرأة العاملة الفل. (مراكز صنع القرار في هذه النقابات
  
سوق العمل الفلسطيني من حالة الالتوازن المزمن في سوق تعاني :  عدم توازن سوق العمل-3

فقط من األيدي العاملة، بينما يعمل %) 66.3(ن النشاط االقتصادي المحلي يستوعب أالعمل، حيث 
لة عن العمل حوالي ربع القوى في االقتصاد اإلسرائيلي، وتبلغ نسبة البطا%) 7.9(منهم حوالي 

العاملة، وتظهر اآلثار السلبية لهذا الوضع عن مقارنة نسبة متوسط دخل الفرد الفلسطيني مع 
متوسط دخل الفرد في البلدان المجاورة، فبينما كان متوسط دخل الفرد الفلسطيني يزيد قليالً على 

من ثالثة أرباع ذلك المتوسط في ، أصبح يساوي أقل 2000متوسط دخل الفرد في مصر في العام 
من متوسط دخل %) 164(، وبينما كان متوسط دخل الفرد الفلسطيني يساوي أكثر من 2007العام 
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. 2007من دخل الفرد السوري في العام %) 69(، أصبح يساوي 2000الفرد في سوريا في العام 
  )5، ص 2010المراقب االقتصادي، (
  
وهي المؤسسات التي تُعنى بشؤون المرأة : وية االقتصادية القاعدية النس قلة المؤسسات-4

، فقد عمل هذا المركز على )مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(خاصة، مثل فروع مؤسسة 
في المناطق المختلفة؛ لتسهيل تقديم الخدمات للنساء في هذه ) مؤسسات قاعدية(بناء قدرات 

رة في الوصول إلى مكاتب المركز الرئيس، وجاءت فكرة المناطق، حيث تجد النساء صعوبة كبي
  لإلرشادمركز المرأة . (بناء قدرات المؤسسات القاعدية للتغلب على الصعوبات الّتي تعانيها النساء

  )9، ص2008القانوني واالجتماعي، 
  

 فنالحظ فال بد من وجود مثل هذه المؤسسات، ولكن الّتي تختص وتُعنى بالشؤون االقتصادية للمرأة،
 لمؤسسات اقتصادية نسوية اً ومؤسساًعدم وجود مثل هذه المراكز، الّتي من الممكن أن تكون دافع

صغيرة أو كبيرة، وبدورها تقدم الخدمات الفنية واالستشارية، وتعمل على دراسات للسوق تقوم بها 
 ر في هذه المؤسسات؛نا التنويع أكثالنساء، بحيث ال ينحصر دورها في المجال المادي فقط، وبإمكان

ألن الوضع االقتصادي الفلسطيني يناسبه مؤسسات صغيرة تشتمل على الصناعات اليدوية 
  ... والحرف، والصناعات الغذائية 

  
تركز المؤسسات الرسمية على العمل الرسمي، أي العمل مدفوع :  العمل غير الرسمي للنساء-5

ن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وفقاً األجر الّذي تقيسه مسوحات سوق العمل الصادرة ع
للمعايير الّتي تتبناها منظمة العمل الدولية، وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات تقيس جزءاً من 

، فإنها في الغالب ال تستطيع قياس عمل المرأة غير الرسمي، )غير المسجل(العمل غير الرسمي 
 بلغ معدل مشاركة 2006 أو في الزراعة، وفي عام والذي يتم في الغالب ضمن المشاريع العائلية

، غير أن شكل هذا العمل وظروفه ال يوفران األمن %)66(النساء في االقتصاد غير الرسمي 
االجتماعي للعامالت، فهو يفتقر إلى التأمين الصحي والحد األدنى من األجور، ونظام التعويضات 

جر، واإلجازات المرضية، وتعويضات نهاية واألمان الوظيفي وإجازات األمومة مدفوعة األ
  ) 8، ص 2009ألفا، . (الخدمة، والعالوات العائلية وغيرها مما ينص عليه القانون

  
فقلة مثل هذه المؤسسات ال يساعد الباحثات عن عمل على الحصول على فرصة عمل مناسبة، 

هذه المؤسسات يعمل كذلك تكون عرضة في أية لحظة لالستغناء عنها، والعمل على بناء مثل 
  . كموجه لكثير من الطاقات النسوية الفلسطينية
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هذه المعيقات السياسية واالقتصادية مجتمعة، وما يربطها من خصائص الواقع السياسي الّذي 
نعيشه، وما يسيطر ويحيط على وضعية المرأة الفلسطينية، كونها فرداً من أفراد الشعب الفلسطيني، 

الحقوق الّذي تعيشه ) منقوص( االقتصادي - وهو الوضع السياسي  تدور في فلك واحد،وهي 
) حظر دخول المواد الخام(عندما نأتي على وضع حلول لمعيق : السلطة الوطنية الفلسطينية، فمثالً
االقتصاد الفلسطيني، من حيث تأخيره آلليات تصنيع الكثير من  في وهو معيق سياسي له تأثير بالغ

) حالة الالتوازن(لول المناسبة له، نكون نعالج معيقاً في نفس الوقت وهو المواد، فعند وضع الح
  .الّتي يعيشها االقتصاد الفلسطيني من حيث توفير فرص العمل لتتناسب مع ثبات اإلنتاج

  
، )فجوة الموارد(وما يقابله من مشكلة ومعيق ) مصادرة األراضي(وهذا األمر ال ينطبق على معيق 

تعد أكبر مورد لإلنتاج الزراعي في فلسطين، فعند البحث في إيجاد حلول فاألراضي الزراعية 
نها مشكلة المياه، فالكمية للموارد المتاحة لتشغيل العامالت الفلسطينيات نصطدم بمشاكل أخرى، م

المياه يتم شراؤها من إسرائيل، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الكبرى من 
متراً ) 30630.1(متراً مكعباً سنوياً من إسرائيل، ويتم استهالك ) 53465.9(الفلسطيني، يتم شراء 

مكعباً من مياه الينابيع، ثم تظهر مشكلة أخرى على نفس النمط وهي مشكلة الطاقة بشكل عام، 
  .فتشير اإلحصائيات أن اعتماد مناطق الضفة الغربية شبه كامل على إسرائيل في هذه الناحية

  
 على اد الفلسطيني، تؤثر تأثيراً مباشراًقات وغيرها الّتي تحجم من قوة االقتصهذه المشاكل والمعي

دور المرأة كفرد فاعل وبنّاء في االقتصاد الفلسطيني، فعند البحث في معوقات دخول المرأة 
الفلسطينية إلى سوق العمل من النواحي السياسية واالقتصادية، ال نستطيع إغفال جانب والبحث في 

نه، فالعجلة االقتصادية يجب أن تكون كاملة حتى تدور وتستمر، بداية من الموارد جانب بعي
 لكي تجد المرأة الفلسطينية أدوارها كاملة أيضاً في هذا ة المتاحة ونهاية بالناتج المحلي؛الفلسطيني

  .االقتصاد؛ حتى ينشأ لدينا اقتصاد فاعل وقائم بذاته، وغير اتكالي
  

حية االقتصادية ال يمكن حل مشكلة طرف على حساب طرف آخر، فكما وبكلمات أخرى، فمن النا
ويعاني االقتصاد الفلسطيني كامالً، فعندما نصل  ،تعاني المرأة الفلسطينية اقتصادياً، يعاني الرجل

التي تحاول كل دولة أن تصلها، نستطيع بسهولة ) الرفاهية االقتصادية(إلى اقتصاد قوي يتمتع بـ
البطالة بين النساء، وتوفير أكبر قدر ممكن من الوظائف الخاصة بالنساء، وحتى القضاء على نسبة 
  .  بالنساء الفلسطينياتةص مشاريع اقتصادية خاصيأنه يمكننا تخص
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   الثقافية واالجتماعية المعيقات:المبحث الثالث
  

 في األوضاع في كثير من األحيان ينظر إلى عمل المرأة على أنه مؤقت، أو موسمي، يتم قبوله فقط
، كما يسود االعتقاد بأن المهمة األولى للمرأة كأم وزوجة ومسؤولة عن االعتناء الخاصةاالقتصادية 

بالبيت واألطفال والمسنين فقط، ويعتبر هذا من الخطأ في حق المرأة، وهو استخدام الدافع 
سن الواقع االقتصادي االقتصادي أو المعيشي فقط كمبرر رئيس لعمل المرأة، وهذا يعني أنه فور تح

  .ألسرة هذه المرأة العاملة يكون القرار بأن تترك المرأة عملها
  

هذا الفهم المحدود يؤدي لتبعات كثيرة، منها محدودية المهن الّتي تمارسها النساء، واقتصارها على 
لخدماتي، ، بما في ذلك االقتصار على الوظائف في القطاعات ذات الطابع ا)المقبولة اجتماعيا(المهم 

واالبتعاد عن مجال األعمال، والرغبة في الحصول على وظائف تتناسب مع دور المرأة في 
الرعاية، أي الوظيفة الّتي تمنح المرأة إجازات أكثر، أي أن تسمح الوظيفة للمرأة بأن تكون في 

  . بيتها ألطول وقت ممكن
  

 عمل المرأة فقط، إنما وقتفلسطيني حول وال تنحصر النظرة االجتماعية النابعة من ثقافة المجتمع ال
 فيه المرأة، وكثير من المحددات الّتي تعمل الّذي المكانيمتد إلى أن يصل نظرة المجتمع إلى 

تفرضها المرجعية الثقافية للمجتمع الفلسطيني، مثل القضايا واإلشكاليات الّتي تتعلق باألماكن الّتي 
فتداخل مثل هذه ... مواعيدها وتي ترتديها، وساعات العملتعمل فيها النساء، وحتى نوع المالبس الّ

المعيقات االجتماعية، لكننا سنحاول أن تفرقة بين المعيقات الثقافية واألمور يجعل من الصعب ال
طبيعة العالقات االجتماعية في أوساط المجتمعات الفلسطينية ع فروقاً محددة بين الثقافة، ونض

  .الصغيرة المختلفة
  
األمية، فحسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يق ثقافي تواجهه المرأة هوأول معف

إلجمالي من عدد ا%) 4.3(مقابل %) 13.6(، فقد بلغت نسبة األمية في أوساط اإلناث 2009لعام 
، األمر الّذي يضعهن في ظروف صعبة بمنافسة الرجال على لكال الجنسين، وهما نسبتان متباعدتان

ص االقتصادية المتاحة، والحصول على مشاركة أوسع في مجاالت العمل المختلفة، حتى ولو الفر
  )2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . (كانت ضمن الحرف اليدوية الصغيرة

  
يقودنا إلى النظر في العمل حسب الدرجة العلمية عند النساء، فعند ) األمية(وهذا العامل الثقافي 

م إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نجد أن الثقافة في مجتمعنا متابعة أرقا
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الفلسطيني ال زالت تعتبر عامالً سلبياً تجاه عمل المرأة، حيث إن هذا الجهاز يقسم القوة البشرية إلى 
 وتصل ،، وداخل القوى العاملة%)55.9( وتصل نسبتها إلى ،خارج القوى العاملة: قسمين أساسيين

%) 40(من عدد النساء الفلسطينيات، وبالتعمق أكثر في اإلحصائيات نجد أن %) 44.1(تها إلى نسب
عند %) 69.5(من النساء المشاركات في سوق العمل يحملن على األقل شهادة التوجيهي مقابل 

وهذا نتيجة . عند الرجال%) 27(مقابل %) 11 (:الرجال، كذلك نسبة العامالت غير المتعلمات هي
قليلة، حيث إن أغلب النساء األميات ضمن الفئة ) ضمن القوى العاملة(ة األميات في سن العمل لنسب

  )2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (.  سنة فما فوق50العمرية 
  

ومما يظهر بوضوح في مجتمعنا الفلسطيني من معيقات اجتماعية، هو ما جاء نتيجة دراسة قامت 
 أن اً سائداًأن هناك اعتقادبينت ، حيث إن نتيجة تلك الدراسة )لبحوث والدراساتألفا العالمية ل(بها 

ساعات، ) 8 – 6(لعمل المرأة آثاراً سلبية عديدة، تتمثل في الغياب عن البيت لفترة تتراوح ما بين 
اً وخصوصاً المرأة المتزوجة، ومنها أن أعمالها المنزلية بعد تلك الفترة يسبب لها اإلرهاق، وأيض

عملها يترك آثاراً سلبية على أطفالها؛ بسبب قلة الوقت الّذي تمضيه معهم، وأن اضطرار المرأة 
 في مكان العمل أو البيت ورعاية األطفال، تظهر كأنها في مناوباتالعاملة المتزوجة إلى العمل عدة 

  )15، ص 2009ألفا، . (سباق مع الزمن، مما يجعلها مرهقة ومتعبة طوال الوقت
  
إنما و من فراغ، أو من تشريع أو من قانون معينين، لم تأِت) ألفا(جة الّتي خرجت بها ه النتيهذ

جاءت مما يتضمنه المجتمع الفلسطيني من األفكار واالعتقادات الخاطئة حول عمل المرأة، ثم عدم 
األخذ بحقوق المرأة الشرعية والمدنية والدستورية، وحقها الشخصي في إثبات ذاتها وأنها قادرة 

ال يعني أن على العمل، وليس أن مجرد خروجها من البيت للعمل يعني تركها ألطفالها وزوجها، و
يصيبها إرهاق وتعب يجعلها غير قادرة على مجالسة أطفالها، فعمل المرأة الريفية يحتاج لمجهود 

 مع العلم أنه تبين لنا من خالل اإلحصائيات في بدني أكبر من العمل الوظيفي على سبيل المثال،
أعلى نسبة من حيث أن قطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك يحتل ثاني الفصل الثاني 

مشاركة المرأة، واحتلت األجرة اليومية لنفس القطاع خالل فترة الدراسة المرتبة األخيرة أو قبل 
لكن الدافع االقتصادي لألسرة يجعل من العمل الحرجي مقبوالً، فيظهر هنا التباين الواضح األخيرة، 

افع االقتصادي الّذي سنأتي على ذكره  باإلضافة إلى الد- في نظرة المجتمع لعمل المرأة الفلسطينية
 في ضي المرأة العاملة ساعات عملهل تق:  وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال اآلتي-  في فقرة الحقة

  بيتها وفي مكان عملها أكثر من الرجل في فلسطين؟ 
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ء وبالعودة إلى أهمية دور مكان العمل، فتشير نتائج مسح استخدام الوقت في فلسطين إلى أن النسا
) 5.47(، حيث تقضي النساء ما معدله )ةالمهنة الرئيس(وقت في العمل األول يملن لقضاء كل ال

ساعة في العمل الثاني أو أعمال ) 1.56(ة الّتي تعمل بها، وفقط ساعة يومياً في المهنة الرئيس
ي أو ة في العمل الثانساع) 4.23( و ل الرئيِسساعة في العم) 7.37( الرجال يأخرى، بينما يقض
 وذلك يعود بشكل أساسي على اعتماد المرأة على عمل واحد، والعتبارات أخرى أعمال أخرى؛

سائدة في المجتمع الفلسطيني، وهي أن الرجل هو رب األسرة والمعيل األساسي لها، وإذا لم يتمكن 
 من الحصول على دخل كاف الحتياجات األسرة، فعليه البحث عن عمل آخر، وفي نفس الوقت يتم

اعتبار العمل عمالً مكمالً فقط لدخل األسرة، مما يعني أن االعتبارات األسرية وعدم أهمية هذا 
) المكانية(الدخل بنفس الدرجة يجعل من الصعب على المرأة أن تعمل عمالً إضافياً، وهذه القيود 

  مما يقلل منالصعب الحصول على عمل واحد؛المفروضة على مجاالت عمل المرأة تجعل من 
فرص الحصول على عمل إضافي، وبشكل عام يؤيد المجتمع الفلسطيني عمل النساء في مهن 

العمل، منها الوظائف العامة في الوزارات والمؤسسات ) نوعية(محددة، مما يفرض على المرأة 
الحكومية والتعليم العام، والمهن الطبية والصحية من تمريض وصيدلة وفنية مختبر ومهن الصحافية 

ابية واإلرشاد، ويحبذ المجتمع أن يكون مكان اإلقامة قريباً من العمل أو في المحافظة ذاتها، والكت
مما يحد من فرص التقدم المهني للنساء في حالة حصلن على عمل في محافظة أخرى أو خارج 

  . البالد، أو حتى مجال إضافي لتطوير مهاراتها المهنية والعملية
  

رأة في إنجاز متطلبات واحتياجات األسرة، واعتماد األسرة بشكل عام كذلك االنشغال المتزايد للم
من وقتهن %) 60(على المرأة في تسيير أمورها ورعاية شؤونها، حيث تقضي النساء ما يزيد على 

اليومي في أنشطة العناية باألسرة وإدارة المنزل وأمورهن الخاصة، األمر الّذي ال يبقي الوقت 
لممارسة أنشطة العمل في ظل التقسيم الحاصل للمهام األسرية، حيث ال تساعد الكثير أمام النساء 

اإلمكانيات االقتصادية لألسرة بشكل عام على العمل المأجور للقيام باألعباء المنزلية، وكذلك فإن 
الجهاز . (، وتعتبر هذه نسبة متدنية%)15 – 11(مشاركة النساء في العمل تتراوح ما بين 

  )2008اء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، المركزي لإلحص
  

 ضرورة اقتصادية تتعلقوهناك معيق آخر يرتبط بالدوافع االقتصادية لعمل المرأة، وهو أن هناك 

 االقتصادي والمعيشي والصحي والثقافي، للمرأة نفسها ولألطفال ولألسرة برفع مستوى األسرة
ال يكفي لمواجهة التغيرات االجتماعية عامة، واتخاذ ذريعة أن دخل فرد واحد في األسرة 

واالقتصادية الّتي تواجه المجتمع، ويعود ذلك لزيادة االستهالك والنفقات والضرورات الكثيرة 
للحياة، وكأنه ال يتعلق األمر بضرورة دخول المرأة في المجال االقتصادي ألي اعتبار آخر، سواء 
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، فهذه النظرة المحدودة تعطي األسرة الحق في يخص المرأة نفسها، أو االقتصاد الفلسطيني عامة
  )15، ص 2009ألفا، . (المرأة لترك عملها على الضغط

  
كيف (ومعيق آخر يشكل خليطاً بين ثقافة المجتمع والحياة االجتماعية في فلسطين، وهذا المعيق هو 

اء، تظهر لنا ، فحسب نتائج إحصائيات الجهاز المركزي لإلحص)؟يستخدم األفراد وقتهم في فلسطين
داللة واضحة على وجود فروق واسعة حسب النوع االجتماعي، وأن هذه الفروق أوضح ما تكون 
بين الوقت المستخدم في العمل، والوقت المستخدم في إدارة المنزل والعناية باألسرة، فأظهرت 

المنزل من وقتهم في إدارة %) 3(من وقتهم في العمل، و%) 21(اإلحصائيات أن الرجال يقضون 
من وقتهن في إدارة %) 20(من وقتهن في العمل، و%) 2(والعناية باألسرة، في حين تقضي النساء 

ى عائق آخر، وهو أن المنزل والعناية باألسرة، ولعل هذا الفرق يشكل مؤشراً ودليالً واضحاً عل
هاز المركزي الج. ( بمتطلبات األسرة فال تستطيع المرأة المشاركة بنشاطات أخرىوقتها مشغول

  ) 2008لإلحصاء الفلسطيني، 
  

المجتمع والثقافة سبباً وحيداً في هذا العائق، فعلى المرأة والرجل في مجتمعنا  يتم اتخاذ ولكي ال
من الناحية االقتصادية، فقد أظهرت النتائج أيضاً أن ) إدارة الوقت(الفلسطيني أن يتمتعا بحسن 

فلسطيني يحتل المرتبة األولى من حيث استخدام الوقت، عند الفرد ال) العناية الشخصية(نشاط 
من وقتهم خارج أوقات العمل في العناية %) 45(فالرجال في المجتمع الفلسطيني يقضون 

 ألن نتوقف قليالً عند هاتين النسبتين؛فال بد أن ! من وقتهن عند النساء%) 48(الشخصية، مقابل 
... عمل االجتماعي والثقافي الفراغ والعمل التطوعي والباقي النشاطات األخرى مثل التعلم ووقت 

 ال تكاد تذكر أمام نشاط العناية الشخصية، فحسن إدارة الوقت عند ركيزتي المجتمع ال بد أن نسبها
.  وعلى ثقافة األسرة الفلسطينية خاصة،يأتي بثماره اإليجابية على االقتصاد الفلسطيني عامة

  ) 2008لسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الف(
  

 من المعيقات الثقافية واالجتماعية، أن هذه المعيقات تحمل لبعضوتالحظ الباحثة من خالل طرحها 
في طياتها الكثير من التفاؤل واألمل لقدرة المرأة على تطوير ذاتها، فمعظم هذه المعيقات، ولو 

 نحو  وتوجههمع الفلسطيني المجت ألسباب ثقافية واجتماعية، توحي بإيجابية تصرفكانت كنتيجة
المرأة الفلسطينية، فالمنشأ والمكون األساسي لهذه المعيقات هو دافع الحرص والحفاظ على المرأة 
الفلسطينية، وليس بدافع التقليل من القيمة البنّاءة للمرأة الفلسطينية، كذلك تُخلط مع هذا الحرص 

ذي تحدثنا عنه في صفحات سابقة من هذا الفصل، الكثير من األفكار االجتماعية مع الوازع الديني الّ
عها، ونوع من فيتكون من هذا الخليط نوع من االهتمام الزائد بوضعية المرأة الفلسطينية داخل مجتم
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سواء في مكان العمل أو داخل األسرة، وهذا ال يعني بالضرورة تقييد ) تهاالمحافظة على مكان(
ي في أوقات كثيرة بقاءها تحت مراقبة المجتمع، وقريبة من حريتها أو تقليل ساعات عملها، بل يعن

  . مكان سكنها
  
الثقافة المجتمعية ، ألن )رفع مستوى األسرة(يمكن للباحثة أن تستخلص ناحية إيجابية من معيق و

الحاجة إلى فتصرفات المرأة العاملة أو غير العاملة، بتحكم تالفلسطينية ليست جامدة، بحيث ال 
 مرونة ثقافية يتحلى بها مجتمعنا الفلسطيني، فدافع رفع مستوى هاألسرة، ينتج عنتطوير وضعية 

األسرة عن طريق عمل المرأة، ال بد وأن يأتي بثماره اإليجابية على المرأة العاملة وغير العاملة، 
وهذا يمنح المرأة وأسرتها فرصة نمو فكري يدفع نحو تحسن حالة المرأة االقتصادية، ويؤكد أيضاً 
أن الرؤى االجتماعية غير جامدة وغير ثابتة، وهذا يعطي فرصة كبيرة عند النساء لتطوير 
مجاالتهن، خاصة كما رأينا من خالل اإلحصائيات أن نسبة النساء  المتعلمات ليست بسيطة وآخذة 

  . بالزيادة والتحسن
  

ت كما هو الهدف ظاونحن هنا لسنا بصدد إلغاء فكرة وجود المعيقات، لكن الهدف من هذه المالح
و ،  ودراستهاالمعيقات والمشكالتول المناسبة من خالل تفهم إيجاد الطرق والحلمن هذه الدراسة، 

 من الوضعية االقتصادية للمرأة الفلسطينية، حسنيساعد كثيراً على الوصول إلى نتيجة إيجابية تهذا 
لهدف هو الوصول إلى ياً، فاوبكلمات أخرى دراسة المشكالت والمعيقات لوحدها ال يعتبر كاف

 والكيفيات الّتي من خاللها نستطيع تمكين المرأة الفلسطينية من دخول سوق العمل الحلول الفضلى،
  . الفلسطيني، وهذا ما سنقوم ببحثه ودراسته خالل الفصل القادم من هذه الدراسة
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

  ةالكيفيات التي يمكن أن تحفز مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني
  

  :مقدمة
  

تعددت المشكالت والمعيقات التي تحد من عملية دخول المرأة الفلسطينية إلى سوق العمل، وهذا ال 
مارسة نشاطاتها كيفيات تستطيع المرأة الفلسطينية من خاللها معن تحدث ليمنعنا من إيجاد حلول، وا

، وهذه الكيفيات من  وطبيعتهاالحالية مشاركتها كمل وجه، بغض النظر عن حجماالقتصادية على أ
شأنها أن تضع المرأة الفلسطينية في مكانها االقتصادي الصحيح، وتزيد من فرص العمل لكال 

 خاللها، وال بد  ال تأتي وال تحدث منفردة، بل بحاجة إلى مرجعية ثابتة تنطلق منهيالجنسين، و
كل  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وال بد لها أن تتعايش مع تكامل أبعادها التشريعيةمن 

مع البيئة  من جهة، ومن جهة أخرى  ومدخالته ومخرجاته وثوابتهاالقتصاد الفلسطينيمعطيات 
  .  وذلك لنتأكد من نجاح هذه الكيفياتاالجتماعية الفلسطينية؛

  
لفصل من الدراسة، سوف نتناول وبشكل مخصص، الطرق والكيفيات التي من الممكن أن وفي هذا ا

تساعد المرأة على دخول سوق العمل عن طريق مشاركتها السياسية، من حيث نشاطها السياسي، أو 
 فيما يمر بها من أحداث سياسية وعيها ومواكبتهاوجودها ضمن إطار سياسي معين، أو حتى 

ذلك في مدى تأثير العملية التعليمية على دور المرأة االقتصادي، كذلك مستواها متوالية، وسنبحث ك
 لما لهذا الجانب من تأثير مباشر على حياة اديمي والتخصص الذي تحمله المرأة؛التعليمي واألك

المرأة، بكافة النواحي، ولما يحمل بين طياته الكثير من النقاط اإليجابية لصالح المرأة الفلسطينية 
 لعاملة وغير العاملة، ثم سنبحث أخيراً في هذا الفصل في دور مهم وبنّاء، أال وهو دور المنظماتا

 أة، ولها تأثير كذلك على نشر  لما لها من تأثير على فاعلية المر؛النسوية ومنظمات المجتمع المدني
مستوياتهن المختلفة،  بين األوساط النسائية المختلفة بكافة  و زرعهاالكثير من األفكار االقتصادية

  . خاصة أن منظمات المجتمع المدني عادة ما تخاطب األسرة عامة والمرأة خاصة



 62

  : للمرأةالسياسيةمشاركة ال :المبحث األول
  

تعتبر المشاركة السياسة ذات تأثير إيجابي على دور المرأة االقتصادي، وذلك عندما يتم تطبيق 
، والتي تعطي للمرأة ثالثة 1957درة عن األمم المتحدة عام الصا) حقوق المرأة السياسة(اتفاقية 

 أهليتها ألن تنتخب - 2 حق االنتخاب في جميع االنتخابات الرسمية، - 1: "حقوق أساسية، وهي
 حقها في تولي المناصب - 3لعضوية الهيئات المؤسسة على االنتخابات حسب القانون الوطني، 

التأكيد على ) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( جاء في ، كذلك"العامة وممارسة الوظائف العامة
الحق في حماية متساوية : "الحقوق المتساوية للرجال والنساء، ونص صراحة في المادة السابعة منه

، ثم التأكيد على المساواة في الحقوق المدنية والسياسية "ضد أي تمييز يخل في هذا اإلعالن
 هذا اإلعالن تعهد األمم المتحدة بتأمين الحقوق المتساوية للرجال واالقتصادية والثقافية، ثم تضمن

  ) 38، ص 2007ريان، . (والنساء، وضمان المساواة بينهما في الحقوق المدنية والسياسية
  
االتفاقيات الصادرة عن األمم المتحدة، ال بد وأن صانعي القرارات في السلطة اإلعالن و هذا

ة تامة بها، ولكي يتم تطبيقها وتفعيلها عليهم األخذ بعين االعتبار العديد الوطنية الفلسطينية على دراي
 المرأةيا من االستراتيجيات، التي من خاللها يتم تدعيم دور المرأة االقتصادي، ومنها التوعية بقضا

 لدى صانعي القرار على المستوى الحكومي وغير الحكومي، والدفاع عن حق المرأة وهمومها
حلية؛  لجان وهيئات تشكلها السلطة الوطنية، أو الوزارات أو الهيئات، والمجالس المبالمشاركة في

انعو  في نشاطات هذه اللجان والهيئات، كذلك يستطيع ص ومتطلباتهنالنساءلضمان إدراج حاجات 
عربية ودولية لضمان استفادة النساء من برامج ومشاريع الدعم الحالية القرار التنسيق مع جهات 

ستراتيجية استخدام مختلف وسائل اإلعالم والتوعية المتوفرة تقبلية، وأيضاً يمكنهم تطبيق المسوا
، IMCAW(لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة (محلياً إلبراز قضايا وهموم المرأة الفلسطينية 

  )11، ص 2004
  

 : ويمكن تطبيق الكيفيات السياسية المؤدية إلى زيادة عمل المرأة كما يلي

  :تأكيد تطبيق المواثيق الدولية واإلعالنات الخاصة بالمرأة) 1

التي من شأنها تسليط و ،إعالن إزالة التمييز ضد النساء يتضمن الكثير من التفاصيل والجزئياتإن 
، وهي التأكيد على أن هذه المواثيق الدولية أقرت  وحقوقها وواجباتهاالضوء على مكانة المرأة
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ية، والمتمثلة بكرامة الفرد وتقديره، وبتساوي الرجل مع المرأة في الحقوق، حقوق اإلنسان األساس
وعدم جواز التمييز نهائياً، بحيث أن جميع الناس يولدون أحراراً، ومتساوين في الكرامة والحقوق، 

 ثم أكدت .وأن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن دون تمييز
،  واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية،لمواثيق على اشتمال هذه المساواة في الحقوق المدنيةهذه ا

والثقافية، ثم التأكيد مرة أخرى على النهوض بمستوى الرجل والمرأة في الحقوق، ثم إقامة نظام 
جل اقتصادي دولي جديد قائم على اإلنصاف والعدل، يسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بين الر

 والمشاكل الصحية والتعليمية، ومن ثم ،والمرأة، ويسهم في معالجة مشاكل الفقر، وسوء التغذية
 يتطلب إحداث تغيير في دوريهما التقليدي حقيق المساواة بين الرجل والمرأةبينت هذه المواثيق أن ت

  ) 40 - 39، ص 2007ريان، . (األسرة وفي المجتمع
  

م االقتصادية الحديثة، تكاد ال تكون خفية على أحد وخاصة الفئة من فهذه المواثيق وكذلك المفاهي
المرأة آفاقاً كثيرة أمام سعة أفق أصحاب الشهادات العليا، خصوصا وأن العولمة اليوم قد فتحت 

عامةً، وأصبح بإمكان المرأة أن تتخذ من العولمة نموذجاً لالتصال مع كافة  وتفكيرها العربية
ى مع كافة المشغلين والشركات الخاصة والحكومية، وما تتركه العولمة من أطراف المجتمع، وحت

 أو – بغض النظر عن مقدار االستفادة من العولمة عالميا –آثار بنّاءة على االقتصاد العالمي 
 ال أنه يمثل أمام المرأة أساليبالمحلي، فهذا النموذج وإن كان واسعاً ومتشعباً وذا أبعاد كثيرة، إ

  . في الدخول لسوق العملمتنوعة 
  

بحاجة إلى جهات اتصال عليا، وال تأتي عن طريق أفراد معينين، ) العولمة(وهذه اآللية الدولية 
وأقصر طريق بالنسبة للمرأة الفلسطينية لالستفادة من العولمة، هو تطبيق االتفاقات الدولية بكافة 

ثقافات واالقتصاديات، هي بالنهاية وسيلة فالعولمة وبما تحمله في تعريفاتها من دمج للحذافيرها، 
اتصال وتواصل مع كل ما يحيط بالمرأة، فال يمكننا فصل ثقافة المشغلين عن أدائهم ومنظورهم 

 ترغب المرأة ة والثقافية عن مدخالت السوق التيالعملي، وال يمكننا فصل تأثير البيئة االجتماعي
المرأة الفلسطينية في قدرتها على استيعاب ثقافات ، هنا تكمن عولمة مؤهالت االفلسطينية بدخوله

  .  من بيئات محلية كثيرة
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  :تأكيد الدور النسوي سياسياً) 2

ومثال ال بد من وجود دور نسوي فعال في مراكز صنع القرار داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، 
درة وطنية على الصعيد ، وهي لجنة تمثل مبا)لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة(على ذلك 

الحكومي تهدف إلى تطوير واقع المرأة الفلسطينية، وتمكينها وتقوية قدراتها، من خالل التعاون في 
وأبرز . سمية المختلفة المرأة في الوزارات والمؤسسات الروحداتتنسيق السياسات والبرامج بين 

القيام بمهمتها في خدمة المرأة  تمكنها من ،ستراتيجية شاملة وطموحةال ما قامت به هو تبنيها
: الفلسطينية، من خالل توفير معلومات شاملة عن واقع المرأة الفلسطينية في كافة الميادين

والصحية، والقانونية، وغيرها، بحيث يتم الرجوع إلى هذه صادية، واالجتماعية، والتعليمية،االقت
ية من منظور النهوض بالمرأة وإزالة  والمشاريع القطاع،والبرامج،المعلومات عند مراجعة الخطط

  )2، ص IMCAW( ،2004(لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة . (أي تمييز ضدها
  

للجنة التنسيق (تالحظ الباحثة من خالل تأكيدات المواثيق الدولية، ومن خالل األعمال السابقة 
قتصادياً بدور المرأة نهوض املحة لل) سياسية(أنه كان هناك حاجة ) الحكومية للنهوض بالمرأة

ستراتيجية عمل هذه وبين ا ألننا نرى فجوات واضحة بين تأكيدات المواثيق الدولية، الفلسطينية؛
بين تطبيق المواثيق السياسي الذي كان موجوداً اللجنة، فعند اعتبار أن هذه اللجنة هي الرابط 
ستراتيجيتها ألٍي ينية، نالحظ عدم تطرق ارأة الفلسطالدولية، وبين النهوض بالمستوى االقتصادي للم

 المرأة من تأكيدات المواثيق الدولية، كذلك ال نالحظ توجهها نحو إزالة التمييز بكافة أشكاله ضد
ستراتيجية عملها إلى جزء واحد وهو تطوير واقع المرأة الفلسطينية، فهذا الفلسطينية، إنما تتطرق ا

 ،ات السياسية التي تعمل على بيان الحقوق االجتماعيةالتطوير بحاجة إلى الكثير من القرار
 والتعليمية للمرأة، ذلك ألن عملية النهوض بمستوى المرأة ، والصحة، واالقتصادية،والسياسية

  . العاملة يكون بتوجهات شاملة
  

  :اللجان الخاصة بعمل المرأة) 3

 من الفرص التي يعتبرد السياسي،  على الصعيالتنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة ما قامت به لجنةإن 
، حيث تترأس اللجنة وزيرة مهتمة  المرأة الفلسطينية عامةيمكن استثمارها وتطويرها لتحقيق أهداف

 والتأثير على ، مما أتاح للجنة مجاالً واسعاً إليصال صوتهالمرأة، وعملها وثيق الصلة بالمرأة؛بقضايا ا
 على  وتمثيلهااللجنةلسطينية، كذلك توسيع اتصال الوطنية الفأعلى مستويات اتخاذ القرار في السلطة 
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دوائر للمرأة في و  وحدات تنسيقالصعيد العربي والدولي، ومما يفتح الطريق سياسياً أمام المرأة، وجود
لها  مؤسسة حكومية تمث14الوزارات بقرار من السلطة الوطنية يدعم أهداف اللجنة، وهي عبارة عن 

، يمكن االستفادة من هذا الكم من  وتنوعها مجاالت عمل هذه المؤسساتاختالفهذه اللجنة، ومع 
رات طويلة في ميادين العمل لصالح النساء الفلسطينيات، خاصة أن الكثير من عضوات اللجنة لديهن خب

لجنة التنسيق (.  وألن الكثير من نشاطات هذه المؤسسات يتضمن تدريباً ميدانياًمجال العمل السياسي؛
  )18، ص IMCAW( ،2004(حكومية للنهوض بالمرأة ال
  
  :األحزاب السياسية) 4

، )طاقم شؤون المرأة ( السياسية، ومن األمثلة على ذلكابط بين الحركة النسوية واألحزابورهناك 
، على تقييم النظام االنتخابي الذي تمت على أساسه انتخابات 1996حيث عمل منذ انتخابات عام 

ستراتيجيات محددة، منها التدخل اإليجابي نحو المرأة عن طريق بامل وهو يع، 1996عام 
حصل في األحزاب، وتحديد نسبة تمثيل النساء في المشاركة السياسية في الهيئات العامة، وليس كما 

حيث لم يكن باستطاعة النساء االشتراك في دائرة انتخابية لها مقعد واحد، االنتخابات السابقة، 
تعديل النظام االنتخابي وضع اقتراح لعلى ) طاقم شؤون المرأة(عمل كما  للرجل، فاألولوية كانت

  )93 -  92، ص 2003عثمان، . ()*(الذي يقوم على نظام الدوائر المتعددة
  
  :وضع سياسات تدعم دور ومكانة المرأة) 5

فيمكننا  ، من شأنها تدعيم دور ومكانة المرأة الفلسطينيةيمكن الحديث عن كيفيات سياسية أخرى
ة االقتصادية، ووضع مراجعة تأثيرات االعتداءات والسياسات اإلسرائيلية على مختلف جوانب المرأ

 للنهوض بدور المرأة، ووضع سياسات تقابل السياسات اإلسرائيلية من شأنها التقليل الحلول المناسبه
 التي تقوم بها الوزارات  النشاطات والمهام كذلك مراجعةمن اآلثار السلبية للسياسة اإلسرائيلية،

، والمنظمات غير الحكومية، والتأكد إذا كانت هذه الجهات قادرة على تلبية  وتقييمهاالفلسطينية
احتياجات المرأة االقتصادية، ثم تحديد األولويات والبرامج السياسية التي تخدم المرأة، ثم تحديد 

  . كة المرأة الفلسطينية في سوق العملنقاط القوة التي من شأنها أن تعمل على زيادة حجم مشار
  

                                                 
ينالون أآبر أعداد  نهذا النظام دوائر ذات مقاعد عدَّة، فالناخبون يدلون بأصوات تعادل عدد المقاعد المخصَّصة للدائرة، والمرشَّحون الذي في  *

  .لألصوات التي حصلوا عليها من األصوات يفوزون بالمقاعد، بصرف النظر عن النسبة الحقيقية
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تعليمي واالقتصادي، فهما في المجالين الخاصة إذا علمنا أن هناك دور فعال للمرأة الفلسطينية 
 يظهر فيهما دور المرأة الفلسطينية بشكل أكثر فاعلية، وأكثر تفوقاً العنصران االقتصاديان اللذان

تقييم الواقع الحقيقي الذي الجهات السياسية ستطيع ت على الرجل في بعض األحيان، فمن خاللهما
من خاللهما أثبتت المرأة أنها قادرة على دخول سوق العمل برغم المعيقات التي وتمثله المرأة، 

 أنه قد أصبحت نسبة اإلناث في داخل القوى 2009تواجهها، فقد أكدت النتائج اإلحصائية للعام 
، أي نسبة مشاركة المرأة قد زادت بما 2002في العام %) 10.4(بعد أن كانت %) 15.5(العاملة 
، وهذا التفعيل اإليجابي لمكانة المرأة الفلسطينية يتم تطبيقه بشكل خالل سبع سنوات% 67.0مقداره 

  ) 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (. أكثر جدية عن طريق الجهات السياسية
  

فقد بلغ مجموع عدد اإلناث في الجامعات من درجة الدبلوم ، ومنه تفعيل دور المرأة في التعليم
 للذكور، أي بفارق مقداره 72,034، مقابل 86,098المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا 

، أما في العام الذي يليه، فقد حافظت 2006/2007عن الذكور، وذلك للعام الدراسي % 16.4
، أي أن 75,221، وبلغ عدد الذكور لنفس العام 92,763اإلناث على هذا التفوق وبلغ عددهم 

، وهذا يدل على مدى زيادة مشاركة المرأة في التعليم %19.0اإلناث يزدن على الذكور بفارق 
  ) 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (.والعمل

  
  :االستراتيجية الحكومية) 6

جية ستراتيجية مرتبطة مع اإلستراتيا وهي وضعت الحكومة الفلسطينية استراتيجية وطنية للتشغيل،
ستراتيجيات مختلفة من سياسية واجتماعية، وتركز على إمكانيات االقتصادية، وترتبط كذلك مع ا

توليد فرص العمل ومؤسسات سوق العمل، مثل خدمات التشغيل ونظام التعليم والتدريب المهني 
ير معدالت البطالة، والوظائف ذات األجور ستراتيجية هو تغيوالتقني، فالهدف الرئيس من هذه اال

اإلستراتيجية الوطنية . ( وتوفير فرص العمل الممكنة،المنخفضة، إلى نظرة نوعية للموارد البشرية
  )7، ص 2010للتشغيل، 

  
ستراتيجية من تحليل أهم المؤشرات لألوضاع االقتصادية واالجتماعية، بهدف تحديد وتنطلق هذه اال

طوير وللسيناريوهات الممكنة، كذلك تنطلق من خالل مقارنة األوضاع االقتصادية نقطة االنطالق للت
واالجتماعية في األراضي الفلسطينية مع الدول النامية، خاصة أن اإلحصائيات تشير إلى انخفاض 
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ومة لذلك تعمل الحك. معدل المشاركة في القوة العاملة وارتفاع معدالت البطالة مقارنة مع تلك الدول
اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل،  (ستراتيجية من خالل النقاط التاليةلسطينية على تثبيت هذه االالف

  : )10 – 8، ص 2010
  .إنشاء شراكة اجتماعية وثيقة •
 . وتوفير خدمات التشغيل،ة التشغيلحتية للحكومة تمكن من إعداد سياسإنشاء بنية ت •

 .ية الموارد البشرية وتنم،تعاون وثيق بين تطوير األعمال االقتصادية •

 .تقدم الخدمات للعاملين الذين لديهم خطط لالنتقال للعمل عبر الحدود •

 . تقديم الخدمات والدعم لألشخاص الذين يتابعون انتهاكات القواعد الدولية •

تطوير وإنشاء تدابير سوق عمل نشطة، مع التركيز بشكل خاص على القدرة التنافسية  •
 .لللعمالة الشابة في سوق العم

 .تقوية نظام معلومات سوق العمل •

 .تنفيذ نظام التوجيه واإلرشاد المهني •

 ).المتعددة الجنسيات(جذب وكاالت التوظيف الخاصة الشهيرة  •

والزراعية ،  والصناعية،خلق التعاون السلس بين وكالة التشغيل واتحاد الغرف التجارية •
 . المهني والتقني والتدريب، واتحاد الصناعات، وقطاع التعليم،الفلسطينية

  
ومن أجل إنجاز هذا التطور البنّاء، ينبغي إقامة حوارات اجتماعية واقتصادية مكثفة مع الشركاء 
االجتماعيين، مثل أرباب العمل ونقابات العمال، وأن تتولى الحكومة الفلسطينية مسؤولية التنمية 

  . ستراتيجيةاالة، كشرط أساسي لتحقيق نجاح هذه االجتماعية واالقتصادية الموجه
 
  :اتفاقية سيداو) 7

الحكومة تعمل  و،قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلا واتفاقية سيداو هما تقوم عليه إن 
من لدراسة في هذه اما يهمنا و ،التفاقية الدوليةهذه ا المبادئ األساسية لالفلسطينية اآلن على تثبيت

السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي الجهة السياسة ، ألن يةالمواد االقتصادية والتعليمهو االتفاقية 
  : ما يليكهي ، واالتفاقيةالمواد من  تطبيق بنود هذه  تعمل علىالوحيدة المخولة
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 ):14  و 13 و 11( المواد خالل من :االقتصادية  الحقوق-1
 ميدان في المرأة دض التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع اتخاذ على " 11 " المادة نصت
 في الحق : في وتحديدها الحقوق نفس الرجل والمرأة بين المساواة أساس على لها تكفل لكي ؛العمل
 وحمايتها ،االجتماعي والضمان األجر، في والمساواة المهنة، واختيار الفرص، بنفس والتمتع العمل،

  .المساندة الخدمات وتوفير ،الضمانات في أثناء األمومة
 ،مصرفية قروض على الحصولالعائلية، االستحقاقات في الحق على نصت " 13 " مادةال وفي

  .المختلفة الترويحية األنشطة واالشتراك في
 في المشاركة خالل من الريفية المرأة ضد التمييز على القضاء على نصت فقد " 14 " المادة وأما
 الضمان برامج من واالستفادة، ألسرةا تنظيم الصحيه، ووالعناية التخطيط اإلنمائي، وتنفيذ وضع

 األنشطة جميع المشاركة في والتعاونيات، وتنظيم التدريب، أنواع جميع على والحصول ،االجتماعي
  .مناسبة معيشية بظروف والتمتع والتسويق القروض في تسهيالتو المجتمعية،

  
  "1 " المادة خالل من: التعليم في  الحق-2

 في متساوية بشروط وتحددها التربية، ميدان في المرأة مساواة تكفل التي رالتدابي كافة باتخاذ تطالب
 ،المدرسين ومؤهالت المرافق ونوعية واالمتحان المناهج الدراسية في التساويو الوظيفي، التوجيه
فرص  في التساويو المناهج، في الرجل ودور المرأة دور عن نمطي مفهوم أي على والقضاء
 ترك معدالت وخفض التعليم، مواصلة من واإلفادة الدراسية، إلعاناتوا المنح على الحصول
 على والحصول باأللعاب الرياضية، األنشطة  فيالمشاركة في والتساوي الدراسية، الطالبات
  )2009اتفاقية سيداو،  (.ورفاهيتها األسر صحة حول تربوية معلومات

  
المرأة لسوق العمل الفلسطينية، من أهم السبل التي تعمل على دخول و الكيفيات السياسية تعتبربهذا 

ستراتيجة الوطنية للتشغيل، ومن خالل الامن خالل فيمكن  ،التي تكفل للمرأة فرصاً اقتصادية أفضل
تضافر عمل الحكومة الفلسطينية في تثبيت مواد اتفاقية سيداو كمبادئ أساسية في المجتمع 

  . الفلسطينية اقتصادياًالنهوض بالمرأة على  يمكن العملالفلسطيني، 
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  .اإلعالمالمناهج التعليمية ووسائل : المبحث الثاني
  

  : مقدمة

تتضمن العملية التعليمية في وقتنا الحاضر كثيراً من المفاهيم التي من شأنها رفع مكانة المرأة، فقد 
ك ، وهنا)الجندر(اشتملت المساقات الجامعية في السنوات األخيرة على موضوعات خاصة بـ

وتشتمل هذه المساقات على ، )رجلالمرأة وال(تُعنى بـتخصصات تُعنى بهذا الشأن، ومساقات 
ن مركزي الرجل والمرأة االجتماعيين واالقتصاديين، وذكر بعض التطورات عمعطيات عديدة، 

  .  مكانة المرأة، وكيف أصبح التعامل معها علىالتاريخية التي طرأت
  

ي الصفوف المدرسية، فبعد اطالع موجز على الكتب المقررة في  فالمناهج التعليمية فيأما 
المدارس، الحظنا أن صورة المرأة في تلك المقررات ليست بالسلبية، وال تنحى منحى التقليل من 

...  والمدرسة، والمربية، والعاملة،شأن المرأة، فهي تعمل على إظهار صورة المرأة الممرضة
ن عمل المرأة ليس مقتصراً على البيت والحقل فقط، فقد وتعمل على إيصال صورة واضحة أ

أخرجت المناهج المدرسية الصورة التقليدية عن المرأة إلى الصورة الحديثة التي نعيشها اليوم، 
بطريقة مباشرة، وأوضحت  المهنيةأوضحت هذه المقررات أدوار المرأة فقد إضافة إلى ذلك كله، 

فمناهج التربية . سية والعملية التعليمية، إلى جانب دورها األسريكذلك دور المرأة في العملية السيا
  .والتعليم، والتعليم العالي الفلسطينية ال تغض الطرف عن حقوق المرأة أياً كانت

  
مريم ابنة "واألمثلة على ذلك كثيرة، وأكثر مثال تضمن النواحي اإليجابية في دور المرأة هو درس 

، بحيث بين هذا الدرس دور المرأة  األساسيالسادسلة للصف في مقرر لغتنا الجمي" عمران
من األعمال األكثر مشقة على لى حمل رسالة وتبليغها للناس، وهي االجتماعي، وأنها قادرة ع

اإلنسان، فقد تعرضت لكثير من المواقف التي تحتاج لعزم وصبر وقوة عزيمة، وبين الدرس مدى 
ا حملت المسؤولية كاملة، هذا عن باقي الصفات الحسنة من الشجاعة التي تتحلى بها المرأة إذ

  . وحسن أدب مع قومها، وكيف تتصرف في مثل هذه المواقفأخالق 
  

 عن حقوق المرأة، ر األساسي درسان كامالنوورد في كتاب التربية اإلسالمية للصف العاش
سابقة، وكيف كانت ثم أتبع بدروس تتحدث عن مكانة المرأة في األمم الوخاصة في الميراث، 

وفي كتاب التاريخ للصف السابع . النظرة تجاه المرأة في العقائد واألمم السابقة، وكيف هي اليوم
مظاهر الحضارة المملوكية، فقد أظهر الكتاب بشكل واضح مكانة المرأة األساسي، وفي درس 

وأورد جملة اجتماعياً، وكيف كانت تتصرف كقائدة، وكيف ساهمت في إنجاح تلك المملكة، 



 70

في العصور ...  ليبين أن المرأة لم تكن مجرد زوجة أو أم ؛)بالحركة العلمية وأسهمت المرأة(
وأهمية مشاركة المرأة أما كتب مقررات قضايا معاصرة، فتحدثت كثيراً عن دور المرأة، السابقة، 

 من الممكن أن تشغلها وبينت في دروس كثيرة الوظائف التيمهنياً واجتماعياً وسياسياً ونضالياً، 
المرأة، والفوائد التي تعود على المرأة وأسرتها نتيجة عمل المرأة، وبينت دروس أهمية مشاركة 

  . المرأة اقتصادياً، سواء في الحضر أو في الريف
  

في الكيفيات التي من الممكن أن أما وسائل اإلعالم الفلسطينية فال يقل دورها عن دور المناهج، 
 رئيساً لصالح المرأة، حيث سنقوم في هذه الدراسة بالتقصي عن الدور الذي تلعبه وسائل تلعب دوراً

اإلعالم الفلسطينية في تشجيع المرأة على دخول سوق العمل، وما توفره وسائل اإلعالم من 
إرشادات وتوجيهات وبيانات للمرأة الفلسطينية، وكيف يعمل على تجسيد قضايا المرأة وشؤونها 

ية، وما هي سياسات اإلعالم الفلسطيني المتبعة لتوعية المرأة اقتصادياً، فشأن اإلعالم أن االقتصاد
ات ظروف ييوفر البيانات المطلوبة للمرأة، وأن يوضحها بطريقة سهلة وسلسلة، وتتماشى مع مقتض

  . المجتمع الفلسطيني
  

 عند النساء الفلسطينيات، نشر التوعيةعلى  اإلعالم الفلسطيني يعمل من خاللهاوطرق كثيرة التي 
أنا امرأة من ( تحت شعار 24/9/2011الذي تم البدء به بتاريخ من أهم هذه الطرق هو المشروع و

، وتم البدء به بالتعاون بين جهات عالمية مثل االتحاد األوروبي، وبين جهات محلية )فلسطين
 عرضا ألفالم 85 البرنامج لفلسطينية، وشمل هذاالجامعات اسطينية، مثل تلفزيون فلسطين، وفل

  .وثائقية، تتناول مواضيع تخص المرأة بشكل عام
  

يضع قضايا المرأة بشكل عام، والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في المقدمة، إذ يركز وهذا المشروع 
،  ووضعها ضمن األولويات المجتمعية،جل نقاش قضاياهاأشروع على نظرة المرأة لذاتها من الم

، إنتاجي ورة المرأة لذاتها وذلك ضمن عدة جزئيات، منها برنامج تدريبيركز على نظوقد 
 استشارات مع أخصائيات من ، يتضمن حول حياة المرأة في فلسطيناً مختصاً نقاشوتتضمن البرامج

 برامج تلفزيونية تبث على فضائية فلسطين، وهناك ستة .مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
مقابالت مع مثقفين و ها، حول قضايا المرأة ألخذ رأي؛من نقاش ومقابالت حيوية مقتطفات نتتضم

  .  في مواضيع تخص المرأةومختصين
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  : المناهج التعليمية: المطلب األول

  
  : الواقع التعليمي للمرأة الفلسطينية: الفرع األول

  
 الفلسطينية، وهذا المنطلق تعرض المناهج التعليمية إلى كثير من المواقف اليومية في حياة المرأة

 يتحققاإليجابي في مضمون الكتب المنهجية يجب استغالله على أتم وجه وبأحسن الطرق؛ لكي 
الهدفين التعليمي المخطط له من قبل وزارة التربية والتعليم، والهدف االقتصادي الذي يرسخ دور 

 في إنشاء جيل من الطالبات القادرات ، ولكي يتحقق معهما دور التعليمةالمرأة في السوق الفلسطيني
  .على الحصول على فرصهن في سوق العمل، نتيجةً للدرجة العلمية اللواتي يسعين للحصول عليها

  
قبل البدء بالكيفيات التعليمية التي يمكنها زيادة معدالت نسبة النساء في سوق العمل الفلسطيني، 

فالتعليم حسب اإلحصائيات هو ، 2009 فلسطين للعام علينا بداية االطالع على إحصائيات التعليم في
الحاصالت على بكالوريوس فأعلى ن نسبة إحيث الرافد األكبر لسوق العمل الفلسطيني من النساء، 

من اإلناث، مقارنة مع الذكور الذين وصلت نسبتهم إلى %) 8.6( وصلت إلى 2009حتى العام 
لوم متوسط كانت أعلى من الذكور، بحيث وصلت ، مع العلم أن نسبة الحاصالت على دب%)10.4(

كذلك أشارت البيانات اإلحصائية أن نسبة العامالت في . للذكور%) 4.8(ولإلناث، %) 4.9(إلى 
فهذه النسب تعطينا . من النساء العامالت%) 55.4(قطاع الخدمات والفروع األخرى وصلت إلى 

  . ل الفلسطيني بالنساء العامالتصورة واضحة عن مدى تأثير التعليم في رفد سوق العم
  

ستراتيجية وطنية تهدف إلى استغالل طاقات النساء المتعلمات نسب المرتفعة ال بد وأن يقابلها اهذه ال
 سن التعليم اإللزامي حتى إتمام الصف هذا األمر بحاجة إلى إعادة النظر فيففي سوق العمل، 

 ،ا من الدفاع عن حقوقهاهمن التعليم يمكن وذلك لضمان وصول الفتاة إلى مستوى ،الثاني عشر
،  من المدارسالتسرب حاالت ةمتابعة كافالفلسطيني، هذا إلى جانب واالنخراط في سوق العمل 

 من خالل المناهج الدراسية، ونشر  توعية شاملة حول ضرورة وأهمية تعليم الفتاةتإطالق حمالو
 واضحة لالستثمار في الموارد ستراتيجيةتطويرا ثم، قضايا النوع االجتماعي في المناهج الفلسطينية

  في التعلم تشجع الطالباتةيثد أساليب حي لتبن، وتطوير قدرات العامالت في المدارس،البشرية
  )8، ص 2008صيام،  (. وتجعل التعليم أكثر ايجابية،االستمرارب
  

كاديمي للمرأة  الحاجة لوضع استراتيجيات تنطلق من منطلق أساسه التعليم األفنحن بأمس
فال يكفي فقط ما تعرضه المناهج الفلسطينية المقررة عن المرأة، وال تكفي الصور الفلسطينية، 
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التعبيرية المرفقة مع الدروس لكي تكون طبقة متعلمة تتفهم وضعية المرأة التعليمية واالقتصادية، 
النساء المتعلمات  البطالة بين فبالعودة إلى اإلحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي، نجد أن نسبة

%) 88.6(عالية، وأعلى نسبة هي بين النساء الحاصالت على بكالوريوس فأكثر، حيث تصل إلى 
من نسبة النساء اللواتي يدخلن في القوى العاملة، والجدول التالي يوضح نسب البطالة مع سنوات 

  .الدراسة التي قضتها المرأة
  

 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية 15ين القوى العاملة النسائية معدل البطالة ب): 1.4(الجدول 

  .حسب سنوات الدراسة

 النسبة المئوية سنوات الدراسة

0 0.9%  

1-6  1.6%  

7-9  2.7%  

10-12  6.9%  

13+  88.6%  
2012 مسح القوى العاملة – الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر   

  
  حسب المهنة الرئيسية لإلناث في األراضي الفلسطينية)  سنة فأكثر15(ت توزيع المشتغال): 2.4(الجدول 

(%)النسبة  المهنة الرئيسية  

 2.2 المشرعات وموظفات اإلدارة العليا والمديرات

 48 الفنيات والمتخصصات والكاتبات

 10.1 العامالت في الخدمات والباعة في المحالت التجارية واألسواق

 26.7  الزراعة وصيد األسماكالعامالت المهرة في

 5.8 العامالت في الحرف وما إليها من المهن

 2.7 مشغالت اآلالت وجموعها

 4.5 المهن األولية
. 2008 مسح القوى العاملة –الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي : المصدر   

  
إلناث، فيما لـم    ويتضح مما سبق أن الفنيات والمتخصصات والكاتبات شكلن أعلى نسبة للمشتغالت ا           

، أما العامالت في الزراعـة      % 2.2تتجاوز نسبة اإلناث المشتغالت في المراتب العليا للسلم المهني          
  .فيأتين في المرتبة الثانية من مجموع العامالت
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مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بلغ عدد الطلبة المسجلين في أما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد 
 95813منهم بمقدار % 52.94، تشكل الطالبات نسبة 2007/2008للعام الدراسي  طالبا 180975

في % 90ويتوزع الطلبة بنسبة . 85162منهم بمقدار % 47.06ب نسبة طالبة، فيما يشكل الطال
 مع العلم أنه .في الكليات المتوسطة% 7.1في الكليات الجامعية، ونسبة % 2.9الجامعات، ونسبة 

في الضفة الغربية، ولم يلتحق في هذا ) الدكتوراه(النجاح التي تعتمد برنامج ال توجد سوى جامعة 
  . البرنامج أي من اإلناث حتى إعداد هذا الجزء من الدراسة

  
 من 55070 طالبا منهم 102125بلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية التقليدية وقد 

  :امج التعليمية المختلفة على النحو التالي، موزعين على البر%53.9اإلناث وذلك بنسبة 
  

 للعام ∗عدد الطلبة المسجلين في البرامج التعليمية المختلفة في الجامعات التقليدية): 3.4(جدول 

  2007/2008الدراسي 

  الطلبة المسجلين
  جالبرنام

 (%)نسبة اإلناث   الذكور  اإلناث  المجموع

  -  3  -  3  دكتوراة
  %42.2  2867  2095  4962  ماجستير

 %36.9 128 75 203 دبلوم عالي

  %54.7  42867  51716  94583  سبكالوري
  37.6  823  495  1318  دبلوم متوسط
  38.1  151  93  244  دبلوم مهني
  %77.3  146  498  644  تأهيل تربوي

  %58.3  70  98  168  )تحضيرية(بال شهادة 
  %53.9  47055  55070  102125  اإلجمالي

  .، فلسطين2007/2008التعليم العالي، الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وزارة التربية و: المصدر
  
  

                                                 
جامعة النجاح الوطنية، الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، :  وتشمل 2007/2008 جامعة خالل العام الدراسي 11الجامعات التقليدية هي  ∗

 - جامعة بيرزيت، جامعة الخليل، جامعة بوليتكنيك فلسطين، الجامعة العربية األمريكية، جامعة فلسطينجامعة األقصى، جامعة القدس، 
  .خضوري، جامعة بيت لحم
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 جامعة القدس المفتوحة، –عدد الطلبة المسجلين في برامج التعليم المفتوح : )4.4(جدول 

2007/2008.  

  الطلبة المسجلين
  جالبرنام

 (%)نسبة اإلناث   الذكور  اإلناث  اإلجمالي

  %58.4  23537  32993  56530  لوريسبكا
  %58.5  95  134  229  تأهيل تربوي
 %41.1 2280 1592 3872 سنة تحضيرية

  %56.3  25922  34719  60631  اإلجمالي
  .85، ص2007/2008وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية : المصدر

  

 وذلك ، من اإلناث2170 منهم ، طالبا5168ة المسجلين في برامج الدراسات العليا وبلغ عدد الطلب
 من 1184 منهم ، طالبا2374، فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين لنيل شهادات أخرى %42بنسبة 
 في جامعة سالبكالوريووأخيرا بلغ عدد الطلبة المسجلين لنيل شهادة %. 50 وذلك بنسبة ،اإلناث

 طالبا مسجلين لنيل شهادة 229 من اإلناث، وكذلك 34585 منهم ، طالبا60402ة القدس المفتوح
  %.58.5 من اإلناث وذلك بنسبة 134 منهم ،التأهيل التربوي

  
   :الفرص االقتصادية للنساء الفلسطينيات: الثانيالفرع 

  
عدد ن في ، فإن خبراء االقتصاد يبحثونمو اقتصاديالتي تؤدي إلى حدوث سباب األعن البحث عند 

 والزيادة في رأس ، وتحسين في نوعية هذا المدخل،مدخالت العمل  منها التزايد في؛من العوامل
ن في التعليم ييعيرون أهمية خاصة إلى دور التحسن و الباحثين االقتصاديفإنوكذلك  ،المال المادي

الالزمة لإلنتاج فقط؛ المعارف الجديدة ليست قادرة على تقليص كمية المدخالت  والتكنولوجيا؛ إذ إن
 من تقديم منتجات جديدة أيضاً، وتستعمل مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية أو لم تكن بل تمكن

  )35، ص 2006البحيصي، . (تستعمل االستعمال االقتصادي
  

فتكمن الكيفية األولى من دور التعليم برفد قطاع اإلنتاج والتصنيع بالكوادر النسائية من حملة 
وهذا ما نحن بحاجة إليه في مجال تشغيل التعليم لعلمية المتخصصة في مجاالت شتى، الشهادات ا

العامالت (نجد أن مجموع نسب األكاديمي، فبالرجوع إلى نسب العامالت في المهن الرئيسية، 
%) 35.2(يصل إلى ) المهرة في الزراعة وصيد األسماك وفي الحرف ومشغالت اآلالت وجموعها

  . جيدة بالنسبة لظروف النساء واالقتصاد الفلسطينيوالعامالت، وهذه نسبة كافية من مجموع النساء 
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النساء المتعلمات ونسبة  النسائية البشرية نفسها، فال يمكن التقليل من عدد ىوكيفية أخرى هي القو
  االقتصاديين، وعلى الدور منوهذا ما أكد عليه الكثيرالعامالت في مختلف النشاطات االقتصادية، 

ثم تم وضع القوى البشرية التنافسية االقتصادية للبالد وعلى مستوى التشغيل،  جوهري في نموال
ولكن في . االبتكار على األقل بسبب قدرتهم علىالنسائية في كثير من مراكز العمل واإلنتاج، 

ا يطورو لالفلسطينيينتصبح المسألة كيف يمكن للمجتمع أن يحفّز رجال األعمال مجتمعنا الفلسطيني 
الكثير من العمل  وهو أمر يحتاج إلى ؟واالزدهار  مؤسسات عالية القدرة على االبتكارأو ينشئوا 

عدد النساء المسجالت في الجامعات التقليدية المختلفة هو  والدعم، خاصة إذا ما علمنا أن 
ة أو التقليل من ، وهذا العدد باستثناء الحاصالت على شهادات عليا، فال نستطيع االستهان)55070(

 . هذه األرقام، وقدرتها على االبتكار واإلنتاج

  

  :وسائل اإلعالم: المطلب الثاني

  
شهد تحيث  عصر التقدم العلمي،متمثلة بعصر جديد من الحضارة اإلنسانية اليوم في نعيش 
صبحت  أ، وقد والدفق اإلخباري، وثورة اإلعالم،تكنولوجية االتصالفي   مذهالً تطوراًاتالمجتمع

من أبرز مالمح العصر الراهن سيطرة وسائل االتصال المجتمعية والمتمثلة بوسائل اإلعالم 
وأدت . فالتكنولوجيا المعاصرة قد اختزلت االنعزال المعرفي للناس إلى الحد األدنى. الجماهيري

ع معه الوسائل الحديثة لالتصال والمواصالت إلى اإلسراع بنشر المعلومات إلى الحد الذي نستطي
رها الهرب من وفي المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد أو جماعه سوف يكون في مقد

 ولكل ،إن وسائل اإلعالم متعددة ومتنوعة . اتجاهتلك التأثيرات التي سوف تتالحق عليها من كل 
لى الفرد  عاًوتحدث هذه الوسائل تأثير، وسيلة إعالمية خصائص ومميزات تنفرد بها عن األخرى

   .  الحياة اليومية مجاالتفييؤدي إلى تغيرات 
 والمالحظة العامة لما تقدمه وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة من ةمن خالل المتابعو

  : لنا أنه يمكن االستفادة من وسائل كما يليأخبار وبرامج وأنشطة إعالمية يتضح 
  
  : الصحافة -1

 في لها أهمية كبرى و،ةمن الوسائل اإلعالمية الرئيسعلى حد سواء  الصحافة والكلمة المطبوعة
ويمكنها  ،بشكل كبيرفيهم تؤثر و ءانشر األفكار واآلراء والمعلومات والتأثير على جمهور القر

وفي نظرة عامة للصحف اليومية . المسؤولة وصاحبة القرار النخب والقيادات في التأثير كذلك
ومساحات جيد سبة للقضايا المتعلقة بالمرأة واألسرة يتم تناولها في إطار الرسمية سنجد أنها بالن

 واالهتمامات التقليدية ، تتجه في الغالب نحو موضوعات عامة عن صحة األسرة والمجتمعمتفاوتة،
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 وموضوعات متنوعة في مجاالت العالقات ، والرعاية الصحية، وقضايا تربية األبناء،للمرأة
 إلى جانب ، والجمعيات النسائية، والنشاطات الرسمية للمنظمات،قيادات النسائية وأخبار ال،الزوجية

النشاطات الموسمية التي ترافق االتجاهات الرسمية عند القيام بالفعاليات ذات العالقة بالنشاطات 
وهذا مؤشر جيد على قدرة الصحافة المرئية .  والتشريعات والمشاركة السياسيةالمتعلقة بالحقوق

  . طبوعة على نشر كل احتياجات المرأة االقتصاديةوالم
  

وغير ) القدس، واأليام والحياة الجديدة: (، ومنها ما تنشره الصحف اليوميةعلىوعند الوقوف 
جريدة صوت النساء نصف الشهرية الصادرة عن طاقم شئون المرأة، ومجلة : (، مثلاليومية

 أبعاد  ذاتالحظ تناول قضايا مهمةن ،)المالسعادة الصادرة عن مؤسسة الثريا لالتصال واإلع
  : الصحف اليوميةلها تتناوقانونية وثقافية وتنموية وسياسية ونستعرض أهم القضايا التي 

  . عمل المرأة خارج المنزل .1
 .  إبراز مشاكل المرأة الريفية .2

 .  محو األمية وتعليم المرأة .3

 . الحياة السياسية نشر الوعي السياسي لدى المرأة وحثها على المشاركة في  .4

 .  تخطيط ميزانية األسرة وتنظيم األسرة .5

 . الزواج المبكر .6

 . المساواة بين الجنسين .7

 . الموضوعات التي تعكس تطور المرأة واإلنجازات التي حققتها خالل المراحل الماضية .8

 .  أهمية إسهام المرأة في التنمية.9

 . لبياتهرصد واقع المرأة في الريف والحضر بإيجابياته وس.10

 . المرأة ومسؤولياتها االجتماعية.11
  

هذه عناوين عامة مما تتناوله الصحافة بشكل عام عن المرأة، وهناك القليل من المواضيع التي 
تتحدث مباشرة عن الجانب االقتصادي في حياة المرأة الريفية، وعلى الرغم من قلة المقاالت، إال 

  . لفرص أمامها، وتوعيتها بما يدور حولهاأنها تتجه نحو تحفيز المرأة، وزيادة ا
  :  حول المرأة إلى اآلتيللمقاالت المنشورةونستخلص من مراجعتنا 

الصحف اليومية تكتفي بمعالجة الموضوعات الخاصة بالمرأة معالجة سطحية باعتمادها على  )1
  . ألسرة واالهتمام بالمواد اإلخبارية المتعلقة بقضايا المرأة وا، والتسجيلية،التقريرية
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 . لجوانب التقليدية باستخدام الحديث الصحفي اتفسير )2

 . الميل نحو عرض المشكلة )3

  
التقدم والنهوض بدور المرأة االقتصادي، فعلى الصحافة الفلسطينية عامة وهذا بدوره ال يعمل على 

معالجة اء في ودورها البنّتقديم صورة المرأة  باالهتمام أن تدعم دور المرأة االقتصادي من خالل
اإليجابية التي تقدمها المرأة في معالجة قضاياها الجوانب جميع إبراز و ،بالنساءالقضايا المتعلقة 

وليس االكتفاء بإظهار صورة المرأة على أنها ضعيفة، وأنها واالقتصادية على حٍد سواء، اإلنسانية 
اياها، يمكنها معالجة فقط ضحية لألحداث السياسية واالقتصادية، فكما يمكن للمرأة معالجة قض

 . قضايا اقتصادية كذلك، وهذا ما لم تتطرق له الصحف

  
  : زاالتلف -2

 وسيلة اتصالية أكثر و وه، وله قوة تأثير على المتلقي،الوسيلة اإلعالمية األكثر فعالية زيعتبر التلفا
ضمن البرامج  وأصبحت الشاشة الصغيرة اليوم تدخل ،جذباً للجمهور وتؤثر في تشكيل الرأي العام

 وعليه .يف وقت الفراغ بالنسبة لكثير من الناس حسب البرامج المفضلةي ويتم تك،اليومية لألسرة
ز دور كبير للتوعية بقضايا المرأة من خالل سياسة إعالمية افإنه من األهمية بمكان أن يناط بالتلف

  :ة من خالل عرضه ما يليويتم استخدام التلفاز ككيفي. جديدة تسعى إلى تفسير الصور التقليدية
  . الخوض في القضايا والموضوعات التي تعكس تطوير المرأة في األنشطة الحقوقية والسياسية - 
 .بالقطاعات األخرى وبعض المبدعات والسياسياتبكاالهتمام االهتمام ببعض المهن النسائية  - 

يز مكانتها على  وتعز، والنهوض بوضعها،دورها اإليجابي في الحياةهناك برامج تركّز على  - 
 وقدرتها على اإلسهام في عملية ، وتوضيح الدور اإلنتاجي للمرأة،مستوى األسرة والمجتمع

 . اليومية والعمل على إدارة حوار حول قضايا المرأة ودمجها ضمن الثقافة ،التنمية

  
م دوراً بارزاً  بأن يلعب اإلعال،كمن أهمية اإلعالم في إبراز قضية المرأة والدفع بها إلى األمامتهنا 

  والمشاركة االجتماعية والسياسية،في إبراز دور المرأة والمفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم
 وغيرها من خالل ، ورعاية األمومة، واختيار الزوج، شغل المناصب العامةواالقتصادية، وحتى

ها تأثير كبير في اتجاهات الوسائل اإلعالمية المتعددة باعتبارها وسائط ثقافية تربوية ترفيهية ل
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إلى بلورة وعي عام  الرأي العام وذلك إذا ما وضعت لها سياسات واضحة تتبنى قضايا المرأة تستند
  : من خالل الطرق التاليةلدى المجتمع

 دورها في ، كذلكسرةالمرأة األساسية في حماية األعلى وسائل اإلعالم التأكيد على وظيفة  .1
 والتعريف ، للمشاركة في الحياة االجتماعية؛ وإفساح المجال لها،تماعيةالتنمية االقتصادية واالج

  . بقضاياها وأنشطتها
أعمال المرأة  ومساندته للبرامج الخاصة بتنظيم ،قصور في مجال مساهمة اإلعالمأي معالجة  .2

 .  االقتصاد باعتبارها أحد الخاليا األساسية في المختلفة؛

 . المرأة والتنمية وانعكاساته على ،االقتصادينمو االهتمام بالمشاكل المتعلقة بال .3

 تعديل االتجاهات نحو التبني اإليجابي لمجموعة من القيم التي تدعم المفاهيم المرتبطة بقضايا  .4
 . والمشاركة السياسية، والتعليم،المرأة وحقوقها األساسية مثل المساواة في حق العمل
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  .  حياة المرأة الفلسطينية في لمنظمات النسوية والمجتمع المدنيادور : المبحث الثالث
  

  
تعمل التي المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المجتمع فيعر 

   . القطاع الخاصفي وعن أرباح الشركات ،في ميادينها المختلفة في استقالل نسبي عن سلطة الدولة
 مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين القوى واألحزاب السياسية والمنظمات لواء تحت وتنتظم
 تصنف حسب طبيعتها إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية، المنظمات الجماهيرية، والتي ،األهلية

 مؤسساتمراكز ومؤسسات البحث واإلعالم وحقوق اإلنسان، و والمنظمات التنموية، المؤسساتو
  )113، ص 2007ريان،  (.حقوق ومصالح فئات محددةوهيئات الدفاع عن 

  

 بها هذه الهيئات واألدوار التي من الممكن أن تقوممن هذا التعريف نستطيع أن نتعرف على المهام 
 في تطوير مات المجتمع المدني الدور الكبير ظتلعب المنظمات النسوية ومنث ي حالح المرأة،لص

ا أن هذه المنظمات ليست مخصصة أو مقيدة في مجال  في سوق العمل، وبم و مشاركتهاالمرأة
 عملها، يعطيها هذا الكثير من الخصائص تواحد، وأنها هي نفسها التي تتحكم بخيارات ومجاال

تناول الجانب االقتصادي في حياة المرأة الفلسطينية من عدة مجاالت، واإلمكانيات التي تمكنها من 
   :ويمكننا تعداد هذه المجاالت كاآلتي

  

  :مجال دور إدارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال
 : ، وذلك كما يلي2005وفق ما أشارت إليه منظمة العمل العربية في العام 

 وتحقيق ، للرفع من مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي؛متكاملة  وضع وتنفيذ خطة عمل -1
فة األطراف المعنية وبصفة خاصة إدارة المساواة في العمل بين المرأة والرجل، وذلك بمشاركة كا

  .  ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المهنية ألصحاب العمل والعمال،العمل بمختلف أجهزتها
  تثمين قرار وزارة العمل المتعلق بإنشاء دائـرة مختصـة بشـؤون المرأة العاملـة فـي -2

 ووسائل العمل ،من الموارد البشرية والدعوة لتمكين هذه الدائرة الجديدة ،جميع الوزارات
  .  للقيام بدورها في أحسـن الظروف وتحقيق األهداف المرجوة منها؛الضرورية

 وخاصة في المؤسسات  وظروفه، عمل المرأةتفتيش الموجهة لمراقبة شروط  تكثيف برامج ال-3
  .ذات الكثافة النسائية

  : أصحاب العمل من خالل ومنظمات،  تفعيل دور المرأة في النقابات المهنية-4
 و خاصة القطاعات ذات ، والهيئات اإلدارية لها،توسيع قاعدة مشاركة المرأة في النقابات  .أ 

 .الكثافة النسائية العالية مثل قطاع المنسوجات

 . وصاحبة العمل،استحداث أقسام ضمن إداراتها تعنى بشؤون المرأة العاملة .ب 
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، ص 2005منظمة العمل العربية، ( .أة العاملةات والمعلومات عن المرتوفير قاعدة البيان  .ج 
8-9(  

  

  :)18-17، ص IMCAW ،2004( مجال التشريعات

  :  الممنظمات النسوية والمجتمع المدني لعب دور في المجال التشريعي من خاللوبإمكان
 بهدف تعزيز مساهمة المرأة في النشاط ؛   مراجعة مختلف التشريعات التي تنظّم عمل المرأة-1
 وتحقيق االنسجام الكامل لهذه ،المساواة في العمل بين الرجل والمرأة وتكريس، تصادياالق

  .الدوليةالتشريعـات مـع المعاهدات واالتفاقيات 
 لتشمـل كافـة  ؛الضمان االجتماعيأو في  ،في العملسواء   توسيع نطاق الحماية االجتماعية -2

ت المستثناة من مجال تطبيق  قانون العمل مثل العامالت في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفئا
  .)داخل األسر الريفية (لزراعة والعاملين في ا،خدم المنازل

  توحيد األحكام الواردة في القوانين الوطنية المنظّمة لعالقات العمل في القطاع الخاص -3
  . العامة، بشأن حقوق المرأة العاملة وحماية األمومةاتوالخدم

 واألعباء االجتماعية لألسرة، ، األدنى لألجور بمراعاة تكاليف المعيشة األساسيةمراجعة الحد -4
  .ه حفز المرأة على دخول سوق العملما من شأن

 وضع اآلليات المناسبة التي تكفل إعطاء المرأة العاملة األجر المساوي ألجر الرجل في األعمال -5
  .ذات القيمة المتساوية

 وتكافؤ ،الكفاءة أساس  والترقية المهنية على،الوظيفيوالمسمى  ،فيظ وضع أسس ومعايير للتو-6
  .الفرص بين الرجل والمرأة

لتقديم الرعاية الطبية ؛ 2001  إحداث فرع لتأمين األمومة في قانون الضمان االجتماعي لسنة -7
يقدم  واإلعانات النقدية إلى العامالت الخاضعات ألحكامه، وإحداث نظام للمساعدة االجتماعية 

  .الرعاية واإلعانات إلى غير المشموالت بنظام الضمان االجتماعي
  إيجاد آليات مبسطة وسريعة لتلقي ومعالجة شكاوي العامالت الالتي يتعرضن لممارسات -8

  .  وإقرار عقوبات ضد مرتكبي تلك الممارسات،تمييزية
ة التي تهم حقوق المرأة العاملة   دراسة إمكانية التصديق على اتفاقيات العمل الدولية والعربي-9

  . والتي لم يصادق عليها األردن بعد ،وحماية األمومة
  
  ):2007الدليل التثقيفي، (  والتعليمالثقافة يمجال -3
 ،  نشر الثقافة القانونية بشأن حقوق المرأة في العمل بمختلف الوسائل مثل حمالت التوعية-1

  .طراف اإلنتاج الثالثة ومؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة أ،ر النشراتاصدإ و،واإلعالم
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 وبمختلف ،  نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين الرجل والمرأة على أوسع نطاق-2
 وبرامج  ، ودور الثقافة، وباألخص عبر وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية،الوسائل

قوق المرأة في العمل ضمن هذه البرامج في كافة التعليم وإدراج مادة حول حقوق اإلنسان وح
  .مراحل التعليم والتدريب المهني

 تكثيف أنشطة المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل المتعلقة بتوعية المرأة العاملة وصاحبة -3
  .العمل بحقوقها وواجباتها

  

  :)23، ص IMCAW ،2004( مجال التدريب

يستجيب لحاجيات  بحيث يكون  وأساليبها،موجهة إلى المرأة برامج التدريب ال تطوير مناهج-1
  . لمواجهة متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجيةاً ويجعلها أكثر قدرة واستعداد،المرأة

 أو التدريب ي،لصالح المرأة سواء التدريب األول تكثيف البرامج التدريبية بمختلف أنواعها -2
  . أو التي تعتزم إنشاء مشروعات إنتاجية،مرأة العاملة بصفة أجيرة التدريب الموجه للأو التحويلي،

  عدم االقتصار في تدريب المرأة على المهن التقليدية وإزالة المعوقات أمام التحاق المرأة -3
  .بجميع اختصاصات التدريب المهني

  
  : )14، ص 2005منظمة العمل العربية، ( مجال التشغيل والخدمات المساعدة

 وتعزيز دور القطاع التطوعي ، وتوفير فرص العمل لها،ف البرامج الهادفة لتشغيل المرأة تكثي-1
  .والمجتمع المدني في هذا المجال

 وبصفة خاصة العمل عن ، مساعدة المرأة على االستفادة أكثر ما يمكن من أنماط العمل الجديدة-2
  .ل والضمان االجتماعيبعد والعمل لبعض الوقت وتنظيم هذه األنماط في تشريعات العم

 والرفع من ،الحوافز والتسهيالت الالزمة لتشجيعها على إنشاء مشروعات إنتاجيةب  إسناد المرأة -3
  . مساهمتها في النشاط االقتصادي كصاحبة عمل

 وعلى وجه الخصوص إنشـاء الحضانـات داخـل ، دعم الخدمات المساعدة لعمل المرأة-4
الشتراك في ما بينها حسب الكثافة العمالية النسائية وعدد األطفال في المؤسسات بصفة منفردة أو با

  .الحضانة
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  : الفصل الخامس

 ______________________________________________________  

   :تحليل البيانات ومناقشة النتائج
  

  :مقدمة

  
ال بد للباحث أن يستطلع آراء األفراد عند القيام بأية دراسة ميدانية تتعلق بأمور الحياة اليومية، 

فقد قامت الباحثة باستطالع آراء ست شخصيات تحتل مراكز  ،المعنيين بموضوع الدراسة، وعليه
الواقع االقتصادي الذي تعيشه السوق مهمة في االقتصاد الفلسطيني، ولديهم خبرة واطالع على 

دراستها بمعلومات وتوضيحات من شأنها الفلسطينية، ومن خالل آرائهم تستطيع الباحثة أن تثري 
كذلك تعتبر أن تساهم في وضع المعلومات الصحيحة والواقعية عن حالة السوق الفلسطينية، 

مع هذه كأداة رئيسة وقد استخدمت الباحثة أداة المقابلة . مساهمة منهم في مواد هذه الدراسة
  .  الشخصيات، فتم طرح عدة أسئلة عليهم لالستفادة من آرائهم

  
استبانة صالحة للتحليـل    ) 48( كانت االستبانة، حيث تم توزيعها واسترجاع        األولية الثانية أما األداة   

اإلحصائي من عينة الدراسة، وذلك الستطالع آراء شريحة من المجتمع الفلسطيني ممثلة بالنـساء،              
  . النتائج الحصول على سواء العامالت أم غير العامالت، ومن خالل هاتين األداتين تستطيع الباحثة

  
بحيث تختـتم الباحثـة اسـتقراءها       الجانب العملي من الرسالة، وهو من األهمية        هو  الفصل  وهذا  

للمعلومات من المصادر والمراجع، وتنتقل إلى مرحلة غاية في األهمية، وهـي تنـاول موضـوع                
 متابعة النواحي االقتصادية    المرأة من الناحية االقتصادية بشكل ميداني، وتطرق أبواباً عديدة  شأنها          

التي أجرتها الباحثة مع سـتة    وكان ذلك باالعتماد على أداتي الدراسة، األولى هي المقابالت للمرأة،
بشكل يسمح بتغطية أكبـر قـدر       حسب مراكزهم ومتاصبهم، وذلك     شخصيات مختلفة، تم اختيارهم     

تـستخرج  داة الثانية هي االستبانة، لكي واأل. المختلفة حول واقع المرأة االقتصادي    ممكن من اآلراء    
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وتـم  بتوزيعها على مجتمع الدراسة،     الباحثة  قامت  حيث   ها،رأي الشارع الفلسطيني من خالل    الباحثة  
اختيار العينة بالطريقة العشوائية، من خالل المراكز والمؤسسات المختلفة التي توظّف النساء، ومن             

) SPSS( على حدة، وتم استخدام برنامج التحليل اإلحـصائي  ثم قامت الباحثة بدراسة المقابالت كلّ  
 ،هذا الفصل إلى مبحثين، نتحدث في األول عن نتائج المقابالت         وقد تم تقسيم    . لتحليل نتائج االستبانة  

  . وفي الثاني عن نتائج االستبانة
  

 .نتائج المقابالت: المبحث األول
  

 شخصيات مختلفة تعنـى     ستدراسة، وقد تمت مقابلة     ال المقابالت عبارة عن إجابة ألهم أسئلة        كانت
 وهـذه   مؤسسات حكومية وغيـر حكوميـة،     بقضايا المرأة، ويشغلون مناصب إدارية وسياسية في        

  :الشخصيات هي
  . وهو قانوني في وزارة شؤون المرأة،السيد إسماعيل حماد -1
 . عساف من وزارة العملإيمانالسيدة  -2

 .السيدة خالدة جرار -3

 .مالالسيدة زهيرة ك -4

 .السيدة سالم الخليلي -5

 .عام تفتيش العمل مدير وهو ،السيد عبد الكريم ضراغمة -6

  
  :  عليها إجاباتهم كما يليتوكانت أهم النقاط التي اتفق

  .تدني أجور النساء مقارنة مع الرجال في قطاعات اقتصادية كثيرة -1
 .هناك نسبة عالية من البطالة بين النساء في سن العمل -2

 .سطينية الحالي ال يساعد على توليد فرص عمل للنساءوضع السوق الفل -3

 .يؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة في سوق العملالوضع السياسي الراهن  -4

 . في التأثير على مشاركة المرأةالعلمية أكثر فعالية من النشراتالندوات والدورات  -5

 . الوضع المادي لألسرة له تأثير على مشاركة المرأة في سوق العمل -6

 . خاصة لدعم المرأة اقتصادياً يؤدي الى زيادة مشاركة المرأة في سوق العملوجود برامج  -7

  
لكن السيد إسماعيل حماد، وهو قانوني في وزارة شؤون المرأة، عمل على وضـع تـصور عـام                  

 سـواء   هـا العاملين في ة و سوق العمل الفلسطيني  للوضع االقتصادي الذي تعيشه المرأة، فقد ذكر أن         
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نواع النشاطات االقتصادية   أ وتحديدا في بعض     ، يستخدمون مقاييس معيارية   ،م غير رسمية  أة  رسمي
 ال  ،استخدام مقاييس معيارية في المـسوحات الرسـمية التقليديـة         ، حيث يتم    التي تساهم فيها النساء   

ج معظم هذه المسوحات عبارة عن ثغرة النها تخر       ، وأن   تحسب معظم االعمال التي تقوم بها النساء      
انخفاض معدل االجور من    ، بحيث يؤدي إلى     بعض االعمال التي تمارسها النساء من وصف العمل       

بعض الفئات العمرية دون سن الخمسة عشر ال يعترف بهـم           ، وأن   نفس العمل للنساء مقابل الذكور    
  . وبالتالي ال يعتبرون ضمن القوى العاملة،و مجتمعأقانون 

  
  :ل السؤال األوإجابة: المطلب األول

  ما هي أسباب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل؟ 
  

 هذا السؤال تدني مشاركة المرأة إلى عوامل كثيرة، بدءاً من حالة الفقـر التـي                عزى المجيبون عن  
يعيشها جزء كبير من الشعب الفلسطيني، إلى أسباب تعود إلى آليات عمليات اإلحصاء المتبعة فـي                

وعدم احتساب النساء العامالت في بيوتهن كقوة فاعلـة فـي           ،  إحصاء عدد العاملين ومعدل األجور    
ب االقتصاد الفلسطيني، وذلك حسب وجهات نظرهم، وتنوعت اإلجابات كذلك بـين إرجـاع أسـبا              

  .، ومنهجيته المتبعة في إضعاف سوق العملالتدني إلى سياسة االحتالل
  

فـي   وخالدة جرار بإسهاب     أجاب كل من إيمان عساف وعبد الكريم ضراغمة وإسماعيل حماد         وقد  
 كون سوق العمـل     كم الهائل في البطالة الفلسطينية؛    عدم وجود فرص عمل كافية لل      توضيح أسباب 

 في المرتبة الثانية بعد الذكور مـن حيـث           هذا العدد، خاصة أن النساء يأتين      الفلسطيني ال يستوعب  
ـ ) الموروث الثقافي (التفضيل، كذلك أرجع البعض األسباب إلى        ع فـي بعـض المجتمعـات       المتب

مفهوم النوع االجتماعي، وأن هناك حاجـة للتوعيـة المجتمعيـة،           الفلسطينية، والذي ال ينسجم مع      
وإضافة إلى ذلك عدم وجود حد أدنى من األجور، وهو بمثابة ثغرة في قانون العمـل الفلـسطيني،                  

عديـد مـن حقوقهـا      عدم وجود ما يكفل للمرأة العاملـة ال       ب إسماعيل حماد وإيمان عساف   وأضاف  
وتبـين أيـضاً    . االجتماعية واالقتصادية، مثل عدم وجود قانون التقاعد وعدم وجود مكافأة الخدمة          

غياب المؤسسات اإلنتاجية التي تمكن المرأة من أن تشارك في سوق العمل، و طبيعة التخصصات               
 يانا يكـون فـي تـدنٍ       العمل، و أح   الدراسية التي تتوجه لها النساء قد ال تنسجم مع متطلبات سوق          

  . بالفرص واألجور أمام المرأة وبالتالي تعزف عن المشاركة
  

 بين المجيبين على وجود كثير من العوائق التي         اً كبير اًنالحظ من خالل هذه اإلجابات أن هناك توافق       
تحول دون دخول المرأة الفلسطينية إلى سوق العمل، وأن هذه األسباب حقيقيـة وواقعيـة وليـست            
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وأن هذه األسباب تشكل خليطاً من ثالثة أبعاد، هي االقتصادية والسياسية واالجتماعية، أما              ت،توقعا
التعليمية فكانت من إجابة واحدة ولم تُعتبر سبباً في تدني مشاركة الفلسطينية في سوق العمل، فهـذا                 

ط هذه األبعـاد    االتفاق الضمني الذي لمسناه من اإلجابة األولى، يعطينا فكرة واضحة عن مدى تراب            
التثقيفي الـذي يجـب أن تقـوم بـه           - مع بعضها البعض أوالً، وثانياً عن أهمية الدور االجتماعي        

الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني في سبيل رفع مكانة المرأة، وفي توضيح أهمية عمل المـرأة                
 نان أساسـيان،   د هما مكو  في القطاع االقتصادي، فال بد من األخذ بعين االعتبار أن الثقافة واالقتصا           

 مجاالً واسعاً لتأخذ المرأة الفلسطينية مكانتها، فلم نالحـظ أي           ن عائقاً أمام المرأة، أو يشكال     نيشكال
 في اإلجابات على أن الثقافة االجتماعية تلعب دوراً مهماً في تحديد المكانـة االقتـصادية                اًتعارض
  .)قافة المجتمعية تجاه تشغيل المرأةيتعلق بالث...(إحدى اإلجابات وقد كانت للمرأة، 

  
البطالة، وعدم احتساب النساء العامالت في منازلهن، وعدم اسـتيعاب          (فإن الباحثة تؤكد أن     وعليه  

هي بحد ذاتها األسباب والعوامـل، بـل        له مسببات، وليست    و، هي واقع نعيشه     )سوق العمل للنساء  
الثقافـة  الموجودة من رجال ونـساء، كـذلك        أن سوق العمل ال يستوعب البطالة       السبب يعود إلى    

المجتمعية التي نحياها، وعدم تطبيق القوانين الخاصة بتشغيل النـساء، وعـدم وجـود محفـزات                
  . اقتصادية كافية للمرأة

  

  : إجابة السؤال الثاني: المطلب الثاني

  ما هي الطرق أو الوسائل التي تسهل عملية دخول المرأة إلى سوق العمل؟ 

  
بضرورة وجود ) بد الكريم ضراغمة، وخالدة جرار، وإسماعيل حماد، وإيمان عسافع(أجاب 

 طريق وسائل اإلعالم، طرق ووسائل تساعد المرأة في دخول السوق، ومنها الدورات والندوات عن
، وليس فقط نشرات في مجال االقتصاد، وكان المعظم  وثقافتهاالمرأةودورات توعية لزيادة وعي 

الدورات مية مشاركة المرأة في دخول السوق، فألهوذلك  لى نشرات التوعية؛فضل الندوات عي
 - الثقافي ، إضافة إلى الدور لى سوق العملإوالمهارات والخبرة تمكن المرأة وتساعدها في الدخول 

 .  تدريب، أو ورشات عملكان ذلك عن طريق سواء ، موجه للمرأةالعالمي اإل
  

كل ذلك ف ،النشرات والدورات والندواتإلى جانب والمهنية عملية التخصصات الوأشاروا إلى أهمية 
النشرات تؤدي ، وحسب تعبيراتهم فإن وسع في سوق العمل الفلسطينيألى مشاركة نسوية إيؤدي 

شبع أالقطاع العام الفلسطيني ، خاصة أن لى زيادة نسبة مشاركة المرأة و تشجعها على العملإ
لى  إحصائية تشيرمعظم النسب اإلوما يساعد في هذا األمر أن ، اتالدوربأمور التوعية والنشرات و
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 في عملية اً يتطور بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بأهمية المرأة واعتبارها جزءاًن هناك وعيأ
 وأن ما يميز بعض النشرات عن األخرى وجود ضرورة تأمين احتياجات المرأة، .التنمية الشاملة

 كمنافس للرجل ووجود ما يحث المرأة، من االقتصادي بمفهوم األاتجاه وعي عالميووجود 
بما ينسحم مع وستراتيجيتها او أيفيد في معظم تطلعاتها ، فهو خص مواقع صنع القراروباأل

  .احتياجات النساء
  

 ؛ خصبة تجاه استفادة النساء منهااًرضأشكلت ، التي الجمعيات التعاونيةومن الوسائل والطرق أيضاً 
ذا إت جديدة تجذب النساء منشآهذا يدل على ارتقاء الفكر النسوي، فإنشاء  و،ود بالنفع لهالكي تع

 والنهوض بالواقع ، والحد من البطالة،ة الفلسطينية ومتطلباتهاأتوفرت مع انسجام طبيعة المر
  .االقتصادي للمرأة

   
، ووسائل إعالم، ندوات(فمن خالل هذه اإلجابات ندرك التنوع الكبير في الطرق والوسائل، 

وسيلة أخرى، والسبب في ذلك والجميع كان يفضل الندوات على أي ) ونشرات، وجمعيات تعاونية
بالطرق  نفسها في الدورة، فإذا شاركت المرأة برأيها أو سمعت ولمست  المرأةمشاركةيعود إلى 

ن بضرورة التحاقها يترك هذا عندها انطباعاً وتأثيراً قوييمناسبة لمشاركتها في سوق العمل، ال
 مع المعطيات الواقعية الموجودة في السوق وتفاعلبسوق العمل الفلسطيني، فكلما كان هناك احتكاك 

 .  وتعليمها في دخول السوق، وثقافتها،والمجتمع، زادت مقدرة المرأة على استغالل طاقتها

  
  : إجابة السؤال الثالث: المطلب الثالث

   قتصادية التي تساعد المرأة في دخولها للسوق؟ما هي المحفزات والوسائل اال
  

ـ    استبقت بعض اإلجابات المغزى الحقيقي من السؤال، وأشارت إلى ضرورة             ةوجود مـصانع وبني
؛ التجـارة البنـاء و  تركز العمل في مجاالت العقارات و      و ،اقتصادية تحتية تساعد على عمل النساء     

 وهذا ال يعتبر فقط من المحفزات، بل يعتبر         ضعف مشاركة المرأة في مثل هذا العمل،      وذلك بسبب   
بلورة سياسـات حكوميـة داعمـة       من المجاالت االقتصادية التي يمكن توفيرها للمرأة، إضافة إلى          

وسـع  أ و من خالل فتح تخصـصات        ،قوانين، عن طريق    لى سوق العمل  إلتشغيل النساء و دخولها     
من خالل دعـم مـشاريع التـشغيل الـذاتي          ك  ، ويتم ذل  للنساء في التدريب والتعليم المهني والتقني     

 ،ريـاض األطفـال   وأضاف البعض إنشاء مؤسسات مثل       ).المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر    (
  .ما تضع المرأة في سوق العملغالبا ، فهي والتمريض بالنساء مهن خاصةو
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مستفيدة والمتحكمة  أن تكون المرأة هي الد منيالتأك، ولى مشاركة المرأةإ يؤدي وجود برامج دعمو
، وطنية لتشغيل النساء مكونة من ممثلين لوزارات حكوميةاللجنة النشاء في هذه المشاريع، وإ

، وأن  ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بالمرأة وتشغيلها،صحاب العملأ و،نقابات العمالو
المشاركة االقتصادية في  زيادة نسبة النساء هدفها الرئيس، ووزارة العملمن اللجنة تكون رئاسة 

في بلورة سياسات حكومية لتوسيع مشاركة المرأة االقتصادية و سوق العمل، وتكون غايتها و
  . إقرارهاترفعها للجهات الرسمية لتبينها و

  
 اًيجب أن تكون على أرض الواقع، وليس فقط محفزالمحفزات أن بدا واضحاً أن المجيبين اعتبروا 

،  وماهيتهاالمحفزاتغالبية المجيبين على طبيعة ا مؤشر جيد على تفهم ، وهذاً أو مادياًمعنوي
فبإشارة ضمنية منهم نستنتج أن مرحلة الدعم المعنوي قد انتهت وعفا عليها الزمن، وال بد من 
معالجة األمور من الواقع الذي نعيشه، وال بد من البدء مباشرة بتنفيذ مشاريع ووضع قوانين وإنشاء 

وهذا يدل على اإللحاح باإلسراع في إيجاد لنساء، بغض النظر عن أي معيق، مؤسسات تخص ا
  . الحلول الجذرية والواقعية والدائمة لمشكالت دخول المرأة للسوق

  
نتائج المقابالت جميعها تالحظ أن الباحثة وبشأن نقاط االتفاق التي تمحورت فيها اإلجابات، فإن 

نت متفقة مع الدراسة بشكل موضوعي، من حيث التأثير بشأن سياسة االحتالل اإلسرائيلي، كا
فيما يتعلق بشأن الوضع كذلك األمر و. ر النظريالسلبي لالحتالل، وهذا ما تم طرحه في اإلطا

، سواء من حيث األحزاب السياسية، أو من حيث السياسة االقتصادية المتبعة، إال أن السيدة السياسي
لم تتطرق إليها الدراسة، وهي فكرة بلورة سياسات حكومية إيمان عساف قد أضافت نقطة مهمة 

كذلك األمر بالنسبة لسياسات التعليم كافة، وكيفية توجيهها نحو المرأة، فاتفقت . داعمة للمرأة
، وبشأن الدراسة مع جميع اإلجابات على درورة استغالل المكانة العلمية للمرأة في سوق العمل

، كذلك السيد ت السيدتين إيمان عساف وخالدة جرارالدراسة مع إجابالوضع اإلجتماعي، فقد اتفقت ا
  . عبد الكريم ضراغمة

  
لم تتفق مع دراستنا، فقد تناولت الدراسة االقتصاد الفلسطيني وهناك مواضيع أثارها المجيبون 

وتطرقت بشيء من التفصيل، إال السيد إسماعيل حماد اعتبر أنه ال يوجد اقتصاد فلسطيني حقيقي، 
دراستنا إلى أهمية النشرات في تشغيل النساء، إال أن السيدة خالدة جرار اعتبرت أن الندوات أهم 
من ذلك، مع العلم أن النشرات يمكن أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من النساء، ولم تتناول اإلجابات 

  . السابقة شيئاً من الكيفيات التي تطرقت لها الدراسة
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  اإلجراءاتالطريقة و: المبحث الثاني
  

قامت الباحثة في هذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمـي،               
 ومتغيـرات الدراسـة المـستقلة،       ،من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المـستخدمة        

جـة البيانـات    وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معال          
  .  المتعلقة باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  
  : منهج الدراسة

  
 وهو المنهج الذي يهدف     ،لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي         

 صورته؛ ألنـه    م هذا المنهج في   إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم استخدا         
 ليفـي   راسة الميدانية في جمـع المعلومـات؛       معتمداً على أسلوب الد     وأهدافها  الدراسة يالئم طبيعة 
  .    ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها،بأغراضها

  

  : وعينة الدراسةمجتمع 

 عـامالت،   ومـنهن ن مختلفة في الضفة الغربيـة،       تمثل المجتمع األصلي للدراسة في نساء من مد       
، وقد عملت الباحثة بتنويع أفراد      ...وعاطالت عن العمل، وبعضهن متزوجات، وأخريات عزباوات      

عينة الدراسة، حيث لم يرتكز توزيع االستبانات على مؤسسة واحدة، أو على نـساء مـن منطقـة                  
واحدة، مثـل   واحدة، فقد تم اختيار مؤسسات مختلفة، وعامالت من مدن مختلفة في نفس المؤسسة ال             

المدارس والجامعات ومؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية، كذلك تم أخـذ إجابـات لنـساء               
عشوائية من مجتمع   عاطالت عن العمل، تمتّ زيارتهن من قبل الباحثة، بحيث تخرج الباحثة بعينة             

لدراسة اعتمدت  ، ذلك أن ا   من مجتمع الدراسة  امرأة  ) 48(وقد اكتفت الدراسة بعينة قوامها      الدراسة،  
  .المنهجين الكمي والكيفي، فتّم االكتفاء بهذا العدد

  
 12 امرأة، ورام اهللا ومنها      13القدس ومنها   : وقد توزعت العينة على أربع مدن رئيسية، وهي وهي        

 نساء، موزعات على خمس مؤسسات مختلفـة، وهـي          5 نساء، ونابلس    8امرأة، وبيت لحم ومنها     
 8 نساء، وكلية هند الحـسيني للبنـات         9أة، ومستشفى الدجاني للتوليد      امر 17جامعة القدس ومنها    

باإلضافة إلى عشر نـساء     . نساء، و اثنتين من كل من مدرسة البريدج ومدرسة الفرير المختلطتين          
  . عاطالت عن العمل، سبع منهن من مدينة القدس، وثالث منهن من مدينة رام اهللا

  



 89

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

من عينة الدراسـة    % 20، ويظهر أن      العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 1.5(يبين الجدول   
، ونـسبة   47-34% 16، ونـسبة    33-28من  % 28، ونسبة   27-23من  % 26، و 22-18من  
، الحالة االجتماعيـة  ويبين الجدول  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير          .  فما فوق  48ل  % 10

% 4، ونسبة   %54 المتزوجات، في حين كانت نسبة      عزباواتنة الدراسة   من عي % 38ويظهر أن   
، عدد األوالد ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير         . للمطلقات% 4لألرامل، ونسبة   

، 3-1 مـن    %46، في حين كانت نـسبة       ال يوجد لديهم أوالد   من عينة الدراسة    % 42ويظهر أن   
 ويبين الجدول توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن         . فأكثر 7% 2، ونسبة   6-4من  % 10ونسبة  

يـسكنون القـرى،    % 34نسبة  ، و يسكنون األحياء % 8، و ذين يسكنون المخيمات  لل% 4وأن نسبة   
% 6ويبين توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية ويظهر أن نـسبة            . يسكنون المدن % 54ونسبة  

أعلى من ماجـستير،    % 2ماجستير، ونسبة   % 22نسبة  بكالوريوس، و % 60لتوجيهي فأقل، ونسبة    
% 20ويبين أيضاً توزيع األفراد حسب عدد سنوات العمل، ويظهر أن نـسبة         . للدبلوم% 10ونسبة  

، ونـسبة   13-9مـن   % 14، ونـسبة    8-4من  % 30، ونسبة   3-1من  % 18ال يعملون، ونسبة    
ال يوجـد دخـل   % 20 أن نسبة ويبين أيضاً متغير الراتب الشهري، ويظهر    .  سنة فأكثر  %14 18

مـن  % 14، ونـسبة    2000-1500مـن   % 6، ونسبة   1500-1000من  % 16شهري، ونسبة   
% 10، ونـسبة    3500-3000مـن   % 8، ونسبة   3000-2500من  % 8، ونسبة   2000-2500

  .  فأكثر4000ل % 18، ونسبة 4000-3500من 
         

  :دراسةالتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.5(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

18 – 22  10 20.0 
23 – 27  13 26.0 
28 – 33  14 28.0 
34 – 47  8 16.0 

  العمر

 10.0 5   فما فوق48
 38.0 19  عزباء
 54.0 27  متزوجة
  الحالة االجتماعية 4.0 2  أرملة

 4.0 2  مطلقة
 42.0 21  ال يوجد

1-3  23 46.0 
4-6  5 10.0 

  عدد األوالد

 2.0 1   فأآثر7
 4.0 2  مخيم
 8.0 4  حي
  مكان السكن 34.0 17  قرية

 54.0 27  مدينة
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 6.0 3  توجيهي فأقل
 60.0 30  بكالوريوس
 22.0 11  ماجستير

 2.0 1  أعلى من ماجستير
  الدرجة العلمية

 10.0 5  دبلوم
 20.0 10  ال أعمل

1 – 3  9 18.0 
4 – 8  15 30.0 
9 – 13  7 14.0 

  عدد سنوات العمل

 18.0 9   سنة فأآثر14
 20.0 10  ال يوجد

1000 – 1500  8 16.0 
1500 – 2000  3 6.0 
2000 – 2500  7 14.0 
2500 – 3000  4 8.0 
3000 – 3500  4 8.0 
3500 – 4000  5 10.0 

  الراتب الشهري

 18.0 9   فأآثر4000

  

  صدق األداة

بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة                قامت الباحثة   
بـدوا  ن ذوي االختصاص والخبـرة، والـذين أ        من المحكمين م    ومجموعة ،المشرفبعرضها على   

  .بعض المالحظات حولها، ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية
لفقرات االستبانة  األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون       من ناحية أخرى تم التحقق من صدق        

 ويـدل علـى أن      ،واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة       مع الدرجة الكلية لألداة،     
  .  بين الفقراتاً داخلياًهناك التصاق

  

   فقرات االستبانةلمصفوفة ارتباط) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.5(جدول 
الدالة  Rقيمة  الفقرة 

  اإلحصائية

  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرة 

1 0.481** 0.000 41 0.664** 0.000 

2 0.589** 0.000 42 0.554** 0.000 

3 0.657** 0.000 43 0.450** 0.000 

4 0.427** 0.000 44 0.188** 0.008 

5 0.532** 0.000 45 0.663** 0.000 

6 0.569** 0.000 46 0.324** 0.000 

7 0.665** 0.000 47 0.531** 0.000 

8 0.585** 0.000 48 0.405** 0.000 
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9  0.557** 0.000 49 0.550** 0.000 

10 0.594** 0.000 50 0.626** 0.000 

11  0.680** 0.000 51 0.267** 0.000 

12 0.662** 0.000 52 0.532** 0.000 

13 0.590** 0.000 53 0.709** 0.000 

14 0.638** 0.000 54 0.625** 0.000 

15 0.623** 0.000 55 0.319** 0.000 

16 0.570** 0.000 56 0.578** 0.000 

17 0.596** 0.000 57 0.528** 0.000 

18  0.148*  0.037 58 0.720** 0.000 

19  0.586** 0.000 59 0.751** 0.000 

20 0.555** 0.000 60 0.669** 0.000 

21 0.361**  0.000 61 0.405** 0.000 

22 0.399** 0.000 62 0.575** 0.000 

23 0.614** 0.000 63 0.795** 0.000 

24 0.501** 0.000 64 0.727** 0.000 

25 0.563** 0.000 65 0.686** 0.000 

26 0.122  0.068 66 0.697** 0.000 

27 0.518** 0.000 67 0.643** 0.000 

28 0.637** 0.000 68 0.705** 0.000 

29 0.524** 0.000 69 0.701** 0.000 

30 0.203** 0.002 70 0.673** 0.000 

31 0.684** 0.000 71 0.698** 0.000 

32 0.796** 0.000 72 0.719** 0.000 

33 0.661** 0.000 73 0.692** 0.000 

34 0.584** 0.000 74 0.714** 0.000 

35 0.727** 0.000 75 0.712** 0.000 

36 0.393** 0.000 76 0.677** 0.000 

37 0.211** 0.001 77 0.642** 0.000 

38 0.638** 0.000 78 0.670** 0.000 

39 0.641** 0.000 79 0.707** 0.000 

40 0.764** 0.000 80 0.781** 0.000 



 92

  ثبات الدراسة 

الكلية لمعامل الثبات لالسـتبانة، حـسب       وللتحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بحساب الدرجة         
، أي أنها تشير إلى تمتـع هـذه األداة بثبـات يفـي              )0.886(معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وبلغت      

   والجدول التالي يبين ذلك.بأغراض الدراسة
  معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت االستبانه والدرجة الكلية) : 3.5(جدول 

  بات كرونباخمعامل الث  المجال  الرقم
  0.733  البعد التشريعي والقانوني  1

  0.819  البعد االقتصادي  2

  0.780  البعد السياسي  3

  0.804  البعد الثقافي  4

  0.797  البعد االجتماعي  5

  0.886  الدرجة الكلية
  

  إجراءات الدراسة

تطبيق األداة علـى    ، وتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة ب       وثباتها  أداة الدراسة  بعد التأكد من صدق   
 ن أفراد العينة بعد إجـابتهم عنهـا        م تأفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانا        

 المستردة الـصالحة والتـي خـضعت للتحليـل          تبطريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد االستبيانا      
  .استبانه فقط ) 48: (اإلحصائي

  
  المعالجة اإلحصائية

 وذلـك   ؛)طائها أرقاما معينـة   إع( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        تانا بعد جمع االستبي  
تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              

بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانـات باسـتخراج           و البيانات وفقا ألسئلة الدراسة   
، )t- test) (ت(متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار ال

، ومعامل ارتباط بيرسـون، ومعادلـة الثبـات    )One Way ANOVA(واختبار التباين األحادي 
 SPSS) (Statistical(، وذلك باستخدام الـرزم اإلحـصائية   )Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا 

Package For Social Sciences.(  
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  : وفرضياتهاالدراسة نتائج أسئلة  مناقشة:الثالثالمبحث 
  

  : نتائج أسئلة الدراسة: المطلب األول

  

"  عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهـو      المبحثتضمن هذا   
أثر كل من المتغيـرات مـن خـالل         وبيان  " مشكالت مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني        

وحتـى  . استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها            
يتم تحديد درجة مشكالت مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني، من خالل متوسطات اسـتجابة               

  :أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية
  

  مدى متوسطها الحسابي  ةالدرج
   فأقل2.33  منخفضة

  3.67- 2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ؟هو تأثير الواقع التشريعي والقانوني على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  ما
نحرافـات المعياريـة     بحساب المتوسـطات الحـسابية واال      ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

عن تأثير الواقع التشريعي والقانوني      االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    
  . على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني
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واقع التشريعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير ال): 4.5(جدول 

  والقانوني على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 1.085 4.08  .أعمل في مؤسسة بناء على عقد قانوني بيني وبين المؤسسة  1
نونية عند بحثي عن عمل أفضل المؤسسات التي تعتمد على االتفاقيات القا  2

  .بينها وبين الموظف
  عالية 0.810 4.42

  عالية 0.706 4.54  .أهتم بقراءة تفاصيل العقد القانوني بيني وبين المؤسسة  3
عندما ال تتوفر لي فرصة للعمل في مؤسسة ضمن عقد قانوني أبحث عن   4

  . عمل دون عقد
  متوسطة 1.204 3.02

  عالية 0.961 3.88  . ل المرأةأتابع القوانين والتعديالت الخاصة بقانون عم  5
  عالية 0.899 4.26  . أشجع زميالتي ومعارفي على العمل ضمن إطار وعقد قانوني  6
عندي اضطالع على االتفاقيات والقوانين العالمية الخاصة بحقوق المرأة   7

  .وحقوق عملها
  متوسطة 1.088 3.60

  عالية 0.956 4.06  .ية والشرعيةعند حدوث أي إشكالية في العمل ألجأ إلى الطرق القانون  8
المؤسسات التي تعمل على التوظيف بشكل قانوني أكثر من المؤسسات التي   9

  . ال تعتمد على التوظيف القانوني ضمن عقد توظيف
  متوسطة 1.002 3.34

  عالية 0.799 3.88  .قانون عمل المرأة له تأثير كبير على المؤسسات العامة والخاصة  10
  عالية 0.996 4.22  . اإلمكان االلتزام بقانون العمل وأحرص على تطبيقهأحاول قدر  11
أعلم أن قانون العمل ال يشترط وجود عقد بين صاحب العمل والموظف،   12

  .وعندي رغبة في تغيير هذا القانون
  متوسطة 1.215 3.56

  متوسطة 1.245 3.20  . لدي عضوية انتساب في النقابة التي تخص عملي  13
  متوسطة 1.201 2.84  ".الوثيقة الفلسطينية لحقوق المرأة" لي أن اطلعت على سبق  14
  متوسطة 1.122 3.08  . أنتمي لمؤسسة مجتمع مدني تُعنى بقوانين التشغيل الخاصة بالمرأة  15

 عالية 0.47399 3.7320  الدرجة الكلية

  
فات المعيارية السـتجابات    يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرا         

أفراد عينة الدراسة على تأثير الواقع التشريعي والقانوني على مشاركة المرأة فـي سـوق العمـل                 
 وهـذا يـدل     ،)0.473(وانحراف معياري   ) 3.732 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    الفلسطيني أن 

في سوق العمـل الفلـسطيني      أن درجة تأثير الواقع التشريعي والقانوني على مشاركة المرأة          على  
  .جاءت بدرجة عالية
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فقرات بدرجة  ) 7(عالية، و   فقرات جاءت بدرجة    ) 8(أن  ) 4.5( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
علـى أعلـى    " أهتم بقراءة تفاصيل العقد القانوني بيني وبين المؤسسة          " وحصلت الفقرة    متوسطة،

عن عمل أفضل المؤسـسات التـي تعتمـد علـى           عند بحثي   " ، يليها فقرة    )4.54(متوسط حسابي   
سبق لـي    " بينما حصلت الفقرة     ،)4.42(بمتوسط حسابي   " ين الموظف   االتفاقيات القانونية بينها وب   

  ).2.84(على أقل متوسط حسابي "." الوثيقة الفلسطينية لحقوق المرأة"أن اطلعت على 
  

  : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ؟االقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينيهو تأثير الواقع  ما
 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

عن تأثير الواقع االقتـصادي علـى        االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    
  . طينيمشاركة المرأة في سوق العمل الفلس

  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير الواقع االقتصادي ): 5.5(جدول 

  :على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 1.031 3.72  .طبيعة فرص العمل ال تتالءم مع طموحاتي  1
مجاالت األعمال وطبيعتها في فلسطين تقلل من فرص دخولي إلى سوق   2

  .العمل
  عالية 0.931 3.90

  عالية 0.903 4.04  . أجد صعوبة كبيرة في بحثي عن عمل أو عن عمل آخر  3
تكاليف المعيشة تدفعني للعمل لساعات طويلة أو البحث عن عمل إضافي   4

  . آخر
  عالية 1.140 3.92

  عالية 1.016 3.78  . السياسة العامة للمؤسسات التشغيلية تُفضل الرجل على المرأة  5
  متوسطة 0.830 2.38  .يتوفر لي دخل جيد وال أبحث عن أي عمل  6
  متوسطة 1.118 2.88  . ال أبحث عن عمل بسبب تدني الراتب بحيث ال يلبي حاجياتي المادية  7
 متوسطة 1.129 3.54  . ه إلغاء التمييز بين الرجل والمرأةتطور باتجات ال ةالسوق الفلسطيني  8
 متوسطة 1.262 3.28  . أالحظ أن الراتب الذي يتقاضاه الرجل عن نفس المهنة أكبر مما تتقاضاه المرأة  9

 متوسطة 1.114 3.06  .ا وأجد صعوبة باالنخراط فيهه سوق ذكوريهالسوق الفلسطيني  10
وعدم شموليته على كثير من الموارد ومناطق حداثة االقتصاد الفلسطيني   11

 . إنتاج يقلل من فرصي بالعمل

  

  عالية 0.881 3.86
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 ترفض بطريقة التي)أصحاب قرار( عقليات ةيتحكم بالسوق الفلسطيني  12
  . ةضمنية مشاركة المرأة في السوق الفلسطيني

  متوسطة 1.196 3.28

 فتح مشاريع تعتمد توجه أصحاب رؤوس األموال في فلسطين يتجه نحو  13
  . على الرجال أكثر من اعتمادها على النساء

  متوسطة 1.182 3.48

  عالية 0.995 3.70  .دخول إلى سوق العملالقلة المؤسسات الخدماتية تقلل فرص النساء في   14
المشاريع التي تقوم بها سيدات أعمال ال تالقي نفس التعامل واإلقبال مقارنة   15

  . قوم بها الرجالمع المشاريع التي ي
  متوسطة 1.137 3.18

  متوسطة 1.199 3.50  . أعمل على تأسيس عمل حر، سواء لوحدي أو مع مجموعة سيدات  16
لدي العديد من الخطط واألفكار االقتصادية وال أجد أي طرف ممول وأي   17

  . جهة لديها الرغبة في العمل على تنفيذ هذه الخطط
  متوسطة 1.013 3.44

 متوسطة 0.54192 3.4671  كليةالدرجة ال

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
 أفراد عينة الدراسة على تأثير الواقع االقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني أن              

أن درجـة   وهذا يدل على    ) 0.541(اري  وانحراف معي ) 3.4671 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   
  .تأثير الواقع االقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  جاءت بدرجة متوسطة

فقـرات  ) 10(فقرات جاءت بدرجـة عاليـة، و        ) 7(أن  ) 5.5( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
علـى  " مل أو عن عمل آخر أجد صعوبة كبيرة في بحثي عن ع   "وحصلت الفقرة   . بدرجة متوسطة 

تكاليف المعيشة تدفعني للعمل لساعات طويلة أو البحث        " ، يليها فقرة    )4.04(أعلى متوسط حسابي    
يتوفر لي دخل جيـد وال       "بينما حصلت الفقرة    ). 3.92(بمتوسط حسابي   .  " عن عمل إضافي آخر   
  ).2.38(على أقل متوسط حسابي " أبحث عن أي عمل 

  
  : الثالثة بالسؤال  النتائج المتعلق

  ؟هو تأثير الواقع السياسي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  ما
 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

لـى  عن تأثير الواقـع الـسياسي ع       االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    
  . مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير ): 6.5(جدول 

  الواقع السياسي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

ثير واضح على دور السياسة العامة في فلسطين في زيادة فرص هناك تأ  1
  .المرأة التشغيلية

  عالية 0.903 4.04

وجود سلطة وطنية فلسطينية يزيد من مشاركة المرأة في مثل هذه   2
  ).مؤسسات السلطة(المؤسسات 

  عالية 1.018 3.94

  متوسطة 1.215 2.44  .انتمائي لحزب سياسي ساعدني كثيراً في الحصول على فرصة عمل  3
  متوسطة 1.008 3.38  .السياسة العامة في فلسطين تناهض التمييز ضد المرأة  4
كثرة األحزاب السياسية والفعاليات السياسية تشجع المرأة على الدخول   5

  . لسوق العمل الفلسطيني
  متوسطة 1.089 3.28

اهتمامي عدم انتمائي لحزب سياسي وعدم مشاركاتي في الفعاليات زاد من   6
  . بعملي

  متوسطة 1.090 3.42

تؤيدين مشاركة نسائية أوسع في العمل السياسي لزيادة االهتمام بوضع   7
  . المرأة السياسي واالقتصادي

  متوسطة 1.208 3.64

يوجد متابعة حكومية لوضع الموظفين والموظفات في المؤسسات الحكومية   8
  . وغير الحكومية

  متوسطة 1.074 2.90

لمؤسسات القانونية التي تهتم بشؤون المرأة كاٍف ولدي إطالع بها عدد ا  9
  . وبما تقوم به

  

  متوسطة 0.894 2.76

ع باستمرار النشرات التي تصدر عن الهيئات الدولية والقانونية تابُأ  10
  . والحكومية التي تهتم وتتابع قضايا المرأة وحقوقها

  متوسطة 0.934 3.16

  متوسطة 0.974 3.10  . القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المرأةلدي معلومات وافرة عن   11
  متوسطة 0.974 3.50  . سياسات الدول المانحة تتجه نحو تطوير مجاالت عمل المرأة  12
تعمل مؤسسات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومة لتعديل قانون   13

  .عمل المرأة وإقرار تشريعات جديدة
  متوسطة 0.945 3.38

من أهداف الحركات السياسية المساواة بين الرجل والمرأة في الميدان   14
  .  االقتصادي وترفض فكرة التمييز

  متوسطة 1.115 3.32

  متوسطة 0.968 3.04  . قدمت األحزاب السياسية دعماً مادياً إلنشاء مشاريع خاصة بالنساء  15
ادي ذات أبعاد مختلفة التنافس السياسي بين األحزاب يؤدي إلى تنافس اقتص  16

  . تشمل الرجل والمرأة
  متوسطة 0.993 3.44

 متوسطة 0.49677 3.2963  الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
 لعمل الفلـسطيني أن   أفراد عينة الدراسة على تأثير الواقع السياسي على مشاركة المرأة في سوق ا            

أن درجـة    وهذا يدل على     ،)0.496(وانحراف معياري   ) 3.296 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   
  .تأثير الواقع السياسي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني جاءت بدرجة متوسطة

فقـرة بدرجـة    ) 14( بدرجة عاليـة، و      اأن فقرتين جاءت  ) 6.5( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
هناك تأثير واضح على دور السياسة العامة في فلـسطين فـي زيـادة               "وحصلت الفقرة   . متوسطة

وجـود سـلطة وطنيـة      " ، يليها فقرة    )4.04(على أعلى متوسط حسابي     . " فرص المرأة التشغيلية  
بمتوسـط حـسابي    )." مؤسسات السلطة (فلسطينية يزيد من مشاركة المرأة في مثل هذه المؤسسات          

" انتمائي لحزب سياسي ساعدني كثيراً في الحصول على فرصة عمل         "بينما حصلت الفقرة    ). 3.94(
  ).2.44(على أقل متوسط حسابي 

  
  : رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

  ؟هو تأثير الواقع الثقافي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني ما
ب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          بحسا ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

 علـى   الثقـافي عن تـأثير الواقـع       االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    
  . مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

  

ير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأث): 7.5(جدول 

  الواقع الثقافي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 1.113 4.16  . ُأفضل العمل حسب الدرجة العلمية التي حصلت عليها  1
أحاول الحصول على معلومات عن سوق العمل الفلسطيني بمختلف   2

  .  النشرات االقتصادية المتنوعةالوسائل، واتباع
  متوسطة 1.067 3.62

حصلتُ على وظيفتي الحالية من خالل مشاركاتي في مجاالت ثقافية كثيرة   3
  . ومتنوعة

 متوسطة 1.106 2.96

 متوسطة 1.078 2.98  . أتشارك أنا والعديد من النساء في حوارات اقتصادية مختلفة  4
ة وأحاول االستفادة منها على الصعيد تهمني النشرة االقتصادية اليومي  5

  . العملي
 متوسطة 0.995 3.48

  . أستفيد من وجهات النظر المختلفة عند النساء في تطوير مجال عملي  6
  

  عالية 0.948 3.72
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  عالية 1.096 3.68  . أحاول المشاركة قدر اإلمكان بالنشاطات الثقافية التي تهتم بقضايا المرأة  7
  عالية 1.003 4.12  .  تمنعني من العملثقافة أسرتي ال   8
  عالية 0.990 4.20  .  من قبل األهل عند مشاركتي بأي نشاط ثقافياًأالقي تشجيع  9

  متوسطة 1.015 3.52  . تنتشر النشاطات الثقافية بشكل طبيعي ومتعدد في المجتمع الذي أعيش فيه  10
  عالية 0.839 3.90  . مالً لواجبها المهنيمشاركة المرأة في النشاطات الثقافية يعتبر دوراً مك  11
النشاطات الثقافية المتنوعة التي تقدمها مختلف الجهات تعمل على زيادة   12

  . الوعي المهني لدى المرأة
  عالية 0.903 3.96

  متوسطة 1.195 3.60  . من مميزات المجتمع الفلسطيني أنه مجتمع ذكوري  13
 متوسطة 1.086 2.62  . ل من فرصي في العملوجودي في عائلة ممتدة وكبيرة يقل  14
 متوسطة 1.093 3.50  . يقوم اإلعالم الفلسطيني بدور فعال في زيادة وعي المرأة االقتصادي  15
  عالية 0.931 3.70  .جود نساء في نفس المهنةوزمالئي في العمل يتقبلون ويشجعون   16
  عالية 1.153 3.76  . لم أتعرض لموقف سلبي في العمل بسبب كوني امرأة  17

 متوسطة 0.51133 3.6165  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
 أفراد عينة الدراسة على تأثير الواقع الثقافي على مشاركة المرأة في سوق العمـل الفلـسطيني أن                

أن درجـة    وهذا يدل على     ،)0.511(وانحراف معياري   ) 3.616 (كليةللدرجة ال المتوسط الحسابي   
  .تأثير الواقع الثقافي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  جاءت بدرجة متوسطة

 
فقرات بدرجـة   ) 8(فقرات جاءت بدرجة عالية، و    ) 9(أن  ) 7.5( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     

على أعلى  " تشجيع من قبل األهل عند مشاركتي بأي نشاط ثقافي          أالقي  " وحصلت الفقرة   . متوسطة
" ُأفضل العمل حسب الدرجة العلمية التـي حـصلت عليهـا            " ، يليها فقرة    )4.20(متوسط حسابي   
وجودي في عائلة ممتدة وكبيرة يقلل من فرصي في          "بينما حصلت الفقرة    ). 4.16(بمتوسط حسابي   

  ).2.62(على أقل متوسط حسابي " العمل 
  

  : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ؟هو تأثير الواقع االجتماعي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  ما
 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

 تأثير الواقع االجتمـاعي علـى     عن   االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    
  . مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير ): 8.5(جدول 

  :الواقع االجتماعي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

 الدرجة

  متوسطة 1.045 3.64  .يسود المجتمع الذي أعيش فيه رضا عام عن عمل المرأة  1
  عالية 0.606 4.40  .  من قبل أسرتي على مواصلة عملياً ودعماًأالقي تشجيع  2
  عالية 0.909 3.90  . ال يتقبل األهل أن أعمل لساعات متأخرة  3
  عالية 0.881 4.14   بالنسبة لموضوع عمل المرأةهناك تقارب في اآلراء بيني وبين أسرتي  4
 متوسطة 1.182 2.54  . ُأقابل بالتعنيف والشدة عندما أقصر بواجباتي األسرية والمنزلية  5
األقارب والمحيطين (أسمع وأالحظ نفس العبارات السلبية من ِقبل الكثيرين   6

  . المتعلقة بخروج المرأة إلى العمل) بي
 متوسطة 1.143 2.60

  منخفضة 1.113 2.16  . تركت العمل بسبب زيادة األعباء المنزلية وضغط األهل  7
قمت بترك عملي لعدم مقدرتي الجسدية على العمل المهني والقيام بالواجبات   8

  . المنزلية واألسرية
  منخفضة 1.131 2.16

 متوسطة 1.118 2.34  . عند ازدياد عدد أوالدي يصبح من غير الالئق أن أستمر بعملي  9
 متوسطة 1.054 2.46  . عندما تزوجت تركت عملي طوعاً دون أن أتعرض ألي ضغط  10
  منخفضة 1.107 2.00  . لم أتزوج بسبب التزامي بساعات عملي الطويلة  11
 متوسطة 1.182 3.50  . االستقرار أنا وأسرتيعلىعملي ساعدني كثيراً   12
 عالية 0.895 4.12  .  ومجتمعيمؤهلي العلمي يمنحني مكانة أفضل في أسرتي  13
يتحمل زوجي وأقاربي جزءاً من األعمال المنزلية الخاصة بي أثناء عملي   14

  . وال أجد أي معارضة
 متوسطة 1.171 3.34

يسود رأي عام في مجتمعي بأن تتمتع المرأة بجميع حقوقها ويرفض التمييز   15
  . بينها وبين الرجل

 متوسطة 1.165 3.52

 متوسطة 0.32147 3.1213  يةالدرجة الكل

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
 أفراد عينة الدراسة على تأثير الواقع االجتماعي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني أن              

أن درجـة    وهذا يدل على     ،)0.321 (وانحراف معياري ) 3.121 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   
  .تأثير الواقع االجتماعي على مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني  جاءت بدرجة متوسطة

فقرات بدرجة  ) 8(فقرات جاءت بدرجة عالية، و      ) 4(أن  ) 8.5( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
تشجيع ودعم من قبل أسرتي على      أالقي   "وحصلت الفقرة   . فقرات بدرجة منخفضة  ) 3(متوسطة، و 

هناك تقارب في اآلراء بيني وبين      " ، يليها فقرة    )4.40(على أعلى متوسط حسابي     " مواصلة عملي   
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لم أتـزوج   " بينما حصلت الفقرة    ). 4.14(بمتوسط حسابي   " أسرتي بالنسبة لموضوع عمل المرأة      
  ).2.00(على أقل متوسط حسابي "  بسبب التزامي بساعات عملي الطويلة

 
  :فرضيات الدراسةنتائج : المطلب الثاني

  
تحسين وضع المرأة االجتماعي يعتبر حافزاً لدخولها إلى مجال سوق العمل : الفرضية األولى

 .الفلسطيني

تبين من خالل النتائج اإلحصائية أن تحسين وضع المرأة االجتماعي يزيد من فرص دخولها إلى 
ب الفقرات التي تدل على أن الوضع االجتماعي يساعد على سوق العمل الفلسطيني، فقد جاءت أغل

 اًأالقي تشجيع(دخول المرأة الفلسطينية إلى سوق العمل، إما عالية أو متوسطة، فقد جاءت الفقرة 
هناك تقارب في اآلراء بيني وبين أسرتي (، وفقرة ) من قبل أسرتي على مواصلة عملياًودعم

) مؤهلي العلمي يمنحني مكانة أفضل في أسرتي ومجتمعي(ة ، وفقر)بالنسبة لموضوع عمل المرأة
على درجة عالية، وباقي الفقرات جاءت بدرجة متوسطة، وهي معظمها فقرات تدل على إيجابية 

تركت العمل بسبب زيادة األعباء (تعاطي المجتمع الفلسطيني مع عمل المرأة، وحتى الفقرتين 
 .جاءتا بدرجة منخفضة) لتزامي بساعات عملي الطويلةلم أتزوج بسبب ا(، )المنزلية وضغط األهل

   
 .وجود المرأة في النشاط السياسي يحسن من قدرتها على دخول سوق العمل: الفرضية الثانية

اً  للمرأة، أو بشكل عام، يساعد كثيرتبين كذلك من خالل النتائج اإلحصائية أن النشاط السياسي سواء
هناك تأثير واضح على دور السياسة العامة (قد جاءت الفقرتان في دخول المرأة إلى سوق العمل، ف

وجود سلطة وطنية فلسطينية يزيد من مشاركة (، )في فلسطين في زيادة فرص المرأة التشغيلية
بدرجة عالية، وباقي الفقرات التي تتحدث عن ) مؤسسات السلطة(المرأة في مثل هذه المؤسسات 

العامة في فلسطين تناهض التمييز بين الجنسين، والمشاركات االنتماء الحزبي، وعن أن السياسة 
السياسية، وكثرة األحزاب السياسية، والفقرة المتعلقة بعدد المؤسسات القانونية التي تهتم بشؤون 

  .المرأة، جاءت جميعها بدرجة متوسطة
عدم عدم انتمائي لحزب سياسي و( تبين كذلك أن عينة الدراسة أجابت على فقرة وبالمقابل

 جاءت بدرجة متوسطة، أي تأثير االنتماء الحزبي )مشاركاتي في الفعاليات زاد من اهتمامي بعملي
  .يؤثر بدرجة متوسطة
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 .ةزيادة نسبة المتعلمات يساعد على دخول المرأة إلى السوق الفلسطيني: الفرضية الثالثة

 في دخول سوق العمل تبين أن التعليم عند النساء يؤدي بشكل واضح إلى مساعدتهن كثيراً
لمية، وأنه الفلسطيني، فقد أجابت نسبة عالية من عينة الدراسة أنهن يفضلن العمل حسب الدرجة الع

 كما تبين من –، خاصة أن النساء المتعلمات زادت فرصهااً  مرتفع وثقافتهااألسرةكلما كان تعليم 
قة بعمل المرأة، وأكثر مشاركة في  هن أكثر متابعة للقوانين والنشرات المتعل–نتائج الدراسة 

المتنوعة التي تقدمها مختلف الجهات تعمل على زيادة الوعي النشاطات الثقافية، والنشاطات الثقافية 
وتبين أيضاً أنه كلما زاد تعليم المرأة أصبحت أكثر قدرة على تبادل  الفلسطينية، المهني لدى المرأة

ألمور المتعلقة بتعليم المرأة تؤدي إلى تحسين فرصها وجهات النظر مع نساء أخريات، فكل هذه ا
 .في دخول سوق العمل الفلسطيني

 
  . يساعد على دخول المرأة للسوقمحددةوجود تشريعات : الفرضية الرابعة

لإلجابة على هذه الفرضية نستخلص من خالل نتائج االستبانة، أن التشريعات المحددة بشأن عمل 
أعمل في مؤسسة بناء على عقد قانوني بيني (خول سوق العمل، فالفقرات المرأة تساعد كثيراً على د

عند بحثي عن عمل أفضل المؤسسات التي تعتمد على االتفاقيات القانونية بينها (، و)وبين المؤسسة
أشجع زميالتي (، و)أتابع القوانين والتعديالت الخاصة بقانون عمل المرأة(، و)وبين الموظف

عند حدوث أي إشكالية في العمل ألجأ إلى (، و)من إطار وعقد قانونيومعارفي على العمل ض
، )قانون عمل المرأة له تأثير كبير على المؤسسات العامة والخاصة(، و)الطرق القانونية والشرعية

فالقانون والتشريع يمثالن عند المرأة الفلسطينية الحامي والراعي جميعها جاءت بدرجة عالية، 
الوثيقة " أما الفقرات األخرى المتعلقة باالطالع على قانون العمل، واالطالع لحقوقهن في العمل،

، وشروط قانون العمل الفلسطيني جاءت بدرجة متوسطة، ولم تحصل أي "الفلسطينية لحقوق المرأة
فقرة على درجة منخفضة، وهذا مؤشر على أن النساء الفلسطينيات لديهن اطالع ملحوظ وبنسبة 

  .ين المتعلقة بعملهنجيدة على القوان
  

  أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة: المطلب الثالث

  :أوجه االتفاق: أوالً

، )2007(، و ريان )2008(و سوتنك ) 2008(عيد : نتائج الدراسة مع كل من دراسة كل مناتفق 
 عدم من حيث) 2000(، و السعد والحوراني 2003، والشيخ )2007(ومركز دراسات التنمية 

توافر عدد كاف من المؤسسات اإلنتاجية التي تساعد المرأة على دخول سوق العمل، ومن حيث 
السياسة العامة في فلسطين ووجود مؤسسات حكومية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لها تأثير 

عملن واضح على زيادة فرص العمل بالنسبة للنساء، ومن حيث إن الكثير من النساء الفلسطينيات ي
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في مجاالت عمل ال تتناسب وطموحاتهن، ومن حيث االهتمام الملحوظ من قبل النساء العامالت 
بقوانين العمل، ومن حيث تقبل المجتمع الذي تعيش فيه المرأة طبيعة عملها، ومن إجماع األهل 

ة أفضل على عدم عمل المرأة لساعات متأخرة ليالً، ومن حيث أن المؤهل العلمي يمنح المرأة مكان
  . في أسرتها ومجتمعها

  
  : أوجه االختالف: ثانياً

، قد )2002(وعلي ) 2007(، وجمعة )2007(، والنمورة )2010(الكفري : والدراسات التالية
اختلفت نتائجها مع نتائج هذه الدراسة من حيث سوق العمل ال تستوعب كافة المؤهلين للعمل الذين 

ير من النساء العامالت العمل ضمن مؤسسة تحت إطار هم في سن العمل، ومن حيث تفضيل الكث
، ومن حيث  للعمل لساعات طويلة الكثير من النساءتكاليف المعيشة تدفعأن عقد قانوني، ومن حيث 

، ومن حيث إن نسبة دخول إلى سوق العملالقلة المؤسسات الخدماتية تقلل فرص النساء في 
تصادية، أو يعملن على تأسيس عمل حر مع مجموعة متوسطة من النساء يمتلكن خططاً وأفكاراً اق

نساء، وأن العمل ضمن إطار سياسي أو بناء على انتماء حزبي، والتنافس الحزبي، يؤثر بدرجة 
متوسطة على فرص العمل الخاصة بالنساء، كذلك من حيث تفضيل النساء العمل حسب الدرجة 

  . لدى المرأة بالنشرات االقتصاديةالعلمية التي حصلن عليها، وأنه ال يوجد اهتمام كاف 
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  : نتائج الدراسة: الرابعالمبحث 
  

بعد اإلطالع على إجابات المقابالت وعلى نتائج التحليل اإلحصائي، فإن الباحثة قد توصلت إلى 
  :النتائج التالية

ن والنساء يأتي لذين هم في سن العمل، ال تستوعب كافة المؤهلين للعمل اةسوق العمل الفلسطيني •
في المرتبة الثانية من حيث التفضيل في العمل، مما ينتج عنه نسبة عالية من البطالة بين 

  .النساء
 .عدم توافر عدد كاف من المؤسسات اإلنتاجية التي تساعد المرأة على دخول سوق العمل •

يد الحد هناك ثغرات في قانون العمل الفلسطيني اتضحت من خالل المقابالت، وهي عدم تحد •
 .جود قانون التقاعد وعدم وجود مكافأة نهاية الخدمةواألدنى لألجور، كذلك عدم 

 .تفضل الكثير من النساء العامالت العمل ضمن مؤسسة تحت إطار عقد قانوني •

هناك اهتمام ملحوظ من قبل النساء العامالت بقوانين العمل، ولديهن ميول لإلطالع على  •
 .رأةالقوانين الخاصة بتشغيل الم

الكثير من النساء الفلسطينيات يعملن في مجاالت عمل ال تتناسب وطموحاتهن، مما يدل على  •
عدم وجود فرص عمل تتماشى وطبيعة تخصصاتهن، كذلك يدل على عدم تنوع الفرص 

 .التشغيلية المتاحة أمام النساء

أو البحث عن عمل  للعمل لساعات طويلة  الكثير من النساءتكاليف المعيشة تدفعتبين كذلك أن  •
 .إضافي آخر

اعتبرت الكثير من النساء أن االقتصاد الفلسطيني ال يزال حديثاً، وأن قلة الموارد، وقلة مناطق  •
 .اإلنتاج تقلل من فرص النساء إليجاد عمل

 .دخول إلى سوق العملالقلة المؤسسات الخدماتية تقلل فرص النساء في تبين أيضاً أن  •

الفلسطينيات يمتلكن خططاً وأفكاراً اقتصادية، أو يعملن على تأسيس نسبة متوسطة من النساء  •
 .عمل حر مع مجموعة نساء

السياسة العامة في فلسطين، كذلك وجود مؤسسات حكومية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لها  •
 .تأثير واضح على زيادة فرص العمل بالنسبة للنساء

ماء حزبي، والتنافس الحزبي، كل هذه األمور تؤثر العمل ضمن إطار سياسي أو بناء على انت •
 .بدرجة متوسطة على فرص العمل الخاصة بالنساء

 .مية التي حصلن عليهالتفضل الغالبية من النساء الفلسطينيات العمل حسب الدرجة الع •

والنقاشات سطينية بالنشرات االقتصادية، أوالحوارات أال يوجد اهتمام كاف لدى المرأة الفل •
 .صادية التي تدور بينهناالقت
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 .نسبة كبيرة من النساء العامالت يشاركن بالنشاطات الثقافية التي تهتم بقضايا المرأة •

ال يعمل األهل على التقليل من مشاركة المرأة بالنشاطات الثقافية التي تزيد من وعيها  •
 .االقتصادي

 .يتقبل المجتمع الذي تعيش فيه المرأة طبيعة عملها •
 . من النساء العامالت الدعم والتشجيع من قبل األهل على مواصلة عملهنتالقي الكثير •
 .يوجد إجماع عام عند األهل على عدم عمل المرأة لساعات متأخرة ليالً •
قلة من النساء الفلسطينيات يتركن عملهن بسبب األعباء المنزلية أو بسبب ضغوطات من  •

 .األهل
 .بب عدم قدرتها الجسدية على متابعة العملقلة من النساء الفلسطينيات يتركن عملهن بس •
 . النتائج أن المؤهل العلمي يمنح المرأة مكانة أفضل في أسرتها ومجتمعهاتبين كذلك من خالل •
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  : التوصيات: الخامسالمبحث 
  : بعد االطالع على نتائج الدراسة، فإن الباحثة توصي بما يلي

 : البعد التشريعي •

د لجان قانونية وتشريعية تدرس قانون العمل الخاص بالنساء، والعمل على سد ضرورة وجو )1
  .الثغرات من حيث سن التقاعد، ومن حيث مكافأة نهاية الخدمة

 للمرأة العاملة، ومحاسبة أية تخصيص لجان مراقبة مهمتها القيام بمتابعة األوضاع القانونية )2
 .جهة تخالف هذه القوانين ومراقبتها

 .إلغاء التمييز من حيث األجور، وسن قانون بهذا الشأنالعمل على  )3

نونية التي تعمل على تطوير قانون العمل الخاص بالسيدات و تعزيز مكانة المرأة في اللجان القا )4
 .تحديثه

  
  : االقتصاديالبعد  •

، مثل الحرف اليدوية، وتكون داعمة العمل على إنشاء مؤسسات إنتاجية ألعمال تقوم بها النساء )1
  .تصاد الفلسطينيلالق

اولة تأسيس االهتمام بنوعية التخصصات األكاديمية التي لدى النساء الفلسطينيات، ومح )2
 .مؤسسات أكاديمية أو مهنية تعمل على توظيف النساء لزيادة الفرص االقتصادية لديهن

اء  بنالقيام بدراسة حول أكثر المهن إقباالً لدى النساء الفلسطينيات، والعمل على التوافق بين )3
 .مؤسسات جديدة لهذه المهن، وبين تطوير االقتصاد الفلسطيني

 .دعم المشاريع الصغيرة التي من الممكن أن تقوم بها مجموعة صغيرة من النساء الفلسطينيات )4

متابعة للمؤسسات االقتصادية الكبيرة، بحيث يكون هناك توافق بين تخصيص أكبر قدر ممكن  )5
 .أة، وإذا اقتضت الحاجة أن يكون العمل ليالً مخصصاً للرجالمن ساعات العمل في النهار للمر

 .للمرأة) هقانونية واقتصادي(زيادة االهتمام بالمؤسسات األهلية التي تقدم خدمات استشارية  )6

 وذلك للعمل على زيادة فاعلية هذه المؤسسات في ؛يةالعمل على تقييم المؤسسات الخدمات )7
 .ل أكبر قدر ممكن من النساء الفلسطينيات وبالتالي تشغي،االقتصاد الفلسطيني

تفعيل عمل لجنة األجور وإلزامها بتطبيق نصوص قانون العمل لتحديد الحد األدني لألجور، مع  )8
مراعاة معدالت غالء المعيشة واألعباء االجتماعية لألسرة، لتشجيع النساء على دخول سوق 

 .جور عن العمل ذي القيمة المتساويةالعمل، وبما يكفل التمييز ضد النساء العامالت في األ

توفير فرص عمل للنساء في مجاالت عمل ال يطرقن أبوابها عادة، من خالل تدريبهن وتطوير  )9
مهاراتهن، وبالتالي خلق روح التنافسية بينهن وبين الرجال في سوق العمل، وذلك من خالل 

 .   وزارة العملمراجعة شاملة لبرامج التوجيه والتدريب المهني التي تديرها 
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  :البعد االجتماعي •

  .نشر التوعية الثقافية بين األوساط المجتمعية بضرورة عمل المرأة وأهميته بالنسبة للمجتمع )1
ن على م البيئة المحيطة بالمرأة، وقادروبتشجيع النساء على العمل، فاألهل هتحفيز دور األهل  )2

 .توجيه المرأة للعمل المناسب في المكان المناسب

تعمل على توجيه ام باستطالعات للرأي في مجتمعات مختلفة لتبني سياسة اجتماعية القي )3
 .المجتمعات بشكل صحيح نحو عمل المرأة

 .دراسة المؤثرات السلبية االجتماعية التي تحد من المشاركة االقتصادية للمرأة )4

اسة أية تخصيص لجان اجتماعية عملها متابعة القضايا االجتماعية التي تخص المرأة، ودر )5
 .مؤثرات سلبية مستجدة تقلل من فرص المرأة االقتصادية

 أو عن القيام باألعمال المنزلية ،بث التوعية المجتمعية بأن عمل المرأة ال يقل أهمية عن الزواج )6
 .وتبعاتها، وأن العمل ضرورة اجتماعية واقتصادية للمرأة والمجتمع

والثقافية، ومحاولة دمج هذه التطورات من لعلمية القيام بخطط مستقبلية تواكب التطورات ا )7
 .ناحية فكرية في المجتمع الفلسطيني

  
  : توصيات عامة •

محاولة التقليل من تأثير سياسة االحتالل اإلسرائيلي على فرص عمل النساء، من خالل توفير  )1
  .مناطق عمل قريبة، أو من خالل إصدار تصاريح وتسهيالت عمل خاصة بهن

 . لية للمؤسسات التي تعتمد في عملها على أيدي عاملة من النساءزيادة اإلعفاءات الما )2

وتقييم الوضع وجدولة أجورهن، وجدولة مهنهن، ، القيام بإحصائيات خاصة بالنساء العامالت )3
 .األسري واالجتماعي لهن، ومن ثم النظر في الراتب الذي تتقاضاه المرأة

ث المعطيات على أرض الواقع، ومن حيث فكار االقتصادية من حيدمج أكبر قدر ممكن من األ )4
 . النتائج اإليجابية التي تحققها المرأة العاملة في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

طرح مساقات مخصصة تتناول موضوع عمل المرأة من النواحي القانونية واالجتماعية  )5
 . فقطوليس ضمن دروس ومواد فرعية واالقتصادية بشكل منفرد، 

 ).العمل كحق للجميع(لتوعية، من خالل مفهوم رفع مستوى ا )6

توعية الرجال كما النساء بضرورة مشاركة النساء في األعمال المنزلية، وعدم االعتماد الكامل  )7
 . عليهن، لخلق ثقافة التعاون في أداء الواجبات المنزلية
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  : المصادر والمراجع

  
التمكين االقتصادي "دراسة بحثية  ):2010(أصالة، الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  )1

  .، فلسطين" فلسطين–للمرأة في الضفة الغربية 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في ): 2006(البحيصي، عصام  )2

، )14(، دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد منظمات األعمال
  .)1(عدد 

مفهوم الدور السياسي الرسمي وغير الرسمي، وضعية المرأة ): 2003(إصالح، جاد،  )3

، المجلد األول، منشورات المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار دراسات وتقارير –الفلسطينية 
  .، فلسطين"مفتاح"مي والديمقراطية العال

املة في فلسطين بين المرأة الع): 2002(الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة  )4

   . فلسطين–، القدس نصوص قانون العمل الفلسطيني والواقع
الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال  ):2003 (الحولي، ماهر حامد، ومزيد، مراد مطر )5

  . فلسطين–، غزة الصحي
، إعداد وحدة المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني): 2003(سالم مصطفى،  ،الخليلي )6

  .وزارة العمل الفلسطينية، فلسطين ،النوع االجتماعي
، مركز الديمقراطية النوع االجتماعي في سوق العمل والنقابات ):2007 (الدليل التثقيفي )7

 .  وحقوق العاملين في فلسطين، فلسطين

حقوق المرأة الفلسطينية المدنية والسياسية بين اإلسالم ): 2007(ريان، مسعود عبد الحفيظ  )8

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدساقيات الدوليةواالتف
قانون العمل وواقع المرأة في سوق العمل  ):2005 (شاكر، خليل، و عدوان، يوسف )9

  . ، منشورات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، فلسطينالفلسطينية
 في سوق الفلسطينية أةالمر مشاركة تحديات ):2008 (الصالح جواد، والصالح، لؤي، شبانه )10

 إلى مقدمة العمل سوق في المرأة مشاركة حول ونوعية كمية دراسة -  المطلوبة والتدخالت العمل

  . حزيران، فلسطين،  والتوثيق للدراسات المرأة مركز
  .لألبحاث والتوثيق، فلسطين، مركز المرأة النساء والعمل ):2007 (شقحة، سوسن )11
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االنتفاضة وانعكاساتها على وضعية المرأة  :)2002 (صابر، شكري عبد المجيد )12

 دراسة ميدانية على عينة ممثلة لألداء المهني بغزة، دراسات وتقارير حول – الفلسطينية
  .  فلسطين–، المطبعة العربية 2وضعية المرأة الفلسطينية، المجلد 

، راطيالمرأة الفلسطينية ودورها في المسار الوطني والديمق ):2010(الصوراني، غازي  )13
  .وزارة العمل الفلسطينية، فلسطين ،إعداد وحدة النوع االجتماعي

 مركز شؤون  ورقة بحيثة،،التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر): 2005(صيام، آمال،  )14
  .  فلسطين–المرأة، غزة 

، مركز رام اهللا لدراسات قراءة نقدية في مشاركة المرأة السياسية): 2003(عثمان، زياد،  )15
   . فلسطين–اإلنسان، رام اهللا حقوق 

 .صيد الفوائد مقال الكتروني في موقع ،المسلمةعمل المرأة  ):2009(، محمد علي الباري )16
  htm.049/female/net.saaid.www://http : على الرابط

خطة عمل لجنة التنسيق  ):IMCAW() 2004(لجنة التسنيق الحكومية للنهوض بالمرأة  )17

الحكومية للنهوض بالمرأة خالل انتفاضة األقصى المباركة لدعم النساء المتضررات من 

، مكتبة الجهاز المركزي لإلحصاء "ملخص تنفيذي "سياسات القمع والحصار اإلسرائيلي
  .الفلسطيني

القتصادي المراقب ا ):2010 (ماس، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )18

  . ، فلسطين2010 ، آذار19عدد ، واالجتماعي
دراسة تقييم األثر  ):2009 ( اليونسكو–مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق  )19

   . فلسطين–، البيرة االقتصادي واالجتماعي للقروض المتناهية الصغر على المرأة الفلسطينية
دراسات  ):2003 (" مفتاح- طني والعالمي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار الو"مفتاح،  )20

، المجلد األول، حقوق الطبع والنشر محفوظة وتقارير حول وضعية المرأة الفلسطينية
  . 2003، القدس، فلسطين، "مفتاح"لـ

 ، مؤسسة الريان،المحاماة في ضوء الشريعة االسالمية ):2001 (اليوسفاليوسف،  )21
 . لبنان،بيروت

 ..1اب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم  كت):2000 (لفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ا )22

 .2وي رقم  كتاب فلسطين اإلحصائي السن):2001 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )23

 .سطين اإلحصائي السنوي رقم كتاب فل):2002 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )24
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 .4اإلحصائي السنوي رقم اب فلسطين كت ):2003 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )25

 .5 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم ):2004(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )26

 .6 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم )2005 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )27

 .7 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم )2006 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )28

 .8اب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم  كت:)2007 (لمركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز ا )29

 .9 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم ):2008 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )30

 .10ب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم  كتا):2009 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )31

 .11 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم )2010 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )32

 . كتاب مسح القوى العاملة):2009 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )33
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  انةاالستب) 1(ملحق رقم 

  االستبيان

  
  
  

مشكالت مشاركة المرأة في سوق العمل (أنا طالبة في جامعة القدس أقوم بعمل دراسة حول 

من حيث مدى تأثير الواقع التشريعي واالقتصادي والسياسي والثقافي واالجتماعي على ) الفلسطيني
 من حضراتكن تعبئة المرأة، وكيف يمكن أن تتم معالجة هذه المشكالت بناء على آرائكن، لذا نرجو

وسيتم التعامل مع هذه المعلومات بشكل مهني وسري، . هذه االستمارة بشكل عملي وموضوعي
  .علماً بأن هذه المعلومات التي تم سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط،

  
  

لموضوع االستبانة حسن تعاونكن معنا وتفهمكنشاكرين لكن .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علمي ريم ال: الباحثة
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  .المرأة وحقوق عملها
          

            .ة في العمل ألجأ إلى الطرق القانونية والشرعيةعند حدوث أي إشكالي  8
المؤسسات التي تعمل على التوظيف بشكل قانوني أكثر من المؤسسات   9

  . التي ال تعتمد على التوظيف القانوني ضمن عقد توظيف
          

            .قانون عمل المرأة له تأثير كبير على المؤسسات العامة والخاصة  10
            .مكان االلتزام بقانون العمل وأحرص على تطبيقهأحاول قدر اإل  11
أعلم أن قانون العمل ال يشترط وجود عقد بين صاحب العمل   12

  .والموظف، وعندي رغبة في تغيير هذا القانون
          

            . لدي عضوية انتساب في النقابة التي تخص عملي  13
            ". المرأةالوثيقة الفلسطينية لحقوق"سبق لي أن اطلعت على   14
            . أنتمي لمؤسسة مجتمع مدني تُعنى بقوانين التشغيل الخاصة بالمرأة  15

  البعد االقتصادي: ثانياً
            .طبيعة فرص العمل ال تتالءم مع طموحاتي  16
مجاالت األعمال وطبيعتها في فلسطين تقلل من فرص دخولي إلى   17

  .سوق العمل
          

            . ي بحثي عن عمل أو عن عمل آخرأجد صعوبة كبيرة ف  18
تكاليف المعيشة تدفعني للعمل لساعات طويلة أو البحث عن عمل   19

  . إضافي آخر
          

  . السياسة العامة للمؤسسات التشغيلية تُفضل الرجل على المرأة  20
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موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير  محايد  موافق

 موافق

غير موافق 

  بشدة
            . دخل جيد وال أبحث عن أي عمليتوفر لي  21
            . ال أبحث عن عمل بسبب تدني الراتب بحيث ال يلبي حاجياتي المادية  22
            . تطور باتجاه إلغاء التمييز بين الرجل والمرأةة ال تالسوق الفلسطيني  23
أالحظ أن الراتب الذي يتقاضاه الرجل عن نفس المهنة أكبر مما   24

  . أةتتقاضاه المر
          

            .ا وأجد صعوبة باالنخراط فيهه سوق ذكوريةالسوق الفلسطيني  25
حداثة االقتصاد الفلسطيني وعدم شموليته على كثير من الموارد   26

  . ومناطق إنتاج يقلل من فرصي بالعمل
          

 ترفض بطريقة التي)أصحاب قرار( عقليات ةيتحكم بالسوق الفلسطيني  27
  . ةرأة في السوق الفلسطينيضمنية مشاركة الم

          

توجه أصحاب رؤوس األموال في فلسطين يتجه نحو فتح مشاريع   28
  . تعتمد على الرجال أكثر من اعتمادها على النساء

          

            .قلة المؤسسات الخدماتية تقلل فرص النساء في دخول إلى سوق العمل  29
قي نفس التعامل واإلقبال المشاريع التي تقوم بها سيدات أعمال ال تال  30

  . مقارنة مع المشاريع التي يقوم بها الرجال
          

            . وحدي أو مع مجموعة سيداتأعمل على تأسيس عمل حر، سواء   31
لدي العديد من الخطط واألفكار االقتصادية وال أجد أي طرف ممول   32

  . وأي جهة لديها الرغبة في العمل على تنفيذ هذه الخطط
          

  البعد السياسي:ثالثا
هناك تأثير واضح على دور السياسة العامة في فلسطين في زيادة فرص   33

  .المرأة التشغيلية
          

وجود سلطة وطنية فلسطينية يزيد من مشاركة المرأة في مثل هذه المؤسسات   34
  ).مؤسسات السلطة(

          

            .صة عملانتمائي لحزب سياسي ساعدني كثيراً في الحصول على فر  35
            .السياسة العامة في فلسطين تناهض التمييز ضد المرأة  36
كثرة األحزاب السياسية والفعاليات السياسية تشجع المرأة على الدخول لسوق   37

  . العمل الفلسطيني
          

عدم انتمائي لحزب سياسي وعدم مشاركاتي في الفعاليات زاد من اهتمامي   38
  . بعملي

          

ؤيدين مشاركة نسائية أوسع في العمل السياسي لزيادة االهتمام بوضع المرأة ت  39
  . السياسي واالقتصادي

          

يوجد متابعة حكومية لوضع الموظفين والموظفات في المؤسسات الحكومية   40
  . وغير الحكومية
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موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير  محايد  موافق

 موافق

غير موافق 

  بشدة
لمؤسسات القانونية التي تهتم بشؤون المرأة كاٍف ولدي إطالع بها عدد ا  41

  . وبما تقوم به
          

ع باستمرار النشرات التي تصدر عن الهيئات الدولية والقانونية باتُأ  42
  . والحكومية التي تهتم وتتابع قضايا المرأة وحقوقها

          

            . بعمل المرأةلدي معلومات وافرة عن القوانين والتشريعات الخاصة   43
            . سياسات الدول المانحة تتجه نحو تطوير مجاالت عمل المرأة  44
تعمل مؤسسات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومة لتعديل   45

  .قانون عمل المرأة وإقرار تشريعات جديدة
          

ان من أهداف الحركات السياسية المساواة بين الرجل والمرأة في الميد  46
  .  االقتصادي وترفض فكرة التمييز

          

            . قدمت األحزاب السياسية دعماً مادياً إلنشاء مشاريع خاصة بالنساء  47
التنافس السياسي بين األحزاب يؤدي إلى تنافس اقتصادي ذات أبعاد   48

  . مختلفة تشمل الرجل والمرأة
          

  البعد الثقافي: رابعاً
            . درجة العلمية التي حصلت عليهاُأفضل العمل حسب ال  49
أحاول الحصول على معلومات عن سوق العمل الفلسطيني بمختلف   50

  . الوسائل، واتباع النشرات االقتصادية المتنوعة
          

حصلتُ على وظيفتي الحالية من خالل مشاركاتي في مجاالت ثقافية   51
  . كثيرة ومتنوعة

          

            . النساء في حوارات اقتصادية مختلفةأتشارك أنا والعديد من   52
تهمني النشرة االقتصادية اليومية وأحاول االستفادة منها على الصعيد   53

  . العملي
          

            . أستفيد من وجهات النظر المختلفة عند النساء في تطوير مجال عملي  54
قضايا أحاول المشاركة قدر اإلمكان بالنشاطات الثقافية التي تهتم ب  55

  . المرأة
          

            .  ثقافة أسرتي ال تمنعني من العمل  56
            .  من قبل األهل عند مشاركتي بأي نشاط ثقافياًأالقي تشجيع  57
            . تنتشر النشاطات الثقافية بشكل طبيعي ومتعدد في المجتمع الذي أعيش فيه  58
            .  مكمالً لواجبها المهنيمشاركة المرأة في النشاطات الثقافية يعتبر دوراً  59
النشاطات الثقافية المتنوعة التي تقدمها مختلف الجهات تعمل على زيادة   60

  . الوعي المهني لدى المرأة
          

            . من مميزات المجتمع الفلسطيني أنه مجتمع ذكوري  61
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موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير  محايد  موافق

 موافق

غير موافق 

  بشدة
            . دي في عائلة ممتدة وكبيرة يقلل من فرصي في العملوجو  62
            . يقوم اإلعالم الفلسطيني بدور فعال في زيادة وعي المرأة االقتصادي  63
            .جود نساء في نفس المهنةوزمالئي في العمل يتقبلون ويشجعون   64
            . لم أتعرض لموقف سلبي في العمل بسبب كوني امرأة  65

  البعد االجتماعي: اًخامس
            .يسود المجتمع الذي أعيش فيه رضا عام عن عمل المرأة  66
            .  من قبل أسرتي على مواصلة عملياً ودعماًأالقي تشجيع  67
            . ال يتقبل األهل أن أعمل لساعات متأخرة  68
           هناك تقارب في اآلراء بيني وبين أسرتي بالنسبة لموضوع عمل المرأة  69
            . ُأقابل بالتعنيف والشدة عندما أقصر بواجباتي األسرية والمنزلية  70
األقارب (أسمع وأالحظ نفس العبارات السلبية من ِقبل الكثيرين   71

  . المتعلقة بخروج المرأة إلى العمل) والمحيطين بي
          

            . تركت العمل بسبب زيادة األعباء المنزلية وضغط األهل  72
قمت بترك عملي لعدم مقدرتي الجسدية على العمل المهني والقيام   73

  . بالواجبات المنزلية واألسرية
          

            . عند ازدياد عدد أوالدي يصبح من غير الالئق أن أستمر بعملي  74
            . عندما تزوجت تركت عملي طوعاً دون أن أتعرض ألي ضغط  75
            . عملي الطويلةلم أتزوج بسبب التزامي بساعات   76
            . االستقرار أنا وأسرتي كثيراً علىعملي ساعدني  77
            . مؤهلي العلمي يمنحني مكانة أفضل في أسرتي ومجتمعي  78
يتحمل زوجي وأقاربي جزءاً من األعمال المنزلية الخاصة بي أثناء   79

  . عملي وال أجد أي معارضة
          

أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها ويرفض يسود رأي عام في مجتمعي ب  80
  . التمييز بينها وبين الرجل

          

  
  هل هناك أية مالحظات ترغبين بإضافتها؟ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________  
  

 مع جزيل الشكر




