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  اإلهــــــــــــداء

  نامله ليقدم لنا لحظة سعادة  من كلت أإلى

   من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى

   القلب الكبير والداي العزيزانإلىمة حياتي  الشمعة التي أنارت ظلإلى

  

  رة النقية شقيقاتي العزيزات رفيقات دربي وصاحبات القلوب الطاهإلى

   القلب الحنون أخي العزيزإلى

طاهرة  من علمني التسامح وعلمني العطاء وذرفت دمعي وأنا أكتب أهدائي لكم عسى أرواحكم الإلى

  خر زميلي العزيز عصام بوزية وخالي كمال العيساوي تعيش في سالم في العالم اآل

  سراهاأ شهداء فلسطين و :لناء درب الحرية حترقت لتضي الشموع التي أإلى

نسانية معلمتي السيدة أجمل القيم اإل فيليها وزرعت ين إ من علمتني أن أكون زهرة تسر الناظرإلى

  . حليلة- رباب الشنطي 
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  إقرار

 ،أقر أنا معد الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة               

 درجـة   لم يقدم لنيـل أي  جزء منها،ثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أيناء ما تم اإلشارة له حي ستثاب

  .علمية عليا ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  : التوقيع

  

  .هانيا نعيم طاهر عبيد

  

  .م2013  /6/  25:   التاريخ
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  ـــرالشكــر والتقدي

  

ستاذي الدكتور إياد الحالق الذي أشرف على هذه الدراسة، كما  أإلىكر والتقدير أتقدم بجزيل الش

 الدكتور محسن عدس عميد كلية العلوم التربوية والدكتور عمر الريماوي إلىأتقدم بجزيل الشكر 

   .والدكتورة سهير الصباح والدكتورة نجاح الخطيب لدعمهم وتفهمهم لي

 ، وسوزان أبو هالل، علي أن أشكر زميلي محمد سليم وزميالتي إلهام البرغوثياماًكما أجد لز

رزان الشريف لما تحملوه من عناء وما قدموه من عون لي يفوق أماني الحاج وسلوى علينات وو

   .متناني لهماقدرتي على التعبير عن 

قتها وجهدها من أجل أن يرى متدت لمعاونتي وبذلت الكثير من واكما أنني لن أنسى األيدي التي 

س جهشان والصديق أندراوفاح بني عوده هذا العمل المستوى المطلوب وأخص بالشكر الزميلة ك

  .العربية إلى اللغةنجليزية على الترجمة من اللغة اإل

ال ينفي عني بالفضل لذويه  االعتراف وهي أن هذا ،اإلقرار بحقيقة هامة إالوفي النهاية ال يسعنى 

 أخطاء أو أي تقصير في هذه  فوحدي أنا المسؤولة عن أي،مسؤولية ما قد يكون فيه من تقصير

   .الدراسة



ج  

  :الملخص

جتماعي للنساء على مستوى الرضا الوظيفي وعالقته بالتوافق النفسي اإل التعرف إلى هدفت الدراسة

واألغوار في ضوء المتغيرات المستقلة مستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا العامالت في ال

عدد و نوع العمل، ، األجر اليومي، الحالة اإلجتماعية،، مكان السكنالعمر، المستوى التعليمي(

، ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الباحثة مقياس  اإلرتباطيمستخدمة المنهج الوصفي )ساعات العمل

من النساء العامالت في متيسرة نة  على عي،الرضا الوظيفي ومقياس التوافق النفسي االجتماعي

   .عاملة) 156(لمستعمرات بلغ عددهن ا

مستعمرات لرضا الوظيفي للنساء العامالت في الأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى او

للدرجة  اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار كانت متوسطة على الدرجة الكلية بمتوسط حسابي

درجة التوافق النفسي االجتماعي على وكانت ). 0.760(حراف معياري وإن) 3.57( الكلية

 وهذا يدل على أن درجة ،)0.485(نحراف معياري اوب) 3.85( المتوسط الحسابي للدرجة الكلية

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في المستعمراتالتوافق النفسي االجتماعي للنساء العامالت 

  .جاءت عالية

فسي الرضا الوظيفي والتوافق النبين درجة حصائية وجود عالقة ذات داللة إ النتائج رتكذلك أظه

 أي أنه كلما ،لية في محافظة أريحا واألغوارلمستعمرات اإلسرائياالجتماعي للنساء العامالت في ا

  .لتوافق النفسي االجتماعي لديهن امستوىوى الرضا الوظيفي زاد ذلك من زاد مست

ة نتائج الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية إلى إرتفاع الباحث ونسبت 

األجور والرواتب الذي تتقاضاه النساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية، مقارنة بأجور 

ن ارتفاع األجور يساهم في توفير الحاجات إعامالت في األراضي الفلسطينية، وورواتب النساء ال

مع نظرية اإلنجاز  نتائج الدراسة تتفق ، وللحاجات للفرد وهذا ما أثبتته نظرية ماسلوااألساسية 

 أن حيث) التقدير، االنجاز، االستقاللية(ن ركزتا على أهمية الحوافز يونظرية ذات العاملين اللت

  . هذه العوامل سيؤدي إلى الرضا الوظيفيتوفير

فسي اإلجتماعي للنساء العامالت في المستعمرات  الباحثة نتائج مستوى التوافق النفسرتكما 

ولية تجاه بالمسؤالمرأة العاملة بالمستعمرات حساس إإلى اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

ألسرتها، كما ترى الباحثة بأن العمل يعطي النساء اإلحساس باإلستقاللية  المستوى المعيشي تحسين

كتساب مهارات ايساعدها على ، كما عية وزيادة ثقة المرأة بنفسهاوالشعور باألمان والمكانة اإلجتما
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 فمثالً العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية يكتسبن ،للتعامل مع اآلخرين ومهارات حياتية مختلفة

 نباإلضافة إلى الدعم النفسي واإلجتماعي التي تتلقاه النساء العامالت من ذويه مهارة اللغة العبرية،

  .وأسرهن

بعض حيل ل فهن يلجأن التوافق النفسي االجتماعي ة حتى تحافظ النساء على حالالباحثة أنه وترى 

 وال يقتصر واإلبدال،) التماهي مع المعتدي(دفاعية سوية غير عنيفة مثل اإلعالء والتماهي 

   .ة العمل فقط بل ينسحب إلى حياتهن العائلية واالجتماعيةاستخدامها على بيئ

  

توصي الباحثة بضرورة إجراء المزيـد مـن الدراسـات           ،تم التوصل إليه من نتائج     ضوء ما    وفي

 العاملـة فـي     المـرأة   التي تعاني منهـا    الضغوط النفسية  إلى والبحوث العلمية التي تُعنى بالتعرف    

، كمـا أكـدت     لمستعمرات العامالت في ا   دراسات عن أبناء النساء   ، إضافة إلى إجراء     لمستعمراتا

لـدى  حس انتماء والتزام عاٍل وإن كـان يعمـل        الفلسطيني مخلص في عمله ولديه      على أن العامل    

المؤسسات االقتصادية والسياسية التركيز على استثمار هذه الطاقة البشرية         يتوجب على    لذلك   ،عدوه

  .الثمينة



ه  

Level of Job Satisfaction and its Relation to Psychosocial Adjustment for 
Women Working in Israeli Settlements in Jericho and Jordan Valley 
Prepared by: Hania Obaed. 

Supervisor: Dr. Iyad Al-Halaq 

Abstract: 

The study aimed to identify the level of job satisfaction and its relation to the psycho-social 

adjustment of women working in Israeli settlements in Jericho and Jordan Valley. Chosen 

criterion was the independent variables (age, literacy, residence, marital status, wage, 

tasks, working hours) using the descriptive approach.  

In order to achieve the study objectives, the researcher used Minnesota’s criteria for job 

satisfaction (short scale) and the psycho-social scale prepared by Zeinab Shuqair. This was 

applied to a random sample of (156) women who work in Israeli settlements taking into 

consideration that the sample would represent the community based on statistical standards 

for selecting samples. 

Results indicated that the level of job satisfaction for women working in Israeli settlements 

in Jericho and Jordan Valley scored (3.57) with a standard deviation of (0.760). This 

indicates that women’s job satisfaction is moderate. The psycho-social compatibility 

recorded a mean total of (3.85) and a standard deviation of (0.485) which is conisdered 

high.  

The results also pointed to the existence of a relation with a statistical significance on the 

psycho-social adjustment of women working in the settlements of Jericho and the Jordan 

Valley, which is the more the job satisfaction increases, the better women’s psycho-social 

adjustment grows. 

The researcher has also referred the level of psycho-social adjustment of women working 

in Israeli settlements in Jericho and Jordan Valley district to women’s sense of 

responsibility to enhance their families’ living conditions. In addition, these women and 

through their jobs, achieve independence, reach to social security, and increase their self-

esteem and most importantly the support they get from their families socially and 

personally. It also helps those acquiring new skills that add to their social and personal 

development such as learning Hebrew. 



و  

The researcher also believes that women resort to some defensive yet peaceful tricks to 

preserve the state of psycho-social adjustment they have reached at work to such as 

sublimation, Reaction formation  It is interesting to note that these tricks are also used in 

tackling their social and personal life. 

 

Given the above mentioned results, the researcher recommends the necessity of conducting 

further studies and scientific researches that focus on identifying the psychological stress 

factors that women undergo in Israeli settlements. The researcher also recommends that 

such studies and researches be conducted on offspring of chosen women as well as other 

community samples.  Also she stresses on the fact that Palestinian workers show 

commitment and loyalty to their work, even if they are working to their named enemy.  

Hence, the researcher calls upon official economic and political organizations to provide 

special focus on this invaluable investment: human capacity.  
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  الفصل األول

  

  خلفية الدراسة وأهميتها 

 

 المقدمـة 1.1

ن حاولوا دراسة ظروف حياتها بشتى هتمام الكثير من الباحثين الذيإ ب العربيةحظيت المرأة

عتبار ا لما لذلك الدور من أهمية ب،سرية أو االجتماعية أو االقتصادية النفسية أو األالمجاالت سواء

المرأة نصف المجتمع، ولم ينحصر دور المرأة على المستوى االجتماعي برعاية أطفالها ودورها 

لة في رفع المستوى المعيشي ألسرتها همتها الفاع مساإلىبل تعدى ذلك في إعداد األجيال القادمة 

وقد أدى التطور االقتصادي  ،والعمل خارج البيت بحيث أصبحت المرأة مشاركة للرجل في العمل

 تغيير األسس المادية إلىنخراط المرأة في شتى الميادين والمي واالجتماعي الدور الفعال في والع

ا التغيير على ات مرحلة أرقى من التطور انعكس هذودخلت هذه المجتمع ،والفكرية للمجتمعات

  . في المجتمع فاعالًالمرأة وأصبحت عضواً

دواراً أ لها أفرزفقد المميز المرأة الفلسطينية الذي تعيشه مميز واقع  نبإ ، )2009ناصيف،  (أشار

حيث  ،أخرى غير معهودة في المجتمع العربي وهو الدور النضالي ومشاركتها في العمل السياسي

أصبحت المرأة الفلسطينية تساند الرجل بدفاعه عن وطنه ونضاله ضد االحتالل بطريقة مباشرة أو 

من استمرار وبالرغم السياسي وأ من خالل العمل االجتماعي واالقتصادي غير مباشرة، سواء 

ى الميادين تبعتها سلطات االحتالل في شت أن سياسة التدمير الممنهج التي أالالنضال لعقود طويلة إ

 والتي ، خلق حالة من التبعية لصالح االقتصاد االسرائيليإلىومن ضمنها الجانب االقتصادي أدى 

 وكان من المظاهر  .تنعكس بشكل واضح على الواقع االقتصادي واالجتماعي في الضفة الغربية

 .  سرائيليةلمستعمرات اإلة الفلسطينية داخل ايدي العاملعداد متزايدة من األالتبعية دفع أالبارزة لهذه 

 إال ،المجتمع الفلسطيني كما تم ذكره سابقاًوبما أن المرأة الفلسطينية هي إحدى الفئات المهمة في 

 إلىالبطالة والفقر دفع الفلسطينيات  فاإلرتفاع المتزايد في نسب ،نها تأثرت بهذه السياسة الممنهجةأ

  .سرائيليةالعمل في المستعمرات اإل
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وفي نفس الوقت واجهت .  في رفع المستوى االقتصادي لعائلتهافي المستعمراتالمرأة وساهم عمل 

 مشاكل مختلفة كالشعور بعدم األمان من خالل تعرضها المستمر في المستعمراتالمرأة العاملة 

وتعرض بعض النساء للتحرش ". تصريح للعمل"للمالحقة، وباألخص في حالة عدم امتالكها 

 ،في المستعمرات التمييز العرقي والنوعي الّذي تواجهه النساء أثناء عملهن إلىالجنسي، باإلضافة 

 اإلسرائيلية مشاكل اجتماعية داخل مجتمعها في المستعمراتوفي المقابل واجهت المرأة العاملة 

متمثلة بالعزلة االجتماعية الناتجة عن المكوث لفترة طويلة داخل الخط األخضر كما أن هنالك نسبة 

 ,Alenat)  اإلسرائيليِة والوصمة اإلجتماعيفي المستعمراتلعنوسة لدى النساء العامالت من ا

2010).  

على توفير الحقوق " عنوان عامل  " كمؤسسة من جانب آخر اهتمت بعض المؤسسات النقابيةو

 وتحاول تسليط الضوء على االنتهاكات العمالية ، حيث يواجه العامل الفلسطيني القانونية للعمال

نتهاكات حقوقية مختلفة كتقييد العمل في إلت بالمستعمرات االسرائيلية  النساء العامالومن ضمنهن

 والمس بالحقوق االجتماعية كأيام العطل واالجازات السنوية ،مجاالت محدودة وظروف تنقل صعبة

عنوان عامل،  ( وهذه االنتهاكات تنحدر الى درجة العبودية باإلضافة الى األجور الضئيلة،واالعياد

2012(.  

  

على أن الجماعات تستطيع أن ) 1978كناعنة، (أما على صعيد التوافق النفسي االجتماعي يفسر

ن حالة اإلتصال كما  وأ، نتائج ضارةإلىتتأثر بثقافة مجموعة أخرى دون أن يؤدي ذلك بالضرورة 

نه التغير في الصحة تجاه التغير ومن ضمية وادركها أفراد الجماعة الذين يحددون درجة ونوعت

 حيث يقوم اإلنسان بالتكيف مع البيئة المتغيرة ويحاول وهذا ما يحدث للعرب في إسرائيل. النفسية 

 كل ما يمتلكه من وسائل وإمكانيات ويكون التغير أن يكيف نفسه مع تلك التغيرات مستعمالً

  . الثقافي مظهرا رئيسيا من مظاهر التوافق الجماعي–اإلجتماعي 

في فيلم الليلة البيضاء إحدى الحاالت التي قامت بتغيير مظهرها ) (Alenat, 2012استعرضت وقد 

 ،عند وصولها للمناطق الخاضعة تحت سيطرة السلطات اإلسرائيلية) خلع الحجاب(الخارجي 

وبررت سلوكها بأن اإلسرائيليين يخافون منها، فتغيير المظهر الخارجي هو وسيلة تمويه ِإلشعار 

بأنهن بالرغم من التزامهن في العادات والتقاليد كما قالت إحدى السيدات . اآلخر باألمانالطرف 
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العربية اال ان هنالك رفض من المجتمع لعملهن في المستعمرات وبأن اوالدهن يواجهون انتقاد من 

 المجتمع 

) A-jTZ1jJXLE=v?watch/com.beyoutu.www://http.(  

التي تتعرض لها داخل وصمة االجتماعية للالعامالت بالمستعمرات االسرائيلية النساء  مواجهةإن 

 ها حقوقلنتهاك مجتمعها الفلسطيني ومحاولتها لتحسين الظروف اإلقتصادية ألسرتها وتعرضها لإل

عرفة مستوى الرضا الوظيفي حاولة ممل سعت الباحثة ميدان عملها ،  التي تعانيها فيالعمالية 

 اإلسرائيلية في محافظة في المستعمراتوعالقته بالتوافق النفسي واإلجتماعي للنساء العامالت 

  .أريحا

  

  مشكـلةُ الّدراسـِة 2.1

ساء في  ظاهرة عمل الن وهي،تربوي المتعلق بموضوع الدراسةبعد اإلطالع على األدب ال

مع اتحاد بالتعاون  المقابالت التي أجرتها الباحثة أثناء عملها إلىستناداً إ و،المستعمرات االسرائيلية

 وجود الكثير من الصعوبات والمتاعب المتعلقة إلى والتي تشير ،نقابات العمال مع هؤالء النسوة

 ناهيك عن أن الباحثة ،بظروف العمل القاسية، عدا عن النظرة الدونية التي يتلقينها من المجتمع

حدى زميالتها بالدراسة الجامعية إضطرت لخوض غمار لمواقف في هذا الصدد منها أن إضت تعر

نهاء جميع عالقاتها االجتماعية السابقة  إإلى، مما أدى بها  من شبح البطالة والفقرهذه التجربة هرباً

  . وخلقت دائرة معارف جديدة من محيطها الجديد حتى تستطيع أن تتكيف مع عملها الجديد

ما مستوى الرضا الوظيفي  :لرئيس اآلتينا برزت مشكلة الدراسة والتي تبلورت بالسؤال اومن ه

المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة في اء العامالت نسوعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي لل

  أريحا؟

  

   أهميـة الدراسـة3.1

رية والعملية والتطبيقية على النحو تتمثل أهمية إجراء الدراسة الحالية في العديد من اإلعتبارات النظ

  : اآلتي
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تبحث في مجال مستوى التي  –في حدود علم الباحثة - محليةالعربية والدراسات النقص في ال 

المستعمرات في الرضا عن العمل وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي للنساء العامالت 

 . اإلسرائيلية في محافظة أريحا

 التي تهتم في قضايا عمالة النساء في ذا التنوع من الدراساتحاجة المكتبات العربية له 

، لما لها من أهمية في إثراء الجانب األدبي التربوي وإفادة الباحثين المستعمرات اإلسرائيلية

العاملين بالمجال النفسي اإلجتماعي في هذا الموضوع، حيث تعتبر هذه الدراسة هي األولى 

 . وضوع في حدود علم الباحثة من حيث الميعلى المستوى الوطن

قد تسهم هذه الدراسة في عمل المزيد من البحوث والدراسات وإثراء األدب التربوي وبناء  

 بعيداً عن عملها في برامج إرشادية تساهم في تمكين المرأة على الصعيد اإلقتصادي والنفسي

  .المستعمرات االسرائيلية

 والحذر الشديد عند تناولها؛ إلعتبارات تتعلق عمراتفي المستنظراً لحساسية قضايا عمل المرأة  

في وإلعتبارات سياسية، تواجه أبحاث عمل النساء ) العيب(بالعادات والتقاليد وثقافة 

 حول نادرةوعلى حد ِعلم الباحثة فالدراسات  ، اِإلسرائيلية العديد ِمن العقباتالمستعمرات

 في المستعمراتعامالت  اإلجتماعي للنساء المستوى الرضا الوظيفي وعالقته بالتوافق النفسي

ستحاول الدراسة الحالية البحث في مستوى الرضا  ،اً من هذا النقصوإنطالق. اإلسرائيلية 

 ،المستعمرات اإلسرائيليةنفسي اإلجتماعي للنساء العامالت في الوظيفي وعالقته بالتوافق ال

 . محافظة أريحا كمحدد مكاني إلجراء الدراسةحيث حددت 

، فهم أعمق لسيكولوجية المرأة العاملة في المستعمرات اإلسرائيليةقد تساهم هذه الدراسة في  

 .  تعاملها مع الظروف المحيطة بهاوآلية

 من حيث قابلية تعميم النتائج، ،ه الدراسةتكمن أهمية إضافية على المستوى التطبيقي لهذ 

وإمكانية تعميم نتائج هذا البحث  ،ادهاللمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة للعمل على إسن

  . ليس فقط على محافظة أريحا إنما محافظات أخرى

 

   أهـداف الدراسـة4.1

 :اآلتيةهداف األ تحقيق إلىتسعى هذه الدراسة 
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 محافظة المستعمرات اإلسرائيلية في الرضا الوظيفي للنساء العامالت في مستوى إلىالتعرف  

 .أريحا

سرائيلية في رات اإلالمستعمسي االجتماعي للنساء العامالت في وافق النفمستوى الت إلىالتعرف  

 .محافظة أريحا

 المستعمرات اإلسرائيلية تبعاًفي العامالت  داللة الفروق في استجابات النساء إلىالتعرف  

ماعية، نوع العمر، مدة العمل، مكان السكن، المستوى التعليمي، الحالة االجت( لمتغيرات الدراسة

 . )األجر اليوميوعمل، ال

في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى النساء العامالت اإلختالف في  إلىالتعرف  

العمر، مدة العمل، مكان السكن، المستوى ( لمتغيرات الدراسة المستعمرات اإلسرائيلية تبعاً

 . ) األجر اليومي،اعية، نوع العملالتعليمي، الحالة االجتم

فسي واإلجتماعي للنساء  بين مستوى الرضا الوظيفي والتوافق النإلرتباطيةقة االعال إلىالتعرف  

  .المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحاالعامالت في 

  

     أسئلـة الدراسـة5.1

مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا ما  .1

  ؟ واألغوار

 اإلسرائيلية في في المستعمراتالرضا الوظيفي للنساء العامالت توسطات في مهل توجد فروق  .2

عزى لمتغير العمر، الحالة االجتماعية، مكان السكن، األجر اليومي، تمحافظة أريحا واألغوار 

 نوع العمل، عدد ساعات العمل اليومية، المستوى العلمي؟

 المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة مستوى التوافق النفسي االجتماعي للنساء العامالت فيما  .3

  ؟ أريحا واألغوار

الرضا الوظيفي وعالقته بالتوافق النفـسي اإلجتمـاعي        درجتي   بين    إرتباطية هل توجد عالقة   . 4

  للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار؟

المستعمرات العامالت في نفسي االجتماعي للنساء التوافق الفي متوسطات هل توجد فروق  .5

 لمتغير العمر، الحالة االجتماعية، مكان السكن، تعزى اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  األجر اليومي، نوع العمل، عدد ساعات العمل اليومية، المستوى العلمي ؟
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    فرضيات الدراسة6.1

 فـي   )a≤0.05( ى الداللـة  ال توجد فروق ذات دالله إحـصائية عنـد مـستو           ": الفرضية األولى 

المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا          الرضا الوظيفي للنساء العامالت في      متوسطات  

  "عزى لمتغير العمرتواألغوار 

 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ": الفرضية الثانية 

عمرات االسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا         المـست متوسطات الرضا الوظيفي للنساء العامالت في       

  ".عزى لمتغير الحالة االجتماعيةتواألغوار 

توسطات  في م  )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          "الفرضية الثالثة 

عـزى  تالمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغـوار        الرضا الوظيفي للنساء العامالت في      

  ".كان السكنلمتغير م

 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مـستوى الداللـة            : "الفرضية الرابعة 

المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا          متوسطات الرضا الوظيفي للنساء العامالت في       

  ".عزى لمتغير األجر اليوميتواألغوار 

فـي   )a≤0.05(ة عنـد مـستوى الداللـة      ال توجد فروق ذات دالله إحصائي      : "الفرضية الخامسة 

المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا          توسطات الرضا الوظيفي للنساء العامالت في       م

  ".عزى لمتغير نوع العمل تواألغوار 

فـي   )a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة    ": الفرضية الـسادسة    

 اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا         في المـستعمرات  العامالت   الرضا الوظيفي للنساء     توسطاتم

  ".عزى لمتغير عدد ساعات العمل اليوميةتواألغوار 

 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مـستوى الداللـة            ": الفرضية السابعة 

ـ         توسطات الرضا الوظيفي للنساء العامالت في       م ا المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريح

  ".عزى لمتغير المستوى العلميتواألغوار 

 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مـستوى الداللـة            : "الفرضية الثامنة 

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       جتماعي للنساء العامالت في     التوافق النفسي اإل  متوسطات  

  ".عزى لمتغير العمرتأريحا واألغوار 
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 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             ":الفرضية التاسعة 

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       اء العامالت في    التوافق النفسي اإلجتماعي للنس   متوسطات  

  ".عزى لمتغير الحالة االجتماعيةتأريحا واألغوار 

فـي   )a≤0.05(  الداللـة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مـستوى           : "الفرضية العاشرة 

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       جتماعي للنساء العامالت في     التوافق النفسي اإل  متوسطات  

  ".عزى لمتغير مكان السكنتأريحا واألغوار 

فـي   )a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         : "الفرضية الحادية عشر  

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       جتماعي للنساء العامالت في     التوافق النفسي اإل  متوسطات  

  ".عزى لمتغير األجر اليوميتأريحا واألغوار 

فـي   )a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         : "الفرضية الثانية عشر  

ئيلية فـي محافظـة     المستعمرات اإلسـرا  نفسي االجتماعي للنساء العامالت في      التوافق ال متوسطات  

  ".عزى لمتغير نوع العمل تأريحا واألغوار 

 فـي   )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          : "الفرضية الثالثة عشر  

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       جتماعي للنساء العامالت في     التوافق النفسي اإل  متوسطات  

  ".ساعات العمل اليوميةعزى لمتغير عدد تأريحا واألغوار 

فـي   )a≤0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          : "الفرضية الرابعة عشر  

المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة       ماعي للنساء العامالت في     التوافق النفسي اإلجت  متوسطات  

  ".عزى لمتغير المستوى العلميتأريحا واألغوار 

 ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة            ارتباطية ال توجد عالقة   : "الفرضية الخامسة عشر  

)a≤0.05 (  نفـسي االجتمـاعي للنـساء العـامالت فـي          التوافق ال درجتي الرضا الوظيفي و   بين

  .المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  

  حدود الدراسة 7.1

ات اإلسرائيلية من محافظة المستعمرلعامالت في عينة من النساء ا: الحدود البشرية 

  .أريحا

  ).2013(الفترة الزمنية : الحدود الزمنية 
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  .محافظة أريحا واألغوار: الحدود المكانية 

ستقتصر على أدوات الدراسة ودرجة صدقها وثباتها، وعلى عينة : المحددات اإلجرائية 

 .الدراسة وسماتها والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

  

   مصطلحات الدراسة 8.1

هو مجموعة المشاعر االيجابية والسلبية اتجاه ما تقدمه الوظيفة للعامل فيها، : الرضا الوظيفي •

من مزايا مادية ونفسية واجتماعية مقارنة بما يتوقعه هذا العامل منها، مما يترك أثرا ملموسا 

على مستوى أداء العامل وإنتاجية العمل، كما أن الرضا الوظيفي هو محصلة االتجاهات 

 ).1995العمري، (لخاصة نحو مختلف عناصر العمل أو الوظيفة ا

 هو الدرجة التي تحصل عليها المفحوصة عند استجابتها :التعريف االجرائي للرضا الوظيفي •

 .لألداة المستخدمة في البحث الحالي

غيير بالت) الطبيعية واالجتماعية(عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة : التوافق النفسي •

وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد . والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته

هو قدرة ، وتعريف آخر للتوافق النفسي اإلجتماعي )2005زهران،(وتحقيق متطلبات البيئة 

الفرد على التوفيق بين رغباته وحاجاته من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، تبدو 

ور الفرد باألمن الشخصي واالجتماعي وإحساسه بقيمته وشعوره باالنتماء مظاهرها في شع

 ).1981السيد خير اهللا، . (والتحرر والصحة العقلية والخلو من الميول المضادة للمجتمع

هو الدرجة التي تحصل عليها المفحوصة عند استجابتها : التعريف االجرائي للتوافق النفسي •

 .لمستخدم في الدراسة الحاليةعلى مقياس التوافق النفسي وا

في هي قدرة المرأة العاملة : تعريف التوافق النفسي اإلجتماعي من وجهة نظر الباحثة •

 االسرائيلية على ايجاد التوازن بين متطلباتها واحتياجاتها على الصعيد النفسي المستعمرات

  .ليةواإلجتماعي وتبدو أحد مظاهرها بشعورها بالمكانة اإلجتماعية واالستقال

هي المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملها وهي : المرأة العاملة •

  ).1990عبد الفتاح، (  العاملةالتي تقوم بدورين أساسيين في الحياة دور ربة البيت ودور



 10

  ولو منتجاً معيناًهو الفرد الذي يباشر شغالً أو عمالً: العامل في إسرائيل أو المستوطنات •

لساعة واحدة من خالل فترة اإلسناد الزمني بحيث يكون موقع العمل في داخل إسرائيل أو 

  ).2009االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،  (.عمراتالمست

هي تجمع يهودي يقوم على أراض تمت السيطرة عليها من قبل : )المستعمرة(المستوطنة  •

ي أراض محتلة على ضوء أحكام ، وهذه األراضي ه1967الجيش اإلسرائيلي في حرب 

ولقد قررت محكمة العدل الدولية وكافة المنظمات الدولية أن هذه المستعمرات . القانون الدولي

وقررت األمم المتحدة مراراً وتكراراً أن إنشاء . غير شرعية ولم تعترف بها أيه دولة في العالم

  ).2012كنفاني وغيث، (هذه المستعمرات يتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة 

 مأهول بشكل دائم ومعترف به هي مكان: المستعمرة حسب تعريف مركز اإلحصاء اإلسرائيلي •

، رسمياً من قبل سلطات االحتالل ورغم تعارضها مع القوانين الدولية وقرارات األمم المتحدة

مع آخر مع الحدود الرسمية لتج  شخص أو أكثر، وله إدارة ذاتية وليس مشموال20ًيسكنه 

  ).2012كنفاني وغيث، (
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  

  .اإلطار النظري: أوالً

  .الدراسات السابقة: ثانياً

 . الرضا الوظيفي والتوافق النفسيالدراسات التي تناولت

  .دراسات عربية -

  .دراسات أجنبية -

  .التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً
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  لفصل الثانيا

  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  ة الفصلمقدم 1.2

خص في التنظيمات ارسين وباأل االهتمام الواضح من الباحثين والد،حظي موضوع الرضا الوظيفي

فالرضا  ،دارة الموارد البشريةمختصين في إداري والرسمية والمختصين في علم النفس اإلال

 الجوانب السلوكية واألدائية في العمل لرفع كفاءة العنصر البشري الوظيفي يقوم على دراسة وقياس

   .)2010،الشرايدة( وتحقيق سعادتها في العمل

ليها الباحثون  ومن أهم التعريفات التي تطرق إ،تعددت المحاوالت لتحديد مفهوم الرضا الوظيفيوقد 

  -: ما يليوالتي تكررت في عديد من الدراسات

  .)2010،الشرايدة( فهو راض ، ضد سخط:ة أن رضيلغجاء في معجم متن ال

 حالة عاطفية انفعالية ايجابية أو سلبية ناشئة عن عمل الفرد أو خبراته بأنه:)2008 غواش،(عرفته 

   .العملية

هو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة الشباع الحاجات بأنه ): 1997، السالم(ويشير

  .عمل نفسهوالرغبات والتوقعات مع ال

 حيث يرى بعض ،لوظيفي بأنه مفهوم مركز وله أوجه الرضا ا:)1982 ،الخالقعبد (وعرف 

خرون  كما يعطي اآل،الخاصة لهذا الرضا هو أحد المحددات ،الكتاب أن اشباع حاجات العاملين

  .األهمية في ذلك لبعض الجوانب مثل روابط الصداقة التي تربط العاملين مع بعضهم

مثل  نظرة المجتمع للفرد مهمة  جوانب أن الرضا الوظيفي يحصل بتوافر عدةثة بوترى الباح

 ،جراءات العمل وإ،المجتمع له بيئة العمل والعوامل الشخصية للفرد ونظرته لذاته ونظرة ،ولعمله

   .والسياسات المتبعة بالمؤسسة ،والعالقة مع العمالء والرؤساء ،ومكان العمل ،جرةواأل ،واإلشراف

  

 هو شعور الفرد بالراحة النفسية إتجاه ب ما يعتقده بعض الباحثين بأن مفهوم الرضا الوظيفيوحس

:  أخرى مثل ولهذا يتم التعبير عنه بعدة مصطلحات.هدافهعمله وبعد القيام بإشباع حاجاته وتحقيق أ
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يد ء في تحدختلف العلما وقد أ.الرضا عن العمل وكذلك ،تجاه النفسي نحو العمل اإل،الروح المعنوية

 تعريف وتحديد إلى ولهذا ينظر ،رتباطه بمتغيرات عدة تؤثر عليه نظرا إل،تعريف للرضا الوظيفي

 .)1999أبو ساكور،(ضا حسب العامل المؤثر على الشخصمفهوم الر

ن مفهوم  أ اإل،لوظيفيويرى بعض الباحثين بأن مفهوم الروح المعنوية  يرتبط بمفهوم الرضا ا

نه يشتمل على الرضا كعنصر وسط  وأ،كثر شموالً من الرضا الوظيفيعتبر أالروح المعنوية ي

شباع دوافعه عن  المدى الذي يتمكن فيه الفرد من إ على التي تقوم مجتمعة دليالً،العناصر األخرى

 أو أن الروح المعنوية تعبر عن المدى الذي أشبعت فيه حاجات الفرد، ،طريق التعاون مع الجماعة

شباع الناشئ عن وضعه الوظيفي ككل وتتفق هذه التعريفات يتقبل به الفرد هذا اإللمدى الذي وا

لى  ولكن الروح المعنوية تؤكد ع ، حد كبير مع بعض تعريفات الرضا الوظيفيإلىللروح المعنوية 

: ي وه،بعاد كمكونات للروح المعنويةعالقة الفرد بجماعة العمل واإلدارة ومن ثم فإن هنالك أ

ستغراق في جماعة العمل الحالية، التوحد مع المنظمة، العالقة مع اخلي عن العمل، اإلالرضا الد

  .)1984 ،رسالن وأسعد(ن العمل والتوحد مع نظام العمل المشرفين، الرضا الخارجي ع

 وإذا أستخدم ،سويمكن القول بأن الروح المعنوية هي شعور متصل ومتعلق بالروح والحما

ذا ظهر من  فإ، الجو العام المحيط بالعملإلىنه يشير عة من العمال فإاإلصطالح بالنسبة لمجمو

ذا كانت روح الصداقة تسود  وإ،جاه األعمال التي يقومون بهاالعمال أنهم متحمسون ومتفائلون ت

ين  راضذا كان األفراد غير أما إ، فان هذا الجو السائد يمكن أن نصفه بأنه روح معنوية عالية،بينهم

ن هذه األشكال من ردود الفعل بينهم يمكن فإ ،ود بينهم اإلنتقاد وعدم االستقرار والتشاؤم ويس،وقلقين

  .)1972، الشنواني(روح المعنوية المنخفضة أن تؤخذ كمظهر لل

ورغم االختالف في تحديد مفهوم الرضا الوظيفي لدى الباحثين إال أن هناك مجموعة من النتائج 

 ،رسالن وأسعد( كما ورد في دراسة ،غفال عنها ال يمكن اإلوالتيالتي توصل إليها الباحثون 

  :همهاومن أ) 1984

 ، عن دراسة مشاعرهم وأحاسيسهم الشخصيةن دراسة سلوك األفراد ال يمكن أن يتم بعيداًإ .1

 .وما تنطوى عليه هذه النواحي من تماسك وتكامل الشخصية والوالء للجماعة

 ،تعرف عليها أو دراستها وبالتالي يصعب ال،لةخفاؤها بسهوإ الشخصية يمكن إن األحاسيس .2

 بالتكامل  عديدة من بينها اإلحساس ما تأخذ صوراًظهار هذه األحاسيس عادةكما أن إ

  . عن األحوال السائدة في العمللشخصي الذي قد ينعكس في صورة رضاا
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موقف دراكها في ضوء المكن أن تفهم مجردة في حد ذاتها وإنما يمكن إن المشاعر ال يإ .3

 وعلى هذا يتطلب تفهم المشاعر الشخصية لفرد ما أن يمتد اطار ،الكلي لسلوك الفرد

  . دائرة أوسعإلىالدراسة 

  

   الرضا الوظيفي2.2

  

  :النظريات التي تناولت الرضا الوظيفي 1.2.2

 : حسب اآلتي)1981 ،القبالن و2010هاشم،  (ليها كل من حسب ما أشار إوذلك 

   )Maslow(  نظرية ماسلو:أوالً

ع ماسلو هرمان تعتبر نظرية ماسلو للحاجات أحد النظريات الهامة في هذا المجال وقد وض

 أما الرابعة والخامسة ، الحاجات األولى هي الحاجات الدنيا، خمس فئاتإلى وقسمها ،للحاجات

خبز فقط  وماسلو يشرح نظريته بقوله بأنه من الصحيح أن االنسان يعيش بال.فتمثل الحاجات العليا

 تلح الحاجات العليا إلشباعها فإذا ،ء الكثير ولكن عندما يتوفر منه الشي،وعندما ال يكون هناك خبز

شباع وهكذا كلما أشبعت حاجة ظهرت حاجة شباعها تظهر حاجات أخرى أعلى تبحث عن اإلتم إ

   .أخرى

نجاز من ع أو اإلشبا اإلإلىظف سوف لن يسعى ن هذه النظرية ترى أن المو فإ،وفي بيئة العمل

 إشباع إلى يكون أقرب ، لهذه النظريةوالعمل تبعاً العمل نفسه قبل أن يكون قد أشبع حاجاته الدنيا

 . شباع الحاجات العليا إإلىالحاجات الدنيا منه 

  

  : نظرية ذات العاملين:ثانياً

 ، الحوافز األول هو،ن هناك عاملين يرتبطان بالرضا عن العملهرزبرج أ )’Herzberg(يعتقد 

كما  ، الرضا الوظيفيإلىفرها في نظره اؤدي تو، وهذه الحوافز ت) االستقالل،نجازالتقدير، اإل (مثل

   . عدم الرضاإلىافرها يؤدي أن عدم تو

الظروف المادية  والراتب، األمن( مثل ،والعامل الثاني يتمثل في تلك العناصر الوقائية أو الصحية

 كما أن ، عدم الرضا الوظيفيإلىنها تؤدي تكون غير مالئمة فإالعوامل عندما وهذه  ،)للعمل
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 ولكنها لوحدها ال يمكن أن تكون ،هرزبرج يرى أن هذه العوامل شروط ضرورية للرضا الوظيفي

   .مصدراً لهذا الرضا

ويالحظ هنا أن العوامل األولى في نظرية هرزبرج تتفق مع قمة هرم ماسلو المتمثل في تحقيق 

  . ن أن العوامل الثانية تتفق مع الحاجات الدنيا في نظرية ماسلو في حي،الذات

  :)Alderfer(  نظرية الدرفر:ثالثاً

   - : لخص الندي وترمبو نظرية الدرفر المعروفة بثالث حاجات أساسية وهي

 وهي الحاجة التي يتم اشباعها بواسطة عوامل البيئة مثل الطعام  :حاجات الكينونة .1

 .الخ...والماء

وهي الحاجات التي تؤكد أهمية توطيد العالقات الشخصية الداخلية والمحافظة  :االنتماءحاجات  .2

 .عليها

  . وهي الحاجات التي تتفق مع المستوى األعلى للذات وحاجات تحقيق الذات:حاجات النمو .3

  

 ، عند الناسشباع حاجات النمو يجعلها أكثر أهميتهأن إهذه النظرية مع نظرية ماسلو في وتتفق 

 .أكثر أهمية عند هؤالء الناس جعل الحاجات الدنيا إلىذلك فإن السعي إلشباع الحاجات العليا يقود ك

 مزيد من اإلشباع للحاجات األدنى التي إلىاسلو أنه ال حاجة  حيث يرى م،نه يختلف عن ماسلواإل أ

كافآت اإلضافية أو  يقول أن الم لذلك ولكن الدرفر خالفاً،شباعها بالترتيب ولن يكون له تأثيرتم إ

 وعلى ذلك إذ لم يكن في  .الزيادة في المكافآت للحاجات الدنيا قد تعوض عن إشباع حاجات األعلى

 هرم الحاجات يختلف .ن النقود والزيادة قد تغني فإ، أفضل للعملير أن يعطي ظروفاًستطاعة المدإ

   .س والظروف االجتماعيةختالف السن والجن وتختلف في داخل الفرد نفسه بإ، آخرإلىمن فرد 

  

  نجاز  نظرية اإل:رابعاً

ن العمل في  حيث يعتقد بأ،نجاز نظرية في العمل أسماها نظرية اإل)McCelland (أقترح مكليالند

،  اإلنجازإلى والحاجة ، القوةإلىلحاجة ا:وهي ،شباع ثالث حاجاتالمنظمة سيوفر فرصة إل

 لديهم حاجة للقوة يرون في ن األفراد تكونفإ ،يالندمكلوفي رأي  . ندماج أو األلفة اإلإلىوالحاجة 

   .ة فرصة لكسب المركز والسلطةالمنشأ

   .ن هؤالء األفراد يندفعون وراء المهام التي توفر لهم الفرصة لكسب القوةفإ ،ووفقا لنظرية مكليالند
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شباع تكوين وإة لنهم يرون في المنشأة فرصفراد الذين لديهم حاجة شديدة لإلندماج والمودة فإواأل

ومثل هؤالء األفراد يندفعون وراء المهام التي تتطلب التفاعل المتكرر مع  ،عالقات صداقة جديدة

لتحاق بالمنشأة فرصة لحل لشديدة لإلنجاز فإنهم يرون في اإلا األفراد ذوو الحاجة ا أم،زمالء العمل

   .مشاكل التحدي والتفوق

نجاز يتحلون بالعديد من الخصائص هم حاجة شديدة لإلديكما وجد مكليالند أن األفراد الذين ل

رغبون في وي ،خصية في البحث عن الحلول للمشاكلوالمميزات التي تؤهلهم لتحمل المسئولية الش

مع الرغبة في التداول  ،هداف المعتدلةالمخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات ووضع األ

   . به من أعمالوالحصول على المعلومات عن نتائج ما يقومون

   نظرية القيمة :خامسا

ة للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على توفير العوائد ظرية القيمة بأن المسببات الرئيسترى ن

ستطاع العمل توفير العوائد ذات القيمة  وأنه كلما أ ،ية لكل فرد على حدهذات القيمة والمنفعة العال

ي  هي الموجودة فائد التي يرغبها الفرد ليست تماماًلعو وأن ا.للفرد كلما كان راضياً عن العمل

دراك وشعور كل فرد على حده  وإنما تعتمد بالدرجة األولى على إ،نظرية تدرج الحاجات لماسلو

 وتناسب رغباته ،بما يوده من عوائد يرى أنها تناسب وظيفته ومستواه الوظيفي واالجتماعي

 التقدير وتحقيق إلى يجب أن يسعى ،قاً لنظرية ماسلو وف فأحد كبار المديرين،وأسلوبه في الحياة

ن العوائد التي يرغبها المدير قد تتضمن العوائد المادية واألمان الذات ولكن وفقا لنظرية القيمة فإ

   .وأي عوائد أخرى يراها مناسبة له

  

   العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي2.2.2

، 1981 العديلي،( حسب ما أشارت له دراسات فيالعوامل المؤثرة على درجة الرضا الوظي

بيئة العمل ومنها عوامل متعددة منها الفرد نفسه ولالرضا الوظيفي يتأثر ب تفيد بأن )2010 ،الشرايدة

 القول بأنه يبدو أن الرضا الوظيفي يتحقق بشكل مباشر إلى وقد خلص من ذلك ،لرؤسائهما يعود 

نه يرى  فإ،وعليه) )عواملال((غير مباشر من خالل بعض وبشكل )) األحداث والظروف((من واقع 

 السعادة التي  أو عدم مسؤولية مباشرة عن مشاعر السعادةأن األحداث والظروف تعتبر مسئولة

عن وقوع األحداث أو تحقق  أما العوامل فهي تلك المتغيرات المسئولة ،يتحلى بها الموظف

 واألنشطة التي تنطوي عليها مهام ،ل المطلوب ويعتبر بعض الباحثين أن مقدار العم،الظروف
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 أما المشرفون وزمالء ،العمل وما يحصل عليه  الموظف من أجر، من قبل األحداث والظروف

  :ذه العوامل هيالمحركة لهذه األحداث والظروف وهالعمل والعمالء فتعتبر من قبيل العوامل 

 األحداث والظروف  •

 التحدي الذهني ألفراد لعمل الذي يتيح فرصةن ا إ):الفرص( التحدي –العمل ذاته  •

 .نجازه بنجاحهم الشعور بالرضا عند التمكن من إكسبالموظفين ي

 .ن العمل المتعب يبعث على الشعور بعدم الرضا إ: المتطلبات الجسدية–العمل ذاته  •

ن العمل الذي يتفق مع الرغبة الشخصية للموظف يكسب  إ: الرغبة الشخصية–العمل ذاته  •

 . الموظف الشعور بالرضاهذا

 .ت العادلة والواضحة لألداء تبعث على الرضا  إن المكافآ:هيكل المكافآت •

حتياجات  على التوفيق بين ظروف العمل واإل يعتمد الرضا الوظيفي:ظروف العمل المادية •

  .المادية أو الجسدية لتنفيذ هذا العمل

 الهدف تعتبر ل من تحقيقن ظروف العمل التي تسه إ: تحقيق الهدف- ظروف العمل  •

 .ور بالرضاظروفا تبعث على الشع

 المرء لذاته يبعث على الشعور بالرضا  إن أحترام:العوامل المتعلقة بذات الموظف 

 الوظيفي 

لما زاد رضا قدمية ك أو الوظيفية األ،انة االجتماعيةرتفعت المكالمكانة االجتماعية كلما أ •

  .ستياء الفرد وقلت األقدمية زاد إ وإجتماعياًالفرد وظيفياًت مكانة ذا قل أما إ،الفرد عن عمله

داؤه  وبالتالي يتحسن أ،يجابيا كلما زادت مهارات الفرد فكلما كان اإلستعداد إ:ستعداداإل •

الوظيفي ويرتفع معدل انتاجيته نظرا لزيادة قدراته وهذا ال شك يزيد من رضا العامل عن 

  .عمله

ن األفراد سيشعرون بالرضا من الزمالء الذين  إ:ون المرءوس، الزمالء،المشرفون •

 كما أن األفراد يشعرون بالرضا عن الزمالء ،يساعدونهم على تحقيق المكافأة من العمل

  .الذين يرون األمور من نفس منظارهم

 يشعر أفراد الموظفين بالرضا عن العمل في مؤسسات تعمل بناء :دارة المؤسسةسياسة وإ •

 ويشعر ،ات صممت لمساعدتهم على تحقيق المكاسب في أعمالهمجراءسياسات وإعلى 
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 متضاربة أو دارة المؤسسة أدواراًين بعدم الرضا عندما تفرض عليهم إأفراد الموظف

  .غامضة أو كالهما

على الشعور بالرضا لدى   قوياًن هذه المنافع ال تترك أثراً إ: الراتبإلىالمنافع المضافة  •

  .معظم العاملين

  

   الوظيفيقياس الرضا 3.2.2

عطاء داللة أو مؤشر على وجود مستوى معين مقبول من الرضا إيقصد بقياس الرضا الوظيفي 

وهذه الدالالت يمكن  ،في للعاملينبالعمل ويفيد في عملية رسم السياسات بغرض تنمية الرضا الوظي

درجة لديهم رضا أو  أي إلى يخمنون  وهذا يعني أن الموظفين،نطباعاتإدراكها من خالل بعض اإل

  ) :2008 ،غواشو1981 العديلي،(وذلك عن طريق  ،رضا عن وظائفهمعدم 

  

هم أل العمال مباشرة للتعبير عن رضاهم أو عدم رضا حيث كان يس:أسلوب المقابلة .1

 وقد تكون المقابالت رسمية أو غير رسمية وهي أكثر فاعلية في معرفة ،الوظيفي عموماً

 .حجم المنظمة صغيراًكان  ذالرضا عن العمل خاصة إا

سلوك العاملين ليقوموا بعد ذلك  وبأسلوب المالحظة المباشرة ل:أسلوب المالحظة المباشرة .2

 بعض المالحظات حول مواقف ومشاعر وحوافز أو دوافع أولئك العاملين على باستخالص

 .ضوء ما تمت مالحظته من جوانب السلوك

 ،ائمة تكساس لقياس الرضا عن العملعيارية مثل ق توجد عدة قوائم ألسئلة م:سئلةقائمة األ .3

  اتجاهات، الترقية، ظروف العمل، ساعات العمل:وهي تحتوي على أسئلة لعدة عوامل مثل

 .)  األجر، حركة التغيير،دارةاإل

ن مدى رضا ر في هذا المقياس ع حيث يعب،ستخدام وهو مقياس شائع اإل:ياس منيسوتامق .4

 العاملين  ويعتبر رضا،األجر وفرص الترقيةتعلقة بالعمل مثل ي المالعامل عن بعض النواح

 .ميةكثر المقاييس الوصفية أهن أ مواحداً

  

  الرضا الوظيفي بالتوافق النفسيعالقة  4.2.2
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جتماعي للعامل والتي تعتمد لسابقة أهمية التوافق النفسي واإل البحوث اأكدت معظم الدراسات ونتائج

 والقدرة على المواجهة ، المساندة االجتماعية من زمالء العمل:ا من أهمه،على بعض المقومات

 والمشاركة ،م في االنفعاالت والقدرة على التحك،نجاز في العمل والقدرة على اإل،االيجابية اليومية

براز دور بعض العوامل ج البحوث والدراسات السابقة على إتفقت معظم نتائ وأ.في إتخاذ القرار

 ، تحسين ظروف العامل المعيشية:همها ومن أ، رضا العامل عن عملهإلىي األساسية التي تؤد

 والقدرة على معالجة أخطاء الحياة ،والنجاح في مواجهة مشكالت العمل ،وتنمية الدافعية في العمل

 وتوطيد ،دارة حسنة وتوافر إ، وعلى خلق مناخ جيد من التوافق النفسي واالجتماعي،اليومية

 ،علي(حترام الذات حساس بإ واإل،الزمالءة التي يسودها الود والتفاهم مع العالقات االجتماعي

2001(.  

 أن نظرية التكيف الوظيفي والتي قام بها كل من جرين داوس وويز أفادوا بأن الرضا إلىباإلضافة 

ا دوافع الحاجة الوظيفي هو محصلة التوافق أو التكيف الفعال ما بين حاجات الفرد التي تعززه

نسجام ما بين حين بأن هذه النظرية تقوم على اإل موض،طار نظام العملق الذات في إلتحقي

سير  في تفنسجام هو العامل الرئيس وإعتبار أن هذا اإل،نفسهالشخصية الالزمة للعمل وبيئة العمل 

  .)2010 الشرايدة،(تأقلم الموظف مع بيئة العمل 

  

  Adjustment جتماعيالنفسي واإلالتوافق  3.2

 أبعاده المختلفة ،النفسي واالجتماعي من حيث المفهومالتوافق  استعراض إلىف هذا الجزء هدي

  .يرة في التوافق النفسي واالجتماعوالعوامل المؤث ،ومعاييره

 الصحة  وفي، من المفاهيم المركزية في علم النفس عامة مفهوم التوافق النفسي اإلجتماعييعدو

 الحد الذي جعل  بعض العلماء إلىه في الدراسات السيكولوجية  نتشارالنفسية بصفة خاصة نتيجة إ

 أي أن ،يعرفون علم النفس بأسره بأنه العلم الذي يهتم بعمليات التوافق العامة للكائن الحي في بيئته

 كما تمليها طبيعته ،قف  حياتهعلم النفس بكل فروعه هو علم دراسة توافق الفرد بما تقتضيه موا

  ).2010اللبد،  (باته لمواقف الحياةستجاكإنسان في إ

فهو حالة تكون فيها حاجة الفرد من ناحية ومتطلبات البيئة من  ،)1990، الديب(وحسب ما عرفته 

 والتوافق يتخذ صورة ،تناغم بين الفرد والهدف أو البيئة االجتماعيةو ،ناحية أخرى مشبعة تماماً

   .ستجابات مالئمة للموقفلك عن طريق إكتساب إوذ ، في الكائن العضويالتغير في البيئة والتغير
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 تحقيق إلى وظيفية تهدف ، دينامية،عملية كليةبأنه التوافق النفسي ) 2003شقير، (وقد عرفت 

التوازن والتالؤم بين جوانب السلوك الداخلية والخارجية للفرد بما يساعد الفرد على حل الصراعات 

ية الخارجية مما يحقق خفض قوى الذاتية للفرد والقوى البيئبين القوى المختلفة داخله وكذلك بين ال

 وتحقيق الثقة بالنفس ، عنهايجابية لتحقيق الذات والرضا الجوانب اإلإلى، بل يتخطى ذلك التوتر

  .يجابية والمرونة في التعامل مع المجتمع من حولهواالتزان االنفعالي للفرد مع اإل

 جتماعيةقدرة الفرد على المشاركة اإلباعتباره ي جتماعإل عرفت التوافق ا)2003شقير،( كما أن 

 وشعوره بقيمته ،متثاله لقيم المجتمع الذي يعيش فيه وأ، وشعوره بالمسؤولية اإلجتماعية،الفعالة

والدخول  ،حولهنتماء والوالء للجماعة من  وقدرته على تحقيق اال،ودوره الفعال في تنمية مجتمعه

يجابية مع أفراد  عالقات طيبة إ والقدرة على إقامة،ة مع اآلخرينجتماعية بناءفي منافسات إ

 وشعوره ،المجتمع بما يحرص على حقوق اآلخرين في جو من الثقة واالحترام المتبادل معهم

جتماعي متميزة من خالل ما يؤديه من عمل إواحتالله مكانة  ،نتمائه للجماعةبالسعادة واإلمتنان أل

   .تعاوني

  . عملية محاولة للتوفيق بين مطالب الفرد وذاته:بأنها) 1988 ف،دافيدو(وعرفها 

أن الصحة النفسية تدرس توافق الفرد مع عن صالح مخيمر ) 2008 الجماعي،( أشاروحسب ما 

 فهي تدرس العملية التوافقية ما يعنيها وما يعوقها ،البيئة من الوجهة الباثولوجية ومنهجية اإلكلينيكي

 وهي سيكولوجية التوافق التي تظهر في إشباع الحاجات فتكون ،الضطراباتواألشكال المختلفة ل

  .سوية في نجاحها أو تفشل  فتظهر األمراض النفسية والعصبية

سيران وهما ي ،رتباط وثيق بين الصحة النفسية وحالة التوافقأن هنالك إ ب)2008الخالدي، (ويشير 

جاته أنه متوافق مع نفسه ومع بيئته، أي أنه ن الشخص الذي يحقق حا فنقول أ،في خطين متوازيين

 الصحة النفسية ال بد لنا من فهم حالة إلىيتمتع بصحة نفسية جيدة، وحتى نفهم كيفية الوصول 

   . وطبيعة الحاجات وكيفية إشباعها بطرق مباشرة،التوافق

  

  التوافق النفسي حسب نظريات علم النفس ومعايير التوافق لكل نظرية 1.3.2

  :ة التحليليةالمدرس

هتمامها لما تسمية ن كانت تعطي جل ألشعورية للفرد وإركزت المدرسة التحليلية على الحياة ا

ارة عن سلسة من الصراعات يعقبها  وأنصار هذه المدرسة يرون أن الحياة عب،بالحياة الالشعورية
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كما  . إلجتماعيةشخصية والمطالب االفرد في حالة صراع بين دوافعه الإشباعات أو إحباطات وأن 

 ،تجاه أن تطور الفرد يتطلب زوال للنبضات العصبية التي ظهرت في مرحلة الطفولةيرى هذا اإل

ك النبضات التي تحث الفرد واألشخاص الناضجون هم الذين يستطيعوا أن يستمروا في مقاومة تل

 وهو في حالة اًجز وعااًيفع كما تحدث هذا االتجاه بأن الفرد يولد ض،بتعاد عن المجتمععلى اإل

ور بالتفوق بالتالي الشعو ،سعي متواصل للتخلص من النقص من خالل الحصول على الكسب

   .)2005 الزيود،(

ويرى فرويد بأن الشخص الحسن التوافق هو الذي تكون عنده األنا بمثابة المدير المنفذ للشخصية 

 ويدير حركة التفاعل مع العالم أي هو الذي يسيطر على كل من الهو واألنا األعلى ويتحكم فيها

  ). 1990الديب، (الخارجي تفاعل فيه مصلحة الشخصية بأسرها وما لها من حاجات 

 ، له وحقيقاً أساسياً للتوافق ومعياراًيجابية الخالقة مرادفاًمصطلح اإل) 1984 مخيمر،(ستخدم  وأ

ية هي عدوانية سوية تتخذ يجاب اإليرى أنحيث ويعتبر مخيمر أحد أنصار مدرسة التحليل النفسي 

زدهار للحياة  مما يضفي إ،ة على مستوى الجماعيبتكار على المستوى الفردي والقيادصورة اإل

   .ضرار بهماإلوتتميز االيجابية عن العدوانية بأن هدفها لصالح الفرد أو اآلخرين دون 

  

  :النظرية السلوكية

ن خالل الخبرة التي يتعرض لها الفرد والتي ستجابات مكتسبة م في إيتمثل التوافق لدى السلوكيين

 إلىنه أن يتحول  سلوك ما من شأ فتكرار إثابة،تؤهله للحصول على توقعات منطقية وعلى اإلثابة

 ال يمكن أن تنمو ،"وسكينر" Skinner و"واطسون " Watson وعملية توافق الشخص لدى ،عادة

ثابات  طريق تلميحات أو إكل بطريقة اليه عنعن طريق ما يبذله الجهد الشعوري للفرد ولكنها تتش

 Michael والبرت بندورا"  Albert Banduraالبيئة، أما السلوكيين المعرفيين أمثال الباحث 

Mahoney  " ريقة تبعده عن الطبيعة استعدوا تفسير توافق الفرد أنه يحدث بط" مايكل ماهوني

تتم والفرد على درجة عالية من الوعي واإلدراك  من الوظائف البشرية اًعتبروا أن كثيروأ ،البشرية

  ).2011، فروجة(متزامنة ألفكار والمفاهيم األساسية 

  

  :النظرية اإلنسانية
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 ،ت له الظروف المالئمة ما هيأ فهم نفسه إذاإلىأفترض كارل روجرز أن الفرد يمكنه أن يصل 

 فالعادة إننا قد نغفل بعض ،الخبرة المحرفة هي سبب سوء التوافقأن الخبرات وويعتقد روجرز 

 ويرى أن التوافق يتحقق للفرد عندما يتفق ، يتم تحريفها أو إنكارها وأحياناً،الخبرات ونصنع غيرها

   .)1998 عبد الرحمن،(ذاته سلوكه مع مفهومه مع 

 وهي بصورة متدرجة وهرمية ولها ،ن هناك العديد من الحاجات عند الفرد ماسلو أويرى

  -:مستويان

 المأكل والجنس واألمومة والحاجة للماء والحاجة إلىمثل الحاجة "ات عضوية حاجال .1

  " النشاط والراحة إلىلإلخراج والحاجة 

ع  األمن والحاجة لحب اإلستطالإلىالحاجة عضوية مثل الحاجات النفسية كالغير الحاجات  .2

ماء ولتقدير جتماعية فهي الحاجة لالنتأما الحاجات اإل ،ولإلنجاز ولإلعتماد على النفس

  ).2008 الخالدي،( والحاجة للصحبة والحاجة للدين اآلخرين

وتتحقق الصحة النفسية من وجهة نظر ماسلو عندما يتمكن الفرد من إشباع هذه الحاجات بطريقة 

  :)2003 العناني،( ومن المؤشرات التي تحدد معنى اإلنسانية الكاملة ،سوية

  .احرية الفرد الذي يمارسها مدركا لحدوده •

  . والعيش من أجل تحقيقها،إرادة حرة في اختيار األهداف •

  .تقبل اآلخرين والتعاطف معهم •

وتعبر عن صحته  التي تدل على إنسانية اإلنسان مثل الحق والخير ،لقيم العلياااللتزام با •

  .النفسية

  

   اد التوافق النفسي واالجتماعيأبع 2.3.2

 المعنى إلىتحديد أبعاد التوافق تبعاً لنظرة العلماء ختالف باآلراء حول  وجود إ الباحثةوجدت

  ،وهي التوافق الشخصي ، ثالثة أبعاد للتوافقإلىفقد أشار حامد زهران  ،الحقيقي لهذا المصطلح

 أما زينب شقير فقد حددتها في أربعة أبعاد التوافق  . والتوافق المهني،والتوافق االجتماعي

  توضحيا لهذه والتوافق األسري وفيما يلي،ماعي، التوافق الصحيالشخصي االنفعالي، التوافق االجت

  :)2003 شقير،، 2005 زهران،(األبعاد 
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 وإشباع الدوافع والحاجات ، ويتضمن السعادة مع النفس والرضا عن النفس:التوافق الشخصي .1

" داخلي سلم "  ويعبر عن ،الداخلية األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية الثانوية المكتسبة

 . ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة،حيث يقل الصراع الداخلي

يات المجتمع ومسايرة المعايير لتزام بأخالقي ويتضمن السعادة مع اآلخرين واإلجتماعالتوافق اإل .2

عي تما والتفاعل االج،جتماعيالضبط االجتماعي وتقبل التغير اإلمتثال لقواعد اإلجتماعية واإل

 . تحقيق الصحة االجتماعيةإلى مما يؤدي ،والسعادة الزوجيةالسليم والعمل لخير الجماعة 

 ويتضمن االختيار المناسب للمهنة واالستعداد علماً وتدريباً لها والدخول فيها :التوافق المهني .3

 العمل  ويعبر عنه العامل المناسب في،واالنجاز والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضا والنجاح

  .المناسب

 مع ، وتحنو عليه، وهو تمتع الفرد بحياة سعيدة داخل أسرة تقدره وتحبه:التوافق األسري .4

 وأن يكون ، وتمتعه بدور فعال داخل األسرة،شعوره بدوره الحيوي داخل األسرة واحترامها له

ته وحل  وما توفره له أسرته من إشباع لحاجا،أسلوب التفاهم هو األسلوب السائد في أسرته

 وأن تحسن الظن به ، قدر من الثقة بالنفس وفهم ذاتهأكبر وتساعده في تحقيق ،مشكالته الخاصة

 .وتتقبله وتساعده في إقامة عالقة التواد والمحبة

 وهو تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من األمراض الجسمية والعقلية واالنفعالية، :التوافق الصحي .5

 وشعوره ،ل العضوية المختلفة وخلوه من المشاك،ا عنهمع تقبله لمظهره الخارجي والرض

 النشاط والحيوية إلى وميله ، وتمتعه بحواس سليمة،رتياح النفسي تجاه قدراته وإمكاناتهباإل

 وسالمة في التركيز مع االستمرارية في النشاط ،معظم الوقت وقدرته على الحركة واالتزان

  .والعمل دون إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه
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  :التوافق النفسي وسوء التوافق 3.3.2

التوافق النفسي االجتماعي هو قدرة الفرد على التوفيق بين ليه سابقاً فإن وحسب ما تم اإلشاره إ

 وذلك بإتباع السلوك الذي يتوافق مع ،رغباته وحاجاته من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى

ت لوك التوافقي هو السلوك الموجه للتغلب على عقبا ولذلك فأن الس.تقاليد وأعراف وقوانين المجتمع

 الفرد التي يتعلمها هي استجاباته المعتادة التي يسير ن آليات توافق كما أ،البيئة أو صعوبات مواقفها

  عليها إلشباع حاجاته وإرضاء دوافعه وتخفيف تواتراته 

فشل أو عدم قابلية مالئمة ما هو السلوك التوافقي هو ثمرة التوافق بينما السلوك الالتوافقي هو إن 

 وبعبارة أخرى فهو عدم القدرة على تخطي عقبات البيئة أو التغلب على ،نفسي بما هو اجتماعي

ويمكن القول بأن السلوك هو كافة ما يقوم به الفرد من . صعوبات المواقف لكي يتحقق له التوافق

. انفعاالت وعواطف ونزعاتعر به من وما يش ،وما يصدر عنه من أقوال ،حركات وأفعال

والتي  ،له مع البيئة وتوافقه لهاختصار هو جميع أنواع النشاط الذي يصدر عن الفرد أثناء تفاعوبإ

  . )1990 ،الديب(كتسبها من البيئة االجتماعية واألسرية أ

 مباشرةالغير رية التحليل النفسي من األساليب وتعتبر حيل الدفاع النفسي التي أشارت اليها نظ

 وهي من الوسائل واألساليب التوافقية الالشعورية من جانب ،إلحداث التوافق النفسي لدى الفرد

الة التوتر والقلق الناتجة عن الفرد والهدف منها هو تشويه ومسخ الحقيقة حتى يتخلص الفرد من ح

الهوا أو  الحيل الدفاعية هي مواجهة التهديدات الخطرة من ،وبمعنى آخر. حباطات والصراعات اإل

وظيفتها وقاية الذات والدفاع عنها أن  أي ،ااألنا األعلى أو العالم الخارجي والقلق المرتبط بهم

والحيل الدفاعية  ،واالحتفاظ بالثقة في النفس واحترام الذات وتحقيق الراحة النفسية واألمن النفسي

هي حيل عادية تحدث لدى كل  و،ختالللى التوازن النفسي من إصابته باإلتعتبر محاوالت لإلبقاء ع

ضطراب  حدوث إإلى بدرجة مفرطة يؤدي ذلك  ولكن الفرق وجود الحيل عند األفراد،الناس

  ).1998 عبد الرحمن،(ومرض نفسي 

  :منها ،)2005 زهران،(  أقسامإلىوتتعدد حيل الدفاع النفسي وتنقسم 

 ،نفسية وتحقيق توافقه النفسي وهي غير عنيفة وتساعد الفرد في حل أزمته ال:حيل الدفاع السوية

   .مثل اإلعالء والتعويض والتقمص واإلبدال
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 وهي عنيفة ويلجأ اليها الفرد عندما تخفق حيله الدفاعية السوية فيظهر :حيل الدفاع غير السوية

   . مثل اإلسقاط والنكوص والتثبيت والعدوان والتحويل والتفكيك والسلبية،سلوكه مرضياً

   ،عبد الرحمنو 2008، أبو أسعد وعربيات(ا ذكرها كل من لدفاعية كموفيما يلي الحيل ا

 :)2002 ،الخواجاو 2005 الزيود،و1998

 نشاطات إلىوهو أن يحول الفرد النزعات والرغبات العدوانية والجنسية  :)التسامي(اإلعالء  - 

 لرياضية المختلفةل باأللعاب انشغايمتلك طاقة جنسية كبيرة يقوم باإل فالمراهق الذي ،ذات قيمة

   .وهكذا

 فقد يظهر ، وهو إظهار الفرد لجانب قوة لديه لكي يخفي جوانب ضعف يدرك وجودها:التعويض - 

  . بالنجاح في مجال التحصيل الدراسي زائداًهتماماًطالب الضعيف من الناحية الحركية إال

 الفرد من امتصاص يقوم به وتتمثل هذه الحيلة الدفاعية عن الذات من خالل ما :)التوحد( التقمص - 

  .يجابية والسلبية للشخص الذي يحبه والفرد دون أن يعي أو يحس أو يشعر بذلكجميع الصفات اإل

 ويكون البديل عادة مشابها ،تخاذ بديل لتحقيق هدف أو سلوك غير مقبول اجتماعيا هو إ:اإلبدال - 

   . حد كبير للهدف أو السلوك غير المقبول اجتماعياًإلى

  . لعبة وتحطيمهاإلى أحد الوالدين أو أحد األخوة إلى إبدال السلوك العدواني الموجه :على ذلكمثال 

 العملية التي يقوم بها إلى وتشير ،ن اإلسقاط آلية دفاعية تأتي بالمرتبة الثانية بعد الكبت إ:اإلسقاط - 

ط دوافعه غير المقبولة  أو إسقا،الفرد وبشكل غير واعي بإنكار صفة معينة لديه وإلصاقها بفرد آخر

آخر لكي واتجاهاته وسلوك على اآلخرين أو على البيئة وهنا يلقي الفرد باللوم على شخص أو شيء 

  .يتخلص من اإلحساس بالذنب

 وهو العودة لسلوك مطابق كان يمارس في فترة مبكرة من حياة الفرد وسبق اإلقالع :النكوص - 

 يلفت االنتباه  بعد أن شعر بأن ادي قد يعود للتبول كي فالطفل الذي تخص من التبول الالإر،عنه

 .تجه ألخيه الصغيرإنتباه والديه أ

 عندما تكون مرحلة النمو ، هو توقف نمو الشخصية عند مرحلة من النمو ال يتخطاها:التثبيت - 

  .عالي ومن مظاهره التثبيت االنف. لعملية النموويعتبر التثبيت رفضاً. التالية بمثابة تهديد خطير

جتماعي المراهقي الذي  أو السلوك اإل،الذي يصدر عن شابنفعالي الطفلي  السلوك اإل: مثال ذلك

   .يصدر عن راشد

  . هو هجوم يوجه نحو شخص أو شيء مسئول عن إعاقة بالغة:العدوان
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 كأن يبالغ الفرد في الترحيب ، وهو أن نتبنى اتجاهات وتصرفات ال تتفق مع رغباتنا:التحويل - 

  . والعكس هو الصحيح بمعنى ضيق والسخط على هذا الضيف،يف جاء في وقت غير مناسببض

 غير ما يطلب منه أو يتجنب  هي مقاومة المسؤوليات والضغوط حيث يفعل الشخص:السلبية - 

  . الصمت والمقاومة والمعارضة والرفض: مثال ذلكفعله،

رية أن تنفصل عن األفكار والذكريات نفعاالت المهددة يمكن بطريقة ال شعوحيث اإل: التفكيك - 

سم عزل األثر فالمرضى تحت العالج النفسي يبحثون  وتعرف هذه الحيلة بإ،مرتبطة بهاوالخياالت ال

  .عن الراحة بكبت آالمهم

  

   العاملة الفلسطينية والعربيةواقع المرأة 4.2

 حيث الموروث الثقافي  عن المجتمعات العربية األخرى منال يختلف المجتمع الفلسطيني كثيراً

 وال يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في ،قتصاديةوالبنية اإلجتماعية واإل

ذا  وإ.روف المجتمعية التي تحيط بها في الظ من خالل الغوص عميقاً اإل،مجاالت الحياة المختلفة

 عنه بعض الخصوصية في ال يتجزأ من محيطه العربي فهذا ال ينكان الشعب الفلسطيني جزء

 ولو بمعنى النسبي في –ذ ال يمكن مقارنة وضع مجتمع يعي حالة من االستقرار  إ،والفردية

 ولم تتحدد ،حتالل بمجتمع ال يزال يرزح تحت اإل–المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

   .)2009نصيب، (معالمه بصورتها الكاملة بعد 

 أي ، وجنسوي،سرائيلي قومي بسبب اإلحتالل اإل، من اضطهاد مزدوجلقد عانت المرأة الفلسطينية

الحركة الوطنية  من  حيوياًكن هذا لم يمنعها من أن تكون جزء ول.قائم على التمييز بين الجنسيين

 فأسست ،حتالل من أجل تحسين مواقعها بل إنها أستغلت العملية النضالية ضد اإل.الفلسطينية

  ).2004العجرمي، (اصة منذ عشرينات القرن الماضي خجمعياتها ومؤسساتها ال

  

  :التركيب المهني للمرأة العاملة

ختالف التركيب ات الدورية التي تصدرها دائرة اإلحصاء المركزية في فلسطين إتظهر المسوح

شحادة،  ( وهذه االختالفات ترجع ألسباب كثيرة منها،المهني للمرأة العاملة عن نظيرها الرجل

1998(:  
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 الجنسين فيما ال بيعة البيولوجية لكل من الجنسين التي تجعل بعض المهن تناسب أحدالط .1

  .خرتناسب الجنس اآل

  .العادات والتقاليد التي تجعل المجتمع يرفض أن تعمل المرأة في بعض المهن .2

  .حان للذكور واالناث والتدريب ومستوياتهما اللتين تتيأنواع التعليم .3

 .مول بها في مجال العملالقوانين واللوائح المع .4

أكان ذلك   في دراسته  للعوامل المؤثرة في عمل المرأة سواء)2009 ،ناصيف(وقد تطرق 

  : ويمكن تقسيمها على النحو االتي، سلباًم أيجاباًإ

  

   . العوامل االجتماعية:أوال

معات العربية المجتخيرة لدى في أن قاعدة التعليم اتسعت في اآلونة األال شك : التعليم والتأهيل .1

ن من شأن تعليم المرأة مجال أمامهن للعمل خارج المنزل، إناث مما أفسح الوبخاصة لدى اإل

 فمعظم المهن ،وتأهيلها أن يفسح المجال أمامها للعمل حيث تتوافر أمامها فرص أكثر للعمل

لفنية نتشار المدارس والمعاهد ان التعليم األكاديمي أو الفني، وإتتطلب مستويات معينة م

والمتوسطة للجامعات قد سهل من تعليم الفتيات خاصة في ظل القوانين والتشريعات التي تشجع 

ي على جميع الفتيات المتعلمات، وتسهل تعليم الفتاة، ومع ذلك ال يعتبر ذلك قاعدة عامة تسر

البا ما يخرجن من سوق العمل،  منهن يتزوجن في أثناء الدراسة والتأهيل وغن كثيراًفإ

 أن الوضع المادي الجيد لألسرة في بعض الحاالت يجعل المرأة غير راغبة في إلىضافة إلبا

 .العمل

 

 فالكثير من ،رتفاع نتيجة تعلم الفتياتلقد بدأ سن الزواج باإل:  للفتياترتفاع معدل سن الزواجإ .2

خفض  رفع سن الزواج وينإلىء من الدراسة الجامعية مما يؤدي  يتزوجن بعد االنتهاتالفتيا

  . ومن شأن ذلك كله أن يسهم في توجه المرأة نحو العمل خارج البيت،معدل الخصوبة

  

  حيث أن كثيراً،وهي نظرة ترتبط بالواقع النفسي واالجتماعي للمرأة:  العملإلىنظرة المرأة  .3

 كما أن نظرة ،من النساء يفضلن عمل البيت والعناية باألسرة رغم توفر فرص العمل أمامهن

للعمل تتأثر بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام فالرجل بالمجتمع العربي هو المسؤول عن المرأة 
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نائية مثل الفقر أو ستثي ال تكون المرأة مضطرة للعمل اإل في ظروف إاعالة األسرة وبالتال

  .جتماعية وهي أن تعمل المرأة في البيت أوالئة اإل أن توجيه التنشإلىضافة الرفاهية باإل

 لقد تزايد ، وهذه الهجرة عامل مؤثر في عمل المرأة:لذكور داخل الوطن أو خارجهالهجرة ل .4

 مما ، دول أخرىإلى مدن أخرى داخل البلد أم إلىنتقال كان ذلك باالأأعداد المهاجرين سواء 

 . غير ذلك من وضع المرأة في ميدان العمل

  

  .العوامل االقتصادية: ثانياً

 ، ملحوظاًخيرة تقدماً لقد شهد االقتصاد العربي في اآلونة األ:معطبيعة البناء االقتصادي للمجت .1

 وزيادة ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في القوى ، في التوزيع السكانيمما أحدث تغيراً

 فقد كان للنمو االقتصادي تأثير ،العاملة نتيجة للتغيرات البنيوية في اقتصاديات البلدان العربية

داخل هذه البلدان وأصبحت الحياة الحضرية مع ما تنطوي عليه من واضح في توزيع السكان 

 .  للمجتمع العربي بارزاًتغيرات في التنظيمات االجتماعية مظهراً

 

حتياجات المرأة نتيجة للتغيرات االجتماعية  لتزايد إوذلك نظراً: الضرورة االقتصادية .2

 متطلبات األسرة وتخفيف األعباء مما يضطرها للعمل كي تسهم في تلبية ،واالقتصادية للمجتمع

   .على الزوج

 أن عمل  اإل،المرأة في فلسطين استطاعت أن تشارك في عدة مجاالت ومهنومن هنا نرى أن 

 ومن ،المرأة ما زال يعاني من صعوبات تحد من قدرة المرأة على العمل أو االستمرارية أو التطور

 .ي واألسري ضمن الصعوبات يمكن تمييزها في المجال االجتماع

  : هي،ي عالم العمل واالنتاج يحقق عدة أهدافن مشاركة المرأة ف أإلى) 2007، يوسف( وتنظر

 ،نساني واالجتماعي الذي يتضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين الهدف اإل.أ

   . مع العلم أن تكافؤ الفرص ال يعني بالضرورة تشابهها،واالرتقاء بمستوى األسرة

لهدف االقتصادي الذي يتضمن االستثمار األمثل للموارد الشرية لتحقيق النمو االقتصادي  ا.ب

   .المرغوب واالنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع

  

  جتماعي واالقتصادي والسياسية االسرائيلي وأثره على واقع المرأ اإلاالحتالل 5.2
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هدم المنازل وبناء الجدار العازل  المتمثلة في ئيلي بشموليته وقسوته سراال شك بأن اإلحتالل اإل

 والترهيب والترويع والمعاملة القاسية ب واإلهانةواألسر للنساء الفلسطينيات وتعرضهن للضر

ل والمناطق الفلسطينية كل هذه قتحامات المستمرة للمناز واإل،يرات وإعتقال األمهات الحوامللألس

لشعور بالتهديد فا. فسية والعقلية للمرأة الفلسطينية ها لها تأثيرها على الصحة الننتهاكات وغيراإل

ق لدى اً أكثر عمنعكاسات النفسية للخبرات الصادمة ستترك أثرس واإل بها الناوالخوف التي يمر

 في تقرير أصدرته أن "هيومن رايتس ووتش "وتصف منظمة . المرأة وسينعكس ذلك على أطفالها 

لغربية تميزت بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من سرائيلية في الضفة ات اإلالسياسا

يواجه الفلسطينيون  " .ةف الخدمات على المستعمرات اليهوديبينما تنعم بمختل ،االحتياجات األساسية

  مع حرمانهم من الكهرباء والمياه،ثني أو الوطني من واقع أصلهم العرقي أو اإل ممنهجاًتمييزاً

 بينما المستوطنين اليهود الساكنين على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم ،والمدارس والطرق

ن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة  فإ، وبينما تزدهر المستعمرات االسرائيلية.تالدولة من خدما

ا ما يبعدون  فهم أحيان،نهدام المساواةفاألمر ال يقتصر على الفصل وإ ،االسرائيلية يعيشون في مشقة

   .)2011عاصي، (أيضا عن أراضيهم ويخرجون من بيوتهم 

  :سرائيلية على المرأة الفلسطينيةأثر االعتداءات اإل 1.5.2

 2011عاصي، (كما يراها على المرأة الفلسطينية ةسرائيليأثر االعتداءات اإليمكن تلخيص 

  :كما يلي) 2003 ،ارصغليو

 تحمل إلىعتقال والقتل لكال الجنسين تؤدي بالمرأة يات اإلإن عمل: الضغط والقلق النفسي الدائم .1

 . ضغوط نفسية كبيرة

ففي غياب الرجل من البيت جراء األسر أو االستشهاد يلقي : تحمل عبء المسؤولية كاملة .2

 .  والعبء التربوي الكامل،بأعباء مضاعفة على المرأة بتحمل العبء االنتاجي

اجز ومنع حرية التنقل تجعل النساء مقيدات الحركة نتشار الحوإن إ: تردي الوضع الصحي .3

 أو ، مراكز المدنإلىزمة خاصة عند االنتقال من الريف بالوصول لمراكز الرعاية الصحية الال

  .تلقي الرعاية الصحية في القدس

زدياد معدالت الفقر في اإلعتداءات اإلسرائيلية لها أثر كبير على إ: تدمير اقتصادي ممنهج .4

 فقد وصلت البطالة خاصة في .لسطينية، بالذات في صفوف النساء التي ترأس أسراألسر الف

 في حين كان معدل )%45( مستويات عالية جدا حيث بلغت في صفوف النساء إلىقطاع غزة 
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راضي إن مصادرة األ .2009 في نهاية عام )%18(البطالة للنساء في الضفة الغربية 

 وتزيد من أعباء ،ألعباء االقتصادية على األسرة ككلوحرق المزروعات يزيد من االزراعية 

وقطف ي الحقول الزراعية  كون المرأة هي من تعمل بجانب الرجل ف،المرأة بشكل خاص

 .الثمار

لمزيد من ضيق سوق العمل ففي أعقاب االنتفاضة الثانية كشفت األزمة االقتصادية النقاب عن ا

 ،سرائيليةي تكبدتها أسرهن نتيجة للقيود اإللخسائر الت النساء ومن أجل التعويض عن اإلىبالنسبة 

 ورغم ما يطرح من حلول ،و دخوله البقاء في سوق العمل أو العودة اليه أإلى النساءفقد اضطرت 

لة الفقر نهاء حا اإل أن هذه المعونات لن تسهم في إ)المعونات الطارئة(الصدقات يشبه نظام 

 .والبطالة

 باإلحتالل، على الرغم من أن العنف ضد المرأة ال يرتبط نظرياً: ةيزيد من العنف ضد المرأ .5

سرائيلية تزيد من حاالت العنف في المجتمع ضد المرأة جراء الضغط اإل أن اإلعتداءات اإل

   .والمعابره الرجال على الحواجز والطرقات النفسي الذي يتلقا

سرائيلي لحقوق المرأة حتالل اإلإنتهاكات قوات اإل"بعنوان ) 2009 ،شاهين(وفي دراسة أعدها 

عتمدت بمنجيتها العمل  والتي أ،))المصبوب على قطاع غزةالرصاص ((والطفل خالل العدوان 

وبرزت )  سنة60 -  20( تراوحت أعمارهم ما بين ) امراة50استهدفت (ضمن مجموعات بؤرية 

 الصدمة ،الفقدان الخوف من  :الفقدان من ضمنها ،مشكالت واالضطرابات النفسية السلوكية

اب  اضطر،اثار نفسية  العنف ضد النساء وما يترتيب عليه من،)أعراض ما بعد الخبرة الصادمة(

  .  أمراض نفسجمية،القلق

  

  

  .سرائيلية للعمل في المستعمرات اإلدوافعظروف العمال العرب في األراضي المحتلة و 2.5.2

شرات اآلالف من العاملين  دفع الع،لفلسطينيةقتصادية ا، وعجز القطاعات اإلنعدام فرص العملإن إ

) إنعدام فرص العمل البديلة(، أي أن الدوافع وراء العمل سرائيليةحاق للعمل بالمشاريع اإلت اإللإلى

ما  وإنغالق الحدود أمام مئات االآلف إ،ة عن توسيع قدراتها التشغيليةوعجز القطاعات االقتصادي

 غالء المعيشة والتزايد إلىضافة ، إورة البقاء والمواجهةلعدم توفر عمل أو لموقف وطني بضر

  ).2003 ،أرصغلي (السكاني العالي نسبياً
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بأن من العوامل التي تساهم بإرتفاع التوجه لسوق العمل ) 1985 ،أبو لغد( ذلك  يفسر إلىضافة باإل

في الضفة الغربية سرائيل عن أجور األعمال المتوافرة اإلسرائيلي هو إرتفاع مستويات األجور في إ

حتالل األولى ولكنه ال ينطبق بالتأكيد على سير كان يمكن أن يصح في سنوات اإلوهذا تف ،والقطاع

ى األجور في المناطق الفلسطينية من سنوات االحتالل األخيرة كما رأينا حيث أقترب مستو

 ،رخعض اآل وتساوت معها في الب،سرائيل في بعض القطاعاتمستويات األجور السائدة في إ

 باإلضافة .بنفس الوتيرةن في اسرائيل ستمر عمل الفلسطينييومع ذلك أ. وتجاوزها في بعض ثالث 

ل التي يقومون عماحيث أن األ ،مكانية اإلستمرار في األعمال التي يمارسونها في إسرائيل أن إإلى

وهي . لخدمات العامةاءات كفتح الطرق وانشبها يترفع عنها اإلسرائيليون مثل العمل في قطاع اإل

  .القليلدر اإل عمال المؤقتة والموسمية والتي ال تأي في تلك األ ،مراتب السلم المهنيتقع في أسفل 

  

  سرائيلية   للعمال في المستعمرات اإل الخصائص االجتماعية3.5.2

 صبيح،(  ما وصفها حسب االسرائيلية  للعمال في المستعمراتالخصائص االجتماعيةإن أهم 

  :تتلخص فيما يلي، )2011

أظهرت النتائج أن   فقدهم من المتزوجيني المستعمرات غالبية العاملين ف: الحالة االجتماعية .1

,  الضفة الغربية هم من فئة المتزوجينجر في مستعمراتغالبية العمال الفلسطينيين العاملين بأ

, غير ذلك%) 1( و،%)24.3( وشكلوا ،)أعزب( يليهم فئة غير المتزوجين ،%)74.4(وشكلوا 

ث تحدد حي,  القيود اإلسرائيليةإلىرتفاع نسبة فئة المتزوجين  ويعود إ غير محدد،)%0.2(و

تعطي و شروطاً لمنح تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، حكومة إسرائيل والمستعمرات

  .! وإنما بدواعي أمنية إسرائيلية،ليس ألسباب إجتماعية, األولوية للعمال المتزوجين

  

لعمال الفلسطينيون في بصفة عامة يتوزع ا: لمستوى التعليمي لعمال المستعمراتإرتفاع ا .2

شارت إليه بيانات المسح الميداني وذلك حسبما أ ، اإلسرائيلية في الضفة الغربيةالمستعمرات

 حيث ، والمرحلة الجامعية، وحملة الدبلوم المتوسط،رتفاع نسبة العاملين من المرحلة الثانويةبأ

بالمتوسط للعمال %) 2.1(عتبر مرتفعة مقارنة ب فلم ت/  أما نسبة األمية،)%43.5(لوا معاً شك

  .2003- 1995الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات للفترة 
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حيث ,  فإن هذه النسب متقاربة بين الرجال والنساء، المستوى التعليمي حسب الجنسإلىبالنظر 

 والبكالوريوس ، والدبلوم المتوسط، للمرحلة الثانوية)%44.5(توزعت بالعالقة مع الرجال بنسبة 

ملم /  للنساء من المرحلة الثانوية والدبلوم المتوسط، كما أن نسبة األمية)%38.2( مقابل ،مجتمعة

 العامالت بأجر في  بين النساء)%7.4( بين الرجال مقابل )%5.5 ( وبلغت،كانت متقاربة

 من المرحلة نساء العامالت بأجر في المستعمراتنسبة ال الضفة الغربية، وتعتبر مستعمرات

، أما النساء العامالت من )%36.3( ومن الرجال بلغت )%41.2( حيث بلغت ،اإلعدادية مرتفعة

  %).13.7(ومثلها تقريباً للرجال % 13.2المرحلة االبتدائية فبلغت 

  

من حيث العالقة باألسرة  ،هم أرباب أسر في المستعمراتل غالبية العما: العالقة باألسرة .3

اإلسرائيلية في الضفة الغربية هم بية العمال الفلسطينيين في المستعمرات أظهرت النتائج أن غال

يتوزع أرباب .  بنات)%6.6( هم أبناء و)%17.9(وهناك ، )%73.8( وشكلوا ،أرباب أسر

بء  العإلى وهو ما يشير ، نساء)%8( رجال و) %92(األسر من حيث الجنس بنسبة 

ضطرهن مما أ, رأسن أسرهنالذي يقع على كاهل النساء اللواتي ي) عبء اإلعالة(اإلقتصادي 

  .! القريبة من أماكن سكناهنعمل في المستعمراتلل

  

  

  

  

 

   .سرائيليةفي المستعمرات اإلعمالة المرأة  4.5.2

لة في المشاريع رغم أهمية الموضوع اإل أنه لم تتوافر دراسات أو إحصائيات تتعلق بالمرأة العام

يبرر القول  وتجاهلها ال ، فالظاهرة موجودة وقديمة،سرائيلية على مدار ما يزيد عن ثالث عقوداإل

 ألن في ، بما في ذلك المرأة،سرائيليةهدفت كل العاملين في المشاريع اإلستأن هناك دراسات عامة أ

مستمرة كما أن الظاهرة  ،ة العاملة عن حقيقة الخصوصية لواقع المرأ مقصوداًذلك تغاضياً

وجهات  بل العكس قد تندفع لألمام مع الت،نقراض في المرحلة الجديدةومتواصلة، وغير مرشحة لإل

  .) 1999، قطامش(قتصادية الجديدة اإل



 33

بالنساء العامالت  ةفرة والمتعلقاحصاءات المتوتعود ندرة اإل ،)1999 ،قطامش(ومن وجهة نظر 

  :، هي ثالثة عواملإلىسرائيلية في المشاريع اإل

  

 غير معني بتقديم بيانات )سرائيليمركز االحصاء المركزي اإل(ائيلية سرإن الجهات الرسمية اإل .1

سرائيلية فالمؤسسة الرسمية اإل ،)اإلناث(ن العمالة الفلسطينية وخصوصا ومعطيات حقيقية ع

ر والدراسات واهالظكما أن  .لديها توجهات ذكرية كما هو الحال في الكثير من دول العالم

 إلى ضافة إ،لنسبة للذكور في مجاالت عديدةهتمام الكافي كما هو الحال باالنسوية ال تحظى باإل

أو بتعاقد من الباطن أو ) دون تصاريح(أن غالبية النساء العامالت يعملن بشكل غير قانوني 

 وهذا ،ودية مكان السكن في القرى والمناطق الحدإلىواسطة سماسرة يقومون بنقل العمل ب

  .سرائيلية غير معنية به والجهات اإل أضافياًيستلزم جهداً

 إلى ألن ذلك يحتاج ،سرائيليةاء للعامالت في المشاريع اإلحصجراء إالصعوبة في اإلتصال أو إ .2

يعملون  وكل هؤالء ، وكذلك مؤسسات البحث،حصاء ووزارة العمل من دائرة اإل)جهد نوعي(

  .هتمامات محلية ودوليةإوفق سياسات لها أولويات و

نسوية بهذا القطاع  األفراد أو المؤسسات الفلسطينية واألطر ال .هتمام من قبل الباحثينعدم اإل .3

ما بحجة  إ، مما ساهم في طمس الظاهرة،مةناث العامالت خالل العقود الثالثة المنصرمن اإل

  .مويلعتبارات أجندة التجودها إل أو تجاهل و.)جهل وجودها( أو )صغرها(

  

أظهرت نتائج التحليل  حيث ،سرائيليةالمستعمرات اإل بأزدياد أعداد النساء العامالت في ويتضح

اإلحصائي لبيانات المسح الميداني أنه على الرغم من أن معظم العاملين بأجر هم من الرجال 

 مرتفعة تعتبر%) 14.0( والتي بلغت نساء العامالت بأجر في المستعمرات إال أن نسبة ال،%)86(

 رتفاع نسبة النساء العامالت فيإأما  ،مقارنة بنسبة النساء الفلسطينيات العامالت في إسرائيل

,  من أماكن سكن النساء العامالت قرب أماكن العمل في المستعمراتإلى ربما يعود المستعمرات

 ومن أماكن إلى اً وإياباًوذلك مقارنة مع عمل النساء داخل إسرائيل الذي يتطلب ساعات أطول ذهاب

   .)2011، صبيح( العمل
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  واقع عمل المرأة في المشاريع االسرائيلية 5.5.2

حول واقع عمل المرأة في المشاريع اإلسرائيلية المتمثلة ) 1999قطامش، (ليه وحسب ما أشار إ

  :فإن

وتحتاج بعض المهن  ،)باألعمال الدونية( في مجال الزراعة والمصانع معظم النساء يعملن .1

 ،واصفات واستعدادات عضلية وقدرة عالية على التحمل وعمل مكثف لساعات طويلةلم

  .وهذا كله ال يجذب المرأة للعمل على نطاق واسع

لمرأة الغالبية العظمى من الناس ال تتقبل فكرة عمل ا، وجتماعي والسلوك المركبالوعي اإل .2

 والتي يشاهدها ،مع اآلخرفي المشاريع االسرائيلية إلعتبار أخالقي مسبق من قيم المجت

 في العمل وفق النظام المتبع سقاطات الثقافية الشائعة والتي ترىيوميا أو إنعكاسا لإل

 أعباء نسانية ومشروطة بالقدرة على تحملواإلجراءات األمنية واإلدارية مساساً بالكرامة اإل

ا يستولد حالة خالقي ممسق مع الوعي القومي المتداخل باأل وكل ذلك مت.خروتصرفات اآل

  .سرائيلية داخل المدن اإل وخصوصاً،سرائيليةن العدائية للعمل في المشاريع اإلحادة م

 أماكن العمل وخاصة أن غالبية النساء من الضفة الغربية ال يعملن إلىصعوبة الوصول  .3

جتياز  وهذا يستلزم إ،ن على تصاريح عملوال يحصل) بواسطة مكاتب العمل (بشكل رسمي

طالة يوم  مما يعني إ، وولوج دروب ترابية، العسكرية ودوريات الجيش والشرطةالحواجز

  .ساعة) 12- 10  (إلىالعمل 

 عمال أقوياء إلىرتباطا بطبيعة األعمال والتي تحتاج  إ،النظرة الذكورية ألرباب العمل .4

وهذا ال ) عمل شاق يدوي(يتمتعون بمواصفات عضلية تناسب طبيعة العمل المعروض 

 وفي حالة تشغيل نساء تجري ،ساسا على يد عاملة ذكرية فالطلب أ،العامالت كثيراًيناسب 

 .للعمل المتماثل على أساس النوععمليات تمييز في األجور 

 ،)Alenat,2010(ودراسة  )1999 ،قطامش( ودراسة )2009 ،النقاباتتحاد إ(وفي دراسة 

تي تحدثت عن واقع عمل النساء في  ال الوحيدة وهي الدراسات األربعة)2011،صبيح (ودراسة 

على سوء  طبيعة ظروف عمل العامالت الفلسطينيات وسوء وتؤكد هذه الدراسات  المستعمرات 

  :تيةالتي تتبلور بالمزايا والظروف اآلو ،شروط السالمة المهنية

  

  :ضطهاد اإلستغالل واإل.1
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 على فرص عمل محدودة فهن يحصلن ،ضطهادتتعرض العامالت في المستعمرات لإلستغالل واإل

أو غير قانونية ) تصريح رسمي(العمل بطريقة قانونيةوأجور متدنية كما يضطرون للمخاطرة ب

جماع أن أكدن باإل) طولكرم(عشرة عاملة من قرية زيتا حدى  ففي لقاء مع إ،)بدون تصريح(

 في الجهة سار، ويجدن الباص مع السماجز مشياً كونهن يتجاوزن الح،التصريح ال يعني لهن شيئا

 من المجموعة أكدن عدم )%100 (للعمل والعودة بذات الطريقة و لنقلهن ،نتظارهناألخرى في إ

حدى  وعلى لسان إ.ي يقطعها من أجورهنمعرفتهن باألجر الحقيقي للسمسار وال نسبة الكمسيون الت

 بيت سيرا، سيارات الفورد، والعامالت من) سمسارلا(يرسل لنا "العامالت من مخيم الجلزون 

 وعندما نقترب من حواجز التفتيش ، نذهب بالسيارات،وعامالت من بلعين وعدد من العمال العرب

 لنجد السيارات بإنتظارنا ، حول الحواجز نلتف خاللها،ننزل ونمشي على األقدام من طرق ترابية

ن الذكور، أ والفرق بين اإلناث و." مواقع العملإلى نركب السيارات ونصل ،خرفي الجانب اآل

جازفون في البحث عن العمل أما  بشكل غير رسمي وبدون تصاريح ولكنهم يالذكور يعملون أيضاً

 ،ياباً وإتفاق مع السمسار الذي يأخذ على عاتقه نقلهن ذهاباًن للعمل بعد اإلناث فغالبيتهن يذهباإل

  .سرائيليةع اإل أو أخته في المشاريبنته أو زوجتها ما يجعل البعض يتقبل فكرة عمل أوهذ

  

معظم ف ،مشاريع اإلسرائيلية والمستعمرات على تصريح العمل في الوتختلف طرق الحصول

 والبعض يحصلن على تصريح بواسطة مكتب العمل الفلسطيني أو ،العامالت يعملن دون تصريح

  : وهي ، بينما الذكور يلجأون لعدة طرق.االرتباط المدني

  .تباط المدنيربواسطة اإل - 

  .ة مكتب العمل في وزارة العمل الفلسطينيبواسط - 

ثم يستخدمه للعمل في المشاريع البعض يحصل على تصريح لغايات مختلفة ومن  - 

 .سرائيليةاإل

 . ذي يؤمن تصاريح للدخول للمستعمراتوال ،)السمسار(بواسطة المتعهد أو المقاول  - 

  .سرائيليبواسطة المشغل اإل - 

  . شيكل على كل تصريح)200( إلىلة تصل سماسرة والذين يأخذون عموبواسطة ال - 

  

  : أماكن العملإلىصعوبة الوصول . 2
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رغم أن ساعات ( ، وتنتهي الساعة الخامسة مساءاًوتبدأ رحلة العذاب من الساعة الخامسة صباحاً

وهذا النوع من العمل غير رسمي ألن العامالت بدون ).  ثماني ساعاتالعمل المدفوعة أجراً

 اً بدل أجر وبالتالي ليس لهن أي حقوق تذكر سوى،ت في مكاتب العملتصاريح وغير مسجال

 تبدأ برب العمل اليهودي والذي يدفع ،ستغالل على ثالث مراحل متصلة وتندرج عملية اإل.عيني

 وبعد ذلك يقوم السمسار ، من الحد األدنى لألجور المتعارف عليها)%50(أجرا عينيا ال يعادل 

 وبعد ،العمل مع صاحب )السرية والخاصة(طار عالقته قابل خدماته في إباقتطاع جزء من ماألول 

   .خر للسمسارة العربية مقابل خدماتهاذلك يتم باقتطاع جزء آ

  

  : سرائيليةار والفحص األمني على الحواجز اإلاالنتظ. 3

روج من فللمعبر ساعات محددة للعبور أو الخ! يبدأ العمال بالتوافد على المعبر قبل شروق الشمس 

 ويستمر حتى الساعة السابعة ، بعد ذلك أحياناً، حيث يفتح المعبر على الساعة الرابعة صباحاً،خالله

   .مساءاً

 العاملون الفلسطينيون ذ يتعرضمعبر ليس باألمر السهل أو الهين إن العبور من خالل هذا الإ

 فقد يمتد .دارة هذه المعابرحتالل أو من يقوم على إلتعديات وإنتهاكات متعددة من قبل جنود اإل

 يمنع العمال من حمل .متر وعلى العامل انتظار الدور للتفتيش) 300(صف العمال ألكثر من 

ناهيك عن المعاملة الفظة والعصى ! أدوات عملهم؛ كما وفرضت قيود على طعامهم وشرابهم

 ألكثر من أحياناً غرف للفحص تستمر إلى قد يتم تحويل العمال .الغليظة المسلطة على رقابهم

 ،)الفحص المغناطيسي( غرف فحص خاصة إلىوهناك من يتم تحويله ! نصف ساعة أو ساعة

األمر الذي قد يستغرق عدة ساعات من االنتظار عالوة على الخطورة المتوقعة على جسم العامل 

 أو الحر ضافة للتعرض للبرد القارصباإل!  الة الفحص المغناطيسي تلك نتيجة لألشعة الصادرة عن

  .نتظار الدور للفحصيد بسبب الوقوف لساعات طويلة في إالشد

  :األجور المتدنية والتمييز باألجور على أساس النوع والقومية. 4

ومن جهة  ها بالنسبة لإلناث مقابل الذكورفي دراسته عن أجور العاملين ومدى انخفاضوذكر صبيح 

واضح بشكل ) تمييز على أساس قومي(ليهوديات جور لصالح العامالت ان التمييز في األأخرى فإ

متوسط أجر ) الخان األحمر( المنطقة الصناعية ففي الوقت الذي تتقاضى فيه العامالت في ،ملموس

اإلجازة (لمنصوص عليها في القانون مثل  شيكل وتحرم من كل االمتيازات والحقوق ا)80(
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 الحد األدنى ،فأة الخدمة تعويض مكا،ة النقاه،صابات العمل إ، المرضية، السنوية،األسبوعية

والحقوق التي يضمنها دنى مع كل االمتيازات عن الحد األ ال يقل تتقاضى اليهوديات أجراً) لألجور

   .القانون

  :واقع عمل المرأة في المشاريع االسرائيليةعلى تعقيب وتعليق 

 اإلسرائيلية ليس واقع  مستعمراتفي الإعتماداً على ما سبق فإن الوضع الذي تعيشه النساء العامالت 

وكما أن دور وزارة العمل الفلسطينية  ،فر بدائل للعملاصعب وفيه تحديات عديدة باإلضافة لعدم تو

عمل فيها غير شرعي وغير أنها ال تعترف بعمالة المستعمرات وتعتبر الواضحة بهذا السياق حيث 

سرائيلي والسمسار الفلسطيني غل اإل المستعمرات بين مطرقة المش وتبقى قضية عمال،قانوني

وألقت بها تارة على العمال أنفسهم وكأنهم هم  ،وسندان الجهات الرسمية التي رفعت عنها المسؤولية

  . وتارة أخرى على شماعة اإلحتالل،من تسبب في هذه المشكلة اإلنسانية

  

   الدراسات السابقة6.2

 : الدراسات العربية 1.6.2

هدفت الدراسة لقياس الرضا الوظيفي ألمينات المكتبات لجامعة بغداد  :)2011 (محمود دراسة

ق  ومن أهم نتائج الدراسة وجود فرو)61(تكونت عينة الدراسة منحيث ،والجامعة المستنصرية

، والمؤهل العلمي والدخل الرضا الوظيفي تعزى لمتغير العمرحصائية في مستوى ذات داللة إ

وتبين وجود عالقة قوية بين متغير ،)بناء وسنوات الخبرةدد األ وع،ري والحالة االجتماعيةالشه

  .العمر ومستوى الرضا الوظيفي بعد تطبيق معامل االرتباط

 البحث عن مستوى صراع األدوار وعالقته إلىسة  هدفت هذه الدرا):2009(دراسة ناصيف 

 تكون عينة الدراسة من حيث ،التوافق النفسي لدى المرأة العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية

امرأة ) 818(النساء المتزوجات العامالت في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والبالغ عددها 

 واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها وقد بينت ،عاملة في محافظات الشمال

ة في محافظات شمال الضفة دوار لدى المرأة المتزوجة العاملنتائج الدراسة أن مستوى صراع األ

 أن إلى باإلضافة ، وكذلك الحال بالنسبة لدرجة التوافق النفسياًالغربية في فلسطين كان متوسط

كما تبين أن هناك  ، بين مستوى صراع األدوار ودرجة سوء التوافق النفسي ايجابياًهناك ارتباطاً

حوثات تعزى لمتغير العمر وعدد  دالة احصائيا على متوسط مدى صراع األدوار لدى المباًفروق
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 على متوسطات درجة التوافق النفسي لدى ء كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائياًاألبنا

المبحوثات عزى لمتغيرات عمر المرأة والمستوى التعليمي للزوج وعدد سنوات الخبرة العملية 

حصائية على ات داللة إا لم يتبين وجود فروق ذللمرأة ونوع المؤسسة التي تعمل بها، بينم

والمستوى  ،متوسطات مدى صراع األدوار لدى المبحوثات تعزى لمتغيرات المستوى العلمي للمرأة

بين أنه ال ونوع المؤسسة التي تعمل بها، كذلك ت ،وعدد سنوات الخبرة العملية للمرأة ،العلمي للزوج

سي لدى المبحوثات تعزى حصائية على متوسطات درجة التوافق النفتوجد فروق ذات داللة إ

ما فيما يتعلق وأ. ومدة غياب المرأة عن المنزل ، وعدد األبناء،لمتغيرات المستوى العلمي للمرأة

اجه المرأة العاملة بسبب صراع األدوار  المشاكل التي توإلىأشارت الدراسة  فقد ،باألسئلة المفتوحة

لمشاكل التي تسبب سوء التوافق النفسي ما فيما يتعلق با أعراض نفسية،فكانت أعراض جسدية ثم أ

 والعوامل ، والعوامل المتربطة بالعمل،جابة تتمثل بالعوامل األسرية فكانت اإللدى المرأة العاملة،

  . والعوامل الثقافية ،االقتصادية

 التعرف على مجمل أوضاع حيث هدفت إلى ، بعنوان المرأة والعمل):2000(دراسة الغنيمي 

 دور السلطة الوطنية في تطوير هذه األوضاع، وذلك من خالل رصد إلىعمل والمرأة في سوق ال

 أن المرأة إلىالواقع االقتصادي في فلسطين وواقع المرأة في هذا االقتصادي، وارتأت الدراسة 

 لما يواجهه المجتمع الفلسطيني الفلسطينية تعيش في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، نظراً

جميع األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية بسبب الواقع المرير الذي من مشكالت على 

إلى خلقته سياسة االحتالل، ورغم الكفاح الطويل الذي خاضته المراة الفلسطينية ضد االحتالل جنبا 

ال أن نسبة النجاحات التي حققتها على صعيد مشاركتها في العمل  إ،جنب مع الرجل بكل األصعدة

ة، رغم المعدالت اإليجابية التي طرأت على وضع المرأة التعليمي وذلك أن دخول كانت ضعيف

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

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

يضعها في المكان األدنى، حيث تساهم مجموعة من األعراف والتقاليد والقوانين الوضعية بالتحكم 

في تحديد وضعها داخل المجتمع مقارنة في وضعية الرجل من حيث الحقوق وفرص العمل 

  . والواجبات

وهدفت هذه الدراسة  ، بعنوان واقع وظروف عمل المرأة في فلسطين):1996 الهباش،(دراسة 

 وواقع وعيها لهذه األوضاع ووصف  واجتماعياً التعرف على أوضاع المرأة العاملة قانونياًلىإ
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وقد تم التركيز على ظروف المرأة داخل موقع العمل حيث  ،لظروف وشروط العمل التي تعيشها

ة  امرأ)130(  حجم العينة، المقابلة المفتوحة وبلغإلىاستخدم الباحث االستبيان المغلق باإلضافة 

كانت هذه العينة تعمل في مجال الصناعات الفيزيائية  و،عاملة تم اختيارهن بطريقة عشوائية

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن المرأة الفلسطينية تعمل دون .ميائية والخدمات العامة والخياطةوالكي

 ال يكفل لها أو حتى مراقبة على تطبيق القانون الساري المفعول والذي ،وجود قانون يحمي حقوقها

 أن النساء العامالت ليس لديهن القدرة على تمييز حقوقهن في اإلجازة إلىكافة حقوقها باإلضافة 

وبشكل محدد تعمل النساء الفلسطينيات في ظل ظروف عمل قاسية  ،سنوية واألعياد كل على حدةال

  .فر شروط السالمة الصحية والمهنية في بيئة العملاوبالغة الخطورة دون تو

  

  :التوافق النفسي االجتماعي للمرأةجنبية التي تناولت الرضا الوظيفي والدراسات األ 2.6.2

لتحقق من العوامل التي تسهم في الرضا  هدفت الدراسة إلى ا:)Shallal ,2011 ( شااللدراسة

 ، وقد تكونت عينة الدراسة من2011الوظيفي بين النساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 منهن )%50 ( عاملة في القطاعين العام والخاص في جميع إمارات الدولة السبع كانت)1272(

 . من األرامل)%1( من المطلقات و)%4(من العازبات و) %45(متزوجات و

يجابية بين الرضا عن العمل والعمر والتعليم، وبين الرضا وقد اظهرت النتائج وجود عالقة إ

ناث العامالت الحاصالت على مستوى الت باالضافة إلى أن اإلوالعمر لدى النساء العامالوظيفي 

  .تعليمي عاٍل عندهن رضا وظيفي أكثر من الحاصالت على مستوى تعليمي أقل

 تحديد إلى وهدفت هذه الدراسة :)Bahalkani, & Lakho, 2011( بهلكاني والخو دراسة

سالم اباد، لقطاع العام بمستشفى إممرضات في امستوى الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة فيه بين ال

 أظهرت النتائج أن مستوى الرضا اإلجمالي منخفض  . ممرضة في إسالم أباد)56(وشملت العينة 

حيث أظهرت عينة  ،ما بين العامالت في القطاعات العمومية في المؤسسات الصحية في إسالم أباد

ن وأسباب عدم الرضا ينتج  راضيات عن عمله)%26( منهن غير راضيات و)%86(الدراسة أن 

 بيئة العمل الرديئة والمسؤوليات إلىعن الرواتب المنخفضة وعدم تلقيهن اإلحترام الالزم باإلضافة 

 . الغير متوازنة، الضغط الزمني والعناية بالمرضى وقلة فرص التطور المهني

لعمل  قياس دور ضغط اإلى هدفت هذه الدراسة ):(Quinn M.Pearson,2011  كويندراسة

 )155(الزائد والرضا الوظيفي والرضا الترفيهي والصحة النفسية، واحتوت عينة الدراسة على 
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 ومن أهم نتائج الدراسة أنه أرتبط ضغط العمل الزائد سلبيا  .امرأة من اللواتي يعملن بدوام كامل

الراحة مع الصحة النفسية والرضا الوظيفي والرضا الترفيهي بينما أرتبط الرضا عن العمل ب

 أن دور الضغط العمل إلىوأشار مخطط االنحدار التحليلي .  مع الصحة النفسيةوالرفاهية إيجابياً

الزائد كان المؤشر األقوى المؤثر في الصحة النفسية وأن الرضا الوظيفي والرضا الترفيهي على 

  . حد كبير في معادلة التنبؤإلىالتوالي اضاف 

  للتعرف إلىهدفت هذه الدراسة ):OFUANI Mrs,Felicia Ngozi,2010 ( كوفانيدراسة

مدى الرضا الوظيفي للنساء العامالت بأجر في مدينة بنين وركزت الدراسة على مدى رضاهن عن 

ثار المترتبة على الحالة االجتماعية والخبرة والمؤهل العلمي العمل واألجر المدفوع لها وتحديد اآل

 امرأة )200(وتم اختيار . لى تصورهم الرضا الوظيفيوالعالقة مع كبار الضباط من النساء ع

الرضا "باستخدام العينة الطبقية العشوائية واستخدام استبيان الرضا الوظيفي للمرأة استبيان بعنوان 

وكشفت نتائج الدراسة أن الحالة االجتماعية ). JSWPEQ(الوظيفي للمرأة في االستبيان بأجر 

ة مع كبار الضباط لم يكن لها تأثير كبير على الرضا الوظيفي والخبرة والمؤهل العلمي والعالق

ومن أهم التوصيات أن تعطى النساء الفرص للتواجد في . للمرأة في العمل المأجور في مدينة بنين

 . مراكز صنع القرار وتوفير األجواء المساعدة لهن في أماكن العمل التي يعملون بها

هذه الدراسة للتعرف على الجوانب القانونية وظروف  هدفت ):Alenat,2010(علينات  دراسة

في  اإلسرائيلية وتكونت عينة الدراسة من النساء العامالت في المستعمراتالعمل للنساء العامالت 

وقد أظهرت .  اإلسرائيلية من الضفة الغربية، واستخدمت الباحثة أداة دراسة الحالة المستعمرات

في القتصادية والعمالية التي تعاني منها النساء العامالت الدراسة صعوبة الظروف األسرية وا

 اإلسرائيلية وطبيعة العالقة مع المشغل العربي داخل المستوطنات االسرائيلية المستعمرات

  . ومحاوالته إلبتزاز العامالت من ناحية مادية مقابل حصولهن على تصريح عمل

 الضوء على االنتهاكات العمالية التي قاء إلى الهدفت الدراسة): Irving,2009(  ارفينجدراسة

 اإلسرائيلية، واستهدفت الدراسة نساء من محافظة أريحا في المستعمراتتتعرض لها العامالت 

يعملن في المستوطنات اإلسرائيلية، ومقابلة مع مسؤول في اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في 

ن المرأة الفلسطينية العاملة في المستوطنات أريحا، وأظهرت الدراسة القيود الثقافية والموقف م

 وزيادة اإلسرائيلية فهي تتعرض لظروف بغاية التعقيد وفي نظرة أقل احتراما لها ورفضها مجتمعياً

 أنه ال إلىنسبة العنوسة بينهن، وبالرغم من الروابط العائلية القوية في كثير من األحيان باإلضافة 
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امالت ألنهن بالنهاية يعملن تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي وتحت  في ظروف العيمكن التنبؤ كثيراً

 وخاصة الرجال تم –القيود األمنية من قبل السلطات اإلسرائيلية، مما يعني أن الكثير من الناس 

  . استبعادهم من العمل بسبب ارتفاع نسبة السجالت األمنية لدى الذكور الفلسطينيين

العالقة بين العمل مدفوع األجر والصحة " راسة بعنوان د: ) (Mancy, 2007دراسة مانكي 

 اختبار أثر إلىحيث هدفت هذه الدراسة  ،"النفسية لدى النساء المطلقات في والية فلوريدا األمريكية 

 اختبار أثر ميدان المطلقات إلىميدان العمل على حياة النساء المطلقات، حيث هدفت هذه الدراسة 

وقد .  (Ordinary Least Square OLS)استخدمت الباحثة مقياس من مجتمع الدراسة، كما 

جر أظهرن أعراض اكتئاب بشكل أقل ساء المطلقات اللواتي كن يعملن بأبينت نتائج الدراسة أن الن

من نظيراتهن اللواتي لم يسبق لهن أن عملن، كذلك تبين أن النساء العامالت لديهن مستوى متوسط 

الجتماعي مما يساعد  الدعم االجتماعي ويزيد من إدراكها لذاتها من مصادر الدعم النفسي وا

 على الطالق، أي أن هناك ارتباط وبالتالي يقلل من األعراض السلبية التي من الممكن أن تترتب

  . يجابي ما بين العمل المدفوع األجر لدى المرأة المطلقة ومدى تمتعها بصحة نفسيةإ

 تقييم أهمية إلى هدفت هذه الدراسة ):D'Arcy,Syrotuikm,Siddique,1981 ( آرسيدراسة

الخصائص المتصورة أثناء العمل والرضا الوظيفي والضغط النفسي وهي دراسة مقارنة ما بين 

.  امرأة يعملون بدوام كامل)272( رجل و)854(العمال والعامالت وتكونت عينة الدراسة من 

الرجال كان مساوياً لتلك عند النساء، في حين أن  أن تقييم الرضا الوظيفي عند إلىأشارت النتائج 

ومع ذلك، عندما كانت . النساء سجلن النقاط األعلى في قياس الضغط النفسي أكثر من الرجال

تصورات خصائص العمل ثابتة، كان الرضا الوظيفي عند اإلناث أعلى بكثير من الذكور مع عدم 

  .يوجود فروق بين الجنسين في مستويات الضغط النفس

والتي هدفت التعرف على االختالفات في التوافق النفسي   :)Shamir, 1985( شامير دراسة

من ) 432( أما عينة الدراسة فكانت ،عاطلين عن العمل والعائدين للعملللجنسين بالنسبة لكل من ال

 الرجل وكان من أهم نتائج الدراسة أن التزام المرأة بالعمل أقل من. ) 47-27من(الرجال والنساء 

مما يعتبر كخيار بديل عن العمل لهن  ،والنساء معرضين لتأدية أدوار عائلية أكثر من الرجال

جال موظفين وعاطلين ستخدمت بيانات الدراسة على نساء ورأ .والنساء أقل تأثراً مادياً من البطالة

 أقل بالتكيف  النساء العاطالت عن العمل لديهن تأثرن وتؤكد النتائج أ،سرائيلعن العمل في إ

   .النفسي مقارنة بالرجال العاطلين عن العمل
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   التعقيب على الدراسات السابقة 3.6.2

تتبع أهمية استعراض الدراسات السابقة ألي باحث كونها تشكل الخلفية التاريخية والعلمية التي تبنى 

 الباحثة ةبية محاول وقد تناولت هذه الدراسة الدراسات العربية واألجن،عليها الدراسات الالحقة

 ،ومن خالل مراجعة الباحثة للدراسات التي تنوعت في طرق وأدوات البحث .االستفادة من نتائجها

وجدت أن موضوع الرضا الوظيفي للنساء العامالت ودرجة التوافق النفسي االجتماعي شغل 

  .وكان موضع الدراسة والبحث ،الباحثين

  :ا يتعلق بمستوى الرضا الوظيفي وهيوركزت الدراسات في ميادين أساسية فيم

 مستوى الرضا الوظيفي - 

 واقع عمل المرأة وظروف المحيطة ببيئة العمل  - 

 .المشكالت التي تواجه المرأة - 

 .العالقة ما بين الرضا الوظيفي والتوافق النفسي االجتماعي - 

 لف بنتائجه تبعاًخر خا والبعض اآلفكانت متنوعة بعضها أيد بعضاً ، النتائج بتعدد الدراساتوتعددت

 مما ساعد الباحثة ،لتحقيقهللمنطقة المبحوثة واألدوات المستخدمة والهدف الذي كان يسعى البحث 

راسات  فكان هناك أثر كبير لتنوع هذه الد،ستفادة من هذه الدراسات في البحث واالستداللعلى األ

  .خرواالنطالق من حيث أنتهى اآل

تبين للباحثة  ،تي ُأجريت في المجتعمات العربية واألجنبيةبعد مراجعة الدراسات السابقة وال

  :المالحظات التالية

ات على عينات من  ُأجريت بعض الدراس فقد، بالنسبة للعينات التي تناولتها الدراسات السابقة:أوالً

 ومن الدراسات التي أهتمت بدراسة الرضا الوظيفي للنساء العامالتالنساء العامالت، 

، )Bahalkani,2011( ،)Ofuani,2010(، ) (Shallal,2011 ،)2011محمود،(

)D'Arcy,Syrotuikm,Siddique,1981 ( كما اشتملت الدراسات على عينات للعمال بشكل عام

  )D'Arcy,Syrotuikm,Siddique,1981(, ومن هذه الدراسات

على حيث ركزت ) 2009ناصيف،(ومن الدراسات التي أهتمت بموضوع التوافق النفسي دراسة 

كما أهتمت بعض الدراسات المحلية في  ،التوافق النفسي وعالقته في مستوى صراع األدوار

 دراستيأما دراسة  ،)1996الهباش، ( ،)2000،الغنيمي( الفلسطينياتظروف عمل النساء 
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ظروف عمل النساء داخل ا على فقد ركزت) Irving ,2009(ودراسة  )2010 ،علينات(

  .المستوطنات االسرائيلية

تغيرات الدراسة الحالية، ختيار مبقة بأفي ضوء المتغيرات التي تعرضت لها الدراسات السا: ثانياً

مثل  ،ختيار بعض المتغيرات بما يتفق مع الدراسات السابقة وخاصة المتغيرات الديمغرافيةحيث تم إ

وترى الباحثة  ،جتماعيةالراتب، الحالة اإل:  متغيرات إلىة باإلضاف ، والمستوى التعليمي،العمر

  .جتماعيلرضا الوظيفي والتوافق النفسي اإلضافتها للدراسة الحالية خاصة أنها تتعلق باأهمية إ

 الهباش،(وهذا يتطابق مع دراسة  ،ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في الدراسةأ ،ومن جانب آخر

 ،)Mrs,Felicia,Ngozi,2010 (OFUANI ،)2009ناصيف،(،)2000الغنيمي،( ،)1996

Quinn M. Pearson,2011) (ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوين فكرة ولقد أ

 وكذلك األساليب اإلحصائية والنتائج ،الدراسة الحالية في صياغة أهدافها وأسئلتها وفروضها

 Irving ,2009( ،)Alenat( ومن أهم هذه الدراسات ،والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسات

  . في المستعمراتركزت على عمالة النساء والتي ) 2010,

تعد هذه الدراسة رائدة في تناولها لعينة الدراسة، كونها أجريت على النساء العامالت في : ثالثاً

  . المستعمرات اإلسرائيلية في حسب علم الباحثة



 44

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 .مقدمة -

 .منهج الدراسة -

 .مجتمع الدراسة -

 .دراسةعينة ال -

 .أدوات الدراسة -

  .صدق األداة •

 .ثبات األداة •

 .إجراءات تطبيق الدراسة -

 .متغيرات الدراسة -

  .متغيرات مستقلة •

 .متغيرات تابعة •

  .المعالجات اإلحصائية -
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  : الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

   المقدمة1.3

 للمنهج العلمـي،    فقاًهذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل و         قامت الباحثة في  

 ،خدمة ومتغيـرات الدراسـة المـستقلة      من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المـست        

ة في معالجـة البيانـات       والوسائل اإلحصائية المستخدم   ،وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها     

   . ستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاالمتعلقة بإ

  

  منهج الدراسة 2.3

، وهو المـنهج    االرتباطيتبعت الباحثة المنهج الوصفي     ألهداف المرجوة من هذه الدراسة، إ     لتحقيق ا 

م هذا المـنهج فـي      ستخدااهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم إ       وصف خصائص الظ   إلىالذي يهدف   

يدانيـة فـي جمـع       طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسـلوب الدراسـة الم          صورته ألنه يالئم  

  . المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

  

  أدوات الدراسة وجمع البيانات  3.3

وستعتمد ) 2003 زينب شقير،(النفسي اإلجتماعي من إعداد الباحثة بإستخدام مقياس التوافق قامت 

 تمحيث قا "، والتوافق االجتماعي–لتوافق األسري  ا–التوافق الشخصي اإلنفعالي"على ثالث أبعاد 

 الوظيفة نفسها، "والذي سيركز على، 1970  سنةالباحثة بإعتماد مقياس مينسوتا للرضا الوظيفي

 األمن واإلستقرار ، الراتب والحوافز المادية،العالقة بين العاملين والعالقة مع رئيس العمل

 وذلك لجمع المعلومات وألغراض البحث ،"لتقدم المهنيالوظيفي، اإلدارة المباشرة واإلشراف وا

 األدب التربوي والدراسات السابقة لدراسة مستوى الرضا الوظيفي وعالقته إلى والرجوع ،العلمي

  . اإلسرائيلية في محافظة أريحافي المستعمراتبالتوافق النفسي اإلجتماعي للنساء العامالت 
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    مجتمع الدراسة4.3

 اإلسرائيلية في محافظـة     في المستعمرات  النساء العامالت    صلي للدراسة من جميع   تمثل المجتمع األ  

العمـال  تحـاد نقابـات     كما ورد في إحـصاءات إ      ،تقريباً) 745(أريحا واألغوار، والبالغ عددهن     

  :وهي موزعة حسب اآلتيالفلسطيني 

 . عاملة في خدمة المنازل)120( •

 عاملة في المصانع ) 100( •

 . املة في الزراعةع(425)ما يقارب  •

  

    عينة الدراسة5.3

عاملة مـن مجتمـع     ) 156(بلغ عددها   و من مجتمع الدراسة،     متاحةستخدام عينة    بإ  قامت الباحثة 

  . تقريباً)%21(الدراسة، أي بنسبة

  

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 6.3

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة): 1.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  لمستوىا  المتغير

 16.7 26   سنة    42 -20

 21.2 33   سنة    25-30

 21.2 33   سنة    35 -31

  العمر

 41.0 64  35أكثر من 

 44.2 69  عزباء         

 39.1 61متزوجة            

 9.0 14  مطلقة  

  الحالة االجتماعية

 7.7 12  أرملة

 23.1 36       مدينة      

 8.3 13مخيم             

  مكان السكن

 68.6 107  قرية
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 10.3 16 شيكل        40-55

 44.9 70   شيكل      55-70

  األجر اليومي    

 44.9 70    شيكل فأكثر70

 58.3 91زراعة            

 17.9 28  صناعة          

  نوع العمل

 23.7 37  خدم منازل      

 18.6 29  عمل جزئي    

 37.2 58   ساعات8

 23.1 36   ساعات10

  ساعات العمل اليوميةعدد 

 21.2 33  أكثر من ذلك

 21.8 34  أمي    

 37.2 58  اساسي   

 29.5 46  ثانوي     

  المستوى العلمي

 11.5 18  جامعي    

 

  صدق األداة 7.3

ومن ثم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضـها         ستبانة بصورتها األولية،     بتصميم اإل  قامت الباحثة 

ـ         بـدوا بعـض    صاص والخبـرة، والـذين أ     على المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االخت

ووفـق هـذه المالحظـات      المالحظات حولها، وتم توزيع العينة االستطالعية والخروج بالنتـائج،          

  . االستبانة بصورتها النهائيةتجأخر

ستبانة مـع   لفقرات اإل ن صدق األداة بحساب معامل االرتباط بيرسون        من ناحية أخرى تم التحقق م     

يدل علـى أن    ، والذي   ستبانة داللة إحصائية في جميع فقرات اإل      تضح وجود واالدرجة الكلية لألداة،    

  : تبين ذلكاول اآلتيةوالجد. هناك التصاق داخلي بين الفقرات

  



 48

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  مقياس التوافق النفسي االجتماعي

الدالة   rقيمة   الرقم

 اإلحصائية

الدالة  rقيمة  الرقم

  اإلحصائية

الدالة  rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.425** 0.000 17 0.126 0.118 33 0.373** 0.000 

2  0.473** 0.002 18 0.505** 0.000 34 0.296** 0.000 

3  0.248** 0.002 19 0.511** 0.000 35 0.293** 0.000 

4  0.569** 0.000 20 0.545** 0.000 36 0.221** 0.006 

5  0.513** 0.000 21 0.597** 0.000 37 0.098 0.226 

6  0.513** 0.000 22 0.659** 0.000 38 0.437** 0.000 

7  0.617** 0.002 23  0.521** 0.004 39 0.438** 0.000 

8  0.342** 0.000 24 0.475** 0.002 40 0.443** 0.000 

9  0.531** 0.000 25 0.626** 0.000 41 0.479** 0.000 

10  0.559** 0.000 26 0.355** 0.000 42 0.514** 0.000 

11  0.365** 0.000 27 0.561** 0.000 43 0.532** 0.000 

12  0.518** 0.000 28 0.528** 0.000 44 0.446** 0.000 

13  0.452** 0.000 29 0.376** 0.000 45 0.364** 0.000 

14  0.419** 0.000 30 0.368** 0.000 46 0.316** 0.000 

15  0.256** 0.001 31 0.460** 0.000    

16  0.300** 0.000 32 0.616** 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  

  



 49

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

  مقياس الرضا الوظيفي

الدالة   rقيمة   الرقم

 اإلحصائية

الدالة   rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

الدالة   rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.312**0.000 8 0.606**0.000 15 0.660**0.000 

2  0.358**0.000 9 0.407**0.000 16 0.670**0.000 

3  0.454**0.000 10 0.434**0.000 17 0.665**0.000 

4  0.489**0.000 11 0.588**0.000 18 0.746**0.000 

5  0.590**0.000 12 0.693**0.000 19 0.535**0.000 

6  0.612**0.000 13 0.625**0.000 20 0.752**0.000 

7  0.511**0.000 14  0.630**0.000   

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

  

   ثبات الدراسة  8.3

حسب   من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، بالتحقق من ثبات األداةقامت الباحثة

 ،)0.898(لفا، وكانت الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي االجتماعي معادلة الثبات كرونباخ أ

داة بثبات يفي بأغراض  تمتع هذه األإلى، وهذه النتيجة تشير )0.893(ولمقياس الرضا الوظيفي 

  .الدراسة

  

 إجراءات الدراسة  9.3

  إجراءات تطبيق الدراسة

  :تم تطبيق الدراسة وفق الخطوات اآلتية

 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها .1

 .بناء المقياس الالزم لجمع البيانات .2

 .التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة .3

 .قامت الباحثة بتوزيع مقياس الدراسة .4

 .استبانه) 184(ستبيانات بلغت حصيلة اال .5
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 .تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب .6

  )SPSS(عولجت البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .7

واجهت الباحثة صعوبة في توزيع االستبانة فقد كان هنالك مخاوف لدى المبحوثات من  .8

  .  تعبئتها نتعبئة االستمارة وبعضهن رفض

قامت الباحثة باالستعانة ببعض الباحثات الميدانيات واللواتي يحملن على بكالوريوس الخدمة  .9

االجتماعية واللواتي يقمن في مناطق التي تقنطها المبحوثات وعقدت معهن لقاء وشرحت 

تبين للباحثة أن عدد االستبيانات المستردة لهن كيفية تعبئة االستبانة مع المحبوثات و

  .ستبانهإ) 156: (الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي

  

  :  متغيرات الدراسة 10.3

  : اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة اآلتية :المتغيرات المستقلة. 1

   سنة فما فوق 36.4  سنة    35 -31. 3 سنة    30-25. 2 سنة    42 -18. 1 :العمر.1

  أرملة.4       مطلقة.3 متزوجة             .2      عزباء .1:   الحالة االجتماعية.2

   قرية.3  مخيم              .2مدينة             .1:  مكان السكن.3

   أكثر من  شيكل .3 شيكل      70-50  .2شيكل 50أقل من .1: األجر اليومي. 4

  زل      خدم منا. 3 صناعة               .2زراعة            . 1:    نوع العمل. 5

   أكثر من ذلك .4 ساعات  10 .3 ساعات    8 .2عمل جزئي   .1: عدد ساعات العمل اليومية.6

  . جامعي .4 ثانوي     .3  أساسي   .2أمي    .1: المستوى العلمي. 7

  

  :المتغيرات التابعة .2 

رضـا  وتمثلت في استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياسي الدراسـة والمتمثلـة بمقيـاس ال              

  .  ومقياس التوافق النفسي االجتماعي،الوظيفي
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    المعالجة اإلحصائية11.3

، وذلـك   ) معينـة  إعطائها أرقامـاً   ( والتأكد من صالحيتها للتحليل رمزت     ستبيانات بعد جمع اإل  

ب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليـل         جهاز الحاس  إلىتمهيدا إلدخال بياناتها    

ت المعالجة اإلحصائية للبيانـات بإسـتخراج المتوسـطات          وقد تم  ، ألسئلة الدراسة   وفقاً البيانات

 One(ختبار التباين األحادي ، وإستبانة اإلنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقراتالحسابية واإل

Way ANOVA(     ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا ،)Cronbach 

Alpha(خدام الرزم اإلحصائية ، وذلك باست)SPSS) (Statistical Package For Social 

Sciences.(  



 52

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

 .أسئلة الدراسة المتعلقة بنتائج عرض ال -

 

 .فرضيات الدراسةالمتعلقة بنتائج عرض ال -
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  :الفصل الرابع

  

  :نتائج الدراسة

  

    تمهيد1 .4

ان وبي ، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة لنتائج الدراسة،ل عرضاًتضمن هذا الفص

ستجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية أثر كل من المتغيرات من خالل إ

لدراسة تم اعتماد وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة ا. التي تم الحصول عليها

)  3.67-  2.34(رجات المبينة بالجدول التالي والتي تبين انه اذا كان درجة المتوسط الحسابي الد

تكون بدرجة عالية  وكذلك ) 3.68( واذا كانت ،تكون بدرجة متوسطةالرضا الوظيفي فان مستوى 

فان مستوى التوافق النفسي تكون بدرجة  ) 3.67- 2.34(اذا كان درجة المتوسط الحسابي 

  تكون بدرجة عالية  ) 3.68( واذا كانت متوسطة،

  

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

  3.67- 2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية
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  :  نتائج أسئلة الدراسة2 .4

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

 محافظة أريحا مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات االسرائيلية فيما 

  ؟ واألغوار

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مستوى الرضا الوظيفي للنساء  الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن

  :اآلتي ) 1.4( وحسب الجدول ،وارالعامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغ

 الفقراتالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.888 4.33  لدي القدرة على البقاء مشغوال طوال الوقت  1

 1.046 4.10  لدي الفرصة ألكون شخص مهم بعيون االخرين  4

 1.016 4.08  لدي الفرصة القيام بأشياء مختلفة من وقت ألخر   3

 0.986 4.03   فرصتي لتقديم العون لآلخرين أنا راضية عن  9

 1.194 3.86  لدي فرصة بأن أعمل بشكل مستقل ودون اشراف  2

 1.236 3.86  لدي فرصتي الستخدام أفضل امكانياتي  11

 1.314 3.77  أنا راضية عن قدرتي على أداء عملي دون شعوري بأنها تتعارض مع ضميري  7

 1.397 3.67  أعبر عن رأي الخاص بحرية  15

 1.296 3.56  لدي امكانية تطوير طرق جديدة في تطبيق العمل   16

 1.457 3.53  . أنا راضية عن مشاعر االنجاز التي أحصل عليها من العمل  20

 1.356 3.51  أنا راضية عن العالقة الشخصية ما بين رئيس العمل والعامالت   5

 1.327 3.51  أنا راضية عن قدرة صاحب العمل على اتخاذ القرار  6

 1.373 3.44  أشعر أن هناك أمكانية للتقدم في عملي  14

 1.526 3.39  راضية عن الطريقة التي  أحصل بها على مستحقاتي المالية مقابل عملي أنا   13

 1.501 3.28  أنا راضية عن الطريقة التي أكافئ بها عند أدائي لعمل جيد   18

 1.454 3.26  ) المنشأةب(أنا راضية عن طريقة العمل داخل عملي   12

 1.524 3.24  ) المواصالت- التهوية –االضاءة (تناسبني ظروف عملي المادية   17

 1.373 3.19  لدي فرصتي ألن اكون مشرفة على االخرين  10

 1.480 3.17  أنا راضية عن الطريقة التي يتعامل بها زمالئي في العمل مع بعضهم البعض  19

 1.474 2.67  في عمليلدي الضمانات باالستمرار   8

 0.76081 3.5708  الدرجة الكلية
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) 0.760(وإنحراف معياري   ) 3.57(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية    ) 1.4(يالحظ من الجدول    

وهذا يدل على أن مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة              

  .أريحا واألغوار جاءت بدرجة متوسطة

فقرة ) 13(فقرات جاءت بدرجة عالية، و    ) 7(الى أن أن    ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       

على أعلى   " لدي القدرة على البقاء مشغوال طوال الوقت      " وحصلت الفقرة   . جاءت بدرجة متوسطة  

بمتوسـط  " لدي الفرصة ألكون شخص مهم بعيون االخرين        " ، يليها فقرة    )4.33(متوسط حسابي   

على أقل متوسط حسابي    " لدي الضمانات باالستمرار في عملي       "وحصلت الفقرة   ). 4.10(ابي  حس

أنا راضية عن الطريقة التي يتعامل بها زمالئي في العمـل مـع بعـضهم               " ، يليها الفقرة    )2.67(

  ).3.17(بمتوسط حسابي " البعض 

  

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

 االسرائيلية في محافظة في المستعمراتماعي للنساء العامالت فسي االجتدرجة التوافق النما 

  ؟ أريحا واألغوار

نحرافـات المعياريـة     بحـساب المتوسـطات الحـسابية واإل       ة الباحث تلإلجابة عن هذا السؤال قام    

 ماعيجتدرجة التوافق النفسي اإل    ستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن         إل

 وكما هو موضح بالجدول      االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار     في المستعمرات للنساء العامالت   

  . مرتبة تنازلياً)2.4(

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.704 4.62   أشعر باالنتماء لهذه األسرة  27

 0.752 4.59   أحرص  على مشاركة أسرتي أفراحها وأحزانها   24

 0.932 4.55    تقف أسرتي  بجواري وتخاف علي عندما أتعرض لمشكلة  28

 0.883 4.51  أشعر أن عالقتي  مع أفراد أسرتي  وثيقة وصادقة   25

 0.846 4.47   أنا محبوبة من أفراد أسرتي  20

 0.908 4.42   أشعر بالسعادة في حياتي وأنا مع أسرتي  19

 0.964 4.42  جلوس معهم أنا أستمتع بمعرفة اآلخرين وال  26

 0.950 4.41   أنا متعاونة مع أسرتي   18

 0.976 4.41   أشعر بأن لي  دور فعال ومهم في أسرتي   21
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 0.952 4.37   أفضل  أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي    23

 0.978 4.37  أحاول الوفاء بوعدي مع اآلخرين  43

 0.794 4.31   لدي ثقة بنفسي بدرجة كافية   1

 1.027 4.31  فكر  كثيرا قبل أن أقدم  على عمل قد يضر بمصالح اآلخرين أ  44

 0.938 4.29   تحترم أسرتي رأيي وممكن أن تأخذ به   22

 0.979 4.29   أشعر  بالوالء واالنتماء ألصدقائي    41

 1.022 4.26   أحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصي على حقوقي   42

 0.994 4.22  أحب اآلخرين وأتعاون معهم   9

 1.044 4.18  أشعر بتقدير اآلخرين لعملي  وانجازاتي   39

 1.148 4.17  أعتذر لزميلتي اذا تأخرت عن الموعد المحدد  40

 1.142 4.13   أنا راضية عن نفسي أمام االخرين  34

 1.062 4.12   أنا قادرة على مواجهة مشكالتي بقوة وشجاعة   4

 1.132 4.09   إذا كان رأيهم صائبا  أحترم رأي زمالئي  واعمل  به  38

 1.022 4.08  أشعر باالتزان االنفعالي والهدوء أمام الناس  8

 1.083 4.04  أشعر أني شخص له فائدة   5

 0.970 4.03  . أشعر بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع مثل كل مواطن  36

 1.116 3.99   أشعر باألمن والطمأنينة النفسية   11

 1.074 3.97  بصفة عامة  انا متفائلة   2

 1.368 3.97   تشجعني أسرتي على تبادل الزيارات مع األصدقاء والجيران   29

 1.390 3.94  تشعرني أسرتي  أني عبء ثقيل عليها   30

 1.482 3.93   أتمنى أن تكون لي أسرة غير أسرتي   31

 1.201 3.90  .أتمنى  أن اقضي معظم وقت فراغي مع اآلخرين  37

 1.127 3.86  ناجحة في الحياة  أنا   10

 1.216 3.72   أشعر بالراحة النفسية والرضا في حياتي  6

 1.452 3.55  أشعر بالقلق أو الخوف وأنا داخل أسرتي   33

 1.393 3.53  لدي الرغبة في الحديث عن نفسي أمام اآلخرين   3

 1.505 3.51  أخجل من مواجهة الناس   46

 1.553 3.28  كل داخل أسرتي  أعاني من الكثير من المشا  32

 1.287 3.24   أشعر أني شخص محظوظ في الدنيا   7

 1.414 3.12  . أشعر بعدم قدرتي على مساعدة اآلخرين  35

 1.454 3.05  أفتقد  الثقة  المتبادلة مع اآلخرين   45

 1.341 2.91  أشعر باليأس بسهولة   12

 1.324 2.72   أشعر باستياء وضيق من الدنيا عموما   13

 1.356 2.48   أعتبر نفسي عصبية المزاج   15
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 1.286 2.37   أتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها   16

 1.236 2.27   أشعر بالقلق من وقت آلخر   14

 1.143 2.17   أشعر بنوبات صداع من وقت آلخر   17

 0.48563 3.8517  الدرجة الكلية

  

نحـراف معيـاري    وإ) 3.85(للدرجـة الكليـة    أن المتوسط الحـسابي      ) 2.4(يالحظ من الجدول  

 فـي المـستعمرات   ماعي للنساء العامالت    جتدرجة التوافق النفسي اإل   وهذا يدل على أن      ،)0.485(

  .سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار جاءت بدرجة عاليةاإل

ـ  ) 11(فقرة جاءت بدرجة عالية، و    ) 33(أن  ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم        اءت فقرة ج

علـى   " أشعر باالنتماء لهذه األسـرة    " وحصلت الفقرة   . بدرجة متوسطة، وفقرتين بدرجة منخفضة    

" أحرص  على مشاركة أسـرتي أفراحهـا وأحزانهـا           " ، يليها فقرة    )4.62(أعلى متوسط حسابي    

على أقل متوسط   " أشعر بنوبات صداع من وقت آلخر       " وحصلت الفقرة   ). 4.59(بمتوسط حسابي   

  ).2.27(بمتوسط حسابي " أشعر بالقلق من وقت آلخر " ، يليها الفقرة )2.17(حسابي 

  

  :  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  3.2.4

درجـة  بين  ) a≤0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية األولى 

 اإلسـرائيلية   في المستعمرات ت  ماعي للنساء العامال  التوافق النفسي االجت  الرضا الوظيفي ودرجة    

   .في محافظة أريحا واألغوار

والداللة اإلحصائية السـتجابات أفـراد عينـة        ) ر(قيمة معامل االرتباط بيرسون   استخدام  وبذلك تم   

فـي  مـاعي للنـساء العـامالت       جتافق النفسي اإل   الرضا الوظيفي وعالقته بالتو    درجةالدراسة بين   

  : يبين ذلك)3.4(، والجدول ظة أريحا واألغوار اإلسرائيلية في محافالمستعمرات

  

التوافق ظيفي وبين مستوى الرضا الوللعالقة  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 3.4(جدول 

  . اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوارفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتالنفسي اإل

 لداللة اإلحصائيةا )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 0.000 0.471  التوافق النفسي االجتماعي

 0.000 0.471    الرضا الوظيفي
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داللة مستوى ، و)0.471( بلغ معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكليةأن ) 3.4(يالحظ من الجدول 

ية  الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة معنو، لذا رفضتوهي قيمة دالة إحصائياً ،)0.000(حصائية إ

ظيفي وعالقته بالتوافق النفسي  الرضا الودرجةبين ) a≤0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار، أي كلما زاد في المستعمراتماعي للنساء العامالت جتاإل

  .مستوى الرضا الوظيفي زاد ذلك من درجة التوافق النفسي االجتماعي لديهن

  

  :  بفرضيات الدراسة تائج المتعلقة  الن4.2.4

  : الثانيةنتائج الفرضية 

  

  :  بالسؤال الرابع  النتائج المتعلقة5.2.4

في مستوى الرضا الوظيفي  )a≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ر العمر، يعزى لمتغيللنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

الحالة االجتماعية، مكان السكن، األجر اليومي، نوع العمل، عدد ساعات العمل اليومية، المستوى 

  العلمي؟

  : ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية

  

  :  األولىنتائج الفرضية

 الرضـا   توسـطات فـي م  ) a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغيـر             

  "العمر

ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينـة الدراسـة              

افظـة أريحـا    ية فـي مح   على مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيل        

  . لمتغير العمرواألغوار تبعاً

 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابة أفراد عينة الدراسة):4.4(جدول 

متوسطات مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا 

  .واألغوار يعزى لمتغير العمر
  االنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوس  العدد  العمر

 0.66310 3.7981 26   سنة42 - 20

 0.69722 3.4924 33   سنة25-30
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 0.76567 3.4621 33   سنة35 - 31

 0.82110 3.5750 64   سنة فما فوق36

 كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(م تحليل التباين األحادي ستخدإ ولمعرفة داللة الفروق

)5.4 (:  

  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في ):5.4(جدول

  . لمتغير العمر تبعاًالمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.646 3 1.937  بين المجموعات

  152  87.783  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.578  

  

1.118 

 

0.344 

 

 

وهي أكبر من  ،)0.344(ومستوى الداللة ) 1.118( بلغت  للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء ،)0.05�a(مستوى الداللة 

 وبذلك قبلتالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير العمر، العام

  . الفرضية الصفرية األولى

  

  : لثانيةنتائج الفرضية ا

 الرضـا   متوسـطات  فـي    )a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

عزى لمتغيـر   تئيلية في محافظة أريحا واألغوار      الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات االسرا     

  ".الحالة االجتماعية

ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على             

ية في محافظة أريحا واألغـوار      مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيل       

  .لة اإلجتماعية لمتغير الحاتبعاً
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متوسطات الرضا الوظيفي للنساء ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):6.4(جدول 

   لمتغير الحالة اإلجتماعية تبعاًالعامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الحالة االجتماعية

 0.74461 3.5841 69  عزباء

 0.78210 3.6418 61  متزوجة

 0.65668 3.4607 14  مطلقة

 0.85709 3.2625 12  أرملة

 كما يظهـر فـي   )one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :)7.4(الجدول 

رضا الوظيفي للنساء العامالت الللفروق في متوسطات نتائج إختبار تحليل التباين األحادي : )7.4(جدول

  .في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.543 3 1.630  بين المجموعات

  152  88.090  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.580  

  

0.937 

 

0.424 

 

  

وهي أكبر من مستوى  ،)0.424(ومستوى الداللة ) 0.437( بلغت  للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت )a≤0.05(الداللة 

عزى لمتغير الحالة اإلجتماعية، وبذلك تم تظة أريحا واألغوار في المستعمرات اإلسرائيلية في محاف

  .  الفرضية الصفرية الثانيةرفض

  : الثالثةنتائج الفرضية 

 الرضـا   توسـطات فـي م  ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغيـر   تا واألغوار   الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريح        

  ".مكان السكن
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ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على             

ئيلية في محافظة أريحا واألغـوار      مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرا       

  . لمتغير مكان السكنتبعاً

  

متوسطات الرضا الوظيفي للنساء لطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  المتوس):8.4(جدول 

  . لمتغير مكان السكن تبعاًالعامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

 0.89667 3.5889 36  مدينة

 0.91415 3.0769 13  مخيم

 0.67333 3.6248 107  قرية

  

كما يظهـر فـي   ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  ) .9.4(الجدول

  

الرضا الوظيفي للنساء العامالت للفروق في متوسطات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )9.4(جدول

  .ألغوار يعزى لمتغير مكان السكنفي المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا وا

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 1.747 2 3.494  بين المجموعات

  153  86.226  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.564  

  

3.100 

 

0.048 

 

  

وهي أقل من مستوى  ،)0.048(ومستوى الداللة ) 3.100(لغت  ب للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

 أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت )a≤0.05(الداللة 

 ترفضوبذلك عزى لمتغير مكان السكن،  تفي المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  . الفرضية الصفرية الثالثة
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 10.4(جدول ال

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  مدينة 0.037 *0.51197  مخيم

 0.804 0.03588-  قرية

  مخيم 0.037 *0.51197-  مدينة

 0.014 *0.54784-  قرية

  قرية 0.804 0.03588  مدينة

 0.014 *0.54784  مخيم

وكانت الفروق بين المدينة والمخيم لصالح المدينة، وبين القرية والمخيم لصالح القرية، والجدول 

  .يبين ذلك) 10.4(

  

  :  الرابعةنتائج الفرضية

الرضـا  متوسـطات     فـي  )a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغيـر   تالوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار           

  ".األجر اليومي

المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة علـى    حسبت  ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة     

سرائيلية في محافظة أريحا واألغـوار      مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإل       

  .لمتغير األجر اليوميتبعاً 

الرضا الوظيفي للنساء العامالت متوسطات  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ل):11.4(جدول 

   لمتغير األجر اليوميتبعاًفي المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  االنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوس  العدد  األجر اليومي

164.04060.70053 شيكل     55- 40

703.45860.65081 شيكل     70- 55

703.57570.84028    شيكل فأكثر70
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كما يظهـر فـي   ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  ) .12.4(الجدول 

ختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة في مستوى الرضا الوظيفي نتائج إ: )12.4(جدول

  .للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 2.208 2 4.415  ين المجموعاتب

  153  85.305  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.558  

  

3.959 

 

0.021 

 

  

وهي أقل من  ،)0.021(ومستوى الداللة ) 3.959( بلغت  للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

في للنساء ي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيأ) a≤0.05(مستوى الداللة 

عزى لمتغير األجر اليومي، تالعامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  .الفرضية الصفرية الرابعةرفضت وبذلك 

  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 13.4(الجدول 

  .وميأفراد عينة الدراسة حسب متغير األجر الي

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

 شيكل     55- 40 0.006 *0.58205 شيكل     70- 55

 0.026 *0.46491    شيكل فأكثر70

 شيكل     70- 55 0.006 *0.58205- شيكل     55- 40

 0.355 0.11714-    شيكل فأكثر70

    شيكل فأكثر70 0.026 *0.46491- شيكل     55- 40

 0.355 0.11714 شيكل     70- 55

 شـيكل   55-40 شيكل، وبين    55-40 شيكل لصالح    70-55 شيكل و    55-40وكانت الفروق بين    

   .يبين ذلك) 12.4( شيكل، والجدول 55-40 شيكل فأكثر لصالح 70و
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  :  الخامسةنتائج الفرضية

الرضـا  متوسـطات   فـي   ) a≤0.05(  لداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ا         "

الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغيـر             

  ".نوع العمل 

 المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على         حسبت ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة   

ية في محافظة أريحا واألغـوار      في المستعمرات اإلسرائيل  مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت      

  . لمتغير نوع العملتبعاً

متوسطات الرضا الوظيفي للنساء ل المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ):14.4(جدول 

  . لمتغير نوع العمل تبعاًالعامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  ددالع  نوع العمل

 0.63630 3.6022 91  زراعة

 0.94455 3.1929 28  صناعة

 0.80773 3.7797 37  خدم منازل

كما يظهـر فـي   ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  ) .14.4(الجدول

الرضا الوظيفي للنساء للفروق في متوسطات حادي نتائج إختبار تحليل التباين األ: )15.4(جدول

  . لمتغير نوع العمل تبعاًالعامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 2.852 2 5.704  بين المجموعات

  153  84.015  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.549  

  

5.194 

 

0.007 

 

  

وهي أقل من مستوى  ،)0.007(ومستوى الداللة ) 5.194( بلغت  للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

وكانت الفروق بين الزراعة والصناعة لصالح الزراعة، وبين خدمة المنزل والصناعة الداللة 

أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى . دول التالي يبين ذلكلصالح خدمة المنزل، والج
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عزى تالرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  .  الفرضية الصفرية الخامسةترفضوبذلك لمتغير نوع العمل، 

ن المتوسطات الحسابية إلستجابات للمقارنات البعدية بي) LSD(نتائج اختبار ): 16.4(الجدول 

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير نوع العمل

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  زراعة 0.012 *0.40934  صناعة

 0.221 0.17753-  خدم منازل

  صناعة 0.012 *0.40934-  زراعة

 0.002 *0.58687-  خدم منازل

  خدم منازل 0.221 0.17753  زراعة

 0.002 *0.58687  صناعة

كانت الفروق بين الزراعة والصناعة لصالح الزراعة، وبين ) 16.4(وكما هو موضح بالجدول 

  .خدمة المنزل والصناعة لصالح خدمة المنزل 

  

  

  : السادسةنتائج الفرضية 

الرضـا  متوسـطات   فـي   ) a≤0.05 (  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغيـر   تظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار           الو

  ".عدد ساعات العمل اليومية

 المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على         حسبت ولفحص الفرضية الصفرية السادسة   

 في محافظة أريحا واألغـوار      ةمستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلي       

  . لمتغير عدد ساعات العمل اليوميةتبعاً
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متوسطات مستوى الرضا الوظيفي ل المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ):17.4(جدول 

لمتغير عدد ساعات تبعأ للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  .العمل اليومية

د ساعات العمل عد

  اليومية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

293.89140.42847  عمل جزئي    

583.60520.76969   ساعات8

363.55280.68337   ساعات10

333.24850.93504  أكثر من ذلك

  

لعـامالت  وجود فروق ظاهرة في مستوى الرضا الوظيفي للنساء ا        ) 17.4(يالحظ من الجدول رقم     

في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمل اليوميـة،              

كما يظهـر فـي   ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم إستخدام تحليل التباين األحادي 

  :الجدول التالي

لعينة في مستوى الرضا نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد ا: )18.4(جدول

الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير 

  .عدد ساعات العمل اليومية

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 2.163 3 6.489  بين المجموعات

  152  83.231  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.548  

  

3.950 

 

0.010 

 

  

وهي أقل من  ،)0.010(ومستوى الداللة ) 3.950( بلغت  للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

 أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء )a≤0.05 (مستوى الداللة 

عزى لمتغير عدد ساعات العمل ت اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار العامالت في المستعمرات

  . اليومية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية السادسة
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 19.4(الجدول 

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات العمل اليومية

الفروق في   تغيراتالم

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

0.286210.091   ساعات8

0.338600.069   ساعات10

  عمل جزئي    

0.001*0.64289  أكثر من ذلك

0.286210.091-  عمل جزئي    

0.052390.739   ساعات10

   ساعات8

0.029*0.35669  أكثر من ذلك

0.338600.069-  عمل جزئي    

0.052390.739-   ساعات8

   ساعات10

0.304290.090  أكثر من ذلك

0.001*0.64289-  عمل جزئي    

0.029*0.35669-   ساعات8

  أكثر من ذلك

0.304290.090-   ساعات10

  

كانت الفروق بين العمل الجزئي وأكثر من ذلك لصالح العمل ) 19.4(وكما هو موضح بالجدول 

  . ساعات8وأكثر من ذلك لصالح  ساعات 8الجزئي، وبين 

  

  : السابعةنتائج الفرضية 

الرضا الوظيفي  في متوسطات    )a≤0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغير المـستوى    تللنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار          

  ".العلمي

المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على       حسبت  لسابعة  ولفحص الفرضية الصفرية ا   

مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغـوار             

  .يعزى لمتغير المستوى العلمي
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لنساء متوسطات الرضا الوظيفي لل المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ):20.4(جدول 

  .لمتغير المستوى العلميتبعاً العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى العلمي

 0.81704 3.5176 34  أمي

 0.66448 3.5595 58  اساسي

 0.80842 3.6348 46  ثانوي

 0.86804 3.5444 18  جامعي

  

 كما يظهر في الجدول )one way ANOVA( تحليل التباين األحادي  استخدمة داللة الفروقولمعرف

)20.4. (  

 الرضا الوظيفي للنساء للفروق في متوسطات نتائج إختبار تحليل التباين األحادي : )21.4(جدول

  .العلمي لمتغير المستوى ية في محافظة أريحا واألغوار تبعاًالعامالت في المستعمرات اإلسرائيل

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.101 3 0.304  بين المجموعات

  152  89.415  داخل المجموعات

  155  89.720  المجموع

0.588  

  

0.172 

 

0.915 

 

  

وهي أكبر من مستوى  ،)0.915(ومستوى الداللة ) 0.172( للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت  )a≤0.05(الداللة

عزى لمتغير المستوى العلمي، وبذلك تفي المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

  .الفرضية الصفرية السابعةقبلت 

  :الفرضية الثامنة 

 التوافـق   متوسـطات فـي     )a≤0.05(د فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة       ال توج  "

عزى تسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالنفسي اإل 

  ."لمتغير العمر
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علـى   المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة         حسبت ولفحص الفرضية الصفرية األولى   

ئيلية في محافظة أريحـا     سرا اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت     التوافق النفسي االجت   مستوى

  .متغير العمرواألغوار بحسب 

التوافق النفسي متوسطات ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):22.4(جدول 

لمتغير تبعاً فظة أريحا واألغوار سرائيلية في محا اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتاإل

  .العمر

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر

 0.57279 3.8219 26   سنة    42 - 20

 0.44426 3.8781 33   سنة    25-30

 0.34442 3.8149 33   سنة    35 - 31

 0.53646 3.8692 64   سنة فما فوق36

  

 كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(التباين األحادي  تحليل  استخدمولمعرفة داللة الفروق

)22.4(  

ماعي للنساء جتالتوافق النفسي اإللمتوسطات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )23.4(ل جدو

  .متغير العمرية في محافظة أريحا واألغوار بحسب سرائيل اإلفي المستعمراتالعامالت 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

ات درج

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.037 3 0.111  بين المجموعات

  152  36.445  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.240  

  

0.154 

 

0.927 

 

  

 من مستوى الداللة  أكبر وهي ،)0.927(ومستوى الداللة ) 0.154( للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

)a≤0.05(  ماعي للنساء جت التوافق النفسي اإلمستوىأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في

 لمتغير العمر، وبذلك تم تبعاًسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار  اإلفي المستعمراتالعامالت 

  . الثامنة قبول الفرضية الصفرية 
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  :  التاسعة نتائج الفرضية

 التوافـق   متوسـطات فـي    )a≤0.05(  ية عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات دالله إحصائ      "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالنفسي اإل 

  ."لمتغير الحالة االجتماعية

مـاعي للنـساء    جتتوافق النفسي اإل  لل المتوسطات الحسابية    تب حس ولفحص الفرضية الصفرية الثانية   

  .متغير الحالة االجتماعيةبحسب سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار  اإلفي المستعمراتمالت العا

التوافق النفسي متوسطات ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):24.4(جدول 

لمتغير تبعاً سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار  اإلفي المستعمراتجتماعي للنساء العامالت اإل

  .جتماعيةحالة اإلال

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الحالة االجتماعية

 0.50863 3.8885 69  عزباء

 0.36454 3.9380 61  متزوجة

 0.55826 3.4627 14  مطلقة

 0.58873 3.6558 12  أرملة

فـي  كما يظهـر  ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  ) .24.4(الجدول

ماعي للنساء جتالتوافق النفسي اإللمتوسطات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )25.4(جدول

  .جتماعيةالحالة اإللمتغير تبعاً  االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في المستعمراتالعامالت 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"مة قي

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 1.042 3 3.126  بين المجموعات

  152  33.429  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.220  

  

4.738 

 

0.003 

 

قل من مستوى أوهي  ،)0.003(ومستوى الداللة  ،)4.738( للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

ماعي لتوافق النفسي االجتتوسطات امائياً في أي أنه توجد فروق دالة إحص )a≤0.05(الداللة 

عزى لمتغير الحالة ت االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في المستعمراتللنساء العامالت 
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ولتحديد اتجاه الفروق استخدم االخبار . التاسعة االجتماعية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية 

  )25.4(كما هو موضح بالجدول ) (LSDالبعدي 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ) 26.4( جدوللا

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

 0.549 0.04952-متزوجة        

 0.002 *0.42574  مطلقة  

عزباء         

 0.115 0.23267  ملةأر

 0.549 0.04952عزباء         

 0.001 *0.47526  مطلقة  

متزوجة        

 0.059 0.28219  أرملة

 0.002 *0.42574-عزباء         

 0.001 *0.47526-متزوجة        

  مطلقة  

 0.297 0.19306-  أرملة

 0.115 0.23267-عزباء         

 0.059 0.28219-متزوجة        

  أرملة

 0.297 0.19306  مطلقة  

وكانت الفروق بين العزباء والمطلقة لصالح العزباء، وبين المتزوجة والمطلقة لصالح المتزوجة،   

  ) .26.4(كما هو موضح بالجدول 

  

  : العاشرة نتائج الفرضية 

 التوافق النفسي   مستوىفي  ) a≤0.05(  ةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالل         "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير        اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتاإل

  ."مكان السكن

ستجابة أفراد عينة الدراسة على     سابية إل المتوسطات الح حسبت   العاشرةولفحص الفرضية الصفرية    

سرائيلية في محافظة أريحـا      اإل في المستعمرات لنساء العامالت   ماعي ل جت التوافق النفسي اإل   مستوى

  .لمتغير مكان السكنتبعاً واألغوار 
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توافق النفسي  المستوىمتوسطات للحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات ا):27.4(جدول 

 لمتغير تبعاًسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار  اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتاإل

  .مكان السكن

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

 0.56021 3.6709 36مدينة          

 0.63279 3.4816 13مخيم          

 0.39585 3.9575 107  قرية

  

 فـي   كما يظهـر )one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :)27.4(الجدول 

التوافق النفسي للفروق في المتوسطات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) 28.4(جدول

 لمتغير تبعاًسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار إل افي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتاإل

  .مكان السكن

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  تالمربعا

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 2.078 2 4.156  بين المجموعات

  153  32.399  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.212  

  

9.813 

 

0.000 

 

  

قل من مستوى أوهي  ،)0.000(ومستوى الداللة  ،)9.813( للدرجة الكلية)ف(يالحظ أن قيمة 

ماعي للنساء جتدرجة التوافق النفسي اإلفي ) a≤0.05( الداللة أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير مكان السكن،  اإلفي المستعمراتالعامالت 

  . وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة
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ات للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجاب) LSD(نتائج اختبار ): 29.4(الجدول

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

مدينة          0.206 0.18929مخيم          

 0.002 *0.28664-  قرية

مخيم          0.206 0.18929-مدينة          

 0.001 *0.47593-  قرية

  قرية 0.002 *0.28664ة          مدين

 0.001 *0.47593مخيم          

وكانت الفروق بين القرية والمدينة لصالح القرية، وبين القرية والمخيم لصالح لصالح القرية،  

  .يبين ذلك) 29.4(والجدول 

  

  : حادية عشرالنتائج الفرضية 

 التوافـق   مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05( لداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ا         "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالنفسي اإل 

  ."لمتغير األجر اليومي

ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة              

سرائيلية في محافظـة     اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتاإل التوافق النفسي    مستوىعلى  

  .أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي

 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):30.4(جدول 

سرائيلية في  اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جت التوافق النفسي اإلمستوىمتوسطات 

  .محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  األجر اليومي

163.87640.32359 شيكل     55- 40

703.88350.45509 شيكل     70- 55

703.81430.54528    شيكل فأكثر70
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مـاعي   التوافق النفـسي االجت   مستوىعدم وجود فروق ظاهره في      ) 30.4(يالحظ من الجدول رقم     

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعـزى لمتغيـر األجـر            اإل في المستعمرات للنساء العامالت   

كمـا  ) one way ANOVA(اليومي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التبـاين األحـادي   

  :يظهر في الجدول التالي

 التوافق مستوىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في : )31.4(جدول

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى  اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتالنفسي اإل

  .لمتغير األجر اليومي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 ةالمحسوب

مستوى 

  الداللة

 0.089 2 0.179  بين المجموعات

  153  36.377  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.238  

  

0.376 

 

0.687 

 

 من مستوى الداللة أكبروهي ) 0.687(ومستوى الداللة ) 0.376(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

)α ≥ 0.05 ( ماعي للنساء جت التوافق النفسي اإلوىمستأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي،  اإلفي المستعمراتالعامالت 

  . وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

  

  : الثانية عشرنتائج الفرضية 

ـ فـي   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "  التوافـق   ستوىم

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    النفسي االجت 

  ."لمتغير نوع العمل 

ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسـة             

سرائيلية في محافظـة     اإل في المستعمرات ت  ماعي للنساء العامال   التوافق النفسي االجت   مستوىعلى  

  .أريحا واألغوار يعزى لمتغير نوع العمل
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 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):32.4(جدول 

سرائيلية في  اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت  التوافق النفسي االجتمستوىمتوسطات 

  .ا واألغوار يعزى لمتغير نوع العملمحافظة أريح

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع العمل

 0.41262 3.9451 91زراعة         

 0.57373 3.5016 28صناعة         

 0.47354 3.8872 37 خدم منازل      

  

ماعي للنـساء   جتفسي اإل  التوافق الن  مستوىوجود فروق ظاهره في     ) 32.4(يالحظ من الجدول رقم     

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعـزى لمتغيـر نـوع العمـل،       اإل في المستعمرات العامالت  

كما يظهـر فـي   ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :الجدول التالي

 التوافق مستوى أفراد العينة في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة: )33.4(جدول

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى في المستعمراتماعي للنساء العامالت جتالنفسي اإل

  .لمتغير نوع العمل

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 2.136 2 4.273  بين المجموعات

  153  32.283  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.211  

  

10.125 

 

0.000 

 

  

وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.000(ومستوى الداللة ) 10.125(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

)α ≥ 0.05 ( ماعي للنساء جت التوافق النفسي اإلمستوىأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير نوع العمل، وبذلك  اإلالمستعمراتفي العامالت 

وكانت الفروق بين الزراعة والصناعة لصالح الزراعة، وبين . تم رفض الفرضية الصفرية الخامسة

  .خدمة المنازل والصناعة لصالح خدمة المنازل، والجدول التالي يبين ذلك
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(ر نتائج اختبا): 34.4(الجدول 

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير نوع العمل

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  زراعة 0.000 *0.44350  صناعة

 0.519 0.05786  خدم منازل

  صناعة 0.000 *0.44350-  زراعة

 0.001 *0.38564-  خدم منازل

  دم منازلخ 0.519 0.05786-  زراعة

 0.001 *0.38564  صناعة

  

  .الثالثة عشرنتائج الفرضية 

 التوافـق   مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالنفسي اإل 

  ." عدد ساعات العمل اليوميةلمتغير

ستجابة أفراد عينة الدراسـة      تم حساب المتوسطات الحسابية إل     ولفحص الفرضية الصفرية السادسة   

سرائيلية في محافظـة     اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جت التوافق النفسي اإل   مستوىعلى  

  .أريحا واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):35.4(جدول 

 االسرائيلية في في المستعمراتامالت جتماعي للنساء الع التوافق النفسي اإلمستوىمتوسطات 

  .محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

  االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم  العدد  عدد ساعات العمل اليومية

 0.36190 3.9505 29  عمل جزئي    

 0.42838 3.9978 58   ساعات8

 0.43838 3.7699 36   ساعات10

 0.60746 3.5975 33  أكثر من ذلك
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ماعي للنـساء   جت التوافق النفسي اإل   مستوىوجود فروق ظاهره في     ) 35.4(يالحظ من الجدول رقم     

عدد ساعات العمل     لمتغير يعزى سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار     اإل تفي المستعمرا العامالت  

كمـا  ) one way ANOVA(ستخدام تحليل التبـاين األحـادي    تم إاليومية، ولمعرفة داللة الفروق

  :يظهر في الجدول التالي

فق  التوامستوىستجابة أفراد العينة في  إلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي: )36.4(جدول

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى في المستعمراتماعي للنساء العامالت جتالنفسي اإل

  .لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

متوسط   درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

 1.298 3 3.894  بين المجموعات

  152  32.662  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.215  

  

6.040 

 

0.001 

 

  

قل من مستوى الداللة أوهي ) 0.001(ومستوى الداللة ) 6.040( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

)α ≥ 0.05 ( ماعي للنساء جتدرجة التوافق النفسي اإلأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في

ائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمل سر اإلفي المستعمراتالعامالت 

وكانت الفروق بين العمل الجزئي وأكثر من . اليومية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية السادسة

 10 ساعات و8 ساعات، وبين 8 ساعات وأكثر من ذلك لصالح 8ذلك لصالح العمل الجزئي، وبين 

  . التالي يبين ذلك ساعات، والجدول8ساعات لصالح 

  

ستجابات لبعدية بين المتوسطات الحسابية إلللمقارنات ا) LSD(نتائج اختبار ): 37.4(الجدول 

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات العمل اليومية

الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

 0.655 0.04723-   ساعات8

 0.121 0.18060   ساعات10

  عمل جزئي    

 0.003 *0.35303  أكثر من ذلك
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 0.655 0.04723  عمل جزئي    

 0.022 *0.22782   ساعات10

   ساعات8

 0.000 *0.40025  أكثر من ذلك

 0.121 0.18060-  عمل جزئي    

 0.022 *0.22782-   ساعات8

   ساعات10

 0.125 0.17243  أكثر من ذلك

 0.003 *0.35303-  عمل جزئي    

 0.000 *0.40025-   ساعات8

  أكثر من ذلك

 0.125 0.17243-   ساعات10

  

  .الرابعة عشرنتائج الفرضية 

 التوافـق   مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالنفسي اإل 

  ."تغير المستوى العلميلم

ستجابة أفراد عينـة الدراسـة       تم حساب المتوسطات الحسابية إل     ولفحص الفرضية الصفرية السابعة   

 االسرائيلية في محافظـة     في المستعمرات عامالت   التوافق النفسي االجتماعي للنساء ال     مستوىعلى  

  .أريحا واألغوار يعزى لمتغير المستوى العلمي

 في ستجابة أفراد عينة الدراسةت الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلطا المتوس):38.4(جدول 

 االسرائيلية في في المستعمراتماعي للنساء العامالت  التوافق النفسي االجتمستوىمتوسطات 

  .محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير المستوى العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى العلمي

 0.51913 3.6873 34  أمي    

 0.52544 3.8609 58  اساسي   

 0.41221 3.9249 46  ثانوي     

 0.41658 3.9457 18  جامعي    

  

مـاعي  جت التوافق النفـسي اإل   مستوىعدم وجود فروق ظاهره في      ) 38.4(يالحظ من الجدول رقم     

ألغوار يعزى لمتغيـر المـستوى      سرائيلية في محافظة أريحا وا     اإل في المستعمرات للنساء العامالت   
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كما يظهر ) one way ANOVA(العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :في الجدول التالي

 التوافق مستوىستجابة أفراد العينة في  إلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي: )39.4(جدول

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى  اإلمستعمراتفي الماعي للنساء العامالت جتالنفسي اإل

  .لمتغير المستوى العلمي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.443 3 1.329  بين المجموعات

  152  35.227  داخل المجموعات

  155  36.555  المجموع

0.232  

  

1.911 

 

0.130 

 

  

 من مستوى الداللة أكبروهي ) 0.130(ومستوى الداللة ) 1.911(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

)α ≥ 0.05 ( ماعي للنساء جت التوافق النفسي اإلمستوىأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في

مستوى العلمي، سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير ال اإلفي المستعمراتالعامالت 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية السابعة
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  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  

 .مناقشة نتائج أسئلة الدراسة -

  

  .التوصيات -
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  :الفصل الخامس

  

  :مناقشة النتائج

  

  :مقدمة الفصل

 جتماعي للنساء بالتوافق النفسي اإلظيفي وعالقتهمستوى الرضا الو التعرف إلى هذه الدراسة هدفت

ضوء متغيرات سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في  اإلفي المستعمراتالعامالت 

العمر، الحالة االجتماعية، مكان السكن، األجر اليومي، نوع العمل، عدد ساعات العمل (:الدراسة

 طريقة تفسير ومناقشة النتائج  الباحثة بعرضتم الفصل قاوفي هذا ،)اليومية، المستوى التعليمي

 في ضوء  فيه النتائج في الفصل الرابع ومن ثم تقديم عدد من التوصباتوفق الترتيب الذي عرضت

  .نتائج الدراسة ومناقشتها

  

   مناقشة نتائج أسئلة الدراسة1.5

   :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس 1.1.5

لعامالت في المستعمرات اإلسـرائيلية فـي محافظـة أريحـا           مستوى الرضا الوظيفي للنساء ا    ما  

وإنحـراف  ) 3.57(أن المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة      ) 1.4 (الجدول؟ أظهرت نتائج    واألغوار

وهذا يدل على أن مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت فـي المـستعمرات             ) 0.760(معياري  

  .درجة متوسطةاإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار جاءت ب

 إلى إرتفاع وتعزو الباحثة نتائج الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية

 تتقاضاه النساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية، مقارنة بأجور األجور والرواتب الذي

ي توفير الحاجات ن ارتفاع األجور يساهم فعامالت في األراضي الفلسطينية، وأورواتب النساء ال

كما أن بند ) 1981 قبالن،( ،)2010 هاشم،(األساسية للفرد وهذا ما أثبتته نظرية ماسلوا للحاجات 

لدي الفرصة " وبند ،)4.33( كانت بتموسط حسابي" لدي القدرة على البقاء مشغوال طوال الوقت" 

جة هذين البندين تتفق مع أي بنسبة عالية ونتي) 4.10( بمتوسط حسابي" ألكون مهم بعيون اآلخرين
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 على أهمية اللتان ركزتا) 1981، القبالن، 2010شم، ها( نظرية اإلنجاز ونظرية ذات العاملين

  .فر هذه العوامل سيؤدي إلى الرضا الوظيفياحيث تو) التقدير، االنجاز، االستقاللية(الحوافز 

 عقود ماضية دخلت المرأة تعتبر ظاهرة عمل النساء في المستعمرات ظاهرة قديمة فمنذ ثالثةو

خالل هذه الفترة مجاالت عديدة فمنها المجال الصناعي والزراعي والمجال خادمات المنازل 

من الواضح أن نداء مقاطعة عمل المستعمرات اإلسرائيلية لن يالقي تجاوبا و ،)1999قطامش، (

  .من العمال طالما ال يوجد لهم بديل حقيقي

 نتائج الدراسات السابقة التي أمكن للباحثة اإلطالع عليها ومراجعتها ولدى مقارنة هذه النتيجة مع

، )Shallal, 2011) (D'Arcy,Syrotuikm,Siddique,1981):تبين أنها تتفق مع دراسة

)Venron2003( ا بين عال إلى مستوى الرضا الوظيفي تراوح مظهرت نتائجها أن والتي أ

   . متوسط

 OFUANI Mrs,Felicia(: تائج الدراسات السابقةوأختلفت نتائج هذه الدراسة مع ن

Ngozi,2010 (مستوى الرضا الوظيفي متدني بالرغم من وجود والتي أظهرت نتائجها أن 

  .متغيرات مختلفة

  

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5 

ة ئيلية في محافظسرا اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتستوى التوافق النفسي اإلم ما 

  .أريحا واألغوار

نحـراف معيـاري    وإ) 3.85(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة     ) 2.4( الجدولالنتائج  أظهرت  

 في المـستعمرات   للنساء العامالت    جتماعي التوافق النفسي اإل   مستوى وهذا يدل على أن      ،)0.485(

  .سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار جاءت بدرجة عاليةاإل

  

سرائيلية  اإلفي المستعمرات للنساء العامالت جتماعيالتوافق النفسي اإلتائج مستوى وتعزو الباحثة ن

حساس بالمسؤولية تجاه اإل إلى  والمتوسطةفي محافظة أريحا واألغوار والتي تراوحت مابين العالية

ة ستقالليلباحثة بأن العمل يعطي النساء اإلحساس باإلن المستوى المعيشي ألسرتها، كما ترى اتحسي

ولزيادة ثقة المرأة بنفسها ويساعدها على إكتساب مهارات والشعور باألمان وبالمكانة اإلجتماعية 

سرائيلية يكتسبن  اإلفي المستعمرات العامالت للتعامل مع اآلخرين ومهارات حياتية مختلفة فمثالً
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أن الحرية اإلجتماعية  إلى باإلضافة ،وهذا سيعزز ثقة النساء العامالت بأنفسهن ،مهارة اللغة العبرية

 التي تتمتع فيها بعض النساء العامالت في محافظة أريحا حسب التركيبة السكانية واإلجتماعية لكل

 الذي يسود مجتمع محافظة أريحا بشكل عام، والدعم النفسي  الترابط األسريإلىمنطقة، إضافة 

في توافقهن النفسي ساهم واإلجتماعي التي تتلقاه النساء العامالت من ذويهم وأسرهن هذا ي

من وجهة نظر الباحثة و ،والحظت الباحثة أهمية اإلنتماء والمشاركة األسرية للعامالت .اإلجتماعي

حالة التوازن النفسي المطلوب والتي  تساعدهن على تحقيق  النساء على حتى تحافظترى أنه 

عية السوية وهي حيل دفاعية التوافق النفسي االجتماعي يستخدمن هؤالء النساء بعض الحيل الدفا

ستخدام هذه الحيل واإلبدال، ويكون إ) التماهي مع المعتدي (غير عنيفة مثل اإلعالء والتماهي

  .الدفاعية ببيئة العمل وفي حياتهن األسرية واالجتماعية

 ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكن للباحثة اإلطالع عليها ومراجعتها

مستوى التوافق النفسي االجتماعي كان والتي أظهرت نتائجها أن ) 2009ناصيف، (تبين أن دراسة 

 ،والتي أظهرت نتائجها للنسبة العالية من التوافق النفسي اإلجتماعي ،متوسط بخالف الدراسة الحالية

ا أقل التي أظهرت أن النساء العاطالت عن العمل لديه (Shamir, 1985)دراسة  مع وأختلفت 

لفحص هل من الممكن  (Shamir, 1985)   وتم مقارنتها مع دراسة،توافق نفسي من المرأة العاملة

  .أن يكون هنالك تأثير عمل المرأة على درجة التوافق النفسي لديها

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثالث3.1.5

ماعي للنساء العـامالت    جتعالقة بين مستوى الرضا الوظيفي وعالقته بالتوافق النفسي اإل        هل توجد   

  ؟ اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوارفي المستعمرات

ال توجد عالقة ذات داللة إحـصائية        : الفرضية إلىبتحويله  لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة       و

مـاعي  جتظيفي وعالقته بالتوافق النفسي اإل    بين مستوى الرضا الو   ) a≤0.05(عند مستوى الداللة    

  . اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوارفي المستعمراتعامالت للنساء ال

مستوى ، وبلغ )0.471(معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكليةأن ) 3.4( الجدول أظهرت النتائج من

 دور الدخل إلىرتباط وتعزو الباحثة هذا اإل ،وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.000(الداللة اإلحصائية 

تحقيق سرائيلية والذي بدوره يسهم في  اإلفي المستعمراته النساء العامالت عليالمادي التي تحصل 

وهذا من الدعائم المهمة تحسين الظروف المعيشية لألسرة متطلباتهن ومواجهة التحديات و
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جتماعي للفرد وهذا يظهر جلياً من خالل تعريف واإل التوافق النفسي إلىة للوصول واألساسي

 في المستعمراتهي قدرة المرأة العاملة ي من وجهة نظر الباحثة واإلجتماعالتوافق النفسي 

االسرائيلية على إيجاد التوازن بين متطلباتها وإحتياجاتها على الصعيد النفسي واإلجتماعي وتبدو 

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج  ،ستقالليةواإلأحد مظاهرها بشعورها بالمكانة اإلجتماعية 

ن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أن دراستها أتت بمتغيرات جديدة الدراسات والتي أمك

   .مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة

  

  :فرضيات الدراسة ائج نتمناقشة  4.1.5

  :الفرضية األولى مناقشة نتائج 5.1.5

ات الرضا في متوسط) a≤0.05 ( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة"

الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير 

  "العمر

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في 

   .المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير العمر

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العـامالت فـي المـستعمرات                

اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعاً لمتغير العمر، حيث أن جميع النساء العامالت يـسهمن               

 وأي  في تلبية احتياجات ومتطلبات أسرهن من الناحية المادية ولم يظهر متغير العمر أي إخـتالف              

  .تاثير على مستوى الرضا الوظيفي لديهن

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق مستوى الرضا الـوظيفي للنـساء                 

العامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعاً لمتغير العمر والتي أمكـن               

  ) SHallal,2011 (:ن أنها تتفق مع دراسة للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبي

حيث أشارت هذه الدراسات لوجود فروق      )2011محمود،: (وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة     

  .ذات داللة احصائية بمستوى الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير العمر
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  : نتائج الفرضية الثانية 6.1.5

 الرضـا   متوسـطات فـي   ) a≤0.05 ( الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى          "

الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغيـر             

  "الحالة االجتماعية

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الرضـا الـوظيفي للنـساء العـامالت فـي                  

  . واألغوار يعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا 

 وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت فـي المـستعمرات               

اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية، أن حالة المرأة العاملة فـي               

 أرملة أو متزوجة ليس له أي تأثير واضـح وظـاهر            المستعمرات سواء كانت عزباء أو مطلقة أو      

بمستوى رضاها الوظيفي بمعنى آخر أن المتزوجة ممكن أن ال تشعر برضى وظيفي ومن جانـب                

آخر ممكن المطلقة أن تشعر بذلك الرضا، فظروف العمل واألجر والشعور بالراحة ألجواء العمـل               

ودراسـة  ) 1999قطـامش،   (ودراسـة   ) 2009إتحاد النقابات، (وفي دراسة   . هي لها أكبر التأثير   

)Alenat, 2010(،) ،تعانيه العامالت من ظروف بيئة العمل المترديـة  أوضحت ما ) 2011صبيح

في المستعمرات اإلسرائيلية وبغض النظر عن نوع عملهن كما أنهن يقضين ساعات عمل طويلـة               

ا واضحا من حيث قيمـة      ولوجود تمييز عنصري في التعامل في العمل في المستعمرات ويظهر هذ          

الراتب، وقد الحظت الباحثة أثناء جمعها للبيانات أن العامالت ال يوجد لديهن نظام لإلجازات فـي                

األعياد المسلمين اإل أن الثبات في صرف الراتب من قبل صاحب العمل دون تأخير يساعدهن على                

ى إستقاللية النساء اقتـصادياً     التخطيط ألمورهن الحياتية وترتيب أولوياتهن وهذا له أثر واضح عل         

واعتمادهن على الذات في تلبية احتياجاتهن اليومية وإحتياج أسرتهن وترى الباحثـة بـأن غيـاب                

الوعي الكافي لدى النساء العامالت في المستعمرات لحقوقهن العمالية يؤثر بـشكل واضـح علـى                

  .إرتفاع مستوى رضاهم عن عملهم

ئج الدراسات السابقة فيما يتعلق بمستوى الرضا الـوظيفي للنـساء           ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتا     

العامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعأ لمتغير الحالـة االجتماعيـة              

 OFUANI: (والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتهـا تبـين أنهـا تتفـق مـع دراسـات      

Mrs,Felicia Ngozi,2010 (هرت نتائج هذه الدراسات بأنه ال توجد فروق في مستوى حيث أظ

الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية وتعارضـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة                  
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والتي أظهرت نتائجها بوجود فروق دالة إحصائياً بمستوى الرضا الوظيفي تبعـاً            ) 2011محمود،(

  .لمتغير الحالة االجتماعية

  

  ال توجد فروق ذات داللـه إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              : "فرضية الثالثة نتائج ال  7.1.5

)a≤0.05 (           في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة

  "أريحا واألغوار يعزى لمتغير مكان السكن

ت في المـستعمرات    نتائج وجود فروق ظاهره في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامال         الأظهرت  

اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير مكان السكن وكانت الفـروق بـين المدينـة                

  .المخيم لصالح القريةوالمخيم لصالح المدينة، وبين القرية و

وتعزو الباحثة وجود فروق بين المدينة والمخيم لصالح المدينة إلى أن اإلمكانيـات المتـوفرة فـي                 

فضل من مواصالت وقدرة على التنقل بسهولة والوصول أسرع إلى مكان العمل، باإلضافة             المدينة أ 

إلى اإلستقاللية في الحياة وعدم حدوث أي إنفتاح في العالقات االجتماعية مما يسهل  ويخفف مـن                 

ضغوط التدخالت الضيقة باألمور الشخصية وخاصة الدخول بنقاشات حول عملهن في المستعمرات            

األمور المتعلقة بذلك وباإلضافة إلى أن معظم العامالت من مدينة أريحا يعملن في خدمة              وغيره من   

المنازل والمصانع فهنا يكون توافق مع الفرضية الخاصة بالتوافق النفـسي اإلجتمـاعي وفرضـية               

الرضا الوظيفي لنوع العمل، فهذا له أكبر األثر في الشعور بالرضا الوظيفي، أما بخصوص وجود               

بين القرية والمخيم لصالح القرية، فإن ذلك يعود إلى أن الظروف المعيشية فـي المخيمـات                فروق  

الفلسطينية صعبة للغاية إضافة إلى أن متطلبات الحياة بالقرية أقل من المخيم، وترى الباحثـة بـأن                 

  .هذه النتيجة بحاجة إلى دراسة وتفسير أعمق لفهم هذه الفروق

نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بمستوى الرضا الـوظيفي للنـساء           ولدى مقارنة هذه النتيجة مع      

العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعأ لمتغير مكان السكن، والتـي              

أتت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات       تبين أن دراستها  أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها      

  .ورة بالدراسةالسابقة المذك

  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          : "مناقشة نتائج الفرضية الرابعة    8.1.5

)a≤0.05 ( الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي           توسطات  في م

  "محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي
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ه في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت فـي المـستعمرات           أظهرت نتائج وجود فروق ظاهر    

 55-40وكانت الفروق بـين     . اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي        

 شيكل فـأكثر لـصالح      70 شيكل و  55-40 شيكل، وبين    55-40 شيكل لصالح    70-55شيكل و   

  . شيكل 40-55

- 40(رضا الوظيفي تبعاً لمتغير األجر اليومي حيث كانت لصالح وتعزو الباحثة وجود فروق في ال

حيث أن عدد ساعاته أقل فيوفر جهد ووقت لهن ويكون  ، وهذا األجر األقل بين األجور، شيكل)55

بإمكانهن العودة لمنازلهن وممارسة أعمالهن المنزلية إضافة إلى توفير قوت يومهن والمساهمة في 

  .     ، وبهذا يكن قد حققن التوازن ما بين العمل بالمنزل والعمل خارجهتحسين الدخل العام لألسرة

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بمستوى الرضـا الـوظيفي للنـساء                 

العامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعأ لمتغير األجر اليومي، والتـي              

، )Shallal,2011: (باحثة االطالع عليهـا ومراجعتهـا تبـين أنهـا تتفـق مـع دراسـات               أمكن لل 

)(Vernon,2003              حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات بأنه ال توجد فروق في مستوى الرضا الوظيفي 

والتي أظهـرت   ) 2011محمود،(تبعاً لمتغير األجر اليومي، وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة           

  . فروق دالة إحصائياً بمستوى الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير األجر اليومينتائجها بوجود
  

  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 9.1.5

 الرضـا   متوسـطات فـي   ) a≤0.05 (  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

لمتغيـر  تعزى  ار  الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغو         

  ".نوع العمل 

نتائج وجود فروق ظاهره في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المـستعمرات             الأظهرت  

وكانت الفروق بـين الزراعـة       ،اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير نوع العمل        

  . المنزلوالصناعة لصالح الزراعة، وبين خدمة المنزل والصناعة لصالح خدمة

تعزو الباحثة وجود فروق في مستوى الرضـا الـوظيفي للنـساء العـامالت فـي المـستعمرات                  

اإلسرائيلية بين الزراعة والـصناعة لـصالح الزراعـة، إلـى أن طبيعـة المجتمـع الفلـسطيني                  

مجتمع زراعي وهو القطـاع الـسائد فـي مجتمعنـا، إضـافة إلـى أن العـامالت فـي قطـاع            

باإلضـافة إلـى     موعات وهذا بدوره يوفر لهن دعمـاً نفـسياً ومعنويـاً          الزراعة يعملن ضمن مج   
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أن العامالت بالمزارع يقمن باإلنتقال من منـتج زراعـي إلـى آخـر بـين الفتـرة واألخـرى                    

وتعـزو وجـود فـروق بـين        . وذلك حسب الموسم الزراعي مما يكون هنالك قلة فـي الـروتين           

ـ        ى وجـود تقـدير وإحتـرام أعلـى للعـامالت           خدمة المنازل والصناعة لصالح خدمة المنازل إل

في المنازل من قبل ربات البيوت، كذلك إلـى أن العمـل فـي المنـازل يـتالئم مـع الطبيعـة                      

بعكس العمل بالمـصانع ولـصالح خـدم المنـازل ألن عـامالت المنـازل               الفسيولوجية للمرأة،   

 كمـا أن هنالـك      مقارنـة بالمـصانع،   ) ربـة المنـزل   (يتلقن التقدير األعلى من أربـاب العمـل         

  . بالمصانعرفاهية أعلى للنساء العامالت بالمنازل من العامالت

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بمستوى الرضا الوظيفي للنساء 

العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعأ لمتغير نوع العمل، والتي 

أن دراستها أتت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أمكن 

  . السابقة المذكورة بالدراسة
  

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 10.1.5

في مستوى الرضا الوظيفي    ) a≤0.05 ( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

لمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعـزى لمتغيـر عـدد            للنساء العامالت في ا   

  ".ساعات العمل اليومية

نتائج وجود فروق ظاهره في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المـستعمرات             الأظهرت  

عزى لمتغير عدد ساعات العمل اليومية، وبذلك تم رفـض          تاإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار      

وكانت الفروق بين العمل الجزئي وأكثر مـن ذلـك لـصالح العمـل              . لفرضية الصفرية السادسة  ا

   . ساعات8 ساعات وأكثر من ذلك لصالح 8الجزئي، وبين 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه كلما قلت ساعات العمل حصلت المرأة على قسط أكبر من الراحة، كذلك 

ى التواصل االجتماعي مع المجتمع المحلي والبيئة فإنها تقضي مدة أطول مع أسرتها وتحافظ عل

وبالرغم من الوصمة اإلجتماعية والنظرة الدونية التي تتسم بنوع من اإلزدراء التي المحيطة، 

اإل ) 1996قطامش،(تواجهها النساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية حسب ما وصفته دراسة 

على توفير إحتياجاتهن وشراء الهدايا عمرات االسرائيلية أن قدرة هؤالء النساء العامالت في المست

حصولها على أجر مرٍض وكاٍف بالنسبة  ولألقارب واألصدقاء والمشاركة بالمناسبات االجتماعية
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هذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي  على توفير احتياجاتهن وشراء الهدايا لها

  .اعيوسيعزز من توافقهن النفسي واالجتم

في مستوى الرضا الوظيفي للنـساء      ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق           

تبعاً لمتغير الحالـة اإلجتماعيـة      العامالت في المستعمرات االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار         

ات جديدة مختلفـة عـن      والتي أمكن للباحثة اإلطالع عليها ومراجعتها تبين أن دراستها أتت بمتغير          

  .الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة
  

 فروق ذات دالله إحصائية عنـد متوسـطات        ال توجد    : " نتائج الفرضية السابعة   مناقشة 11.1.5

 الرضا الوظيفي للنساء العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في         توسطات في م  )a≤0.05( الداللة

  ".غير المستوى العلميعزى لمتتمحافظة أريحا واألغوار 

نتائج عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الرضا الوظيفي للنساء العامالت في أظهرت ال

 كما أن ،عزى لمتغير المستوى العلميتالمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار 

 )%21,8(إنخفاض المستوى التعليمي لدى النساء العامالت حسب ما أظهرته نتائج الدراسة أن 

 وصلن للمرحلة األساسية وهذا اإلنخفاض بالمستوى التعليمي ال يساعد )%37.2(منهن أميات و

النساء أن يجدن عمل بسهولة وإن توفرت فرص العمل تكون بأعمال خدماتية، باإلضافة إلى أنهن 

ب يعانين من الفقر وظروف اقتصادية  وأوضاع اجتماعية مختلفة حيث هن المترأسات أسرهن بسب

  .وفاة الزوج أو الطالق

 مستوى الرضا الـوظيفي للنـساء       ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق         

 والتي أمكن   العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعاً للمستوى العلمي          

 OFUANI(، )2010ناصـيف، : (اسـات للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أنها تتفق مع در

Mrs,Felicia Ngozi,2010 ( حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات بأنه ال توجد فروق في مستوى

الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي، وتعارضـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة                  

ضا الوظيفي تبعـاً    والتي أظهرت نتائجها بوجود فروق دالة إحصائياً بمستوى الر        ) 2011محمود،(

  .لمتغير المستوى التعليمي
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متوسـطات  ال توجد فروق ذات دالله إحـصائية عنـد            "مناقشة نتائج الفرضية الثامنة    12.1.5

 فـي المـستعمرات    التوافق النفسي االجتماعي للنساء العـامالت        مستوىفي  ) a≤0.05( الداللة

  "عمراالسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير ال

في ماعي للنساء العامالت    جت التوافق النفسي اإل   مستوىعدم وجود فروق ظاهره في       نتائجأظهرت ال 

وتعزو الباحثـة عـدم     ،     يعزى لمتغير العمر   سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار     اإل المستعمرات

رائيلية في  س اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت    جتالتوافق النفسي اإل  وجود فروق في مستوى     

 أن الدافع األساسي للعمل هـو تحـسين الظـروف     إلى،   لمتغير العمر  تبعاً واألغوار   أريحامحافظة  

المعيشية واالقتصادية لألسرة بغض النظر عن العمر، حيث أن جميع النساء العامالت يسهمن فـي               

ن يعملـن فـي     ل كونهن جميعه   التشابه في بيئة العم    إلىتلبية احتياجات ومتطلبات أسرهن، إضافة      

  .مستعمرات إسرائيلية ويخضعن لتشابه كبير في الظروف البيئية والمادية بالعمل

  

والتـي  جتماعي بالتوافق النفسي واإلولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق        

 اسـة رضت نتـائج هـذه الدراسـة مـع در         تعابين أنها   أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها ت     

 التوافـق النفـسي     مـستوى لوالتي أظهرت نتائجها بوجود فروق دالة إحصائياً         ،)2009ناصيف،(

  .تبعاً لمتغير العمرجتماعي اإل

  

  : نتائج التاسعةمناقشة  13.1.5

 التوافـق   توسـطات   مفـي   ) a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة        "

سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       اإل في المستعمرات ت  ماعي للنساء العامال  النفسي االجت 

  ."لمتغير الحالة االجتماعية

فـي  ماعي للنساء العـامالت      التوافق النفسي االجت   مستوىوجود فروق ظاهره في     نتائج  الأظهرت  

لفروق  وكانت ا  ، لمتغير الحالة االجتماعية   تبعاًسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       اإل المستعمرات

  . وبين المتزوجة والمطلقة لصالح المتزوجة،بين العزباء والمطلقة لصالح العزباء

 أن حجم المسؤولية إلى ،وجود فروق بين العزباء والمطلقة لصالح العزباءوتعزو الباحثة 

 حيث أن المطلقة ،قع على عاتق المطلقةتلك التي تجتماعية التي تقع على عاتق العزباء أقل مما اإل

وهذا بدوره  عملها وهي تربية ورعاية أبناءها إلىالممكن أن يكون لديها مسؤولية أخرى إضافة من 
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ها وتحسين  أن العزباء تكون أكثر سعياً نحو تحقيق ذاتإلى إضافة ،يشكل عبء إضافي عليها

  .وضعها المادي والمعنوي

 نظرة المجتمع السلبية لىإكما تعزو الباحثة وجود فروق بين المتزوجة والمطلقة لصالح المتزوجة 

لتحرك بحرية وتحررها من للمرأة المطلقة المعطاة ل كما أن المساحة ، المرأة المطلقةإلىبشكل عام 

جتماعي أكثر من المرأة ؤثر على توافقها النفسي واإلا سترهبدوالقيود يكون أصعب وهذه العوامل 

  .المتزوجة

ماعي جت التوافق النفسي اإل   مستوىبلسابقة فيما يتعلق    ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ا       

الحالـة  تبعـاً لمتغيـر     سرائيلية في محافظة أريحا واألغـوار        اإل في المستعمرات للنساء العامالت   

أن دراستها أتت بمتغيـرات جديـدة       جتماعية والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين         اإل

  .ذكورة بالدراسةمختلفة عن الدراسات السابقة الم

  

  :  الفرضية العاشرةنتائجمناقشة  14.1.5

 التوافق النفسي   مستوىفي  ) a≤0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغير  ت االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات االجتماعي للنساء العامالت    

  "مكان السكن

ماعي للنساء العـامالت     التوافق النفسي االجت   مستوىدم وجود فروق ظاهره في      عوأظهرت النتائج   

 وكانت الفروق   . مكان السكن   االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير       في المستعمرات 

  .بين القرية والمدينة لصالح القرية، وبين القرية والمخيم لصالح القرية

 أن التماسك اإلجتماعي واألسري إلىدينة والقرية لصالح القرية وتعزو الباحثة وجود فروق بين الم

يسود مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام ونسبة العمل بالقرى في في القرية أكثر منه في المدينة وهذا ما 

 حيث يكون بالقرية التوجه للعمل حسب نظرية رائيلية اعلى من نسبة سكان المدنالمستعمرات االس

مرأة أخرى معها للعمل احضر والتي تعتمد على أن أمرأة من القرية تُ" متدحرجةالكرة  الثلجية ال"

في الحظت الباحثة أثناء توزيعها لالستمارات بأن هنالك اختالف بتوجه النساء للعمل  كما وهكذا،

 تعمل ) مرج الغزال– مرج نعجة - فصايل( االسرائيلية  فمثال ال يوجد نساء من قرى المستعمرات

 أن نسيج العالقات االسرية ومنظومة العادات والتقاليد إلىمرات اإلسرائيلية ويعود السبب في المستع

 .واألعراف الموجودة بهذه المنطقة مختلفة عن المناطق األخرى
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 أن الظروف إلى فإن ذلك يعود  أما بخصوص وجود فروق بين القرية والمخيم لصالح القرية 

من حيث المساحة الجغرافية الضيقة والتي تؤثر  عبة للغايةالمعيشية في المخيمات الفلسطينية ص

على تفاعل الناس وعلى مساحة الخصوصية لألفراد والتي تؤثر بالمطلق على توافق النفسي 

 لن يكون قرارها في المستعمراتاالجتماعي كما أن المرأة التي تعيش في المخيم قرار عملها 

القرارات التي تتخذها وباألخص عندما تكون هذه السيدة لوحدها فالعائلة الزوج يكون لها دور في 

 أن التماسك األسري يكون في القرية أكثر منه في إلىإضافة  ،تعيش مع عائلة الزوج بنفس المبنى

  .المخيم

 التوافـق النفـسي   مـستوى فـي  ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلـق   

تبعـاً لمتغيـر     االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات ت  االجتماعي للنساء العامال  

مكان السكن والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أن دراستها أتت بمتغيرات جديـدة               

  .مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة

  

  :نتائج الفرضية الحادية عشرمناقشة  15.1.5

 التوافـق   توسـطات مفـي    )a≤0.05( روق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد ف    "

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى       في المستعمرات النفسي االجتماعي للنساء العامالت     

  "لمتغير األجر اليومي

عـامالت   التوافق النفسي االجتماعي للنساء ال     مستوىعدم وجود فروق ظاهره في      وأظهرت النتائج   

  . االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليوميفي المستعمرات

 التقارب الكبير إلىوتعزو الباحثة عدم وجود فروق في التوافق النفسي تبعاً لمتغير األجر اليومي، 

ا األجر  وان هذ،عمرات اإلسرائيلةفي األجر اليومي التي يحصلن عليه النساء العامالت في المست

  .والذي ينعكس على توافقهم النفسي اإلجتماعيتلبية احتياجاتهم األساسية اليومي يستطيع 

 التوافـق النفـسي   مـستوى فـي  ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلـق   

 لمتغيـر   تبعـاً  االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات االجتماعي للنساء العامالت    

األجر اليومي والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أن دراستها أتت بمتغيرات جديـدة      

   .مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة



 93

  

   الثانية عشر الفرضيةمناقشة نتائج 16.1.5

التوافق النفسي   متوسطاتفي  ) a≤0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة        

عزى لمتغير  ت االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات االجتماعي للنساء العامالت    

  "نوع العمل 

فـي  الجتماعي للنساء العـامالت      التوافق النفسي ا   مستوىوجود فروق ظاهره في     أظهرت النتائج   

أي أنه توجد فروق     ،ير نوع العمل  سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغ       اإل المستعمرات

سرائيلية في   اإل في المستعمرات ماعي للنساء العامالت     التوافق النفسي االجت   مستوىدالة إحصائياً في    

. محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير نوع العمل، وبذلك تم رفض الفرضية الـصفرية الخامـسة              

وبين خدمة المنـازل والـصناعة لـصالح    وكانت الفروق بين الزراعة والصناعة لصالح الزراعة،   

  .لمنازلخدمة ا

 في المستعمراتتعزو الباحثة وجود فروق في مستوى التوافق النفسي االجتماعي للنساء العامالت 

طبيعة المجتمع الفلسطيني مجتمع  أن إلىاالسرائيلية بين الزراعة والصناعة لصالح الزراعة، 

العامالت في قطاع الزراعة يعملن ضمن   أنإلىضافة في مجتمعنا، إزراعي وهو القطاع السائد 

وتعزو وجود فروق بين خدمة المنازل . عنوياًوهذا بدوره يوفر لهن دعماً نفسياً وممجموعات 

حترام أعلى للعامالت في المنازل من قبل ربات  وجود تقدير وإإلىح خدمة المنازل والصناعة لصال

 أن النساء إلىضافة  إيتالئم مع الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، أن العمل في المنازل إلى كذلك البيوت،

ثاث التي ال اب األطفال واأللعلن على بعض اللوازم المنزلية واألمة المنازل يحصالعامالت بخد

تياجات تلبية احسرائيلية وهذا يعزز شعور المرأة العاملة باالنجاز حيث لها ربة البيت اإلتحتاج 

  . فقها األسريالعائلة ويؤثر على توا

 التوافـق النفـسي   مـستوى فـي  ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلـق   

تبعـاً لمتغيـر     االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات االجتماعي للنساء العامالت    

ن دراستها أتـت بمتغيـرات      الحالة االجتماعية والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أ         

   .جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة
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  :ضية الثالثة عشرنتائج الفرمناقشة  17.1.5

 التوافـق   توسـطات مفـي   ) a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

ة في محافظة أريحا واألغوار يعزى       االسرائيلي في المستعمرات النفسي االجتماعي للنساء العامالت     

  "لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسـة             

 االسرائيلية في محافظـة     في المستعمرات  التوافق النفسي االجتماعي للنساء العامالت       مستوىعلى  

  .لمتغير عدد ساعات العمل اليوميةأريحا واألغوار يعزى 

فـي   التوافق النفسي االجتماعي للنساء العـامالت        مستوىوجود فروق ظاهره في      النتائج   أظهرت

 ،سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمـل اليوميـة             اإل المستعمرات

 ساعات وأكثر من    8لجزئي، وبين   وكانت الفروق بين العمل الجزئي وأكثر من ذلك لصالح العمل ا          

  . ساعات8 ساعات لصالح 10 ساعات و8 ساعات، وبين 8ذلك لصالح 

 أنه كلما إلى، وتعزو الباحثة ذلك  االجتماعينالحظ أنه كلما قلت ساعات العمل زاد التوافق النفسي

ع  من الراحة، كذلك فإنها تقضي مدة أطول مأكبرقلت ساعات العمل حصلت المرأة على قسط 

 حصولها إلىتحافظ على التواصل االجتماعي مع الجتمع المحلي والبيئة المحيطة، إضافة أسرتها و

 ارتفاع مستوى التوافق النفسي إلىعلى أجر مرٍض وكاٍف بالنسبة لها، وهذا بدوره يؤدي 

والذي ) 2009ناصيف،( وبالرجوع لألدب التربوي السابق ولدراسة .االجتماعي للنساء العامالت

ر بنتائج دراسته بأن المشاكل التي تسبب سوء التوافق النفسي لدى المرأة العاملة تتمثل بالعوامل أشا

  .األسرية والعوامل المرتبطة بالعمل والعوامل االقتصادية والعوامل الثقافية

 التوافـق النفـسي   مـستوى فـي  ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلـق   

تبعـاً لمتغيـر     االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات ي للنساء العامالت    االجتماع

عدد ساعات العمل اليومية والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبـين أن دراسـتها أتـت      

  .بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة
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  :ضية الرابعة عشرنتائج الفرمناقشة  18.1.5

 التوافـق   متوسـطات في  ) a≤0.05(  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         " 

تبعـاً   االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار       في المستعمرات النفسي االجتماعي للنساء العامالت     

  "لمتغير المستوى العلمي

في توافق النفسي االجتماعي للنساء العامالت       ال مستوىعدم وجود فروق ظاهره في      النتائج  أظهرت  

وتعزو الباحثة  سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير المستوى العلمي،           اإل المستعمرات

 فـي المـستعمرات   عدم وجود فروق في مستوى التوافق النفسي االجتمـاعي للنـساء العـامالت              

 أن جميع النساء العامالت يعملـن       إلىستوى العلمي   سرائيلية في محافظة أريحا واألغوار تبعاً للم      اإل

  .في ظروف عمل تتشابه بشكل عام بغض النظر عن المستوى العلمي لهن

 إرتفاع نسبة العمال من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية إلى) 2011صبيح،(دراسة كما أشارت 

من العامالت هن من % 11.5  أنإلىالتي أشارت وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسة الحالية 

 في المستعمرات أي أن البطالة لها دور بارز في التوجه للعمل ،اللواتي حصلن على مستوى جامعي

 .اإلسرائيلية

 التوافق النفسي االجتماعي    مستوىبولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق           

تبعاً لمتغير المستوى العلمي والتـي أمكـن للباحثـة          لية   االسرائي في المستعمرات لنساء العامالت   ل

، حيث أظهرت نتائج هـذه      )2009ناصيف،: (االطالع عليها ومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراسات       

  . لمتغير المؤهل العلميتبعاًالتوافق النفسي االجتماعي الدراسات بأنه ال توجد فروق في 

  

   التوصيات2.5

لدراسة الحالية من نتائج واستعراض لألدبيات المتعلقة بموضوع مستوى بناء على ما توصلت اليه ا

وبحثها من خالل هذه الدراسة لدى  ،الرضا الوظيفي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي بشكل عام

يات ببعض التوصخرجت الدراسة في محافظة أريحا  االسرائيلية في المستعمراتالنساء العامالت 

  -: وحسب اآلتي تويات السياسي واالقتصادي والقانوني والنفسي مسالموزعة على عدة

 لذلك ،ان العامل الفلسطيني مخلص في عمله ولديه انتماء له حتى ولو كان عمله لدى عدوه .1

 هذه الطاقة البشرية كان لزاما على المؤسسات االقتصادية والسياسية التركيز على استثمار

  .الثمينة



 96

 بدون مستعمرةئيلية يعملون في السرا اإلملة في المستعمراتيدي العابأن األمن الواضح  .2

 لذلك وجب أن يكون هنالك توعية على فاق وال يعرفون تأثير هذا العمل على مستقبلهم آ

 في المستعمرات التعريف بخطورة العمل إلىعداد برامج توعية تهدف  بإالسياسيالصعيد 

 وتعزيز إنتماء العامالت للوطن 

 من حيث الحقوق العمالية وأهمية السالمة المهنية لهذه الشريحة ةقانونيعية إعداد برامج تو .3

 .من المجتمع

  

  :توصيات للباحثين

في تعميق البحث وعمل المزيد من الدراسات عن الضغوط النفسية للمرأة العاملة  .1

  .  االسرائيليةفي المستعمراتلعامالت  والضغوط النفسية ألطفال ا، االسرائيليةالمستعمرات

المؤسسات الحكومية والخاصة والمرأة  بين المرأة الفلسطينية العاملة من عمل دراسة مقارنة .2

  . االسرائيليةفي المستعمراتالعاملة 

خرين بالبحث والدراسة واألخذ بعين االعتبار التوصيات التي  توقف اآلاالنطالق من حيث .3

  .خرينلباحثين اآليخرج بها ا

سباب الفروق التي ظهرت في مستوى الرضا الوظيفي أرتأت الباحثة بضرورة دراسة أ .4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا في المستعمراتللنساء العامالت والتوافق النفسي االجتماعي 

 .واألغوار يعزى لمتغير مكان السكن والتي كانت بين القرية والمخيم لصالح القرية
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ل وظروف العمشروط : ملةواقع المرأة العاحول دراسة  :)1998( ، شحادة، مصطفى .19

 .النسوي

 ،1، طالرضا الوظيفي أطر ونظريات وتطبيقات عملية): 2010 (،رايدة، سالم تيسيرالش .20

  .  دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولىعمان،

  . مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ،القاهرة، مقياس التوافق النفسي :)2003 (،شقير، زينب .21

 دراسة تحليلية من خالل –اد مفاهيم أساسية في ادارة األفر): 1972(الشنواني، صالح، .22

  . بيروت، جامعة بيروت العربية.األهداف

العمال الفلسطينيون بأجر في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة :)2011 (،صبيح، ماجد .23

 .، رام اهللا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الخصائص والظروف–الغربية 
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  المواقع اإللكترونية: ثالثاً

1( http://www.youtube.com/watch?v=jJXLE1jTZ-A ،فيلم الليلة البيضاء انتاج ،

 .، التلفزيون االسرائيلي، القناة األولى)2012(علينات،سلوى
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  المالحق
  

  قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم المقياس المستخدم في الدراسة الحالية): 1(ق لحالم

 الوظيفية الحالية الدرجة العلمية والتخصص االسم الرقم

هج وطرق دكتوراه في منا محسن عدس. د  .1

  التدريس

جامعة / عميد كلية العلوم التربوية

 القدس

 مدرسة في جامعة القدس دكتوراه في الصحة النفسية نجاح الخطيب. د  .2

أستاذ مساعد في جامعة القدس  دكتوراه في علم النفس زياد بركات. د  .3

 المفتوحة

 دسمدرس في جامعة الق دكتور في علم النفس/ أستاذ تيسير عبد اهللا. د  .4

دكتوراه في الصدمات  موسى نجيب.د  .5

 النفسية

 مدير مركز المرفأ للصحة النفسية

 مدرس في جامعة القدس دكتوراه علم النفس سهير الصباح.د  .6

جامعة القدس / عميد شؤون الطلبة دكتور في اإلرشاد محمد شاهين. د  .7

 رام اهللا/ المفتوحة

 ي جامعة النجاح الوطنيةمدرس ف دكتور في اإلرشاد/ أستاذ عبد عساف. د  .8

 مدرس في جامعة االستقالل دكتوراه قياس وتقويم تربوي محمد دبوس. د  .9

في الصدمات دكتوراه  جمال الدقدوقي.د  .10

 النفسية

 مركز الصحة النفسية في الجليل
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 الرضا الوظيفي إستبيان آراء السادة المحكمين في مدى صالحية فقرات مقياس): 2(ملحق رقم 

  .التوافق النفسي االجتماعيومقياس 

  تحية طيبة وبعد،  ة/المحترم....................... .ة/ت الدكتور/حضرة األخ

مستوى الرضا الوظيفي "بإجراء دراسة ميدانية بعنوان ) العيساوي(تقوم الطالبة هانيا نعيم اعبيد 

سرائيلية في محافظة  اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت وعالقته بالتوافق النفسي االجت

 وذلك استكماالً لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي من جامعة .أريحا واألغوار

  .القدس

حيث تم اعتماد ولتحقيق أهداف الدراسة أضع بين أيديكم مقياس لجمع البيانات الالزمة للدراسة، 

 ويشمل ، الصحة النفسية بتربية طنطا د زينب شقير رئيسة قسم.مقياس التوافق النفسي من إعداد أ

 إضافة .) التوافق األسري والتوافق االجتماعي،التوافق الشخصي واالنفعالي(المقياس على ثالثة أبعاد 

 . والذي قامت الباحثة بتطويره بما يتوافق مع البيئة الفلسطينية، مقياس منيسوتا للرضا الوظيفيإلى

رأي في مدى صالحية الفقرات ومناسبتهاوإضافة الفقرات التي يرجى منكم التكرم باإلطالع إلبداء ال

 .تقترحون إضافتها، مع إجراء ما ترونه من تعديالت تزيد من دقة األداة وقياس ما وضعت لقياسه

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  الباحثة

  هانيا نعيم العيساوي

  com.gmail@ihaniaessaw: للتواصل

  0599394786:هاتف رقم
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  ات األساسية البيان:القسم األول

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
   سنة فما فوق 36 ❒ سنة    35 -31 ❒ سنة    30-25 ❒ سنة    42 -20 ❒    :العمر

   أرملة❒ة    مطلق❒ متزوجة              ❒ عزباء         ❒   :الحالة االجتماعية

   قرية❒   مخيم                 ❒ مدينة             ❒   :مكان السكن

    شيكل فأكثر70  ❒ شيكل      70-55  ❒ شيكل          55-40  ❒      :األجر اليومي   

    خدم منازل      ❒ صناعة          ❒ زراعة            ❒     :نوع العمل

    أكثر من ذلك ❒ ساعات  10 ❒  ساعات    ❒8عمل جزئي     ❒: عدد ساعات العمل اليومية

   جامعي    ❒ ثانوي     ❒  اساسي   ❒ أمي    ❒: المستوى العلمي
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   مقياس التوافق النفسي االجتماعي:أوال

  صالحية الفقرة
  الفقرات  الرقم

 غير صالحة  صالحة

التعديل 

  المقترح

         لدي ثقة بنفسي بدرجة كافية  .1

        تفائلة بصفة عامة  انا م .2

        لدي الرغبة في الحديث عن نفسي أمام اآلخرين  .3

         أنا قادرة على مواجهة مشكالتي بقوة وشجاعة  .4

        أشعر أني شخص له فائدة  .5

         أشعر بالراحة النفسية والرضا في حياتي .6

         أشعر أني شخص محظوظ في الدنيا  .7

        ء أمام الناسأشعر باالتزان االنفعالي والهدو .8

        أحب اآلخرين وأتعاون معهم  .9

         أنا ناجحة في الحياة  .10

         أشعر باألمن والطمأنينة النفسية  .11

        أشعر باليأس بسهولة  .12

         أشعر باستياء وضيق من الدنيا عموما  .13

         أشعر بالقلق من وقت آلخر  .14

         أعتبر نفسي عصبية المزاج  .15

         المؤلمة بالهرب منها  أتجنب المواقف .16

         أشعر بنوبات صداع من وقت آلخر  .17

         أنا متعاونة مع أسرتي  .18

         أشعر بالسعادة في حياتي وأنا مع أسرتي .19

         أنا محبوبة من أفراد أسرتي .20

         أشعر بأن لي  دور فعال ومهم في أسرتي  .21

         تحترم أسرتي رأيي وممكن أن تأخذ به  .22

         أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي   أفضل  .23

         أحرص  على مشاركة أسرتي أفراحها وأحزانها  .24

        أشعر أن عالقتي  مع أفراد أسرتي  وثيقة وصادقة  .25

        أنا أستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس معهم  .26
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         أشعر باالنتماء لهذه األسرة .27

28. 
  تقف أسرتي  بجواري وتخاف علي عندما أتعرض 

  كلةلمش
      

29. 
 تشجعني أسرتي على تبادل الزيارات مع األصدقاء 

  والجيران 
      

        تشعرني أسرتي  أني عبء ثقيل عليها  .30

         أتمنى أن تكون لي أسرة غير أسرتي  .31

         أعاني من الكثير من المشاكل داخل أسرتي  .32

        أشعر بالقلق أو الخوف وأنا داخل أسرتي  .33

        ام االخرين أنا راضية عن نفسي أم .34

        . أشعر بعدم قدرتي على مساعدة اآلخرين .35

         .أشعر بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع مثل كل مواطن .36

        .أتمنى  أن اقضي معظم وقت فراغي مع اآلخرين .37

         أحترم رأي زمالئي  واعمل  به إذا كان رأيهم صائبا  .38

        أشعر بتقدير اآلخرين لعملي  وانجازاتي  .39

        أعتذر لزميلتي اذا تأخرت عن الموعد المحدد .40

         أشعر  بالوالء واالنتماء ألصدقائي   .41

         أحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصي على حقوقي  .42

        أحاول الوفاء بوعدي مع اآلخرين .43

44. 
أفكر  كثيرا قبل أن أقدم  على عمل قد يضر بمصالح 

  اآلخرين 
      

        ة مع اآلخرين أفتقد  الثقة  المتبادل .45

        أخجل من مواجهة الناس  .46

  

   مقياس الرضا الوظيفي :القسم الثاني

  صالحية الفقرة
  الفقرات  الرقم

 غير صالحة  صالحة

التعديل 

  المقترح

        لدي القدرة على البقاء مشغوال طوال الوقت .1

        لدي فرصة بأن أعمل بشكل مستقل ودون اشراف .2
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        أشياء مختلفة من وقت ألخر لدي الفرصة القيام ب .3

        لدي الفرصة ألكون شخص مهم بعيون االخرين .4

أنا راضية عن العالقة الشخصية ما بين رئيس العمل  .5

  والعامالت 
      

        أنا راضية عن قدرة صاحب العمل على اتخاذ القرار .6

أنا راضية عن قدرتي على أداء عملي دون شعوري بأنها  .7

  تتعارض مع ضميري
      

        لدي الضمانات باالستمرار في عملي .8

        أنا راضية عن فرصتي لتقديم العون لآلخرين  .9

        لدي فرصتي ألن اكون مشرفة على االخرين .10

        لدي فرصتي الستخدام أفضل امكانياتي .11

        ) بالمنشأة(أنا راضية عن طريقة العمل داخل عملي  .12

لى مستحقاتي راضية عن الطريقة التي  أحصل بها عأنا  .13

  المالية مقابل عملي 
      

        أشعر أن هناك أمكانية للتقدم في عملي .14

        أعبر عن رأي الخاص بحرية .15

        لدي امكانية تطوير طرق جديدة في تطبيق العمل  .16

 - التهوية –االضاءة (تناسبني ظروف عملي المادية  .17

  )المواصالت
      

ند أدائي لعمل أنا راضية عن الطريقة التي أكافئ بها ع .18

  جيد 
      

أنا راضية عن الطريقة التي يتعامل بها زمالئي في العمل  .19

  مع بعضهم البعض
      

أنا راضية عن مشاعر االنجاز التي أحصل عليها من  .20

   .العمل
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  االستبانة: )3(ملحق رقم 

 جامعــة القــدس 

 عمـادة الدراسـات العليـا 

              اسـتبانـه                                

 اختي الفاضلة

 تحية طيبة وبعــد،،

ظيفي وعالقته بالتوافق النفسي بمستوى الرضا الو  جمع بيانات تتعلقإلى تهدف هذه اإلستبانة

 وذلك كأحد متطلبات .سرائيلية في محافظة أريحا اإلفي المستعمراتماعي للنساء العامالت جتاإل

 االرشاد النفسي التربوي في جامعة القدس وقد وقع عليك الحصول على درجة الماجستير في

 بصورة نك التكرم بإجابة فقرات اإلستبانةاالختيار عشوائيأ لتكوني من ضمن عينة الدراسة، أرجو م

تعكس الواقع الموجود بدقة وموضوعية لما لها من أهمية بإنجاز الدراسة علماً أن إجابتك ستعامل 

   .اض البحث العلميبسرية ولن تستخدم إال ألغر

 مع جزيل الشكر والتقدير لحسن التعاون

   هانيا نعيم اعبيد :الباحثـة

  ايـاد الحـالق. د: إشـراف

  

  

2012-2013  
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  ات األساسية البيان:القسم األول

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
   سنة فما فوق 36 ❒    سنة 35 -31 ❒ سنة    30-25 ❒ سنة    42 -18 ❒   :العمر

   أرملة❒        مطلقة❒ متزوجة             ❒ عزباء       ❒   :الحالة االجتماعية

   قرية❒   مخيم              ❒ مدينة             ❒  :مكان السكن

    أكثر من  شيكل ❒ شيكل      70-50  ❒شيكل 50  أقل من ❒ :األجر اليومي

    خدم منازل      ❒ صناعة               ❒       زراعة      ❒    :نوع العمل

    أكثر من ذلك ❒ ساعات  10 ❒  ساعات    ❒8 عمل جزئي    ❒: عدد ساعات العمل اليومية

   جامعي    ❒ ثانوي     ❒  أساسي   ❒ أمي    ❒: المستوى العلمي
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  الفقرات  الرقم
موافق 

  بشدة 

غير موافق  غير موافق  ال أعرف  أوافق

  بشدة 

             لدي ثقة بنفسي بدرجة كافية .1

            نا متفائلة بصفة عامة  أ.2

            لدي الرغبة في الحديث عن نفسي أمام اآلخرين .3

             لدي المقدرة على مواجهة مشكالتي بثقة وشجاعة .4

            أشعر بأنني شخص ذو قيمة .5

             أشعر بالراحة النفسية والرضا في حياتي.6

            خص محظوظ في الدنيا  أشعر أني ش.7

            أشعر باالتزان االنفعالي والهدوء أمام الناس.8

            أحب اآلخرين وأتعاون معهم .9

             أنا ناجحة في الحياة .10

             أشعر باألمن والطمأنينة النفسية .11

            أشعر باليأس بسهولة .12

             أشعر باستياء وضيق من الدنيا عموما .13

            القلق من وقت آلخر  أشعر ب.14

             أعتبر نفسي عصبية المزاج .15

             أتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها .16

             أشعر بنوبات صداع من وقت آلخر .17

             أنا متعاونة مع أسرتي .18

             أشعر بالسعادة وأنا مع أسرتي.19

             أنا محبوبة من أفراد أسرتي.20

            ر فعال ومهم في أسرتي  أشعر بأن لي  دو.21

             تحترم أسرتي رأيي وممكن أن تأخذ به .22

             أفضل  أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي  .23

             أحرص  على مشاركة أسرتي أفراحها وأحزانها .24

           أشعر أن عالقتي  مع أفراد أسرتي  وثيقة وصادقة .25

            أنا أستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس معهم .26
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             أشعر باالنتماء ألسرتي.27

28.
  تقف أسرتي  بجواري وتخاف علي عندما 

  أتعرض لمشكلة

          

29.
 تشجعني أسرتي على تبادل الزيارات مع األصدقاء 

  والجيران 

          

            تشعرني أسرتي  أني عبء ثقيل عليها .30

             أتمنى أن تكون لي أسرة غير أسرتي .31

            ن المشاكل داخل أسرتي  أعاني من الكثير م.32

            أشعر بالقلق أو الخوف وأنا داخل أسرتي .33

             أنا راضية عن نفسي أمام االخرين.34

            . أشعر بعدم قدرتي على مساعدة اآلخرين.35

36.
أشعر بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع مثل كل 

   .مواطن

          

            .أتمنى  أن اقضي معظم وقت فراغي مع اآلخرين.37

38.
 أحترم رأي زمالئي  واعمل  به إذا كان رأيهم 

  صائبا 

          

            أشعر بتقدير اآلخرين لعملي  وانجازاتي .39

            أعتذر لزميلتي اذا تأخرت عن الموعد المحدد.40

             أشعر  بالوالء واالنتماء ألصدقائي  .41

42.
 أحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصي على 

  حقوقي 

          

             الوفاء بوعدي مع اآلخرينأحاول.43

44.
أفكر  كثيرا قبل أن أقدم  على عمل قد يضر 

  بمصالح اآلخرين 

          

            أفتقد  الثقة  المتبادلة مع اآلخرين .45

            أخجل من مواجهة الناس .46
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  :مقياس الرضا الوظيفي

  الفقرات الرقم
أوافق 

  بشدة
  معارض  ال أعرف  أوافق 

معارض 

  بشدة

رة على اشغال نفسي بأمور مهمة لدي القد.47

  لي

          

لدي فرصة بأن أعمل بشكل مستقل ودون .48

  اشراف

          

لدي الفرصة القيام بأشياء مختلفة من وقت .49

  ألخر 

          

لدي الفرصة ألكون شخص مهم بعيون .50

  االخرين

          

أنا راضية عن العالقة الشخصية ما بين .51

  رئيس العمل والعامالت 

          

ية عن قدرة صاحب العمل على أنا راض.52

  اتخاذ القرار

          

أنا راضية عن قدرتي على أداء عملي دون .53

  شعوري بأنها تتعارض مع ضميري

          

            لدي الضمانات باالستمرار في عملي.54

أنا راضية عن فرصتي لتقديم العون .55

  لآلخرين 

          

لدي فرصتي ألن اكون مشرفة على .56

  االخرين

          

            تي الستخدام أفضل امكانياتيلدي فرص.57

أنا راضية عن طريقة العمل داخل عملي .58

  ) بالمنشأة(

          

          أنا راضية عن الطريقة التي  أحصل بها .59



 115

  على مستحقاتي المالية مقابل عملي 

            أشعر أن هناك أمكانية للتقدم في عملي.60

            أعبر عن رأي الخاص بحرية.61

طرق جديدة في تطبيق لدي امكانية تطوير .62

  العمل 

          

 –االضاءة (تناسبني ظروف عملي المادية .63

  ) المواصالت- التهوية 

          

أنا راضية عن الطريقة التي أكافئ بها عند .64

  أدائي لعمل جيد 

          

أنا راضية عن الطريقة التي يتعامل بها .65

  زمالئي في العمل مع بعضهم البعض

          

النجاز التي أحصل أنا راضية عن مشاعر ا.66

   .عليها من العمل

          

  

  

  

  شاكرةً حسن تعاونك
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  .بأسماء المستعمرات الزراعية والصناعية الموجودة في أريحاقائمة  ) 4 (ملحق

  

  مساحتها بالدونم  المنطقة  السنة  اسم المستعمرة

  1438  فصايل  1974  بيت زايل

  1031  فصايل  1978  تومر

  1097  فصايل  1970  جلجال

  1227  العوجا  1975  تيف هجدودنا

  526  العوجا  1970  يتاف

  645  النبي موسى  1980  فيريد جريكو

  488  النبي موسى  1980  بيت هعارافا

  481  النبي موسى  1977  الموج

  868  النبي موسى  1968  جاليا

  50  النويعمة  ----  اليشع

  66  النبي موسى  1983  مول نيفو

  425  العوجا  1979  نعمه

  425  العوجا  1977  نعران

  79.000  الخان األحمر  1977  ميشور أدوميم

  15.000  الخان األحمر  1978  معالي أدوميم

  :المصدر

العمالة الفلسطينية في مستوطنات غور االردن  ،2011 مركز معا للعمل التنموي )1

  .رام اهللا الزراعية،

2( http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4081.  
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  عدد العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية: )5(ملحق رقم 
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  :فهرس المالحق

  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  108  قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم المقياس المستخدم في الدراسة الحالية  1

 الرضا إستبيان آراء السادة المحكمين في مدى صالحية فقرات مقياس  2

  جتماعيالوظيفي ومقياس التوافق النفسي اال

109  

  115  االستبانة  3

  120  .قائمة بأسماء المستعمرات الزراعية والصناعية الموجودة في أريحا  4

  121  عدد العامالت في المستعمرات اإلسرائيلية  5
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  :فهرس الجداول

  

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  46  الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   1.3

لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation( ارتباط بيرسون نتائج معامل  2.3

  فقرات مقياس التوافق النفسي االجتماعي

48  

لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   3.3

  فقرات مقياس الرضا الوظيفي

49  

الدراسة ة الستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري  1.4

 االسرائيلية في محافظة في المستعمراتللنساء العامالت رضا الوظيفي  المستوى

  أريحا واألغوار

54  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   2.4

 االسرائيلية في في المستعمراتللنساء العامالت ردجة التوافق النفسي االجتماعي 

  .ريحا واألغوارمحافظة أ

55  

 بين مستوى الرضا الوظيفي وعالقته معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية  3.4

 اإلسرائيلية في محافظة في المستعمراتبالتوافق النفسي اإلجتماعي للنساء العامالت 

  .أريحا واألغوار

57  

 في  الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة  4.4

 اإلسرائيلية في المستعمراتللنساء العامالت الرضا الوظيفي  مستوىمتوسطات 

  .في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير العمر

59  

في للنساء العامالت لفروق في متوسطات الرضا تباين األحادي لنتائج اختبار تحليل ال  5.4

  وار يعزى لمتغير العمر اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغالمستعمرات

59  

 في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  6.4

ية في  اإلسرائيلفي المستعمراتللنساء العامالت الرضا الوظيفي متوسطات ل

   لمتغير الحالة اإلجتماعيةتبعاً محافظة أريحا واألغوار 

60  

  60لفروق في متوسطات الرضا الوظيفي للنساء ين األحادي لنتائج اختبار تحليل التبا  7.4
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 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير العامالت في المستعمرات

  الحالة اإلجتماعية

الرضا الوظيفي للنسائ متوسطات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   8.4

 محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير اإلسرائيلية فيالعامالت في المستعمرات 

  .مكان السكن

60  

لفروق في متوسطات الرضا الوظيفي للنساء نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ل  9.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير المستعمراتالعامالت في 

  .مكان السكن

61  

ية بين المتوسطات الحسابية الستجابات للمقارنات البعد) LSD(نتائج اختبار  10.4

  .مكان السكن أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة 

62  

للنساء الرضا الوظيفي متوسطات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  11.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير في المستعمراتالعامالت 

  .األجر اليومي

63  

 التوافق مستوىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في  12.4

 اإلسرائيلية في محافظة في المستعمراتالنفسي اإلجتماعي للنساء العامالت 

  .أريحا واألغوار يعزى لمتغير األجر اليومي

62  

 إلستجابة أفراد للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية) LSD(نتائج اختبار  13.4

  .عينة الدراسة حسب متغير األجر اليومي 

63  

للنساء الرضا الوظيفي متوسطات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  14.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير في المستعمراتالعامالت 

  .نوع العمل

64  

للنساء للفروق في متوسطات الرضا الوظيفي حادي نتائج اختبار تحليل التباين األ 15.4

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير في المستعمراتالعامالت 

  .نوع العمل

64  

  65للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار  16.4
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 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير نوع العمل

الرضا الوظيفي  مستوىمتوسطات للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا 17.4

تبعاً ة في محافظة أريحا واألغوار  االسرائيليفي المستعمراتللنساء العامالت 

  .لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

67  

الرضا  مستوىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة في  18.4

 االسرائيلية في محافظة أريحا في المستعمراتللنساء العامالت لوظيفي ا

  .واألغوار يعزى لمتغير عدد ساعات العمل اليومية

67  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات ) LSD(نتائج اختبار  19.4

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات العمل اليومية

68  

للنساء الرضا الوظيفي متوسطات لوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية المت 20.4

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير في المستعمراتالعامالت 

  المستوى العلمي

69  

للنساء للفروق في متوسطات الرضا الوظيفي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  21.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير راتفي المستعمالعامالت 

  المستوى العلمي

69  

التوافق النفسي متوسطات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  22.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا في المستعمراتللنساء العامالت اإلجتماعي 

  واألغوار يعزى لمتغير العمر

70  

للنساء للمتوسطات التوافق النفسي االجتماعي ار تحليل التباين األحادي نتائج اختب 23.4

 . اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير العمرفي المستعمراتالعامالت 

70  

التوافق النفسي متوسطات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  24.4

ئيلية في محافظة أريحا  االسراراتفي المستعمللنساء العامالت اإلجتماعي 

   .لمتغير الحالة اإلجتماعيةتبعاً واألغوار 

71  

للنساء لمتوسطات التوافق النفسي االجتماعي نتائج إختبار تحليل التباين األحادي  25.4

 االسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار يعزى لمتغير الحالة في المستعمراتالعامالت 

71  
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 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  اإلجتماعية

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار  26.4

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية

72  

التوافق النفسي متوسطات مستوى لالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  27.4

حافظة أريحا  في م اإلسرائيليةفي المستعمراتللنساء العامالت اإلجتامعي 

   لمتغير مكان السكنتبعاًواألغوار 

73  

للفروق في المتوسطات التوافق النفسي اإلجتماعي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  28.4

لمتغير تبعاً  اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في المستعمراتللنساء العامالت 

  مكان السكن

73  

قارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات للم) LSD(نتائج اختبار  29.4

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

74  

التوافق النفسي متوسطات مستوى لالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  30.4

 اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار في المستعمراتالعامالت االجتماعي للنساء 

  .ر األجر اليومييعزى لمتغي

74  
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