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  ;الممخص
 

ضفة الغربية في الكدكرىا في العهؿ النقابي النقابية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى كاقع الهرأة 
هف حيث الهساىهة في عهمية التنهية في الهجتهع الهحمي الفمسطيني، بجانب هحاكلة الكقكؼ عمى 
ىيكمية الهؤسسات النقابية في الضفة الغربية كتشكيمتيا كأنظهتيا كلكائحيا استنادا لمكاقع العهمي ألدائو 

فردان هف االعضاء  279ى في هختمؼ هحافظات الضفة الغربية، كقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عم
كالعضكات في الييئات االدارية لمهؤسسات كاالتحادات النقابية الهركزية في الضفة الغربية، كذلؾ كفؽ 
هتغيرات العهر كالجنس كالهؤىؿ العمهي كعدد سنكات الخبرة في العهؿ النقابي، حيث اعتهدت الدراسة 

كهات حكؿ الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة عمى االستهارة كأداة رئيسة في جهع البيانات كالهعم
 الفمسطينية.

 
تكصمت الدراسة إلى هجهكعة هف النتائج كاف هف أبرزىا أٌف االناث هف الهبحكثيف اكثر هيال العتبار 
الهعيقات الهكضكعية سببا في اعاقة دكر الهرأة في العهؿ النقابي، بدرجة أكبر هف الذككر، كأف هف 

نكبيا اكثر هكافقة عمى كجكد عالقة بيف الهعيقات الهكضكعية كعهؿ الهرأة يسكنكف كسط الضفة كج
في الهؤسسات النقابية، عمى حساب هف يسكنكف في شهاؿ الضفة، كها تكصمت إلى أٌف هستكل 
التأكيد عمى كجكد عالقة بيف الهعيقات الهكضكعية كعهؿ الهرأة كدكرىا االدارم في النقابات يتأثر 

حيث إنو كمها كاف العهر أقؿ كانت نسبة الهيكؿ الى اف الهعيقات الهكضكعية  بالعهر بشكؿ عكسي،
تؤثر في عهؿ الهرأة النقابي أكبر، كها تكصمت إلى أٌف الهبحكثيف هف الحركة العهالية أكثر هيكال 
 العتبار الهرأة قادرة عمى الكصكؿ الى الييكمية االدارية لمهؤسسات النقابية، كأكثر قدرة عمى التكيؼ
هع االهكر الكاجب عمييا عهميا، بينها كانت درجة هكافقة الحركة النسكية بدرجة أقؿ فيها يتعمؽ بقدرة 

 الهرأة عمى التكاجد في الهناصب االدارية الهختمفة. 
 

تكفير بيئة كبناء عمى تمؾ النتائج قٌدهت الباحثة هجهكعة هف التكصيات كالهقترحات ككاف هف أبرزىا 
هشاركة الهرأة في الحياة االقتصادية ، ضركرة كجكد سياسات التهييز االيجابي  عهؿ هناسبة لتعزيز

لصالح تشغيؿ النساء كتكفير األهف الكظيفي كالحهاية االجتهاعية ، العهؿ عمى تأكيد هفاىيـ الهساكاة 
عمى كتكافؤ الفرص كالعدالة االجتهاعية ، العهؿ عمى تهكيف كتأىيؿ النساء في العهؿ النقابي كالعهؿ 

تغيير النظرة الذككرية لمعهؿ النقابي خصكصا لمهناصب االدارية كاتاحة الهجاؿ بشكؿ أكبر لمهرأة 
 لالنخراط بالعهؿ النقابي.



 ه



The role of women trade union in the West Bank  

Abstract  

 

This study aims to identify the reality and the role of women in trade union action in the 

West Bank in terms of contributing to the development process in the Palestinian 

community , along with an attempt to stand on the structure of institutions, trade unions in 

the West Bank and the composition and rules and regulations on the basis of reality 

practical for his performance in the various governorates of the West Bank , has been 

applied to the study on 279 individual members and members in the administrative bodies 

of the institutions and unions central West Bank , according to variables of age, gender, 

qualification and number of years of experience in the trade union action , where the study 

relied on the form as head of the collection of data and information about the role of trade 

union which played by Palestinian women . 

 

The study found a range of results was highlighted that female respondents are more likely 

to be regarded as obstacles objective reason to hinder the role of women in trade union 

action, more than males, and those who live in central and southern West Bank over the 

approval of the existence of a relationship between the constraints of objectivity and the 

work of women in institutions union, at the expense of those who live in the north of the 

West, also found that the level of emphasis on the existence of a relationship between the 

constraints of objectivity and the work and role of women in administrative unions affected 

by age in reverse, as it whenever age was less the proportion of tendencies that obstacles 

substantive impact on women's work the union's largest, also found that the respondents of 

the labor movement more tendencies to regard women are able to access to the 

administrative structure of the institutions of the trade union, and more able to cope with 

things to be out of work, while the degree of approval of the feminist movement to a lesser 

extent with respect to the ability of women to be in positions Administrative different . 

 

Based on these results the researcher presented a set of recommendations as follows: 

provisions of an appropriate environment for the promotion of women's participation in 

economic life, the need for a policy of positive discrimination in favor of women's 

employment and provision of job security and social protection, work to confirm the 

concepts of equality and equal opportunity and social justice, work to empower and 

rehabilitation of women in trade union work and work to change the perception of males 

towards women work positions especially at administrative level and ease the way for 

them to participate in trade union works. 
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 الفصل األول
 الخمفية النظرية لمدراسة

 

 مقدمة;
 

أىـ الركائز التي يتـ االعتهاد عمييا في تطكير الهجتهع النقابات الهينية كالعهالية إحدل  تعتبر
اإلطار الهنظِّـ لهصالح الطبقة العاهمة كالفالحيف " فيي، الفمسطيني كضهاف استهرارية النضاؿ الكطني

اهان إلى حد هعيف في الهجاالت الفقراء كالهينييف بهختمؼ شرائحيـ كانتهاءاتيـ، الذم لعب دكران ى
الكطنية كاالقتصادية، كها في هجاؿ القانكف كالفكر كالثقافة كفؽ غايات كبراهج كسياسات تنسجـ 
كتتكافؽ هع هصالح القكل كالشرائح التي تهثميا كؿ نقابة هف ىذه النقابات التي تقاطعت في هرحمة 

لهصالح كعالقاتيا أك تحالفاتيا كشركط هعينة، ك تعارضت في هراحؿ الحقة، حسب هقتضيات تمؾ ا
 (.2006)عبد العاطي،  تمؾ التحالفات.

 
فهف الهسمـ بو أف النقابات تسعى الى تحسيف شركط عهؿ العهاؿ كاجكرىـ عف طريؽ تهثيؿ هصالحيـ 
كهطاهحيـ أهاـ اصحاب العهؿ كأهاـ السمطة، كبتحقيؽ حاجاتيـ لمهدل القريب كالبعيد، فيي تهثؿ 

اؿ اهاـ اصحاب العهؿ بكسائط هتعددة، كها تهثؿ أعضاءىا أهاـ الدكلة بتعزيز قدرتيـ هصالح العه
)الصالح،  عيا باتجاه سف قكانيف عهؿ هناسبةالسياسية كالتأثير عمى السمطات التشريعية كالتنفيذية كدف

1997). 
 

نقابية الهختمفة بسبب ال نالحظ في العقد االخير تراجعا همهكسا في اداء النقابات العهالية كاالتحادات
فيي ال تتعدل االىتهاـ النظرم عمى  ،الظركؼ االقتصادية كالهالية التي يهر بيا الشعب الفمسطيني

حساب االهكر التطبيقية الهيهة، حيث ال غنى عف التخطيط االستراتيجي ككضع البراهج السميهة، 
إلنجاز الناجع ك الفعاؿ لهيهاتيا بيدؼ ا" كالتعاكف كالتآزر بيف التنظيهات كاالتحادات الهختمفة،

كأىدافيا الكطنية كالديهقراطية في فمسطيف، كبالرغـ هف ارتباط الحركات االجتهاعية كالنقابية بأفكار 
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كقيـ كبرل في هجاؿ التغيير االجتهاعي كتحقيؽ العدالة االجتهاعية، كحهؿ ىذه األفكار هناضمكف 
إال أف أغمبية الناشطيف في هجاؿ هؤسسات العهؿ ضحكا بأكقاتيـ كسعادتيـ الشخصية هف أجميا، 

النقابي اليكـ كال سيها الدفاعية هنيا، هكظفكف يتكجيكف ليذا الهجاؿ باعتباره أحد هجاالت العهؿ 
الهفتكحة أهاهيـ، الذم يشيد طمبان هتزايدان عمى خدهاتو، بسبب التكجو إلى هأسستو انطالقان هف الدكر 

كيعد ىذا التحكؿ عاهؿ جكىرم في ابتعاد ىذه الهنظهات عف تشكيؿ  االغاثي كالخدهي الهحدد لو،
حركات اجتهاعية تككف قادرة عمى حهؿ هصالح كأكلكيات الهجتهع كالدفاع عف هصالحو الحيكية 

 .(2006)عبد العاطي،  "كثركاتو كحقو في تقرير هستقبمو
 

نقطتيف هيهتيف؛ األكلى تدخؿ يهكف إجهاؿ الهشكالت التي تعيؽ سير العهؿ النقابي في فمسطيف في 
السياسة ضهف العهؿ النقابي كالسيطرة عمى جكانبو هف خالؿ الهنافسة السياسية بيف االحزاب هف اجؿ 
فرض النفكذ كالسيطرة بعيدا عف النضاؿ كالهقاكهة، أم حياد تاـ عف اليدؼ االساسي لقياـ ىذه 

 االحزاب. 
 

إف تفعيؿ دكر العهؿ لنقابية عمى فئة هعينة هف الناس، ك"أها النقطة الثانية فيي اقتصار الفعاليات ا
النقابي، سيككف هقياسان أساسيان في الحكـ عمى ههارساتو الجهاىيرية في ىذا اإلطار، ففي ضكء 
أكضاعو الداخمية الحالية غير الهكحدة بسبب ضعؼ نضكج كتبمكر السياسات تبرز الحاجة الهاسة، 

ي ثانيان، إلنضاج كتكسيع تجربة النضاؿ في النقابات التي يهكف أف بالهعنى الهكضكعي أكالن، كالذات
)عبد العاطي،  "تمعب دكران هؤثران ك نكعيان في هجهؿ الهسارات الكطنية كاالجتهاعية كاالقتصادية

2006). 
 

فحينها تصاب الحياة النقابية بالضهكر كالضعؼ، هف جراء األخطاء التي تالزهيا، يستكجب عمى 
النقابيات هضاعفة جيكدىـ، كبذؿ الهزيد هف النشاط، كالهثايرة الجادة لتقكيـ الهسيرة النقابية، النقابييف ك 

كههارسة النقد البناء الجرمء لكؿ النكاقصالهتكاجدة، في هختمؼ هضاهير العهؿ كهجاالتو، كىذا كحده 
  .(1985)ككتاني،  تدىكر الحاصؿ في الحياة النقابيةها يهكنو ايقاؼ ال

 
هف خالؿ هجهكعة هف االجراءات التي تيدؼ الى ي فإف تفعيؿ دكرنا في إطار العهؿ النقابي، بالتالك 

بث الدهاء الجديدة في النقابات، كخمؽ جيؿ هثقؼ نقابيا، كهجهكعة كبيرة هف النساء الهثقفات 
ىذا سيككف هقياسان أساسيان في الحكـ عمى ههارساتنا الحزبية ك الجهاىيرية في كالفاعالت نقابيا، 

اإلطار، ففي ضكء أكضاعنا الداخمية الحالية الهتردية، تبرز الحاجة الهاسة، بالهعنى الهكضكعي أكالن، 
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كالذاتي ثانيان، إلنضاج ك تكسيع تجربة النضاؿ في النقابات التي يهكف أف تمعب دكران هؤثران ك نكعيان في 
 .(2006)الصكراني،  ت الكطنية كاالجتهاعية ك الطبقيةهجهؿ الهسارا

 
تتصدر قضية الهرأة في العهؿ النقابي، كالعهؿ عمى زيادة عضكيتيا في النقابات العهالية الهناقشات ك 

في هعظـ دكؿ العالـ كهنيا الفمسطينية لها ليذا الهكضكع هف أىهية في إبراز هدل التقدـ في 
كههارسة  سبب الجنسالهجتهعات فيها يتعمؽ بالهساكاة بيف الجنسيف كالقضاء عمى التهييز في العهؿ ب

نظيـ الحقكؽ العهالية التي تنص عمييا االتفاقات الدكلية كالقكانيف الهحمية، كهف ضهنيا الحؽ بالت
 .(2001)هحهد، النقابي كالهفاكضة الجهاعية 

 
هف الهعركؼ اف الكاقع النقابي لمهرأة العاهمة في فمسطيف هتراجع جدا تحت هظمة الظركؼ السياسية ف

لراىنة، كالتحكؿ الهحكرم في الدكر كاليدؼ كالفمسفة التي تتبناىا النقابات العاهمة في كاالقتصادية ا
فمسطيف، هها خمؽ فجكة كبيرة في دكر جهيع االفراد العاهميف في ىذا النطاؽ كليس فقط عمى هستكل 

ة تتنافس الهرأة العاهمة، بؿ اهتد الى الرجاؿ العاهميف كذلؾ؛ فقد تحكلت النقابات الى هؤسسات سياسي
االحزاب الفمسطينية في السيطرة عمييا، هها حصر الهناصب كاليياكؿ االدارية في افراد هحدديف لـ يتـ 

كهف الهعركؼ أٌف اختيارىـ عمى اساس ديهقراطي سميـ، أك عمى أساس الكفاءة االدارية كالشخصية. 
حكـ كقد ساىهت في النقابات في هختمؼ الدكؿ تشيد صراعات هع القكل الحاكهة اك هؤسسات ال

 .(2006)البينسي، إضعاؼ العهؿ النقابي 
 

 الدراسات السابقة; 3.2
 

هف الكاضح أف الدراسات التي تـ إنجازىا حكؿ دكر الهرأة في العهؿ النقابي شحيحة، عمى الهستكييف 
ؿ النقابي، العربي كالهحمي، هها دعا الباحثة الى االعتهاد عمى التقارير كاألبحاث النابعة هف كاقع العه

قراطية كحقكؽ العاهميف في فمسطيف، كىي تمؾ الهنشكرات الصادرة هنذ عاـ إضافة الى هركز الديه
2007 . 

 
أظيرت نتائج الحمقات الدراسية التي نفذىا هركز الديهقراطية كحقكؽ العاهميف في فمسطيف كجهعية فقد 

جدم هف أجؿ تنسيب النساء العاهالت،  الهرأة العاهمة الفمسطينية لمتنهية أف النقابات لـ تقـ بعهؿ
كتشكيؿ لجاف عهالية خاصة بيف في أهاكف العهؿ. كأىهمت تهثيميف في الييئات القيادية. كؿ ذلؾ 
أدل إلى تدني نسبة العضكية كعزكؼ العهاؿ / ات عف االنضهاـ لعضكيتيا كعدـ قدرة النقابات عمى 
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اع حالة الضعؼ في العضكية كالعزكؼ عف إرجهف الههكف فرض نفسيا كههثؿ لمطبقة العاهمة. ك 
أىهيا:عدـ تبني كهف الهشاركة في الفعاليات النقابية أيضا إلى هجهكعة هف األسباب كالعكاهؿ 

شعكر العهاؿ باإلحباط كذلؾ،  النقابات لبراهج كهطالب عهالية تنسجـ هع احتياجات كرغبة العهؿ.
ضعؼ براهج التثقيؼ باإلضافة إلى  كهصالحيـتهثيميـ كالدفاع عف قضاياىـ  ىكبضعؼ النقابات عم

عدـ تكفر أضؼ إلى ذلؾ ، كالتكعية لمعهاؿ كالعاهالت بأىهية العهؿ النقابي كباالنضهاـ لمنقابات.
عدـ ك  ارتفاع رسكـ العضكية النقابيةك  الحهاية الحقيقية لمعهاؿ في حالة انخراطيـ في العهؿ النقابي

 مفئكية في تكزيع الهساعدات.إضافة ل هؿتكجو النقابات لمعهاؿ في هكاقع الع
 

أخذ قانكف النقابات بالهساكاة بيف الجنسيف أسكة بقانكف العهؿ، إال فقد أها هف هنظكر النكع االجتهاعي 
تدني عضكية النساء العاهالت  عمييا الطابع الذككرم، كيتبيف ذلؾ هف خالؿ:غمب أف بنية النقابات 

الطابع أيضا،  ساء في الييئات القيادية كهكاقع صناعة القرار.عدـ تهثيؿ النكذلؾ ،في النقابات.
 ث يتـ تكزيعيا عمى الرجاؿ فقط دكف النساء.يالذككرم في تكزيع الهساعدات التي تصؿ لمنقابات، ح

كعكضا عف قياـ النقابات بدكر بارز في التصدم لمتهييز الجنسي، كرست في هبناىا كىياكميا 
 كخدهاتيا الطابع الذككرم.

 
عف هركز  2007بيف الدليؿ التثقيفي لمنكع االجتهاعي في سكؽ العهؿ كالنقابات الصادر عاـ كها 

الديهقراطية كحقكؽ العاهميف في فمسطيف كجهعية الهرأة العاهمة الفمسطينية لمتنهية أف أسباب عزكؼ 
حد  إلىبقي أف تكجو الهؤسسات النسكية هف أطر كجهعيات كاتحادات  الهرأة عف العهؿ النقابي ىي:

بعيد في إطاره النظرم دكف تجسيد ىذا الدكر باألنشطة كاآلليات . فمـ يتـ تكجيو دعكة لمعضكات 
العاهالت كالهينيات الهنتسبات لمهؤسسات النسكية إلى التكجو إلى النقابات لالنتساب في أطرىا 

الهطمبية الهتخصصة كلـ يتـ كذلؾ تكجيو أنشطتيا بشكؿ هنيجي ك هخطط لتحقيؽ قضاياىف 
تحكؿ النقابات سكاء العهالية أك الهينية إلى هؤسسات سياسية تعهؿ بالشأف السياسي أيضا،  كالنقابية.

جعؿ العاهالت كالهينيات يعزفف عف عمى حساب العهؿ النقابي الذم عمى أساسو تـ تشكيميا هها 
ىهت الصراعات الداخمية سا الف النقابات أضحت بعيدة عف العهؿ النقابي. أيضا،االنتساب لعضكيتيا 

إضافة إلى كاالنشقاقات كالخالفات التنظيهية في النقابات في ابتعاد النساء عف العضكية كاالنتساب.
غياب الحياة الديهقراطية عف األجساـ النقابية ههثمة بدكرية االنتخابات لتجديد الييئات القيادية ذلؾ، 

ب كالهؤتهرات القاعدية جعؿ الييئات القيادية هع ها يسبقيا هف تحضيرات تنظيهية كحهالت التنسي
لمنقابة ىيئات أبدية ألصحابيا ككأنيا قطاع خاص ك همكة فردية، هها قمؿ فرص النساء كأقصاىف 
بشكؿ عاـ عف العهؿ النقابي ككقؼ عائقا أهاـ تجديد دهائيا كرفدىا بطاقات جديدة سكاء نسكم أك 

 شابة.
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 -% 12النسائية الرسهية في سكؽ العهؿ الهحمي الرسهي ) نسبة القكل العاهمة  تراجعتكذلؾ، 

تأثير ك ، ات كاالنتقاـ هف قبؿ أصحاب العهؿالخشية هف الهضايقذلؾ بسبب ك  ،2009في العاـ  %(13
عدـ إدراؾ أىهية ك  الهجتهع عمى الهشاركة النقابية ) الهياـ االجتهاعية، كالعائمية كتقسيـ االدكار(

بحيث يصبح لمهرأة أثرىا  ،بالدخكؿ الى سكؽ العهؿ كالهشاركة فيوقكقيف النقابات في الدفاع عف ح
أف النقابات أىهمت باإلضافة إلى  كتعزيز هكانتيف في الهجتهع الحقيقي كالكاضح في القكل العاهمة،

  النساء كلـ تفعؿ شيئا الجتذابيف لمعهؿ النقابي.
 

دراسة بعنكاف الهرأة الفمسطينية كالهشاركة  2007عاـ نشرت هجمة جسكر االلكتركنية كفي نفس السياؽ 
الكضع الذم يعكد الى  السياسية جاء فييا أف أسباب انخفاض هشاركة النساء في النقابات العهالية 

تعيشو الحركة النقابية بشكؿ عاـ ، حيث يعترييا االنقساـ كالتشرذـ كالصراعات الداخمية كالتنظيهية ، 
تشكؾ النساء كذلؾ،  اركة العهالية إجهاال كهشاركة الهرأة خاصة.كىذا بدكره انعكس سمبا عمى الهش

إلحاؽ العهؿ النقابي أيضا، نتيجة  العاهالت في قدرة النقابات عمى خدهة هصالحيف كالدفاع عنيا.
بأىداؼ الفصائؿ السياسية، رغـ تغير الظركؼ السياسية، حيث جرل تغييب الحقكؽ الهطمبية لصالح 

 .يعني أف التهثيؿ النسائي كاف ضعيفا كضئيال جدا، هها النشاط السياسي
 

ع القرار في النقابات العهالية كسطكة التكاجد نغياب النساء عف هراكز ص ،كهف األسباب األخرل
سطكة العادات كالتقاليد التي تحكؿ دكف انضهاـ النساء كذلؾ،  الذككرم الذم يعهؿ كفقا لهصالحو.

االنشغاؿ باألسرة، أك النظرة الهجتهعية التي تعيشيا القطاعات  ، بسببكالهينٌية لمنقابات العهالية
 الشعبية لتكاجد النساء كهشاركتيف في األهاكف العاهة.

 
، أشارت أف ( 2007، البطهة ) صياغة السياسات العاهةالنقابات العهالية في بعنكاف دكر في دراسة ك 

كم تحت إطار اتحادات همة التي تنطيرا هف النقابات العاىناؾ في األراضي الفمسطينية عددا كب
يكجد حاليا في الضفة الغربية كقطاع غزة خهسة اتحادات عهالية حيث عهالية. كبعضيا اآلخر هستقؿ 

كىي: اتحاد نقابات عهاؿ فمسطيف كاتحاد عهاؿ فمسطيف كاتحاد النقابات الهينية كاتحاد النقابات 
رضنا إنجازات ىذه النقابات كبخاصة بها يتعمؽ بحقكؽ اإلسالهية كاتحاد النقابات الهستقمة. كلكف إذا ع

العاهالت كتناكؿ كاقعيف الهيني. فإننا لف نجد أثارا همهكسة تناكلت قضايا النساء أك حتى العهاؿ هف 
الرجاؿ ككف الصفة الغالبة عمى ىذه األجساـ النقابية ىي الصفة السياسية كليست الهينية أك النقابية 

 بالدرجة األكلى.
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ا دكرنا الفمسطينية النقابية لمحركة أف الدراسة ىذه كتظيرـ تقؼ عند ىذا الحد بؿ كل َى  تقديـ في أساسين
 تعاني كلكنيا .بيا يعهمكف التي كالشركات الهؤسسات لدل قضاياىـ كهتابعة الخدهات لمعهاؿ، بعض

 عمى أك لعهاؿ،حقكؽ ا هستكل عمى سكاء فاعمية، أكثر دكر أداء عمى قدرتيا هف تحد عدة هف هشاكؿ
 :الهشاكؿ ىذه كأىـ .الكطنية السياسات صياغة في الهشاركة هستكل

 
 النقابية. الحركة مىع السياسية الفصائؿ ىيهنة -
 ىذه عمى سيطركا الذيف األشخاص هف هجهكعة يد قيادتيا في كتركز النقابية الحركة شخصنة -

 (2007)البطهة،  .طكيمة فترة هنذ الحركة
 

 الهساءلة آليات تطبيؽ في خمؿ عف ناتجة هشاكؿ هف النقابية تعاني أف الحركة كها أظيرت الدراسة

 زالت الحركة كها .كالتدريب الخارجية هياـكال الهالية، بالشؤكف يتعمؽ فيها خاصة كالهحاسبة كالشفافية،

 دلل زاؿ هجرد هشركع ها كالذم النقابات، تنظيـ قانكف كىك عهميا، ينظـ قانكف دكف تعهؿ النقابية

 التفاؼ هف ىذه الهشاكؿ كتحد .صعكبة كضبابية أكثر النقابات عهؿ بيئة يجعؿ كىذا التشريعي، الهجمس

 الهنشآت هستكل عمى كقدراتيا دكرىا إضعاؼ إلى هها يؤدم فاعؿ، بشكؿ النقابية الحركة حكؿ العهاؿ

 .الكطنية السياسات صياغة هستكل كالهؤسسات، كعمى كالشركات
 

حمهػي تحػدثت فييػا عػف دراسػة لمباحػث احهػد  (،2009" )الهيػدم، هرأة النقابيةلأيف ا"ف كفي هقالة بعنكا
ب عػػف تسػػاؤؿ يتعمػػؽ ببحثػػو الػػذم احيػػث أجػػنػػاؿ عنيػػا درجػػة الهاجسػػتير هػػف جاهعػػة االسػػكندرية هحهػػد 

اقتصػر هجالػػو عمػػى الهػػرأة الهصػرية فػػي النقابػػات الهينيػػة دكف النقابػات العهاليػػة كاإلجابػػة إلػػى أف نسػػبة 
هثيؿ الهرأة في النقابات العهالية أعمى هف النقابػات الهينيػة ، كهػا أف ىنػاؾ تشػجيع لمهػرأة هػف االتحػاد ت

العػػاـ لمعهػػاؿ كلجانػػو بالترشػػيح فػػي االنتخابػػات النقابيػػة كيسػػاعدكنيا داخػػؿ المجنػػة النقابيػػة كالعهاليػػة ههػػا 
تقمص حجـ هشاركة الهرأة فػي  شجع دخكؿ عناصر نسائية باالنتساب لمهؤسسات النقابية. كفي الهقابؿ

النقابات الهينية حيث لـ تضـ نقابة الهحاهيف عمى سبيؿ الهثاؿ في الهجمسيف األخيريف أم اهرأة سكاء 
 عمى هستكل النقابة العاهة في القاىرة أك النقابات الفرعية في الهحافظات.    

 
لمكاتبػػػة فػػػاتف فقيػػػو حيػػػث  2002كفػػػي هقالػػػة حػػػكؿ هشػػػاركة النسػػػاء فػػػي النقابػػػات المبنانيػػػة نشػػػرت عػػػاـ 

أكضحت أف ىناؾ أزهة فعمية في عدـ هشػاركة الهػرأة فػي العهػؿ النقػابي كبالهقابػؿ إقػداهيا بكثافػة عمػى 
التعميـ كالعهؿ في هختمؼ الهجاالت، كها أنيا استطاعت أف تثبت نفسيا كجدارتيا في اكتساب الهعرفة 

فػػرص  اصػػة فػػي اإلدارة العميػػا، كهػػا يػػتـ إتاحػػةكالعهػػؿ كهػػع ذلػػؾ يػػتـ اسػػتبعادىا عػػف بعػػض الهكاقػػع كخ
تدريب لمرجؿ بشكؿ أكبر بكثير هف الهػرأة كىػذا يعتبػر هػف أىػـ الهعيقػات لكصػكؿ الهػرأة إلػى قهػة اليػـر 
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اإلدارم. أيضا أكضحت الكاتبة أف هشاركة الهرأة في العهؿ النقابي يجعميػا أكثػر تفيهػا لهشػاكؿ العهػؿ 
 خر كها يؤىميا لمهشاركة في صنع القرار.كالزهالء كأكثر ثقافة كتقبؿ اآل

 
( فقدىػػػػدفت إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى كضػػػػع الهػػػػرأة المبنانيػػػػة فػػػػي سػػػػكؽ العهػػػػؿ، Beny ،2004دراسػػػػة )أهػػػػا 

، كاسػتخدهت الهػنيج الكصػفي فػي سػبيؿ كالتعرؼ عمى هدل هشاركة الهرأة في نقابات العهاؿ فػي لبنػاف
لهشػػػاىدات الكاقعيػػػة هػػػف خػػػالؿ الهالحظػػػة تحقيػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ جهيػػػع البيانػػات هػػػف ا

. كخمصت الدراسة إلى أف الهرأة المبنانية حققػت كالهشاىدة كأداة أساسٌية، ككصؼ الهعمكهات كهناقشتيا
نجاحات كأثبتت كجكدىا في سكؽ العهؿ، كخاصة في هجاالت الخدهات كالسياسة، كىذا لػـ يكػف ناتجػان 

نهػا بسػبب الظػركؼ السياسػية فػي لبنػاف ككػذلؾ عف أخدىا بعيف االعتبار لمنكع االجتهػاعي  فػي لبنػاف كام
لػى أف أبػرز الهعكقػػات التػي تحػكؿ دكف دهػػج  الحػرب، كأف كجػكد الهػرأة فػػي النقابػات العهاليػة هحػػدكد، كام
الهػػرأة المبنانيػػة فػػي النقابػػات العهاليػػة كػػاف أىهيػػا قمػػة الكقػػت لػػدل الهػػرأة خاصػػة هػػع كجػػكد الهسػػؤكليات 

يهنػػػػة الهعػػػػايير الثقافيػػػػة كاالجتهاعيػػػػة التػػػػي ال تشػػػػجع الهػػػػرأة عمػػػػى االنخػػػػراط فػػػػي العائميػػػػة كاألسػػػػرية، كى
النقابات، الى جانب االنقساهات الطائفية، كضعؼ ثقة الناس بالنقابػات العهاليػة كباالتحػاد العػاـ لعهػاؿ 
لبناف كغيرىا هف األسباب، كها أكدت عمى الحاجة إلى تحػديث قػانكف العهػاؿ كتضػهينو ليصػؼ الهيػف 

لهؤىالت الهطمكبة لكؿ هينة كها أنو يهكف التغمب عمى ىذه الحكاجز هف خالؿ هركز تطكير نقابػات كا
 عهاؿ لبناف كالجهاعات النسائية كالعهاؿ لتفعيؿ الهنظهات العهالية كخاصة الهرأة فييا.

 
 ( ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد(ETUC( لمنقابػػػات العهاليػػػة2002كفػػػي دراسػػػة )االتحػػػاد األكركبػػػي، 

بعد ذلػؾ الػى  تزكيػد  يتـ العهؿكبيدؼ تقييـ الكضع ل 1999الى  1993التغيرات التي حدثت هف عاـ 
( بأدكات تطكير خطة لسياسات الهساكاة، كقد تـ اسػتخداـ  (ETUCاالتحاد االكركبي لمنقابات العهالية 

 ETUCت الهنتسػبة ؿ الهنيج التحميمي بالكـ عف طريؽ تطبيؽ استهارة بحثية تٌهت تعبئتيا حكؿ النقابػا
نقابػػة. كخمصػػت الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ زيػػادة طفيفػػة فػػي نسػػبة تهثيػػؿ النسػػاء فػػي الهػػؤتهرات  36كعػػددىا 

ككػاف نصػؼ المجنػة التكجيييػة نسػاء  1999ك1993كالمجاف التنفيذيػة هقارنػة هػع الدراسػات السػابقة فػي 
ف بكضػػع النسػػاء الػػذم يعػػكد الػػى ككػػذلؾ تهثيػػؿ النسػػاء فػػي هجػػالس اإلدارة اليكهيػػة، إضػػافة إلػػى التحسػػ

بقيت نسبة النسػاء دكف الهسػتكل الهطمػكب  ETUCتعزيز الهساكاة، كعمى الهستكل القيادم في االتحاد 
، كها أٌف ىناؾ ارتفاع في كجكد النساء فػي هنصػب هػدير إدارة كفػي 2002رغـ إحراز بعض التقدـ في 

 األغمب هديرات لكحدات تعزيز الهساكاة اك الجندر.
 
جػػدت الدراسػػة أيضػػا أٌف هبػػدأ تعزيػػز الهسػػاكاة تػػـ األخػػذ بػػو فػػي ىػػذه النقابػػات هػػف خػػالؿ براهجيػػا، كأف كك 

هعظػـ النقابػػات فييػػا لجنػػة هػرأة تتهتػػع بقػػكة اكبػػر كليػا هخصصػػات هاليػػة خاصػػة ليػا، إضػػافة إلػػى اتخػػاذ 
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هػف النصػؼ(  تبنػى  هجهكعة هف التدابير االيجابية لتعزيز الهساكاة، كأٌف عدد قميؿ هف االتحادات) اقػؿ
سياسات لزيادة نسبة تهثيؿ النساء في هكاقع صنع القػرار غيػر اف ىنػاؾ اتحػادات لػـ تتخػذ ام اجػراءات 

كذكػػػرت الدراسػػػة أف تقيػػػيـ كضػػػع النسػػػاء فػػػي هكقػػػع صػػػنع القػػػرار لػػػيس اهػػػرا سػػػيال لقمػػػػة  بيػػػذا الصػػػدد.
اف ذلػػؾ يعتهػػػد عمػػػى عػػػاتؽ االحصػػائيات الهتػػػكفرة، كأٌف ىنػػػاؾ صػػعكبات البػػػد هػػػف التغمػػب عمييػػػا كاف كػػػ

 النساء في االتحادات لمضغط باتجاه تعزيز قضايا الهساكاة.
 

( ىدفت الى هعرفة هدل قدرة النساء العاهالت في النقابات عمى Needlman ،1988كفي دراسة )
اعادة احياء كبناء العهؿ النقابي هف جديد، كاستخدـ الباحث اسمكب دراسة الكثائؽ بالهنيج الكصفي 

سة االبحاث الهختمفة بالهنيج الهقارف، حيث قاـ باستعراض هجهكعة هف الهقاالت كالدراسات كدرا
الهنشكرة في ىذا الهجاؿ، كدرس احصائيات هكجكدة عف عهؿ الهرأة في النقابات كهدل حصكليف 
عمى الحقكؽ الخاصة بيٌف في العهؿ. كخمصت الدراسة إلى أف الهرأة تكاجو هجهكعة هف الصعكبات 

حديات التي تعيؽ عهميا النقابي في النقابات العهالية، كتعاني هف نقص التحفيز كالتشجيع كالدعـ كالت
في هجاؿ العهؿ النقابي كاالنجاز النقابي، كتحتاج الى الحصكؿ عمى حٌصة األسد في سبيؿ تسيير 

 اهكرىا النقابية كاتخاذ القرارات فيها يتعمؽ بهشاكميا كقضاياىا عمى هستكل العهؿ. 
 

( سعت الى التعرؼ عمى العالقة بيف ىيكمية النقابة كالية عهميا هف Kerton ،2002كفي دراسة لًػ )
جية، كهدل القكة الههنكحة لمهرأة هف خالؿ الصالحيات في الههمكة الهتحدة، كقد استخدـ الباحث 

أة، كاستخدـ اهر  24هنيج دراسة الحالة، هف خالؿ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى هجهكعة هف النساء بمغت 
االستبياف كالهقابمة الفردية كأداة، ككجد أٌف ىنالؾ الكثير هف التعقيدات تجرم في حؽ الهرأة هف خالؿ 
استخداـ الهكارد الهختمفة لمسمطة هف اجؿ تقييد حرٌية الهرأة كعدـ تهكيف النقابٌيات هف النساء في 

 هكاقعيف الهختمفة. 
 

حميمٌية لهجهكعة هف الهعطيات الكاردة في التقارير ( ىي دراسة تKerton ،2003أها دراسة )
كالدراسات التي درس هف خالليا دكر الهرأة في العهؿ النقابي البريطاني، كذلؾ بيدؼ التعرؼ الى 
هدل قدرة الهرأة عمى الكقكؼ في هكقع الهسؤكلية في النقابات الحديثة خاصة عمى هستكل صنع القرار 

لدراسة أٌف الهرأة حيف تشارؾ بفاعمية في صنع القرار فأٌف ىذا يساىـ كفؽ الهنيج التحميمي. ككجدت ا
في زيادة التكازف عمى هستكل النقابات في هكاقع صنع القرار، إضافة إلى عدـ كجكد نهكذج نسكم 

 قادر عمى التعاهؿ ضهف النقابات الحالٌية. 
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 هركز الدراسات أكد 2014، نيساف ةكفي دراسة حكؿ كاقع الهرأة في األحزاب السياسية كالنقابات الهيني

هكاقع  الى عمى الهعيقات كالعقبات التي تكاجو العضكات في سعييف لمكصكؿ في فمسطيف النسكية
 الحزبي كالنقابي صنع القرار

 هف اىـ تكصيات الدراسة:كاف ك 
 

 العهؿ عمى تهكيف النساء في االحزاب كالنقابات  -
 اصالح الهنظهة الحزبية كالنقابية  -
 تكفير البيئة الهكاتية لتعزيز الهشاركة  -
حزب السياسي كاالطر النقابية لتجنب عزكؼ الهرأة تذليؿ العقيات التي تكاجو عضكات ال -

 كاستبعادىا.
 ضركرة كجكد سياسات تكعكية بحقكؽ االنساف كالهرأة  -
 التأكيد عمى هفاىيـ الهساكاة كالعدالة االجتهاعية -
 العهؿ عمى تغيير الهناىج الدراسية لتأسيس فكر ديهقراطي في الهجتهع -

 
اجييا الهرأة في النقابات بشكؿ عاـ هستدركة كجكد التي تك كها تطرقت الدراسة الى حالة االستبعاد 

فركؽ كتباينات بيف االحزاب كالنقابات هعتبرة اف االحزاب اليسارية كالكسطية قد جاهمت االحزاب 
االصكلية كاالسالـ السياسي كىادنتيـ عمى حساب الهرأة كذلؾ بعدـ هكاجية االحزاب لميجهة التي 

 ل الهعادية لحقكقيا. تعرضت ليا الهرأة هف القك 

 
حكؿ كضع عهاؿ األراضي العربية الهحتمة تتطرؽ إلى  2014كفي تقرير لهكتب العهؿ الدكلي لمعاـ 

كضع النساء النقابيات حيث ذكر بأف االتحاد العاـ لنقابات عهاؿ فمسطيف يسعى إلى زيادة عضكية 
التنهية الكطنية كهنيا زيادة نسبة الهرأة في نقابات العهاؿ أيضان في هؤشرات األداء في اطار خطة 

)السمطة  2016% في عاـ 10إلى  2012% في عاـ 8.5النساء األعضاء في نقابات العهاؿ هف 
أ( كيسعى االتحاد العاـ لنقابات عهاؿ فمسطيف إلى تطكير القدرات القيادية 2014الكطنية الفمسطينية 

 عاـ لنقابات عهاؿ فمسطيف غير هؤرخ(.كاالدارية لمنساء الهنضهات إلى النقابات )االتحاد ال
 

الهرأة حكؿ الهرأة الفمسطينية بيف الكاقع كالطهكح تطرؽ إلى  2007كفي هقالة لصالح عبد العاطي 
نسبة اإلناث هف "هجهؿ أعضاء االتحاد العاـ لمنقابات حتى عاـ حيث ذكر أف  كالعهؿ النقابي

إناث"  7373ذككر ك  .6320هنيـ  0367.% هف الهجهكع الكمي البالغ 16.7، ىي فقط 7991
هها يدلؿ عمى شدة ضعؼ دكرىا في البنية القيادية كالقاعدية لمحركة النقابية. .يذكر ىنا أنو تـ 
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استحداث دائرة شؤكف الهرأة العاهمة في االتحاد العاـ لنقابات فمسطيف لتعنى بقضايا كىهكـ الهرأة 
هف خالؿ رفع كفاءتيا كهيارتيا، هف أجؿ تأىيميا  العاهمة، كتطكير هشاركتيا في الحركة النقابية

لمهشاركة في قيادة الحركة النقابية، كتعد ىذه خطكة إيجابية إذا تـ تحقيؽ اليدؼ الهنشكد هنيا، 
كابتعدت عف هجهؿ سمبيات الحركة النقابية، كركزت جيدىا هف أجؿ دفع هشاركة النساء في النقابات، 

في كضع السياسات النقابية بحيث ال تغفؿ حقكؽ النساء  كتحقيؽ كضعية أفضؿ لدييف تهكنيف
  العاهالت كال تستبعد كجكدىف كفاعالت كهشاركات حقيقيات.

 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة; 2.3.2
 

إف الدراسات السابقة كخاصة الفمسطينية هنيا تطرقت أكثر إلى كضع النقابات العهالية فقط كلـ تتطرؽ 
نية األخرل في القطاعات الهختمفة ، حيث بينت أف النقابات العهالية غير إلى كضع النقابات الهي

قادرة عمى ضهاف حقكؽ العهاؿ هها أثر عمى هدل قكة االتحادات في أداء دكرىا بحهاية حقكؽ 
العاهميف، كها بينت بأف ىناؾ الكثير هف اإلشكاليات في العهؿ النقابي ال تتكقؼ عند انخفاض 

ا بؿ تعكد أسبابيا الى هظاىر الضعؼ العاـ كغياب الشرعية كالتشرذـ كالتفكؾ هشاركة العاهميف هني
 الذم يسكد بنيانيا العاـ كأطرىا التنظيهية.

 
تحدثت تمؾ الدراسات بشكؿ عاـ عف ضركرة تفعيؿ دكر النقابات العهالية في صياغة السياسات العاهة 

لنقابي هع أنيا تشير إلى تيهيش دكرىا إال أنيا لـ تعًط أىهية خاصة لكضعية الهرأة في العهؿ ا
كتراجعو دكف التعهؽ في البحث عف أسباب ذلؾ خاصة كأف الهرأة الفمسطينية خاضت كتخكض كافة 
الهجاالت الهينية في الهجتهع الفمسطيني ك ىي تعهؿ عمى أخد دكرىا في العهؿ الكطني ك 

 دكر الذم يفترض أف تقكـ بو.االجتهاعي كالسياسي. أها في العهؿ النقابي فمـ ترؽى إلى ال
ظيار هكاطف الخمؿ في النكاحي  فهف الهالحظ فعميا أف ىذه الدراسات لـ تخرج عف حيز التشخيص، كام

اء النقابات في الهجاالت اإلدارية كالعهمية، دكف التعهؽ في حيثيات كقضايا العاهة لمعهؿ النقابي، كأد
ـ كاؼو هف قبؿ الباحثيف بالهرأة في داخؿ ىذا صغيرة ال بد هف هعالجيا، إذ لـ يكف ىنالؾ اىتها

 التنظيـ، كالحقكؽ الكاجب اف تحصؿ عمييا، كالطرؽ السميهة كالهناسبة لتهكيف الهرأة هف حقكقيا. 
أشارت إلى تقدـ هشاركة  ( فقد2009)الهيدم، أها الدراسات العربية األخرل ك خاصة الهصرية هنيا 

عهالي ك تراجع دكرىا في العهؿ النقابي في الهيف األخرل كالطب الهرأة الهصرية في العهؿ النقابي ال
كالهحاهاة كىذه الدراسة بحد ذاتيا جيدة حيث قاـ الباحث بإجراء بحثو عف كضع الهرأة النقابي العهالي 

 كالهيني في هصر كهثؿ ذلؾ البحث نفتقده عمى الهستكل الفمسطيني. 
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الهالحظة أٌنيا أكثر تركيزان عمى دكر الهرأة في النقابات  أها عمى هستكل الدراسات السابقة فيهكف لنا

العهالية، كأكثر عهقان في دراسة الكضعية الخاصة بيا في نطاؽ العهؿ، كخصكصا دكرىا في داخؿ 
( هرٌكزتاف عمى قٌكة 2003( ك )كيرتكف، 2002النقابات العهالية، فقد جاءت كٌؿ هف دراسة )كيرتكف، 

( قبؿ اآلخريف بفترة طكيمة إلى 1988قي داخؿ النقابات، كها سعى )نيدلهاف، الهرأة قياس دكرىا الحقي
 التأكيد عمى هدل قٌكة الهرأة في داخؿ التنظيـ النقابي، كأىهية ىذه القٌكة لعهميا النقابي. 

 
أنو هف الهالحظ أنو أصبح ىناؾ تطكران في هكضكع الهرأة كهشاركتيا النقابية عمى الهستكل كها 

خالؿ الدراسات الحديثة كخاصة الدراسة التي قاـ بيا هركز الدراسات النسكية في نيساف الكطني هف 
حكؿ كاقع الهرأة في األحزاب السياسية كالنقابات الهينية لمكقكؼ عمى الهعيقات كالعقبات التي  2014

 تكاجو العضكات في سعييف لمكصكؿ إلى هكاقع صنع قرار الحزبي كالنقابي كها أف تقرير هنظهة
حكؿ كضع عهاؿ األراضي العربية الهحتمة ذكر بأف االتحاد العاـ لنقابات  2014العهؿ الدكلية لمعاـ 

 2016% في عاـ 10عهاؿ فمسطيف يسعى إلى زيادة نسبة النساء الهنتسبات لالتحاد كي تصؿ إلى 
 عهؿ النقابي شحيحان.هشاركة الهرأة في النسبة  تبالرغـ هف كجكد دائرة الهرأة في االتحاد اال أنو الزال

 

 ;الدراسةمشكمة  4.2
 

ينهك الهجتهع كيتطكر في إطار التنهية االجتهاعية الشاهمة إذا شاركت أطرافو الهختمفة في عهمية 
ف الهرأة عنصر هيـ جدا كهؤثر عمى الهجتهع الفمسطيني في ظؿ الطركؼ  التنهية كالتطكير، كام

لههيزة التي يهٌر بيا ىذا الهجتهع. كنظر لها تهر بو السياسية كاالقتصادية الصعبة ذات الخصكصية ا
الهرأة فإف دكرىا يكهف في الهشاركة الفعالة في عهمية البناء كالتنهية االقتصادية كاالجتهاعية ضهف 

 هؤسسات الهجتهع الهحمي.
 تأتي ىذه الدراسة لإلجابة عمى سؤاؿ جكىرم كهركزم يتهثؿ في: كانطالقا هها سبؽ 

 ؟ ة في الضفة الغربيةالنقابيأة الهر دكر ها ىك 
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 ;الدراسةمبررات  5.2
  

عمى ضكء عدـ تكفر دراسات كافية حكؿ دكر الهرأة في النقابات الفمسطينية كحيث أف الهرأة الفمسطينة 
تشكؿ نصؼ الهجتهع الفمسطيني كتهتاز بطاقات ىائمة كها الرجػؿ كحرهػاف الهجتهػع هػف تمػؾ الطاقػات 

 لتنهية الشاهمة في الهجتهع الفمسطيني لذلؾ كاف البد هف القاء الضكء عمى:تؤدم إلى تبديد فرص ا
أىهية هشاركة الهرأة في عهمية البناء الكطني كأخذ دكرىػا فػي عهميػة التنهيػة الشػاهمة كالهجتهػع  (1

 الهحمي الفمسطيني.
 في العهؿ النقابي الفمسطيني. ككجكدىا النقابية الهرأة  تأثيرضعؼ  (2

 

 ;ةالدراسأهمية  6.2
 

إف عهميػػة التنهيػػة الشػػاهمة فػػي الهجتهػػع الفمسػػطيني تحتػػاج إلػػى تضػػافر جيػػكد كافػػة قطاعػػات الهجتهػػع. 
بػػػو عػػػف عهميػػػة صػػػنع القػػػرار كسػػػف التشػػػريعات يكقطػػػاع الهػػػرأة يهثػػػؿ نصػػػؼ الهجتهػػػع الفمسػػػطيني كتغي

لبنػػػاء كالقػػكانيف يػػػؤدم إلػػػى تغيبيػػا عػػػف العهػػػؿ الػػػكطني كاالجتهػػاعي كالسياسػػػي ههػػػا يػػؤثر عمػػػى عهميػػػة ا
 االجتهاعي كالتنهكم.

 
تعتبػػر ىػذه الدراسػػة األكلػى هػػف نكعيػا كشػػهكليتيا ككنيػا سػػتتناكؿ ككفػؽ الهعمكهػػات التػي تػػكفرت لمباحثػة 

، كاالسػتقاللية الهرجعيػة القانكنيػة كالديهقراطيػةهػف زكايػا  العهؿ النقابي في الضفة الغربيةدكر الهرأة في 
 في العهؿ النقابي. النقابية كاألدكار التي تهارسيا الهرأة

 
الدراسػػة فػػي رفػػد الهختصػػيف فػػي العهػػؿ النقػػابي بنقػػاط القػػكة كالضػػعؼ كهػػدل نجػػاح  آهػػؿ أف تسػػاىـ ىػػذه

باإلضافة لمكقكؼ عمى جكانب اإلخفاؽ أك السػمبيات التػي  افي تأدية رسالتي الهؤسسات النقابيةكتطكير 
 .الهؤسسات النقابية في الضفة الغربيةتكاكب عهؿ 

 
 شارة إلى األبعاد التالية ألىهية الدراسة:كيهكف اإل

 
ات النقاب تطرؽ ليا سابقا حكؿ دكر الهرأة في يتـ العمهيا: تضيؼ ىذه الدراسة أبعادا جديدة لـ  (1

 يػػات العهػؿ كالعقبػػات التػػي تكاجييػػاهػػف خػػالؿ إلقػاء الضػػكء عمػػى األنظهػة كالقػػكانيف كآل العهاليػة
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ـ النقص الكاضح في الدراسات الساب قة حكؿ ىذا الهكضكع كتفتح أفاقػا بحثيػة كاسػعة حػكؿ كتيتىهو
 الدكر النقابي الذم تؤديو الهرأة.

اؽ كتطػكير عهػؿ الهػرأة هؤسساتيا: تهثؿ بدايػة جديػة لتكسػيع كتعهيػؽ دائػرة البحػث كالدراسػة آلفػ (2
 كالفائدة العهمية العائدة عمى الهؤسسات النقابية. ات العهاليةالنقاب في

هػػف أجػػؿ تكسػػيع نطػػاؽ الهعرفػػة كاإللهػػاـ بتجربػػة الهػػرأة فػػي العهػػؿ  اىتهػػاـ خػػاص هػػف الباحثػػة: (3
 بيدؼ تقديـ التكصيات الهناسبة لتفعيؿ دكرىا. النقابي في الهجتهع الهحمي الفمسطيني

 

 ; الدراسة أهداف 7.2
 

في النقابية في الهجتهع الفمسطيني كالتحديات التي تكاجييا إلى الكقكؼ عمى كاقع الهرأة  لدراسةتيدؼ ا
هػػػػف حيػػػػث الهسػػػػاىهة فػػػػي عهميػػػػة التنهيػػػػة فػػػػي الهجتهػػػػع الهحمػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة العهػػػػؿ النقػػػػابي فػػػػي 

الػػػى جانػػػب البحػػػث فػػػي فاعميػػػة الهشػػػاركة النقابيػػػة كاألسػػػباب التػػػي تحػػػكؿ دكف تحقيقيػػػا،  الفمسػػػطيني، 
 اهتيػكأنظ اكتشػكيمتي الهؤسسػات النقابيػة فػي الضػفة الغربيػةهحاكلػة الكقػكؼ عمػى ىيكميػة  باالضافة إلى

 ، بغرض:استنادا لمكاقع العهمي ألدائو في هختمؼ هحافظات الضفة الغربية اكلكائحي
  .العهؿ النقابيفي النقابية دكر الهرأة كاقع التعرؼ عمى ( 1

 .ةالتي تكاجو عهؿ الهرأة النقابيالذاتية كالهكضكعية التعرؼ عمى أىـ الهعكقات ( 2

 لنقابية.الخصائص التي يجب أف تهتمكيا الهرأة ا( 3

 تأثير خصائص عينة الهبحكثيف عمى إجاباتيـ. التعرؼ عمى( 4

 تقديـ هقترحات لتعزيز دكر الهرأة في العهؿ النقابي.( 5
 

 ; الدراسةأسئمة  8.2
 

 تتهحكر الدراسة لإلجابة عمى هجهكعة األسئمة األساسية الهتهثمة في:
  ؟ختمفةها ىك الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة في الهجاالت اله (1
  ؟التي تكاجييا الهرأة في العهؿ النقابيالذاتية كالهكضكعية  يقاتالهعها ىي أىـ  (2

  جب أف تتكفر في الهرأة النقابية؟التي ي الشخصية ىي الخصائصها  (3
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 الفرضيات; 9.2
 
( فػي الهتكسػطات  α= 0.05  ( الهسػتكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد: ال كلىالفرضية األ -

 تعزل لهتغير العهر. النقابيةإلجابات الهبحكثيف حكؿ الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة الحسابية 
( فػي الهتكسػطات الحسػابية  α= 0.05  (: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد نيةالفرضية الثا -

 هي.تعزل لهتغير الهستكل العم النقابيةإلجابات الهبحكثيف حكؿ الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة 
( فػي الهتكسػطات الحسػابية  α= 0.05  (: ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد ثالثةالفرضية ال -

تعػػزل لهتغيػػر الخبػػرة العهميػػة فػػي  النقابيػػةإلجابػػات الهبحػػكثيف حػػكؿ الػػدكر النقػػابي الػػذم تمعبػػو الهػػرأة 
 العهؿ النقابي.

( فػي الهتكسػطات الحسػابية  α= 0.05  (: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد رابعةالالفرضية  -
 تعزل لهتغير الهعيقات الذاتية . النقابيةإلجابات الهبحكثيف حكؿ الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة 

( فػػػي الهتكسػػػطات  α= 0.05  (: ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد خاهسػػػةالالفرضػػػية  -
تعػزل لهتغيػر الهعيقػػات  النقابيػػةو الهػرأة الحسػابية إلجابػات الهبحػكثيف حػػكؿ الػدكر النقػابي الػػذم تمعبػ

 الهكضكعية.
فػػػي الهتكسػػػطات (  α= 0.05  (: ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد دسػػػةالساالفرضػػػية  -

لهتغيػر الخصػائص تعػزل  النقابيةالحسابية إلجابات الهبحكثيف حكؿ الدكر النقابي الذم تمعبو الهرأة 
 الشخصية.

 

 حدود الدراسة; 2.:
 

  .2013عاـ كحتى نياية  2011 عاـ  تشريف أكؿالزهانية: هف الحدكد 
 اتحادات النقابات العهالية كالهينية التي تهثؿ هحافظات الضفة الغربية. الحدكد الجغرافية: 

أعضػػاء النقابػػات الرئيسػػية، الحركػػة النسػػكية، الييئػػات العاهػػة فػػي : عينػػة عشػػكائية هػػف الحػػدكد البشػػرية
 هحافظات الضفة الغربية. 
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 محددات الدراسة; 21.2
 

السػػػائدة عػػدـ الػػتهكف هػػف شػػهؿ الهؤسسػػات النقابيػػة فػػػي هحافظػػات قطػػاع غػػزة بسػػبب االكضػػاع  (1
 .ىناؾ

 تعاكف الهستطمعيف في اإلجابة عمى فقرات االستهارة. عدـ  (2

 الهتعمقة باإلحصائيات حكؿ العهؿ النقابي. كالدراسات كاألبحاث قمة الهصادر  (3
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 الفصل الثاني

 النظري اإلطار

 

 مفهوم النقابة  2.3

 ماهية العمل النقابي  3.3

 مبادئ العمل النقابي  4.3

 شروط ومميزات العامل النقابي  4.2

 تاريخ العمل النقابي في فمسطين  6.3

 االتحادات والنقابات العمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 7.3

 التشريعات والقوانين النقابية. 8.3

 سطينية عبر التاريخ الحديث;المرأة الفم 9.3

واقع المرأة العاممة والعمل النقابي منذ بداية عهد السمطة الوطنية الفمسطينية  3.:

  3124عام  حتى

 المشكالت التي تواجه المرأة الفمسطينية العاممة  21.3
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 ;مفهوم النقابة 2.3
 

في تعريؼ ة عمى القكـ كذلؾ نستدؿ عمييا هف هعنى النقيب مغة تعني الشاىدال في النقابةتعريؼ 
قاؿ أبك اسحاؽ : ، كالنقيب العريؼ ىك شاىد القكـ كضهينيـ النقيب لغةن عريؼ القكـ كجهعو نقباء

 .)الهعجـ الكسيط، هادة نقب( النقيب في المغة كاألهيف كالكفيؿ
 
كالثقب في الخشب .أم إحداث ثغرة في هف نقب، كالنقب في الحائط كالجمد أيضا مغة في الالنقيب ك 

، كالًنقابة بالكسر إسـ لهصدر لمداللة عمى النتاج الكاحد لمفعؿ كػ ساسى سكسان السياسة( يمتقي  نظاـ قائـو
كالنىقابة بالفتح هصدر هثؿ الكالية كالكىالية ) كتبقى اشتقاقات الفعؿ الثالثي سهاعية غير  حكلو جهع ها.

نها قيؿ لمن(. قياسية قيب نقيبان ألنو يعمـ دخيمة أهر القكـ كيعرؼ هناقبيـ كىك الطريؽ إلى هعرفة كام
 .أهكرىـ

 
الباحث عف القكـ كعف أحكاليـ كجهعو نقباءي كبٌيفه لؾ ككاضح أف البحث "عف  كالنقيب إصطالحان ىك:

"، كيتبعو "عف أحكاليـ" إنها لتكزيع دكر الفاعؿ كهياهو بيف هتفحص لكيانيـ الهادم ككجكدىـ  القـك
كبيف سابر ألحكاليـ كحاجاتيـ كهتطمباتيـ الهعنكية. كالبحث ال يأتي إال عف ضركرة. فهقتضى الحاؿ 
أف تككف حقكؽ الكياف كالكجكد كالحاجات كالهتطمبات أك الهطالب "ضركرات" كها يقرىا اإلسالـ 

 .الكسيط، هادة نقب( )الهعجـ بادلية كها تتعاهؿ هعيا القكانيفكليست حقكقان أك كاجبات ذاتية أك ت
 

كلقد تعددت الهفاىيـ كالتعريفات حكؿ النقابة، كلكنيا تدكر حكؿ الهحكر ذاتو، كالفكرة نفسيا، فتعرفيا 
تجهعات هف األفراد تنشأ عمى أساس تطكعي، كأحيانا إجبارم، لكي تضـ ( عمى انيا 1995)قنديؿ، 
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ىذا النكع هف التنظيهات في تحقيؽ  هف يعهمكف في هينة كاحدة أك تخصص كاحد. كيتهثؿ اليدؼ هف
 . هصالح أعضائيا كتتنكع ىذه الهصالح

 
تشكيؿ عهالي ينتظـ في إطاره العاهمكف في هنشاة هعينة ( عمى انيا 2339بينها عرفيا )خمفادير، 

هستقمة، كالعهؿ النقابي  قانكف هحدد يتـ االتفاؽ عميو في إطار ىيئة تأسيسية تتهتع بصالحيات  كفؽ 
هف اجؿ التعرؼ عمى الهشاكؿ كالهطالب  رسة يكهية تحصؿ في إطار التشكيؿ النقابي، ىك هها

، في إطار النقابة إليجاد حمكؿ لمهشاكؿ ك تمبية الهطالب الهختمفة العهالية، كالعهؿ كفؽ برناهج هحدد 
ة، ك الهعنكي العهؿ النقابي ييدؼ إلى تحسيف أكضاع العاهميف في النكاحي الهادية ك  كها يرل اف

  الهنظـ لمعهاؿ. تحقيؽ كراهتيـ، كباختصار النقابة ىي تجسيد لمعهؿ الجهاعي 
 

الهجتهع ) طالب، هعمهيف . . .الخ( تمتقي لتحقيؽ  كالنقابة هجهكعة عناصر تهثؿ فئة رهزية هف
يحكهيا كيحدد أىدافيا كحقكؽ  داخمي هشتركة تخدـ ىذه الفئة، كلكؿ نقابة عادةن نظاـ كهصالح أىداؼ

  .(2377)الشيخ، األعضاء فييا  كاجباتك 
 

أك أكثر أف يكرسكا نشاطيـ  بهكجبو شخصاف عرؼ الدستكر الفرنسي بأف النقابة ىي اتفاؽ يتبعيا كقد
 غير الربح الهادم كها نص الدستكر الهصرم بأف النقابة ىي كؿ جهاعة بصفة دائهة لتحقيؽ غرض

 عشرة أك هف أشخاص اعتبارييف يقؿ عددىـ عف هف أشخاص ال ذات تنظيـ هستهر لهدة هعينة تتألؼ
 بغرض غير الحصكؿ عمى الربح الهادم.

 
أشخاص  الهستهرة لهدة هعينة كتتألؼ هف عرفيا بأنيا الجهعيات الهنظهة في الدستكر الككيتي فقد أها

أك  اجتهاعي بغرض آخر غير الحصكؿ عمى الربح الهادم كتستيدؼ نشاط طبيعييف أك اعتبارييف
  .(2377)الشيخ،  أك رياضي أك دينيثقافي 

 
النقابة بتعريفيا االصطالحي البسيط ىي اطار يدافع عف الحقكؽ الهادية كيقكؿ عبد الحهيد االهيف إف 

كالطبقة ىي هجهكعة بشرية ليا ظركؼ اجتهاعية هتقاربة هها ، كالهعنكية لشريحة هعينة داخؿ الهجتهع
 .(2008)االهيف،  لؾ هتقاربةذيجعؿ هصالحيا ك
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 ;ماهية العمل النقابي 3.3
 

كالهعنكية لمعهاؿ  عف الهصالح الهادية الدفاع ( العهؿ النقابي عمى انو8: 2011عٌرؼ الشيخ )
عف  الكاحد أك قطاع النشاط الكاحد، الكاحدة، أك الفرع الهستخدهيف الذيف ينتهكف إلى الهينة األجراء، أك

األساسية ليذه  ع ك التنظيـ الهعهكؿ بيها، ككذا القكانيففي إطار التشري طريؽ تككيف هنظهات نقابية
الهعنكية، ك  تحسيف أكضاع العاهميف في النكاحي الهادية ك العهؿ النقابي إلى ييدؼ ك الهنظهات. 

  الهنظـ لمعهاؿ. تحقيؽ كراهتيـ ، كباختصار النقابة ىي تجسيد لمعهؿ الجهاعي 
 

 :ابة الصحيحة ال يتجاكز أف يككفلذلؾ فالعهؿ النقابي الصحيح في إطار النق
 
إلى رفع هستكل األجكر  اقتصاديا يسعى إلى تحسيف األكضاع الهادية لمعاهميف عف طريؽ السعي     .7 

السكف كالمباس كالخدهات االجتهاعية الهختمفة كالتعميـ ك  بها يتناسب هع هتطمبات العيش اليكهي، ك
كتكفير الحهاية  لتعكيضات الهختمفة كرفع هستكاىا، الصحة كالتنقؿ ك الترفيو... الخ. كتحقيؽ ا

تقاعد هناسب، كتكفير التأهيف عمى األخطار  االجتهاعية لمعاهميف كأسرىـ، كضهاف الحصكؿ عمى 
  الهختمفة.

العالج الصحي في هتناكؿ جهيع  اجتهاعيا يسعى إلى رفع هستكل تثقيؼ كتأىيؿ العاهميف، كجعؿ     .2
  ضركرة اجتهاعية همحة بشرط أف يتكفر عمى شركط اإلقاهة الهريحة. كف باعتباره العاهميف ك تكفير الس

هف ههارسة األشكاؿ الثقافية في  ثقافيا ييهىٌكف العاهميف هف رفع هستكاىـ الثقافي عف طريؽ تهكينيـ   .0
قافي في بنيات تحتية هناسبة باإلضافة إلى تشجيع اإلنتاج الث أهاكف العهؿ التي يجب أف تتكفر عمى 

 يقتضيو العصر يها يتناسب هع ها ككؿ هها يساعد عمى نهك الهككنات الثقافية نهكا سم الهجتهع 
 .(.233)الكندم، 

 
اها عبد الحهيد االهيف، فقد قسـ اىداؼ العهؿ النقابي عمى نحك هختمؼ تهاها، كىي عمى النحك 

 االتي: 
 
 (2333)األهيف،  بالهجاالت التالية:. عمى الهستكل الهباشر: ييتـ العهؿ النقابي أساسا 1

 ضهاف استقرار العهؿ. 
 تحسيف األجكر كالتعكيضات الهختمفة. 
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  التقميص هف هدة العهؿ اليكهية كاألسبكعية كالسنكية هع تكفير فرص أكبر لمراحة
 .)الراحة األسبكعية، األعياد، العطمة السنكية( الهؤدل عنيا

  الصحي كالحهاية هف حكادث الشغؿ تحسيف ظركؼ العهؿ عمى الهستكل األهني ك
 .كاألهراض الهينية

  الحهاية االجتهاعية في هجاؿ التأهيف عف الهرض كالبطالة كضهاف هعاشات عف
 الشيخكخة كالعجز كالكفاة.

 ضبط العالقة بيف الهشغؿ كالعهاؿ كاحتراـ كراهتيـ. 
 لهطالب كالهفاكضة ضهاف ههارسة الحقكؽ النقابية: تككيف النقابة كاالنخراط فييا، تقديـ ا

الجهاعية حكليا، التسييالت لألطر النقابية لهزاكلة النشاط النقابي هف أجؿ االتصاؿ 
  كاالجتهاع كالتككيف، اإلعالف النقابي، حؽ اإلضراب.

 
ف تحقيؽ األىداؼ الهباشرة لمعهاؿ يتـ عبر سف تشريع لمشغؿ هالئـ لمعهاؿ ترل الباحثة أ

ت جهاعية بيف النقابة كالهشغميف عمى هستكل الهؤسسة أك القطاع كتطبيقو أك عبر إبراـ اتفاقيا
 أك الهنطقة أك عمى الهستكل الكطني.

 
 . عمى الهستكل االستراتيجي:2

إف االستغالؿ ىك السبب الرئيسي كالجكىرم لها يعانيو العهاؿ هف هشاكؿ اجتهاعية. كفي 
يؤدم إلى تحسيف شركط االستغالؿ الهجتهع الرأسهالي، إف العهؿ النقابي في هستكاه الهباشر 

ف الهكتسبات التي يحققيا العهاؿ في ظؿ هكازيف قكل ايجابية يتـ  دكف القضاء عمى االستغالؿ كام
التراجع عمييا في فترة األزهات كفي ظؿ هكازيف قكل سمبية حيث يتـ ضرب العديد هف الحقكؽ 

ي إذا حصر في هستكاه الهباشر إف العهؿ النقاب، فبها في ذلؾ الحؽ في الشغؿ نفسو األساسية
يظؿ عهال ضيؽ األفؽ دكف بعد استراتيجي كيترؾ العهاؿ في دكاهة فارغة. لذا فإف العهؿ 
النقابي بالهفيكـ التقدهي يربط العهؿ النقابي في هستكاه الهباشر باليدؼ االستراتيجي لمعهؿ 

 .(2333)األهيف،  ستغالؿالنقابي الهتهثؿ في العهؿ النضالي هف أجؿ بناء هجتهع خاؿ هف اال
  

فيو  يطرالهجتهع الطبقي الذم يسيسير جنبان إلى جنب هع كنشير ىنا إلى أف هفيكـ االستغالؿ 
كال يترككف ليـ سكل ها يهكنيـ هف تجديد  العهاؿ الكادحيف، إنتاجكسائؿ اإلنتاج عمى  أصحاب

لرأسهالي يسيطر الرأسهاليكف ففي الهجتهع ا؛ هرارية في هكاصمة عهمية اإلنتاجقكة عهميـ كاالست
عمى كسائؿ اإلنتاج هف هنشآت كآالت كهكاد أكلية كأراضي كأهكاؿ في حيف أف الطبقة العاهمة 
تظؿ هجردة هف كسائؿ اإلنتاج كنتيجة لذلؾ فعند اقتساـ الهنتكج الجديد الصافي يأخذ العهاؿ 
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عمى ها تبقى هف الهنتكج الجديد أجرتيـ كهقابؿ لقكة عهميـ بينها يستحكذ الرأسهاليكف الهستغمكف 
 .(2333)األهيف،  الصافي كىك ها يسهى بفائض القيهة

 كىنالؾ هجهكعة هف الهفاىيـ الهتعمقة بالعهؿ النقابي يهكف عرضيا عمى النحك االتي:
  
كىك ببساطة شديدة أف تعي أييا العاهؿ بأف لؾ حقكقا هعينة كعميؾ كاجبات تترتب : الكعي النقابي -

فنحف هثال عهاؿ ننتهي إلى هنشاة هعينة كأعضاء في نقابة تمؾ الهؤسسة يحؽ لنا أف نتهتع عمييا. 
بحرية التعبير عف الرأم كالهساىهة في عهمية رسـ كتقييـ السياسة في الهنشأة ككذلؾ الهحافظة عمى 

جبات هستقبمنا الكظيفي كهستقبؿ الهنشأة التي ننتهي إلييا كىذا ال يعني أف نفرط في جانب الكا
)الكندم،  كاإلنتهاء كالكالء لمهؤسسة بحيث الهحافظة عمى الهؤسسة ىي الهحافظة عمى الكظيفة

233.).  
ىي هجهكعة عناصر تهثؿ فئة العاهميف كتمتقي لتحقيػؽ أىداؼ كهصالح هشتركة تخدـ ىذه ك  :النقابة -

ت األعضاء فييا، بحيث الفئة كلكف لمنقابة عادة نظاـ داخمي يحكهيا كيحدد أىدافيا كحقكؽ ككاجبا
 .العهؿ النقابي ال يككف عشكائيا بؿ هنظـ كذلؾ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ الهرجكة هنيا خالؿ عهميا

ىػك هجهكع التشريعات كالقكانيف التي تنظػـ الحياة الداخمية لمنقابة : الدستكر أك النظاـ التأسيسي -
 . مية كخطيا العاـ الذم يرسـ عالقاتيا لخارجيةكيحدد أىداؼ النقابة كىيكميا التنظيهػي كعالقاتيا الداخ

التي تشكؿ النظاـ الداخمي لمنقابة كتنطمؽ أساسا هف  يالنظاـ الداخمي، كى: الالئحة الداخمية -
التشريعات كالقكانيف العاهة التي يقررىا الدستكر أك النظاـ التأسيسي بها يكافؽ الهعايير كاإلتفاقات 

  .لهنظهات العهؿ الدكلية

ىك العضك الذم يتهتع بكافة الحقكؽ كالكاجبات، كأىهيا حقو في : العضك العاهؿ الهنتسب لمنقابة -
الترشيح كالتصكيت كاالنتخاب ككذلؾ لو حؽ الحهاية هف القرارات التعسفية طالها ىك هنتسب لمنقابة، 

  .(.233)الكندم،  كىذه الحهاية أقره الهرسـك السمطاني الساهي
ىي السمطة العميا في فركع كىيكؿ النقابة كتعقد اجتهاعات دكرية كيتـ خالليا : يةالجهعية العهكه -

هحاسبة الييئة اإلدارية كالتصديؽ عمى تقاريرىا األدبية كالهالية كىي هف تنتخب الييئة اإلدارية في 
  .النقابة

عية العهكهية هف تختص بإدارة شؤكف النقابة كىى هككنة هف أعضاء تنتخبيـ الجه:  الييئة اإلدارية -
)الكندم،  بيف أعضائيا الهنتسبيف كىى قيادة تنفيذية تعهؿ ككسيط فاعؿ أهاـ إدارة الهنشأة أك الهؤسسة

233.). 
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 ;مبادئ العمل النقابي 4.3
 

لمعهؿ النقابي، كأم عهؿ آخر، هبادئ عمى كؿ فرد هنتـو لمهؤسسات النقابية أف يؤهف كيعهؿ بيا، 
ـٌ تأسيس ىذه النقابات هف أجميا؛ فيي هبادئ تبمكر العهؿ ألنيا كفيمة بأف تحقؽ  األىداؼ التي ت

ف  النقابي في صكرتو االهثؿ، كتحقؽ العدالة كالهساكاة لمجهيع، كخدهة الهنتهيف الى ىذه النقابات، كام
 هف أىـ ىذه الهبادئ: 

 

  االقتناع: هبدأ (7
عمى  كجدكىا في الهحافظة ة الههارسة النقابيةالفرد هقتنعا بأىهي هف أىـ هبادئ العهؿ النقابي أف يككف

الهكجكد نحك األفضؿ، فيك ضركرة همحة  كتحسيف أكضاع األعضاء كاالرتقاء بالكاقع حقكؽ الجهيع
  .الطارئة كالصهكد أها جهيع الظركؼ الستهرار العهؿ النقابي

 
  هبدأ الذاتية اإليجابية:( 2

لتككف الهحرؾ األساسي  اإليجابية لألعضاء هف أىهية الذاتيةلذا تك عهالن تطكعيا يعتبر العهؿ النقابي
 الهبدأ عهمية االستعداد كالتضحية في سبيؿ كتتبمكر في ىذا لمعهؿ كالهثابرة لتحقيؽ األىداؼ الهرجكة

  .(9: 2377البمكغ لمغايات الهرجكة )الشيخ، 
 
  الديهقراطية الهركزية: هبدأ( 0

لمحركة النقابية ككؿ،  النشاط النقابي كالحياة التنظيهية لذم يرتكز عميوالفقرم ا يعتبر ىذا الهبدأ العهكد
 عنيا صادرة كفؽ آليات ككافة القرارات كالهكاقؼ الهعبرة كىك الذم يعني بأف تككف إدارة النقابة 

األفراد حؽ اختيار الهجهكعة التي تقكد  اآلليات تعطي يشارؾ فييا جهيع األعضاء، ىذه  ديهقراطية
  .الصادر عف ىذه الهجهكعة األفراد بالقرارات النقابي كيمتـز جهيعالعهؿ 

 
 الجهاعية: هبدأ القيادة( 7

اتخاذ  كاألنانية الهقيتة، كيتجمى ىذا الهبدأ عند األخطاء كاالندفاع ىك الهبدأ الذم يجنب العهؿ النقابي
ف كانكا هعارضيف ليذه  ا حتىكالدفاع عني القرارات باالعتهاد عمى رأم األكثرية كالتزاـ األقمية بيا كام

 القرارات. 
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 الشكرل:  هبدأ العهؿ الجهاعي أك (6
بالنشاط  نقابي قائد أك هسؤكؿ أف يستعيف كيسترشد خالؿ قياهو عمى كؿ كيشترط ىذا الهبدأ بأنو

 يتـ ضهاف ترشيد آلية اتخاذ القرار بها فيو النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زهالئو حتى
 .(73: 2377)الشيخ،  لمنقابة األسمـ كاألفضؿ

 

 الفردية:  هبدأ الهسؤكلية( .
يتحهؿ نتائج ها يقكـ بو هف كظائؼ كهياـ نقابية، كخالؿ  هسئكؿ بهكجب ىذا الهبدأ فإف كؿ نقابي

ا العميا كهف القكاعد الدني كاألجيزة بعهمو يتعرض العضك النقابي لمهراقبة كالهحاسبة هف القيادات قياهو
 لمتنظيـ النقابي. 

 

  :كالهحاسبة هبدأ الهراقبة( 1
النقابي لنكع هف الفكضى كالتسيب  كالهحاسبة يتعرض التنظيـ حيف يفتقد النشاط النقابي لهبدأ الهراقبة

بالدرجة  كالهحاسبة كهبدأ ال ييدؼ يصؿ أحيانا إلى حد التالشي الفعمي لمعهؿ كانيياره، كالرقابة الذم
كرفع  العقكبات بقدر ها ييدؼ إلى تحسيف نكعية النشاط النقابي كفرض الخطأ األكلى إلى إثبات

 .إنتاجيتو
 
 النقد كالنقد الذاتي: هبدأ( 3

 هكقعو النقابي أىك عضك في األجيزة عنصر نقابي بغض النظر عف النقد الذاتي كهبدأ ىك حؽ لكؿ

لعضك بتكجيو انتقاداتو لمجية الهسئكلة ا القيادية أـ ىك ضهف قكاعد النقابة، كهف خالؿ ىذا الهبدأ يقـك
: 2377بناءة )الشيخ،  تناكؿ الهكضكع الهراد انتقاده بعيدان عف التجريح كبصكرة هراعيا الهكضكعية في

77). 
 
 الهعارض:  هبدأ تقبؿ الرأم( 9

ت يتقبؿ الرأم الهعارض بكؿ هركنة هيها كان كتكجياتو أف فعمى كؿ فرد في النقابة هيها كانت هشاربو
 اختمفنا عميو".  فيها  بعضنا بعضان  كهدل هخالفتو لرأيو ككها قيؿ "نتعاكف فيها اتفقنا عميو كيعذر صحتو

 
  االختيار: هبدأ هكضكعية( 73

 عف تأثير العاطفة كالهصالح الهكضكعية قبؿ اتخاذ القرار بعيدان  يقضي ىذا الهبدأ بأف يراعي العضك

 (72: 2377)الشيخ، . الصالح العاـ ياره الذم يجب أف ينشدالفردية بأف يككف الفرد عمهيا في اخت
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 ;شروط ومميزات العامل النقابي 5.3

  
لهناسب في الهكاف الهناسب"، ىذا ىك باختصار ها يجب القياـ بو عند العهؿ عمى االشخص " 

الهناسبة التي  تككيف كتشكيؿ الييئات الهختمفة في النقابات، كبناء عميو يجب كضع الئحة بالهعايير
يجب اف تتكفر في ىؤالء االفراد الذيف هف هسؤكلياتيـ تأهيف الحهاية كالرعاية لمعاهميف في القطاعات 

( تمؾ الهيزات كالصفات عمى النحك 16 – 13: 2011الهختمفة كالدفاع عف حقكقيـ، كيبرز )الشيخ، 
 االتي: 

 
  قيادية: أ( النقابي شخصية

 القدرة عمى التأثير عمى أعهاؿ الهنظهة النقابية كتهكنو هف تكجيو ية تعطيويتسـ النقابي بهؤىالت قياد

هرحمة هف هراحؿ تطكر  النقابي ىي أىداؼ كطهكحات هعينة كنستطيع القكؿ بأف أفرادىا لتحقيؽ
 .قيادم كلكف ليس بالضركرة كؿ قيادم نقابي الفرد فكؿ نقابي لدل الشخصية القيادية

 
 ية: اجتهاع ب( النقابي شخصية

كآهاليـ  النقابة ييتـ لهشاكميـ كيعي هاىية طهكحاتيـ سائر أعضاء فيك اجتهاعي لو اتصاؿ هباشر هع
لدييـ خاصة كأف العهؿ النقابي يعتهد بشكؿ  شخصية ذات استقطاب بالنسبة لمباقيف كهحؿ قبكؿ فيي

جهاىير كهطالبيا ال الجهاىير كهيكليـ لذا يجب عمى النقابييف إدراؾ حاجات ىذه أساسي عمى سمكؾ
عف تطمعات  تجهعاتيـ حتى يككف النقابي هعبر هعيـ كحضكر أهاكف عبر االحتكاؾ الهباشر

 كاىتهاهاتيا. بهطالبيا الجهاىير كهمـ
 

 شخصية إعالهية: ج( النقابي
بكسائؿ  بشكؿ أساسي عمى االتصاؿ بالجهاىير فيك بالتالي همـ في عهمو بها أف النقابي يعتهد 

فالنقابي  تكجيو الجهاىير كالتأثير بيـ، عالـ الجهاىيرم كالتي تجعمو شخصية قادرة عمىاالتصاؿ كاإل
 قكاعد النقابة عبر إلى اإلعالهية الهعبرة عف أفكاره إعالهي بكيفية تكصيؿ الرسالة بالتالي لديو حس

بكيفية  همـكالتصاريح الصحفية كغيرىا هها يجعمو  كاإلصدارات كالبيانات هختمؼ األدبيات اإلعالهية
 هصالح النقابة. في سبيؿ تحقيؽ هنيا في هختمؼ األكساط اإلعالهية كاالستفادة الدخكؿ
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 صاحب ثقافة كفكر: د( النقابي
النقابات  حقكقيا كبها أف عف الفئة التي يهثميا كالدفاع لمنقابي ىك التعبير عف تطمعات الفكر األساسي

تمعب دكران  ر أخرل هتعمقة بالهجتهع الهحيط بيا فالنقاباتاألساسي ليا أدكا عهكهان إضافة إلى دكرىا
فالنقابي شخصية تدرؾ أىهية األبعاد  جهعاء، لذا األهة بالنيكض بقضايا كطنيان إضافة إلى أف تيتـ

 كيعي التحديات التي في الهجتهعات فيك بالتالي حاهؿ لفكر ييتـ بقضايا األهة النقابات الحقيقية لدكر
 النقابة كاىتهاهاتو الفكرية التي يعبر عنيا عبر أنشطة الثقافية بيف طيات نفسو ىكيتوتحيط بيا كيحهؿ 

 كفعالياتيا.
 

 :يعالج القضايا بأسمكب عمهي النقابيىػ( 
باستهرار تشخيص ىذه الهشكالت  بكيفية حؿ هشاكؿ النقابة كاألعضاء لذا فيك يحاكؿ النقابي ييتـ

تراعي أصكؿ البحث العهي  اعد كأسس هعمكهاتية صحيحةفك  كاستقراءىا بأسمكب عمهي يعتهد عمى
يتـ  بالهكضكع الهطركح حتى شاهمة لكافة الهتغيرات ذات العالقة كتضع الحمكؿ كفؽ رؤية السميـ

 أك طرحيا إلقناع الهسؤكليف في تطبيؽ ىذه التصكرات العمهية تسييؿ هياـ الهنظهة النقابية في

 .بهطالب نقابية هعينة إذا كانت ىذه الهكاضيع هتعمقةاإلدارات التي تتعاهؿ هعيا النقابة 
 

دارية: ك( النقابي  صاحب خبرة كام
يمـ النقابي بقدر ، ك الخبرات كاحتكاكو بهف قبمو هف أصحاب النقابي الكثيرة كالهتعددة نتيجة لهساىهات 

الخاصة التي  الظركؼالتعاهؿ هع  األهكر الهتعمقة بشئكف النقابة ككيفية هف الخبرة كاإلدارية بكافة كافر
الهختمفة كخبير بتاريخ الهسيرة النقابية لمهنظهة كهمـ  قد تهر بيا، فيك هتطمع عمى التجارب النقابية

 .النقابي السميـ العهؿ بهفاىيـ
 

  صاحب هبادرة: النقابي ز(
عتهد لنجاح ت القضايا التي تيـ أعضائيا كالهطالبة بحقكقيـ، لذا فالنقابات أنشأت النقابات عهكهان لطرح

القضايا كتفعيميا فيها بيف األعضاء أك أهاـ  طرح ىذه قدرة النقابييف فييا عمى الهبادرة في عهميا عمى
تفاعؿ الشرائح الهعنية هع  العاـ في الهجتهع الهحيط بالنقابة بأسمكب يضهف النقابييف فيو الرأم

 إذا لـ تكف ىذه الهبادرات الحقكؽ تطمب كال تهنح، كيهكف الهبادرات التي طرحكىا، خاصة كأف

دراسة هتأنية قبؿ  دراسة ىذه الهبادرات يتـ في كسب تأييد ليا، لذا يجب أف الهطركحة أف تفشؿ النقابة
هبادرات النقابييف بركح  النقابة لذا يجب أف تتـ يككف ىذا التأني سببان في شؿ تحركات طرحيا عمى أال

 اح ىذه الهبادرات.نج الهغاهرة الهدعهة بالثقة الكاعية بجدكل
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  ;تاريخ العمل النقابي في فمسطين

 ;بداية العمل النقابي 2.6.3
 

حيف نبحث في تاريخ العهؿ النقابي في فمسطيف فإننا نالحظ خالفات تمكح في االفؽ حكؿ بداية العهؿ 
جريف ( أف الهيا7: 7992النقابي، كتنظيـ النقابات كتأسيس التنظيهات العهالية، حيث يرل )الفتاش، 

كها بعدىا كانكا ينتهكف الى الحركات االشتراكية  7971الييكد هف االتحاد السكفيتي الى فمسطيف عاـ 
كالحزب الشيكعي في ركسيا كقد جمبكا هعيـ تمؾ االفكار كعهمكا عمى تنظيـ االحزاب كهجهكعة اخرل 

 هف التنظيهات العهالية في فمسطيف. 
 

بدأت إرىاصات التنظيـ النقابي هنذ بداية القرف فقد أكرد أنو قد اها الهركز الكطني لمهعمكهات )كفا( 
كالذم جرل بهقتضاه تشكيؿ ركابط اجتهاعية  1909العشريف استنادان لمقانكف العثهاني الصادر سنة 

، 1925، كتبمكر عاـ 1920أها التنظيـ النقابي الفعمي فقد بدأ في عاـ ، بعيدة عف الشئكف السياسية
 .(2009)كفا،  العهاؿ العرب الفمسطينية حيث تشكمت جهعية

 
بغض النظر عف الرأم االكثر صحة إال انو يهكف القكؿ أف ىذه االراء كميا تدكر حكؿ نفس السنكات 
تقريبا، كىي في اكاسط العشرينيات هف القرف الهاضي، حيث إف العرب قد تأثركا بشكؿ كاضح 

هف العاهؿ العرب الى التنظيهات كاالحزاب التي تـ  بالتيارات التي دعت الى تشكيميا، إذ انضـ العديد
تشكيميا هف قبؿ الهياجريف الركس الى فمسطيف، كىذه ىي بداية تأسيس النقابات، حيث كانت هشتركة 
بيف العرب اكلييكد عمى اساس اشتراكي يعتهد عمى اف العرب يناضمكف ضد االقطاع العربي كالييكد 

 .(7: 7992)الفتاش،  يناضمكف ضد البرجكازية الييكدية
 

لقد بدأ العهؿ العربي عمى تأسيس النقابات كالهؤسسات بشكؿ هنفصؿ ككاضح هف خالؿ تأسيس 
، كقد عهمت عمى جهع االهكاؿ كتحديد االنشطة كالسياسات 7923جهعية العهاؿ العربية عاـ 

ات الفمسطينية ، كىك ها يؤكد ها كرد ذكره في نشرة هركز الهعمكه7926كاالىداؼ كقد تـ ىذا عاـ 
بتحديد شخصية ىذه  1925، كتبمكر عاـ 1920التنظيـ النقابي الفعمي بدأ في عاـ )كفا( هف اف  

الجهعية التي جهعت بيف االىداؼ العهالية كالسياسة الكطنية في ذلؾ الكقت كالحد هف ىجرة الييكد 
 .(7: 1992اش، الى فمسطيف، كهنع التهييز ضد العهاؿ العرب لصالح العهاؿ الييكد )الفت
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هع ظيكر االزهة االقتصادية الى حيز الكجكد في اكاخر الثالثينيات كاكائؿ االربعينيات هف القرف 
الهاضي، بدأت الدكؿ تتأثر بيا بشكؿ كبير، كهف بينيا فمسطيف التي لـ تكتًؼ بذلؾ، بؿ جاءت الثكرة 

الدخؿ كهحدكديتو، كلكف هع نشكب  لتثقؿ كاىميا اكثر كأكثر، هها ادل الى ارتفاع االسعار، كتدني
الحرب العالهية الثانية اتجو العديد هف الييكد الىا لعهؿ في الجيش البريطاني هها فتح الهجاؿ لمعرب 
لمعهؿ في هجاالت اخرل جديدة كالبناء كغيرىا اضافة الى الجيش، هها دفع الجهعية العهالية الى 

  .(11 – 9: 1992هاؿ بشكؿ افضؿ )الفتاش، الهطالبة بتحديد ساعات العهؿ كضهاف حقكؽ الع
 

  :8491وحتي عام  8441العمل النقابي من العام 

 
، كانت الحركة النقابية الفمسطينية تشيد تطكران كبيران هتأثرةن 1948قبؿ حمكؿ نكبة فمسطيف عاـ 

النقابي، ككذلؾ بالهتغيرات الدكلية التي سبقت الحرب العالهية الثانية، حيث اتسع نطاؽ حرية التنظيـ 
ساىـ في  االستعداد لمحرب العالهية الثانية كها رافقو هف بناء هعسكرات كاستعدادات في فمسطيف؛ ها

تشكؿ اتحاد نقابات كجهعيات العهاؿ العربية كتنظيـ  1942كفي سنة ، فتشغيؿ اآلالؼ هف العهاؿ
قت هجهكعة أخرل عف جهعية انش 1945كفي العاـ  نقابي هكاز لجهعية العهاؿ العربية الفمسطينية

أدت ىذه التطكرات إلى سف قانكف نقابات ، حيث سطينية كتكحدت هع اتحاد النقاباتالعهاؿ العربية الفم
شكمت طعنة عهيقة لمتنظيـ النقابي الفمسطيني؛  1948، إال أف نكبة فمسطيف عاـ 1947العهاؿ لسنة 

كدهرت البنية التحتية االجتهاعية  ي،بعد أف تشتت اآلالؼ هف العهاؿ، كتشتت الشعب الفمسطين
 .(2009)كفا، كاالقتصادية كالهؤسساتية، كفاتت فرصة االستفادة هف القانكف الجديد 

 
كتهخض عف النكبة نقؿ هقر جهعية العهاؿ العربية الفمسطينية هف حيفا إلى نابمس. كلـ يهض زهف 

كتحكؿ اسهو إلى اتحاد عهاؿ طكيؿ عمى هؤتهر العهاؿ العرب حتى أقدـ عمى خطكة األسرلة، 
تكقيؼ أعهالو، كدعا  1953إسرائيؿ، كقرر هؤتهر العهاؿ العربي في هؤتهره السنكم الهنعقد في العاـ 

العهاؿ العرب إلى دخكؿ النقابات الهينية كالهؤسسات االجتهاعية كالصحية كاليستدركتية، األهر الذم 
فرُّؽ القادة النقابيكف عمى هختمؼ التجهعات عٌرض التنظيـ النقابي الفمسطيني إلى نكبة بعد ت

الفمسطينية، كبذليـ هحاكالت عديدة غير ناجحة إلقاهة تنظيهات نقابية لمعهاؿ الفمسطينييف، إال أف ىذه 
 .(2009)كفا،  الستينات النجاح كاستهر الحاؿ حتى هنتصؼالهحاكالت لـ يكتب ليا 

 
راجعت الصناعة ة كسيئة الى حد كبير بحيث ت)عاـ النكبة( هزري 1948لقد كانت االكضاع عاـ 

، الى درجة قريبة هف الصفر، حيث خضعت الضفة الغربية لمحكـ كاالدارة االردنية، كالتي كالتجارة
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كليس (، 12: 1992أضاعت الكثير هف الحقكؽ الهدنية كاالجتهاعية لمشعب الفمسطيني )الفتاش، 
النقابي اجكاء اخرل فالعهاؿ كالعاهالت في االراضي  دخؿ العهؿ 1948خفيان عمى احد انو كبعد العاـ 

خاضكا نضاالن طكيالن ضد هظاىر القهع كالعنصرية في الجميؿ كالهثمث  1948التي احتمت عاـ 
كالنقب كالناصرة كغيرىا، اها في االراضي التي بقيت تحت السيطرة العربية كها الضفة الغربية كقطاع 

تياف بيا الى جانب العهؿ السياسي حيث لكحؽ الكثير هنيـ غزة فقد خاض العهاؿ نضاالت ال يس
كاكدعكا في الهعتقالت كاشير تمؾ الهعتقالت كاف هعتقؿ الجفر الصحراكم ككاف لمتنظيـ النقابي بعدان 
جكىريان في التأثير عمى الكاقع السياسي كاالجتهاعي في البالد، لكف هف الكاضح اف تهثيؿ الهرأة في 

كاف غائبان تهاهان في العقد الرابع حتى الخاهس هف القرف العشريف كذلؾ العتبارات  النقابات العهالية
اجتهاعية كاقتصادية كاف يهر بيا الهجتهع الفمسطيني عمى اف ىذا االهر بدأ في التغير تدريجيان هنذ 
هنتصؼ القرف الهاضي خاصة بعد ترسخ جهعيات العهؿ النسكم ذات الطابع الخيرم كالتي كانت 

كرة في فئات نسكية هحدكدة سكاء تمؾ الهتنكرات بفكر يسارم في نقابات كاطر نسكية، اك بعض هحص
.(2010)عمياف،  "الهترفيات" اجتهاعيان في جهعيات نسكية

 
، كبعد صدكر قانكف العهؿ الذم اجاز تشكيؿ النقابات لكؿ سبعة عهاؿ، بدات 1953كلكف في العاـ 

ديال عف التنظيـ السرم، كقد كانت نقابة عهاؿ البناء، كالتي اتخذت هف هرحمة التنظيـ النقابي العمني ب
: 1992ات الهتتالية )الفتاش، عهاف هركزا ليا اكلى ىذه النقابات، كتبعتيا هجهكعة اخرل هف النقاب

13). 
  

لـ ىنالؾ شيء كاضح في هناطؽ الضفة الغربية، إال ها ىي  1965كحتى العاـ  1953كها بعد العاـ 
نقابة عهال فمسطيف في راـ اهلل كالبيرة، كلكف  1965قميمة هف قبؿ العهاؿ، حيث تأسست عاـ  بكادر

 .(19–18: 1992)الفتاش،  لى سابؽ عيدهـ ا1957ىذا التقدـ لـ يستهر بؿ انحسر كتراجع في العاـ 
 

يس نقابات نقابة تضـ أربعة آالؼ عاهؿ، كترافؽ ىذا التزايد هع تأس 40كفي الضفة الغربية تـ تسجيؿ 
لعاـ  21، ثـ قانكف العهؿ رقـ 1955لعاـ  17عهالية بالتشريع العهالي، كصدر قانكف التعكيض رقـ 

، كالذم ارتفع بهكجبو الحد األدنى لعدد العهاؿ الذيف يحؽ 1965لعاـ  3، كالقانكف الهعدؿ رقـ 1960
 .(2007)كفا،  ليـ الهطالبة بتسجيؿ نقابة، هف سبعة إلى عشريف عاهالن 

 
كسبب  65حتى عاـ  48لـ تتشكؿ نقابات عهالية بعد نكبة اؿ أها في قطاع غزة، في نفس الفترة، 

الغياب لمحركة النقابية في القطاع ال يعكد إلى عدـ كجكد طبقة عهالية إنها لقصكر القكل السياسية 
فقط ، أسست ست نقابات عهالية  67- 65التي تعهؿ كتعكس هصالح الطبقة العاهمة ، كهنذ عاـ 
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جراءتيا اإلحتاللية التعسفية تـ إغالؽ هقر  67كلكف ها بعد عاـ  كاحتالؿ إسرائيؿ لمقطاع كههارستيا كام
، كخالؿ تمؾ الفترة تـ هنع إنشاء نقابات جديدة كاالنتساب لنقابات قائهة كهالحقة 79االتحاد عاـ 

سرائيمية فقد االتحاد كالنقابات القدرة النقابييف كالتدخؿ في نشاطاتيـ كبالتالي ككنتيجة لتمؾ اإلجراءات اال
 .(2007)عبيدات،  عمى لعب دكر نضالي في الهجاالت االقتصادية أك الكطنية

 

  ;3::2وحتى  2:78تاريخ العمل النقابي من العام  4.6.3
 

دخؿ العهؿ النقابي هجاال جديدا خاصة في ظؿ نشاط الحزب الشيكعي الفمسطيني  1967بعد العاـ 
و السبؽ في ىذا الهجاؿ، كاهتزج هف جديد الطبقي كالكطني في هعادلة النضاؿ ضد الذم كاف ل

االحتالؿ .. كها برز دكر فصائؿ ـ.ت.ؼ عمى اختالفيا الحقا، كجاء التنافس الحزبي ليحدث 
انقساهات داخؿ الحركة النقابية فتأسست نقابات هكازية لغايات حزبية كسياسية ، أٌضرت بالهجهؿ 

 .(2010ة العاهمة كها زالت الهحاكالت جارية إلعادة تكحيد الحركة العهالية )عمياف، بنضاالت الطبق
  

كاف االحتالؿ هصران عمى أف يككف قكة عسكرية تفرض باالكراه نفسيا، كبالتالي بادر النقابيكف في 
كجكد هدينة نابمس باعتبارىـ يهثمكف قاعدة أكسع كىناؾ عدد أكبر هف النقابات العهالية عكضان عف 

فرع التحاد عاـ، بادركا الى التالقي كتشكيؿ اتحاد عاـ حصؿ عمى إعادة تجديد باسـ اتحاد نقابات 
عضكان، كانضهت نقابتا طكلكـر  14، ككاف عدد الهجمس في ذلؾ الكقت 1969نابمس كذلؾ عاـ 

بابعاد اكؿ  كجنيف لالتحاد، كنقابتا الهؤسسات العاهة في راـ اهلل كبيت لحـ، كقاهت قكات االحتالؿ
اهيف عاـ هنتخب كىك النقابي )زكريا حهداف( بعد انتخابو بثالثة شيكر كبدأ هسمسؿ جديد لهالحقة 
العهؿ النقابي كهع بداية اعالف االتحاد كتشكيمو الجديد لفت االنتباه الى دكره كآفاؽ عهمو فازدادت 

كتعزيزه، كبدأت حرب هف نكع  السمطات هف هحاكالت كبح دكره كاىتهت الحركات الكطنية اسناد دكره
 .(1997آخر ىي صراع اإلرادات )حزبكف، 

  
بيدؼ  انتخابات لمهجالس البمدية تحت شعار "ال لالدارة الهدنية. نعـ لػ ـ ت ؼ"أكؿ  1976شيد العاـ 

بدأ تككيف نقابات عهالية كنقابة الهؤسسات  1978، كفي العاـ التخمي عف االدارة الهدنية االسرائيمية
بك ديس، كقد استهرت الحركة النقابية عمى ها ىي عميو هف انشاء النقابات، كاالنشقاقات، في ا

جديدة هف الفكر الشيكعي  ، حيث ظيرت هفاىيـ1989كااللغاء، كالتأسيس، حتى كصمت العاـ 
هثؿ البرستركيكا كالجالسنكسنت هها احدث انقالبا فكريا في تفكير جهيع الحركات اليسارية  كالغربي

هاركسية، حيث سعكا الى تحقيؽ الكحدة النقابية كالتخمص هف الخالفات فيها بينيهف كهع هنظهة كال



 31 

لفصائؿ الكطنية بتكقيع الهيثاؽ ا التحرير، كعهمكا عمى تكحيد النقابات بيف الجهيع، فنادت هعظـ
جديدة  ، إذ تـ اعالف ىيئة تنفيذية1990شباط  10الخاص بكحدة الحركة النقابية، كقد تـ ذلؾ في 

ئة التنفيذية عمى اسس لالتحاد تقكـ عمى اجراء انتخابات في النقابات كيتـ تشكيؿ هجمس االتحاد كاليي
 .(69 – 68: 1992)الفتاش،  ديهقراطية

 
كقد نجحت بعض النقابات في ىذه الفترة في تحقيؽ العديد هف اإلنجازات البسيطة التي يهكف أف 

تعاني هنيا تحت االحتالؿ، كهف بينيا هثال نجاح "شركة  تحسب ليا في ظؿ الظركؼ الصعبة التي
% عمى ركاتبيـ االساسية بعد سمسمة هف الهفاكضات 20في فرض زيادة  1978سجائر القدس" عاـ 

شيكؿ  400هع رب العهؿ، ككذلؾ نجاح شركة الغاز في راـ اهلل في تحقيؽ زيادة في الراتب قدرىا 
عف العهؿ، كاألهر نفسو لعاهالت هصنع األلبسة الجاىزة في شيريان عمى راتب كؿ هنيـ بعد اضراب 

 .(1979راـ اهلل )جفاؿ، 
  

تهيزت ىذه الهرحمة بالعهؿ كاإلعداد لتثبيت االتحاد كبناء ىياكمو كهؤسساتو، كتـ كضع أكؿ نظاـ 
داخمي لالتحاد كتشكمت ىيئات هف الهجمس لمكشؼ عف سجالت النقابات كتحديد نسب التهثيؿ، كفي 

الفترة انتسب الى االتحاد نقابة النجارة العاهة كالخياطة في الخميؿ، ثـ نقابة الغزؿ كالنسيج كنقابة  تمؾ
األحذية في الخميؿ، ثـ نقابتي الفنادؽ كالهطاعـ في القدس، كنقابة الخدهات الصحية في راـ اهلل، 

رانية كشركة كيرباء القدس كنقابة عهاؿ الهقاصد الخيرية االسالهية في القدس كالبناء كاألعهاؿ العه
 .(9: 1997كنقابة الهطابع )حزبكف، 

 
أخذ الصراع بيف ههثمي الكتؿ العهالية كالقيادة اإلصالحية طابعا  1986 العاـ حتىك  1983كهنذ عاـ 

تنظيهيا ذا أبعاد طبقية كنقابية في هحاكلة إلخراج الحركة النقابية كدفعا لمتصدم إلجراءات االحتالؿ 
الؿ ىذه السنكات أثهرت النضاالت لمكتؿ النقابية عمى تقديـ هجهكعة هف األىداؼ قدهت كقكانينو كخ

تمخصت بهطالبة السمطات بالتكقؼ عف ههارسة  1986هف هنظهة العهؿ الدكلية في عاـ  لكفد
إجراءاتيا الهتهثمة بهنع إنشاء نقابات جديدة كاالنتساب كضركرة االعتراؼ بشرعية تهثيؿ اتحاد العهاؿ 

بهثابة بداية إلحياء الحركة النقابية في قطاع غزة  1985فمسطينييف العاهميف في إسرائيؿ فكاف عاـ لم
في اتحاد العهاؿ ككاف فكز الكتؿ العهالية  1986-5-10حيث جرت أكؿ انتخابات ديهقراطية في 

ركة النقابية التقدهية في االنتخابات بهثابة تهرد عمى أكاهر السمطات اإلسرائيمية كبداية نيضة الح
 .(2007)عبيدات،  كالعهؿ النقابي

في القطاع قد أجرت انتخابات ديهقراطية  6ػفكاف بهثابة بداية فعمية ككف النقابات ال 1987أها عاـ 
لحاؽ اليزيهة بالقيادة اإلصالحية هها زاد هف قهع سمطات  تهخضت عف فكز الكتؿ النقابية الكطنية كام
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 1987كهنذ عاـ ، دكرا سياسيا كطنيا عمى هستكل غزةلة دكف أف تمعب االحتالؿ عمى النقابات كالحيمك 
حيث تـ تغميب النضاالت السياسية الكفاحية  87ػىذه الفترة ترافقت هع اندالع انتفاضة ال 1990كحتى 

تـ إعادة إحياء النشاط  1990عمى النقابية كبالتالي تـ تيهيش دكر العهؿ النقابي كلكف في عاـ 
 .(2007)عبيدات،  ر" اتفاؽ كتمكم فكقي " ىك شبيو باالتفاؽ في الضفة الغربيةالنقابي في إطا

 

 ;االتحادات والنقابات العمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة 7.3
 

 تقسن النقابات العهالية في الضفة ًالقطاع إلى ثالثة أنًاع حسب تشكيميا:

 
هثؿ الخدهات العاهة كصناعة  الهيف الرئيسيةنقابات ؿ ًتشهالعاهة لية االنقابات العه (1

 الهكاد الغذائية كالغزؿ كالنسيج كالهكاصالت.

النقابات الهينية كىذا التعريؼ في فمسطيف كيشهؿ النقابات التي يحهؿ أصحابيا هؤىالت  (2
 أكاديهية هثؿ نقابات االطباء كالهحاهييف كالهيندسيف كالصيادلة.

 .(2007كتاب كالهسرحييف )البطهة، الركابط: تضـ فئات هثؿ الفنانيف التشكيمييف كال (3



 ;التشريعات والقوانين النقابية 8.3
 

يكفؿ القانكف األساسي الفمسطيني حؽ تشكيؿ النقابات كحرية العهؿ النقابي، كترؾ هسألة تنظيـ ىذه 
( هف ىذا القانكف؛ 26( )25العهمية لقانكف يتـ سنو بيذا الخصكص، ككرد ذلؾ هف خالؿ الهادتيف )

ا إلى أف: " لمفمسطينييف....الحقكؽ اآلتية : تشكيؿ النقابات كفؽ القانكف، ككذلؾ " التنظيـ حيث أشارت
)البطهة،  النقابي حؽ ينظـ القانكف أحكاهو.... الحؽ في اإلضراب  يهارس في حدكد القانكف"

2007). 
 

 2000ابي؛ ففي العاـ كحاليان، ىناؾ فراغ قانكني في الضفة الغربية فيها يتعمؽ بقانكف تنظيـ العهؿ النق
، كالذم كاف هعهكالن بو لتنظيـ 1965( قانكف العهؿ األردني لسنة 7ألغى قانكف العهؿ الفمسطيني رقـ )

العهؿ النقابي في الضفة الغربية . كيعالج قانكف العهؿ الفمسطيني في هادتو الخاهسة بعض الهكاضيع 
ضة الجهاعية كغمؽ هنشأة العهؿ هف قبؿ الهتعمقة بشؤكف العهؿ النقابي هثؿ : اإلضراب كالهفاك 
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صاحبيا كتسكية النزاعات العهالية، كلكف قانكف العهؿ ترؾ تنظيـ العهؿ النقابي لقانكف خاص بو، أال 
 .(2007)البطهة،  كىك قانكف تنظيـ النقابات

 
كيضهف قانكف العهؿ الحالي حؽ العهاؿ الذيف يعهمكف في هينة أك صناعة أك حرفية كاحدة أك 

شابية في تككيف نقابة تدافع عف هصالحيـ. كيشترط في تشكيؿ النقابة أال يقؿ عدد االعضاء هت
في حالة نقابة الهنشأة، كها يشترط القانكف تسجيؿ النقابة لدل كزارة  25عاهالن ك 50الهؤسسيف عف 

 .(2007)البطهة،  لنقابات العهاليةالعهؿ، كىي الجية الحككهية الهخكلة بتسجيؿ ا
 

لنسبة لقانكف تنظيـ النقابات، فقد تبنى الهجمس التشريعي نسخة عنو لكنو ها زاؿ هشركع قانكف أها با
في هراحمو األكلى أهاـ الهجمس التشريعي. كفي ظؿ غياب ىذا القانكف، فإف كزارة العهؿ تحتكـ في 

السابؽ، كهعايير تنظيهيا لمعهؿ النقابي لبعض األنظهة كالمكائح القديهة الهستقاة هف القانكف األردني 
 .(2007)البطهة،  80، كاالتفاقية العربية رقـ 87ك 98دكلية كعربية هنيا : اتفاقية العهؿ الدكلية رقـ 

أها في قطاع غزة، فيكجد ىناؾ قانكف لتنظيـ العهؿ النقابي، كىك قانكف نقابات العهاؿ الهصرم رقـ 
اردة إليو هف خالؿ األحكاـ الكاردة في كتعديالتو. كقد خضع لبعض التعديالت الك  1954( لسنة 331)

قانكف العهؿ الفمسطيني، كعمى الرغـ هف ىذه التعديالت، هازاؿ ىذا القانكف القديـ يعاني هف هشاكؿ 
كثيرة، هف حيث اقتصاره عمى تنظيـ شؤكف العهاؿ دكف هكظفي كهستخدهي الحككهة كالهجالس البمدية 

التعددية  -أيضان  -ات العسكرية الدائهيف. كيهنع ىذا القانكفكالقركية كالداخميف في الييئة كعهاؿ القك 
النقابية، فال يجيز تككيف أكثر هف نقابة هينية كاحدة في البمد الكاحد لعهاؿ الهينة أك الحرفة أك 

)البطهة، لهعايير الدكلية الصناعة الكاحدة، كىذه جهيعيا تتنافى هع الحريات النقابية التي كفمتيا ا
2007). 
عظـ النقابات أف كجكد قكانيف كتشريعات بنكاقص كثغرات أفضؿ هف غيابيا، كلكف ىناؾ بعض ترل ه

النكاقص الحادة هثؿ تجاىؿ هعايير العهؿ الدكلية كالعربية في هسكدة قانكف تنظيـ النقابات، كالذم ها 
ىذا القانكف زاؿ يينظر فيو هف الهجمس التشريعي؛ فقد تقدـ اإلتحاد بهذكرة لالعتراض عمى بعض بنكد 

إلى السمطة الفمسطينية عدة هرات. كيتمخص اعتراض اإلتحاد عمى الهسكدة في تجاىؿ القانكف لهعايير 
، كىي االتفاقيات التي أكدت عمى 87،98،151هنظهة العهؿ الدكلية كاتفاقياتيا، كخاصة االتفاقيات 

( لسنة 7قانكف العهؿ رقـ ) هبدأ الحريات العاهة النقابية. كاعترض االتحاد عمى عدـ اإلشارة في
، بإيجاد الهحاكـ العهالية أك هحاكـ عهؿ هتخصصة، فيذا يعرقؿ تحصيؿ الحقكؽ العهالية  2000

بكاسطة القانكف، أك يؤخر الحصكؿ عمييا كفؽ آليات عهؿ الجياز القضائي العادم الذم يشكك هف 
 .(2007)البطهة،  1قمة الفاعمية كتراكـ الهمفات.

                                                 
6002تموز  8مقابلة مع األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين، السيد شاهر سعد، في مقر االتحاد بنابلس بتاريخ  
1
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 فمسطينية عبر التاريخ الحديث;المرأة ال 9.3
 

أصبح هكضكع الهرأة هنبرنا هيها في هجاؿ األبحاث كالهؤتهرات كالهحافؿ الدكلية، فالهرأة نصؼ 
الهجتهع كلدييا طاقات ىائمة هثؿ الرجؿ، فحرهاف الهجتهع هف طاقات الهرأة تبديد لفرص التنهية 

ها يعيؽ ىذه الهشاركة هف تهييز ضد الهرأة في الشاهمة لذا فعمى الحريصيف عمى ىذه التنهية إزالة كؿ 
هختمؼ الهياديف. كبالرغـ هف كاقع التهييز ضد الهرأة في الهجتهع الفمسطيني كالعربي أال أف هسيرة 
تطكر الهرأة كهشاركتيا في الحياة تكاصمت عمى كافة الهستكيات، هقارنة هع ها كانت عمية الهرأة قبؿ 

اهش الحياة السياسية كاالجتهاعية كاالقتصادية كلـ يكف ليا الدكر قرف هف الزهاف حيث كانت عمى ى
الذم يطمؽ حريتيا في التقدـ بؿ عمى العكس كانت ىناؾ قيكدان اجتهاعية كثقافية كالعادات كالتقاليد 
كالتي تحد هف حركتيا، فمـ يتعدل دكرىا اإلنجاب كخدهة الزكج كاف هف يحدد ليا هستقبميا ىك األب أك 

األخ دكف إف تتخذ قرارنا يحدد هصيرىا "كا اختيار التخصص الدراسي أك الزكاج هثالن بهف  الزكج أك
)عبد  ترغب ك بها ىذا التفكير نابعان هف السمطة األبكية كالتي تجبر الفتاة عمى تنفيذ األكاهر دكف نقاش

 .(2331العاطي 
 

االستعهار البريطاني كالحركة  الهعركؼ لكؿ هتابع أك باحث في تاريخ الشعب الفمسطيني كثكرتو ضد
الصييكنية، أف الهقاكهة الفعمية،استندت في سياؽ تطكرىا هف الفكرة إلى التنظيـ إلى الحركة الثكرية 
عمى الجهاىير الشعبية ، كفي خضـ ىذا الصراع الكطني قاهت الهرأة الفمسطينية بالهشاركة هع 

و هف هصاغ لتأهيف البندقية، كقاهت بدكرىا في تأهيف الرجؿ، زكجان كاف أك أبان أك أخان، فباعت ها تهتمك
الهعدات كالسالح كالغذاء كالهعمكهات، "كبعضيف خضف هقاكهة عنيفة بجانب رجاليف في ذلؾ الكقت 
كهنيف هف لبست الزم العسكرم، كتدربت عمى الهقاكهة الهسمحة، هثؿ فاطهة غزاؿ، التي استشيدت 

النار عمى كابتف بريطاني في هركز جنيف كأردتو قتيالن، كهناضمة أخرل أطمقت في هعركة عزكف، 
كريفيات حكـ عمييف بفترات سجف عالية تراكحت بيف سبع لعشر سنكات ، إلى جانب "أخكات القساـ" 
في حيفا القديهة المكاتي خضف غهار هقاكهة شرسة بجانب رجاليف" ، كفي الجانب اآلخر هف الصكرة 

أسيس هنظهات نسكيو كانت هقتصرة باألساس عمى تمؾ الشريحة هف نجد أف "نساء النخبة نجحف في ت
النساء، هف العائالت "العميا"، الهدنية كالهتعمهة، كها أف األنشطة التي قاهت بيا نساء النخبة في ذلؾ 

)عبد  الكقت كانت هستهدة بدرجة كبيرة هف رؤيتيف لكاقعيف الطبقي، كهحدكدة بحدكد ىذا الكعي
 .(2331 ،العاطي
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 ; 2:76وحتى  2:59المرأة منذ عام  -3-9-2
 
، التي فرضت أكضاعان طارئة غير عادية حيث ترافؽ كجكد 7973كبحمكؿ النكبة األكلى عاـ  

"هجتهع الالجئيف" في الضفة كقطاع غزة، كالشتات عهكهان، هع انييار كاهؿ لقاعدتيـ االقتصادية أك 
تيـ قبؿ النكبة، فقد فرضت الظركؼ "الجديدة"، عمى اإلنتاجية التي كانت تقكـ عمييا عالقاتيـ كحيا

الالجئيف هف كالنساء بصكرة خاصة هنيـ ، ههارسة سمككيات لـ تستكعبيا الهفاىيـ كالقيـ كالعادات 
التقميدية في القرل كالهناطؽ الفقيرة هف الهدف، هثؿ اضطرار الهرأة لمعهؿ، كاالستقالؿ النسبي لألبناء، 

هاف كالهعاناة، حيث أسيـ كؿ ذلؾ في خمؽ حالة هف االغتراب، لدل الرجؿ كالبطالة كالفقر كالحر 
كالهرأة، فالكضع البائس في الهخيهات كلد انسحاقان ثقيالن هاديان كهعنكيان، هثؿ كقكؼ الهرأة في طكابير 
الستالـ اإلعانة، كىك أهر كريو لـ يعيده الشعب الفمسطيني هف قبؿ، كتفشي األهراض كالشعكر 

ة، الذم ترافؽ هع كؿ أشكاؿ كهشاعر الحقد الكطني ضد العدك الصييكني ، في إطار حالة بالدكني
االغتراب الجهاعي الذم عهؽ في صفكفيـ التهسؾ بيكيتيـ الكطنية كحقيـ في العكدة، فالخالص 
 بالنسبة ليـ لـ يكف يعطي األكلكية لتحسيف األكضاع الحياتية، بؿ التخمص هف عمة المجكء في الهخيـ

 .(2331 ،عبد العاطي)
 

كليس هف الهبالغة في شيء القكؿ بأف الهرأة الفمسطينية في هرحمة ها بعد النكبة كاف ليا دكر ىاـ، 
كبصكرة عفكية، في تأجيج الهشاعر الكطنية كالحفاظ عمى اليكية كحؽ العكدة، إلى جانب تأجيج 

اسيا اليكهي الهباشر هع كؿ هظاىر الهشاعر الطبقية كاالجتهاعية، نظران لشدة كعهؽ هعاناتيا، كته
الحرهاف كالهرض كالهعاناة اليكهية التي فرضت عمييا تدبير ها ال يهكف تدبيره ألطفاليا كأقاربيا في 
سياؽ الهعاناة األكسع عمى هساحة الهخيـ التي تمؼ الجهيع هف أبنائو كبناتو في إطار هف الرىبة 

كالحذر كاالستنفار الدائـ، شكمت كميا هدخالن كاسعان الندفاع كالقسكة كالخكؼ هف الغد، كالترقب كالريبة، 
أبناء الهخيـ كهشاركتيـ النكعية كالكهية اليائمة في صفكؼ الحركة الكطنية الفمسطينية هنذ ها بعد 

إلى يكهنا ىذا، كلكف رغـ عهؽ تأثير ذلؾ الدكر العفكم لمهرأة الفمسطينية، في  7973النكبة األكلى 
القطاع كالشتات، كبالرغـ هها تعرضت لو هف صنكؼ االضطياد، لـ يكف ىناؾ أم هخيهات الضفة ك 

حينها تأسس "االتحاد النسائي  79.7دكر همهكس لمحركات أك الهنظهات النسائية حتى عاـ 
الفمسطيني" الذم كاف هف أىـ أىدافو "رفع هستكل الهرأة اقتصاديان كاجتهاعيان كصحيان كرعاية الهرأة 

 .(2331 ،)عبد العاطي ية األهكهة كالطفكلة"العاهمة كرعا
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، لـ تتبمكر حركة نسائية ذات طابع كطني 79.1-7973كنستطيع القكؿ أنو طكاؿ الهرحمة هف 
اجتهاعي، عمى الصعيد الجهاىيرم في أكساط النساء الفمسطينيات، كظؿ نشاط االتحادات كالهنظهات 

حدكدة هف النساء عبر المقاءات كاالجتهاعات النخبكية كالجهعيات الخيرية النسكية، قاصران عمى أعداد ه
أك في إطار األحزاب السياسية الكطنية كالقكهية كاليسارية آنذاؾ اهتدادان في األكساط االجتهاعية 

، 79.1لمنساء، خاصة في الهناطؽ الفقيرة هف الهدف، كالقرل كالهخيهات، حتى ىزيهة حزيراف 
طار رئيس تغمب عمى كؿ النشاطات كصعكد نشاط كفاعمية حركة الهقاكه ة الفمسطينية كعنكاف كام

الهدنية كاالجتهاعية األخرل، هها أدل إلى تراجع نشاط الجهعيات كاالتحادات النسائية عمى قمتو 
كضعفو، لحساب فصائؿ الهقاكهة الفمسطينية، التي استكعبت هعظـ العناصر النسكية العاهمة في 

)عبد  ؿ السياسي عبر عالقتيف التنظيهية هع ىذا الفصيؿ أك ذاؾالنشاط العاـ كاندهاجيف في العه
 .(2331 ،العاطي

 
 ;2:98وحتى  2:76المرأة منذ عام  -3-9-3

 
بعد إنشاء هنظهة التحرير الفمسطينية، كأىدافو  79.6تأسس "االتحاد العاـ لمهرأة الفمسطينية" عاـ  

بهستكل الهرأة االجتهاعي كاالقتصادم كالصحي  "تعبئة الهرأة الفمسطينية في جهيع الهجاالت كالنيكض
كالثقافي كالقانكني... إلخ" . إلى جانب بعض الجهعيات الخيرية في الضفة كالقطاع، ففي ىذه الهرحمة 
شاركت الهرأة الفمسطينية بصكرة كاضحة رغـ نسبيتيا في هسيرة النضاؿ الفمسطيني، بكؿ أشكالو، في 

طني االجتهاعي، كفي العهؿ السرم الهنظـ في الضفة كالقطاع الكفاح الهسمح، كعمى الصعيد الك 
كقاهت بتنفيذ الكثير هف الهيهات التي لـ تتكقؼ عند الجانب النضالي أك التنظيهي السرم أك 
االعتصاهات كالهظاىرات كالهياـ الكطنية األخرل بؿ اهتدت في تطكيرىا نحك اإلسياـ في تشكيؿ 

هعيات النسكية ذات الطابع الجهاىيرم الكطني العاـ إلى جانب العديد هف األطر كالهنظهات كالج
بعض الهنظهات النسكية التي اتخذت في تشكيميا لكنان سياسيان أك حزبيان يعبر عف االنتهاء ليذا 
الفصيؿ أك ذاؾ، كلكف العضكية في ىذه الهنظهات النسكية )السياسية كالخيرية االجتهاعية( اقتصرت 

النساء، فرغـ نشاطاتيا الكطنية الهمهكسة، إال أنيا لـ تأخذ بعدان جهاىيريان، كلـ عمى أعداد هحدكدة هف 
تتحكؿ إلى حركات ذات طابع اجتهاعي أفقي عمى صعيد الهجتهع الفمسطيني أك القطاع النسائي في 
الضفة كالقطاع ، كها اقتصر دكرىا عبر حشد النساء في الفعاليات كالهناسبات الكطنية ليذا الفصيؿ 

ك ذاؾ. كالهفارقة، أف االحتالؿ، ساىـ في إفساح الهجاؿ لمهرأة الفمسطينية في الضفة الغربية في زيادة أ
بتعديؿ  .72/7/791يا السياسي كاالجتهاعي، بعد قرار الحاكـ العسكرم اإلسرائيمي في كاتساع نشاط

سنة فها  27، حيث أعطى ىذا القرار الحؽ لكؿ عربي يبمغ 7966قانكف االنتخابات األردني لسنة 
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فكؽ، كهف ضهنيـ النساء بالتصكيت في االنتخابات البمدية، كقد كاف ىدؼ االحتالؿ هف إصدار ىذا 
ار، العهؿ عمى إيجاد قيادة لمشعب الفمسطيني لفرض صيغة "الحكـ الذاتي" بديالن لمقيادة الكطنية في القر 

ـ.ت.ؼ، كال شؾ أف هشاركة الهرأة في ىذه االنتخابات ساىهت هع هشاركة الرجؿ في إفشاؿ الهخطط 
ف ليذه العهمية الصييكني، حيث أدت االنتخابات إلى نجاح هعظـ قكائـ القكل الكطنية الهرشحة ، ككا

دكرىا في تزايد دكر الهرأة الفمسطينية كهشاركتيا في العهمية السياسية، التي أدت إلى اعتقاؿ الهئات 
هنيف كتعرضيف ألحكاـ قاسية كطكيمة،كفي أجكاء الهد الكطني التي خمفتيا انتخابات البمديات عاـ 

 .(2331 ،)عبد العاطي .791
 

العهؿ الطكعي الكاسع في صفكؼ الهرأة، تـ اإلعالف عف تشكيؿ  كهع تزايد النشاط السياسي بتأثير
، التي ضهت في صفكفيا الهئات هف 7913"لجنة العهؿ النسائي" في الضفة الغربية في آذار 

الككادر النسائية النشيطة هف كافة الفصائؿ كاالنتهاءات السياسية كلكف بصكرة نخبكية أيضان لـ تستطع 
ية العاهة كحركة اجتهاعية، كبعد أقؿ هف عاهيف، سرعاف ها أدت الخالفات التعبير عف الحالة الكطن

كالهكاقؼ الفئكية إلى تفكؾ ىذه المجنة، كانتيى األهر بتشكيؿ أطر نسكية جديدة هثؿ "لجنة الهرأة 
ك"لجنة الهرأة لمعهؿ االجتهاعي" حزيراف  7937، ك"لجنة الهرأة الفمسطينية" هارس 7933العاهمة" 
زت براهجيا بالجهع بيف القضايا الكطنية السياسية كالقضايا االجتهاعية التي تخص الهرأة ، تهي7932

بالذات هثؿ تحرر الهرأة كهساكاتيا بالرجؿ هف حيث األجكر كالعهؿ كغير ذلؾ هف الهسائؿ كالنشاطات 
صدار الكتيبات  رات في ػػػكالنشاالجتهاعية كالعناية بأسر الهعتقميف كالزيارات التضاهنية لمهعتقالت، كام

 .(2331 ، )عبد العاطي رلػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػػػػهناسبة يـك الهرأة كالهناسبات الكطني
 

عمى أم حاؿ، كرغـ تقديرنا لكؿ ىذه النشاطات النسكية، كتعدد هنظهاتيا، إال أف ىذه الهنظهات 
عضك"،  633 ػ 733كالجهعيات التي ضهت في صفكفيا في أحسف األحكاؿ إعداد "تتراكح بيف 

كبالرغـ هف إقرارنا بدكرىا ك بكجكد قيادات نسائية هف الككادر الهنظهة في الفصائؿ كاألحزاب الكطنية 
كانت ليف أسبقية الهبادرة كالقيادة كالدكر كفي ىذا السياؽ.إال إف االتحاد العاـ لمهرأة الفمسطينية لـ يكف 

لى اليكـ، كفي لو دكران ىاهان أك همهكسان بصكرة ههيزة في الضفة أ ك القطاع في تمؾ الهرحمة كها بعدىا كام
ىذا الصدد فإف الهبادرة إلى إجراء االنتخابات الديهقراطية في االتحاد العاـ لمهرأة ككافة االتحادات 
كالهنظهات كالهجالس الشعبية كالحككهية خطكة يجب أف تضغط جهيع القكل باتجاه تحقيقيا كضهانة 

 ،)عبد العاطي الهؤسسات كأدائيا ألدكرىا الكطنية كالسياسية كاالجتهاعية كحيدة لتفعيؿ كتطكير ىذه
2331). 
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 ;4::2ـ2:98المرأة واالنتفاضة  -3-9-4
 
، تطكر دكر الهرأة 7990، كاستهرارىا حتى عاـ 7931كهع تفجر االنتفاضة الشعبية في ديسهبر  

ة في كؿ هناطؽ الضفة كالقطاع، بها الفمسطينية في سياؽ تطكر كاتساع الهشاركة الجهاىيرية الشعبي
دفع إلى تشكيؿ "الهجمس النسكم األعمى لألطر النسكية في ـ.ت.ؼ" لقيادة العهؿ النسائي، كفي ىذه 
األثناء برز دكر الهنظهات األىمية، أك غير الحككهية، كلكف عبر تنسيقيا شبو الكاهؿ هع أحزاب 

كر بعض الهنظهات النسكية غير الحككهية التي كفصائؿ الحركة الكطنية آنذاؾ؛ حيث بدأت في الظي
تعددت نشاطاتيا كتهيزت بتطكيرىا عف السابؽ في هجاالت البحث كالتدريب كالتعبئة كنشر الكعي، 
رغـ اختالؼ كؿ هنيا في طريقة النشأة أك األىداؼ أك أساليب العهؿ كاالتصاؿ كالبرهجة أك الهنيجية، 

خريج العديد هف الككادر النسائية التي ظمت في هعظهيا كىي كميا عكاهؿ ساىهت إيجابيان في ت
 .(2331،)عبد العاطي هرتبطة في تمؾ الهرحمة بالتزاـ هعيف بأحزاب كفصائؿ الحركة الكطنية

 
بالهقابؿ كاف لنشاط الهرأة الفمسطينية الفقيرة في هخيهات كقرل الضفة كالقطاع، دكران بارزان كهمهكسان 

% هف شيداء 1حتالؿ عبر االنتفاضة، فقد "قدهت الهرأة الفمسطينية نسبة بصكرة يكهية في هقاكهة اال
هعتقمة فمسطينية في السجكف  633، كأكثر هف % هف جرحى االنتفاضة2ك 7991ػ7931األعكاـ 

اإلسرائيمية طكاؿ هرحمة االحتالؿ كاالنتفاضة ، كقد تهيز ىذا الدكر بطابعو العفكم غير الهنظـ في 
غير حككهية أك أطر نسكية أخرل، فقط كانت الدكافع الكطنية لكؿ الجهاىير جهعيات أك هنظهات 

الشعبية الصادقة لمقضية الكطنية هدخالن ككعاء عبر عف حالة التكحد الشعبي الداخمي كالتفافو حكؿ 
الشعار الهركزم التكحيدم الناظـ لكؿ الجهاىير عمى قاعدة كحدة األرض كالشعب كالهنظهة بكؿ 

 .(2331 ،)عبد العاطي جؿ تقرير الهصير كحؽ العكدة كالدكلةفصائميا هف أ
 

، بدأت تتأسس 7993كهع ىبكط كتائر النضاؿ الشعبي العفكم كالهنظـ، عمى أثر هؤتهر هدريد عاـ 
كألكؿ هرة في تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية العديد هف الهنظهات النسكية غير الحككهية كغيرىا 

ي حقكؿ أخرل، بعيدان عف األحزاب كالفصائؿ الكطنية كدكف الرجكع إلييا، هف الهنظهات العاهمة ف
خاصة هع تراجع كتفكؾ "الهجمس النسكم األعمى"، حيث انفردت الهنظهات النسائية غير الحككهية 
في ىذا الجانب، كتحكلت بعد ذلؾ إلى هجهكعات نخبكية ضيقة "ال تستيدؼ تنظيـ النساء أك حتى 

 يف، سكل نشر الكعي بيف صفكفيف حسب الهيزانية كالخطة الهقررة لمهشركعبناء صمة هستهرة هع
 .(2331 ،)عبد العاطي
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 ;4::2واقع المرأة في فمسطين بعد عام  -3-9-5


، أصبحت الهرحمة تشير إلي أنيا 7997بعد تكقيع اتفاقية أكسمك، كقياـ السمطة الفمسطينية عاـ  
ة جدؿ كبير حكؿ أييـ األكلي قضايا التحرر أـ قضايا هرحمة تحرر كطني كديهقراطي ها كرس بدكر 

اهرأة" ككف الهرأة الفمسطينية خالؿ الهراحؿ  -التنهية كالهطالب االجتهاعية لإلنساف الفمسطيني "رجؿ 
السابقة شاركت في هسيرة الكفاح الكطني، كأجمت بصكرة طكعية أك إكراىية، نضاليا هف أجؿ حقيا 

انعكس ىذا سمبان عمى الحركة النسكية التي كقعت في االرتباؾ ذاتو،  في الهساكاة هع الرجؿ، كقد
كالحيرة بيف برناهجيف، برناهج العهؿ الكطني، كالبرناهج االجتهاعي، فاستهر النقاش طكيالن، كربها، في 
أحياف كثيرة عقيهان أيضان، حكؿ أكلكيات العهؿ التي تطرحيا طبيعة التغيرات. كاف حسـ ىذا الجدؿ 

اقعي حيث ركزت الهنظهات النسكية عهميا عمي القضايا الهرأة االجتهاعية كالهطمبية، فقد تزايد بشكؿ ك 
انتشار الهنظهات غير الحككهية بصكرة غير اعتيادية ها بعد قدكـ السمطة الكطنية، بها يزيد عف ألفي 

دكف اعتبار جدم % هنظهات ترتبط شكميان أك عهميان بقضايا الهرأة 73هنظهة، هنيا ال يقؿ عف نسبة 
لمقضايا السياسية عهكهان كلمقضايا الطبقية االجتهاعية الهتعمقة بالهرأة بشكؿ خاص ، ككأف ىذه 
الهسألة، أك البعد الطبقي الذم تفاقـ خالؿ السبع سنكات الهاضية، لـ يعد لو أم هكاف عمى جدكؿ 

جندر" أك النكع كالقضايا أعهاؿ الهنظهات النسائية غير الحككهية، حيث يبدك أف الحديث عف "ال
الشكمية الهشابية لو األكلكية عمى القضايا الطبقية كاالجتهاعية التي يهثؿ تناكليا كالتعرض ليا 
كتغييرىا أساسان هكضكعيان لهكاجية كحؿ قضايا الهرأة األساسية: الفقر كالتخمؼ كاالضطياد الهجتهعي، 

اسي الديهقراطي الكفيؿ كحده بتأطير الحركات كذلؾ لف يتـ إال في إطار االلتزاـ كاالنتهاء السي
االجتهاعية الجهاىيرية النسكية كغيرىا هف أجؿ تحكيؿ الهجتهع الفمسطيني كنظاهو السياسي بصكرة 
زالة كافة هظاىر التخمؼ كاالضطياد كالفقر كالتبعية، كتحقيؽ العدالة  ديهقراطية تكفؿ تغيير كام

الهكاطنيف، ففي ىذا اإلطار الهنظـ كعبر العالقة الديهقراطية  االجتهاعية كالهساكاة لمهرأة كغيرىا هف
العصرية الهتجددة هع كافة الهنظهات كالجهعيات تكهف إهكانية تغيير كافة القكانيف التي تهيز بيف 
الهرأة كالرجؿ أك تحط هف قدر النساء أك تعرقؿ الدكر الريادم لمهرأة كهشاركتيا الفعالة الهتساكية في 

يا كاألنشطة السياسية كاالجتهاعية كالقانكنية كالثقافية كاالنتخابات كغيرىا، إلى جانب كافة القضا
قرار القكانيف التي تحكؿ دكف الهس بكراهتيا أك اإلساءة إلييا في األسرة كالهدرسة كالشارع  صياغة كام

كأحزاب  كهكاف العهؿ أك أم هكاف أك إطار اجتهاعي آخر. فهف حؽ الهرأة عمى الجهيع هف الفصائؿ
القكل الكطنية الديهقراطية أف "تقؼ إلى جانبيا بكؿ كعي كالتزاـ، دفاعان عف كؿ حقكقيا في الهساكاة 
كالحرية الشخصية كالهدنية القانكنية كغير ذلؾ هف الحقكؽ، عبر إنياء حالة االغتراب لمهرأة داخؿ 

ـ العهيؽ كالحرص كالتكازف الكاهؿ أحزابنا الفمسطينية، كتعهيؽ الهفيكـ كالعالقة القائهة عمى االحترا
كالهساكاة، إذ أف تطبيؽ ىذه الههارسة في ىذه األطر، يشكؿ هدخالن لتطكير العالقة اإليجابية هع 
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الهرأة، الزكجة، كاألخت كاألـ، بها يجسد الهكقؼ الجدلي الصحيح في الجهع بيف النظرية كالههارسة 
الداخمي لهقاكهة العدكانية الصييكنية اليهجية ضد هف جية، كيكفر سبؿ التكحد الكطني كاالجتهاعي 

 .(2331 ،)عبد العاطي هف جية أخرل 2333أيمكؿ  23شعبنا في نضالو الراىف عبر انتفاضة 
 

كخالصة القكؿ: قد يتخيؿ لمبعض أف االنجاز النكعي الذم حققتو الهرأة الفمسطينية هف خالؿ 
خطاب يجهع بصكرة جدلية بيف النضاؿ الكطني هشاركتيا الهكثفة في االنتفاضة االكلى كبمكرة 

كاالجتهاعي النسكم، بأف ىذا قد احدث تحكؿ في نيج أصحاب القرار في السمطة الفمسطينية كهراكز 
القكة في الهجتهع الفمسطيني بشكؿ عاـ بحيث أصبحت هسألة تحرر الهرأة الفمسطينية كضهاف حقكقيا 

كالحقيقة الهٌرة ىي انو كها أف التحرير الكطني لف يأتي هف اإلنسانية هسألة كاردة عمى جدكؿ اإلعهاؿ.
نها كنتيجة لهقاكهة هستهرة بكؿ الصكر، فإف حرية الهرأة الفمسطينية في هجتهعيا  طيب نية االحتالؿ كام
تحتاج ىي أيضا الى هقاكهة هستهرة كهثابرة ألنيا حؽ يؤخذ كال يهنح. فالهساكهة بيف األكساط القيادية 

مى حقكؽ الهرأة الفمسطينية كبعض انجازاتيا ها زالت تخضع لحسابات الهسايرة كالتصالح التقميدية ع
هع البنية التقميدية لمهجتهع الفمسطيني بدؿ هف النيكض ببرناهج سياسي اجتهاعي تقدهي يقكد الى 

 .(2331 ،)عبد العاطي هجتهع أفضؿ خاؿ هف جهيع أنكاع القهع كاالضطياد
 

 مة والعمل النقابي منذ بداية عهد السمطة الوطنية الفمسطينيةواقع المرأة العام 3.:
  ;3124حتى عام 

 
، ظيرت بعض القكانيف كالتشريعات حكؿ حهاية الطبقة العاهمة كالدفاع 1995هع قدكـ السمطة عاـ 

ت عف حقكقيا كتهثيميا تهثيالن حقيقيان كحؽ تشكيؿ النقابات الهختمفة ، اال اف العديد هف االخفاقات بقي
(، كقد تفاقهت هجهكعة كبيرة هف الهظاىر السمبية، 2010)عمياف،  .تالحؽ العهؿ كالتنظيـ النقابي

فهع قدكهيا بدأت األجيزة األهنية بالتدخؿ في تشكيؿ هعظـ النقابات التي يفترض فييا أف تناضؿ 
ي أصبحكا لتحصيؿ الحقكؽ الهينية ألعضائيا كهنتسبييا، كاألنكى أف هعظـ قيادات العهؿ النقاب

هكظفيف في السمطة كبالتالي تـ تفريغ العهؿ النقابي هف هحتكاه بالكاهؿ، باإلضافة إلى هعاناة تمؾ 
النقابات هف ذات األهراض الهتعمقة بغياب الديهقراطية، األهر الذم أدل إلى تعطيؿ دكر النقابات في 

الذم تهارسو القكل الكطنية إطار العهؿ السياسي كالكطني العاـ، كال شؾ أف ضعؼ النشاط الحزبي 
عهكهان، ساىـ في ىذا الكضع الذم كصمت إليو األطر النقابية كالهينية في الكقت الراىف، إذ أف حالة 
االغتراب عف كاقع القكاعد كالجهاىير لـ تتكقؼ عند القيادات التقميدية التي لـ تتغير رهكزىا األساسية 

، كهها عهؽ ىذا االغتراب عف الكاقع غياب تفعيؿ هنذ عقكد، بؿ أصابت أعضاء النقابات عهكهان 
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البراهج كالهياـ الهطمبية الهباشرة الهعبرة عف قضايا العهاؿ خصكصان، كالهينييف بصكرة عاهة، 
 .(2010كاالكتفاء باالىتهاـ المحظي كالهؤقت في هناسبات هعينة )جبريؿ، 

  
جب العهؿ عمييا، كهف بينيا سكء فيـ كالحظت الباحثة كجكد العديد هف العقبات كالهشكالت التي ي

 هضهكف العهؿ النقابي.
 

إف هفيكـ التنظيـ النقابي يجب اف يستند بدرجة كبيرة ككاعية الى البعد الطبقي كالنكع االجتهاعي 
باالضافة الى الجانب الكطني فيها يتعمؽ بكضع كهكانة الهرأة، فالقضية ىنا ليست هجهكعة هف 

رديدىا في ندكة هفتكحة هع الجهيكر اك لقاء هرئي اك هسهكع بقدر ها ىي االفكار كالشعارات يهكف ت
هجهكعة هف الجيكد كالهثابرة كالعهؿ التعبكم الهتكاصؿ لخمؽ كاقع جديد عمى هستكل العهؿ النقابي 

 (.2010)عمياف،  عهكهان كالهتعمؽ بالهرأة العاهمة خصكصان 


 المرأة والعمل النقابي ; -2-9-1
% هف 16.7، ىي فقط 7991هف "هجهؿ أعضاء االتحاد العاـ لمنقابات حتى عاـ  نسبة اإلناثإف 

إناث" هها يدلؿ عمى شدة ضعؼ  7373ذككر ك  .6320هنيـ  0367.الهجهكع الكمي البالغ 
دكرىا في البنية القيادية كالقاعدية لمحركة النقابية. .يذكر ىنا أنو تـ استحداث دائرة شؤكف الهرأة 

حاد العاـ لنقابات فمسطيف لتعنى بقضايا كىهكـ الهرأة العاهمة، كتطكير هشاركتيا في العاهمة في االت
الحركة النقابية هف خالؿ رفع كفاءتيا كهيارتيا، هف أجؿ تأىيميا لمهشاركة في قيادة الحركة النقابية، 

ركة كتعد ىذه خطكة إيجابية إذا تـ تحقيؽ اليدؼ الهنشكد هنيا، كابتعدت عف هجهؿ سمبيات الح
النقابية، كركزت جيدىا هف أجؿ دفع هشاركة النساء في النقابات، كتحقيؽ كضعية أفضؿ لدييف 
تهكنيف في كضع السياسات النقابية بحيث ال تغفؿ حقكؽ النساء العاهالت كال تستبعد كجكدىف 

.(2331 ،)عبد العاطي كفاعالت كهشاركات حقيقيات


لحالة الكطنية الفمسطينية بشكؿ عاـ قد فرض كاف بهستكيات كقد شيدت ىذه الفترة أيضا تراجعان في ا
ف كاف البعض قد اخذ عمى العهؿ النقابي  –هختمفة تراجعات عمى هستكيات العهؿ النقابي  كام

الفمسطيني طابع الحزبية في السابؽ، كال بٌد العكدة الى تثقيؼ العهاؿ كالعاهالت كتكضيح هغزل 
تكل ذلؾ البعد الطبقي. فال يهكف الحديث عف نقابات ال يجهع كهعنى البعد الكطني في العهؿ كبهس

اعضاءىا سكل ىتافات اك شعارات. اف االىـ هف تشكيؿ االتحادات كاالطر النقابية ىك التنظيـ النقابي 
بكؿ ها تعنيو ىذه الكمهة هف هعنى. حيث اف كعي الطبقة العاهمة لذاتيا كبذاتيا ليشكؿ عنكاف ىاـ في 

قابي الفمسطيني، فالهفاىيـ التي سبؽ كذيكرت حكؿ الحقكؽ يجب اف تكٌرس في كعي حركة الفعؿ الن
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الطبقة العاهمة ، كبالتالي فإف دكر الطبقة العاهمة يجب اف ال يككف هقيدان بقيكد تحكؿ دكف تحقيؽ 
 .(2010)عمياف،  تطمعاتيا الهطمبية

  
ؿ العشرة سنكات الهاضية، كفي ظؿ الظركؼ كالهتغيرات التي عاشيا الهجتهع الفمسطيني خال

كتطكراتيا الالحقة، حاضران ك هستقبالن يتحتـ عميو إدراؾ عهمية التحكؿ في الهكاقع النقابية، 
ككافة الهكاقع كالبنى الهجتهعية األخرل في جهيع القطاعات، عبر عالقة جدلية بيف عنصرم 

مة، كهرحمة تحرر كطني الهرحمة الراىنة، الهتداخميف هعان في كحدةو تعبر عف طبيعة الهرح
كديهقراطي، ستهتد في الزهاف لفترة طكيمة قادهة خاصة في ظؿ التكحد األهريكي/الصييكني في 
األىداؼ كالغايات هف ناحية كفي ظؿ رضكخ كاحتكاء هجهؿ النظاـ العربي لمسياسات األهريكية 

كؿ هدخالن هحكريان هف ناحية ثانية، لذلؾ فإف ىذه العهمية الجدلية عبر صعكدىا كحركتيا ستش
كاسعان لمعهؿ الجهاىيرم باعتباره أحد أىـ العكاهؿ األساسية في النضاؿ الكطني الديهقراطي 
الراىف كالهستقبمي، كبالتالي فإف تفعيؿ دكر العهؿ النقابي، سيككف هقياسان أساسيان في الحكـ 

حالية غير الهكحدة عمى ههارساتو الجهاىيرية في ىذا اإلطار، ففي ضكء أكضاعو الداخمية ال
بسبب ضعؼ نضكج كتبمكر السياسات تبرز الحاجة الهاسة، بالهعنى الهكضكعي أكالن، كالذاتي 
ثانيان، إلنضاج كتكسيع تجربة النضاؿ في النقابات التي يهكف أف تمعب دكران هؤثران ك نكعيان في 

 .(2010هجهؿ الهسارات الكطنية كاالجتهاعية كاالقتصادية )جبريؿ، 
  

تقػػؼ العكاهػػؿ التػػي نعػػاني هنيػػا فػػي هجػػاؿ العهػػؿ النقػػابي فيهػػا يخػػص الهػػرأة إلػػى ىػػذا الحػػد، فػػالقكل  كال
العاهمة النسائية بحد ذاتيػا تعػاني الكثيػر هػف الضػعؼ كالػنقص، كاف غالبيػة القػكل العاهمػة النسػائية ىػي 

هحػػدكد، حيػػث اف  خػػارج القػػكل العاهمػػة الهشػػاركة، كىػػي هيهشػػة كدكرىػػا فػػي العهميػػة اإلنتاجيػػة الرسػػهية
 % في قطاع غزة خارج القكل العاهمة.93.1% هف النساء العاهالت في الضفة الغربية ك 84.2
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 8::2( يوضح مركبات القوى العاممة; المنطقة والجنس لعام 2الجدول )رقم 
 

ــــــــــــــــــــــــة  المنطق
 والجنس

خـــــــارج القـــــــوى  بطالة عمالة محدودة عمالة تامة
 العاممة

ـــــــوى  داخـــــــل الق
 العاممة

      الضفة الغربية
 29.2 70.8 15.7 41.1 70.2 ذككر
 84.2 15.8 15 4.5 80.5 إناث

      قطاع غزة
 35.1 64.9 26.2 4.6 69.2 ذككر
 93.1 6.9 28.6 0.8 71.6 إناث

 (24: 1997)الجياز الهركزم لإلحصاء، 
 

التعػاطي هػع العهػؿ فػي ىذه نسبة هرتفعة جدا، هها يشػير إلػى عهػؽ الهػأزؽ، خاصػة فػي حػاؿ اسػتهرار 
القطاع غير الرسػهي بسػمبية كتيهػيش رغػـ أىهيتػو كدكره فػي تحسػيف هسػتكل الهعيشػة كقدرتػو التشػغيمية 
العاليػة كالهرنػػة، أهػػا البطالػة بػػيف النسػػاء فيػػي هرتفعػة عنػػد األخػػذ بالحسػػباف ضػآلة الحجػػـ الكمػػي لمعهالػػة 

لعاهمػػة، كاسػػتقرار نسػػبة البطالػػة النسػػائية هػػرتبط النسػػائية هقارنػػة بالعهالػػة الذككريػػة إلػػى إجهػػالي القػػكل ا
بعاهؿ تركز عهالة النساء في قطاعات هحددة، كلعدـ التأثر الكبيػر بػإغالؽ األراضػي الفمسػطينية كهنػع 
العهاؿ الفمسطينييف هف العهؿ في الهشاريع اإلسرائيمية، كذلؾ ناتج عف تدني هشاركة الهػرأة الفمسػطينية 

 .( 386: 2003، 2)الهبادرة الفمسطينية، ـ سرائيميةالعهؿ في الهشاريع اإل في
 

كهػػػف الهعيقػػػات األخػػػرل التػػػي تجعػػػؿ الهػػػرأة أقػػػؿ فعاليػػػة فػػػي سػػػكؽ العهػػػؿ كبالتػػػالي قميمػػػة الهشػػػاركة فػػػي 
النقابػػات العهاليػػة الهختمفػػة أف ىنػػاؾ تهييػػز كاضػػح لهصػػمحة الرجػػاؿ فػػي هسػػتكل األجػػكر الهدفكعػػة فػػي 

شػيكؿ،  30.5األجر الكمي بيف الهرأة كالرجؿ في الضفة الغربيػة يبمػغ الهينة نفسيا، الفارؽ في هتكسط 
في الضفة الغربية،  2000% هف أجكر الرجؿ في عاـ 65ككجد اف النساء يحصمف عمى أجكر تعادؿ 

شػيكؿ، أم اف  15في الهقابػؿ يبمػغ الفػارؽ فػي هتكسػط األجػر الكمػي بػيف الهػرأة كالرجػؿ فػي قطػاع غػزة 
% هػف أجػكر الرجػاؿ، كفػي هؤسسػات القطػاع العػاـ 7حصمف عمػى أجػكر تعػادؿ النساء في قطاع غزة ي

الكة األبناء لمرجؿ كليس تنبع الفركقات هف الحالة الزكاجية لمفرد حيث تضاؼ جهيع ههيزات العائمة كع
  (.8: 2001)الجياز الهركزم لإلحصاء،  لمهرأة

 
% هقابؿ 45.0في الضفة الغربية  بمغت نسبة الهشاركة في القكل العاهمةفقد  2011أها في عاـ 

% في قطاع غزة، كهف الكاضح أف الفجكة بيف الذككر كاإلناث ها زالت كبيرة في الهشاركة في 40.5
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)الجياز الهركزم  % لإلناث في فمسطيف17.1% لمذككر هقابؿ 69.0القكل العاهمة حيث بمغت 
  .(2013لإلحصاء، 

 
سنة فأكثر حسب العمر  26الفمسطينية لألفراد نسبة القوى العاممة المشاركة في األراضي 

 3122والجنس، 
 

 
 (3122)الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

        
3124الربع األول -3122نسبة المشاركة في القوى العاممة حسب الجنس،الربع األول 






% معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاممة:.34



ألؼ شخص في  271عف العهؿ حسب تعريؼ هنظهة العهؿ الدكلية حكالي  بمغ عدد العاطميف
ألؼ  119ألؼ في الضفة الغربية كحكالي  152، هنيـ حكالي 2013فمسطيف خالؿ الربع األكؿ 

ها يزاؿ التفاكت كبيران في هعدؿ البطالة بيف الضفة الغربية كقطاع غزة حيث بمغ وفي قطاع غزة.
% في الضفة الغربية، أها عمى هستكل الجنس فقد 20.3هقابؿ % في قطاع غزة 31.0الهعدؿ 
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)الجياز الهركزم لإلحصاء،  % لإلناث في فمسطيف35.3% لمذككر هقابؿ 21.2بمغ الهعدؿ 
2013).  

 

 ;المشكالت التي تواجه المرأة الفمسطينية العاممة 3.:
 

هسألة التكفيؽ بيف العهؿ خارج  ( إف الهشكمة األكلى التي تكاجو الهرأة العاهمة ىي2001يرل زكريا )
الهنزؿ، كالكاجبات الهنزلية، كالحؿ يكهف في إيجاد بدائؿ إجتهاعية لعهؿ الهرأة الهنزلي، كبخاصةن دكر 
الحضانة كرياض األطفاؿ الهناسبة كالهتاحة لمجهيع. كالهشكمة الثانية: ىي عدـ تكفر فرص عهؿ 

هشكمة هتعمقة  -أيضان  –سبيا، أك ال ترغب فيو، كىذه هناسبة هها يرغـ الهرأة العهؿ في هيداف ال ينا
ببنية الهجتهع نفسو، كبالسياسات التنهكية الهتبعة، ككذلؾ بالسياسات التعميهية التي ال تأخذ في 

 اإلعتبار احتياجات الهجتهع. 
 

كىناؾ هشكالت أخرل ذات طابع ثقافي كحضارم، كىذا التفاكت هف قطر عربي إلى آخر، بؿ كهف 
إلى أخرل ضهف البمد الكاحد، كىذا النكع هف الهشكالت يحتاج عادةن إلى كقت طكيؿ، كال يتـ  هنطقة

 .(2001) حسف، حمو إال تدريجيان هف خالؿ التطكر التاريخي لمهجتهع
 

( الهشكالت كالصعكبات التي تكاجو الهرأة العربية العاهمة في النقاط 2001كتمخص سعد الديف )
 اآلتية: 

 
 ؽ ها بيف عهميا خارج البيت كهسؤكليتيا داخؿ األسرة كزكجة هسؤكلة عف تربية صعكبة التكفي

دارة البيت.   األبناء كرعاية الزكج كام
  .العادات كالتقاليد التي تقؼ حائالن دكف قياهيا ببعض األعهاؿ الجديدة 
  .براز الهكاىب  التربية الهبنية عمى الخجؿ، قد تقمؿ هف اإلبداع كام
 فراد األسرة كاستيعابيها لطبيعة عهؿ الهرأة، يشكؿ عقبة أهاـ انخراطيا في عدـ فيـ الزكج أك أ

 العهؿ، أك تأديتو عمى أفضؿ كجو. 
  عدـ تكفؿ الدكؿ بتكفير دكر رعاية هناسبة ألطفاؿ الهرأة العاهمة، يجعؿ األـ هشتتة الذىف بيف

 عهميا كأطفاليا. 
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%( في 13 -% 12ؽ العهؿ الهحمي الرسهي ) تراجعت نسبة القكل العاهمة النسائية الرسهية في سك 
، كالخشية هف الهضايقات كاالنتقاـ هف قبؿ أصحاب العهؿ. ايضا، تأثير الهجتهع عمى 2009العاـ 

الهشاركة النقابية ) الهياـ االجتهاعية، كالعائمية كتقسيـ االدكار( كعدـ إدراؾ أىهية النقابات في الدفاع 
ؿ كالهشاركة فيو، بحيث يصبح لمهرأة أثرىا الحقيقي كالكاضح في عف حقكقيف بالدخكؿ الى سكؽ العه

القكل العاهمة، كتعزيز هكانتيف في الهجتهع باإلضافة إلى أف النقابات أىهمت النساء كلـ تفعؿ شيئا 
 .(2009)الهيدم، الجتذابيف لمعهؿ النقابي 

  
ف الهرأة الفمسطينية دراسة بعنكا 2007كفي نفس السياؽ نشرت هجمة جسكر االلكتركنية عاـ 

كالهشاركة السياسية جاء فييا أف أسباب انخفاض هشاركة النساء في النقابات العهالية يعكد الى  
الكضع الذم تعيشو الحركة النقابية بشكؿ عاـ ، حيث يعترييا االنقساـ كالتشرذـ كالصراعات الداخمية 

ية إجهاال كهشاركة الهرأة خاصة. كذلؾ، كالتنظيهية ، كىذا بدكره انعكس سمبا عمى الهشاركة العهال
تشكؾ النساء العاهالت في قدرة النقابات عمى خدهة هصالحيف كالدفاع عنيا. أيضا، نتيجة إلحاؽ 
العهؿ النقابي بأىداؼ الفصائؿ السياسية، رغـ تغير الظركؼ السياسية، حيث جرل تغييب الحقكؽ 

  الهطمبية لصالح النشاط السياسي.
 

غياب النساء عف هراكز صنع القرار في النقابات العهالية كسطكة التكاجد  ،ألخرلكهف األسباب ا
الذككرم الذم يعهؿ كفقا لهصالحو. كذلؾ، سطكة العادات كالتقاليد التي تحكؿ دكف انضهاـ النساء 

كاجد لمنقابات العهالية، بسبب االنشغاؿ باألسرة، أك النظرة الهجتهعية التي تعيشيا القطاعات الشعبية لت
 .(2007)هركز الديهقراطية كحقكؽ االنساف،  النساء كهشاركتيف في األهاكف العاهة
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة وتصميمها

 

 منهج الدراسة; 2.4

 مجتمع الدراسة; 3.4

 عينة الدراسة;  4.4

 أدوات الدراسة; 5.4

 ثبات أداة الدراسة;  6.4
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 الفصل الثالث

 راءات الدراسة وتصميمهاإج
 

 منهج الدراسة; 2.4
 
 حيث الدراسات، هف النكع ىذا لهثؿ األهثؿ كىك الكصفي، الهنيج عمى الدراسة ىذه في اعتهد 

 نقاط كتحديد تعزيزىا، أجؿ هف القكة نقاط عف كالكشؼ النقابي، العهؿ في الهرأة دكر بكصؼ ييعنى
 الهرأة بكاقع النيكض أجؿ هف اإلهكاف قدر جتياكهعال تطكيرىا عمى العهؿ سبيؿ في كالضعؼ الخمؿ

 .النقابي العهؿ في الفمسطينية
 

 مجتمع الدراسة; 3.4
 

 كاالتحادات لمهؤسسات اإلدارية الييئات كعضكات أعضاءعينة هف  هف الدراسة هجتهع يتككف 
لحركة النسكية ، كالييئات العاهة كاالثهانية هحافظاتيا بهختمؼ الغربية الضفة في الهركزية النقابية

 استهارة. 279كالحركة العهالية كذلؾ في الهحافظات نفسيا حيث بمغ عدد االستهارات 
 

 : الدراسة عينة 3.3

 
 كاالتحادات لمهؤسسات االدارية الييئات في كالعضكات االعضاء هف الدراسة عينة تتككف 
 : االتي النحك عمى الدراسة ينةعحيث تكزعت  ،عشكائية عينة كىي الغربية الضفة في الهركزية النقابية
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 ;عامة معمومات (2
  المبحوث صفة -2

 
 (3صفة المبحوث جدول رقم )

 
 النسبة  العدد  صفة المبحوث 

 %59.9 167 أعضاء الييئة العاهة 
 %7.2 20 الحركة النسكية 
 %14.7 41 الحركة العهالية 
 %18.2 51 الييئات اإلدارية 

 %100.0 279 الهجهكع 
 

 حوثصفة المب
 

             

       

                                               

59.90%

7.20%
14.70%

18.20%

            

 

 
% كىي 59.9نالحظ هها سبؽ أف النسبة االعمى هف الهبحكثيف كانت ألعضاء الييئة العاهمة، بكاقع 

% 14.7% ثـ الحركة العهالية بكاقع 18.2النسبة االعمى كاالغمبية، كيمييا الييئات اإلدارية بنسبة 
 هقارنة بغيرىا.  % كىي نسبة قميمة7.2كالحركة النسكية بكاقع 
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 ; العمر -3
 

 ( 4العمر جدول رقم )
 

 النسبة  العدد  العمر
 %26.2 73  سنة 30 -20
 %25.1 70 سنة 40 -31
 %31.9 89 سنة 50 -41
 %9.7 27 سنة  60 -51
 %7.2 20 سنة 61 هف أكثر

 %100.0 279 الهجهكع 
 

 العمر
 

  -           -          -          -                        

26.20% 25.10%

31.90%

9.70%
7.20%

      

 
 

ة بهف %، هقارن83.1سنة، بنسبة  50سنة كحتى  20اد عينة الدراسة ها بيف االعهار جاء أغمبية أفر 
%، كليذه النسب أثريف كاضحيف في نتائج الدراسة، االكؿ أف 16.9بة سسنة فأكثر بن 51ىـ هف عهر 

هها يساعد في تحديد كضعية سنكات اك اكثر  6عاها ستككف لدييـ الخبرة تقريبا  31هف ىـ أكبر هف 
أة كدكرىا النقابي هف خالؿ خبرتيـ، كقدرتيـ عمى فيـ هدل أك درجة التغير في دكر الهرأة النقابي الهر 

هف خالؿ فترة عهميـ هنذ بدايتيا كحتى الكقت الحالي، كالثاني كجكد عنصر الشباب الذم يهكف لو أف 
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ؿ النقابي، إضافة إلى يثرم الدراسة باقتراحات كآراء كحمكؿ جديدة تساعد في تقٌدـ دكر الهرأة في العه
 تفيـ كضعية الهرأة بعقمية أكثر انفتاحا كهركنة.

 
 ; الجنس -4

 
 (5الجنس جدول رقم )

 
 النسبة  العدد  الجنس 

 %48.0 134 ذكر 
 %52.0 145 أنثى

 %100.0 279 الهجهكع 
 

 الجنس
 

  ر 

 ن    8 

 6  

       

 
 

ـ اختيارىا لتطبيؽ الدراسة أعمى هف نسبة الذككر نالحظ هها سبؽ أف نسبة االناث في العينة التي ت
% لمذككر، كىذا أهر جيد إذا نظرنا الى ضركرة تقييـ الهرأة لنفسيا كهعرفة 48% هقابؿ 52بكاقع 

 كجية نظرىا في الهكضكع، كذلؾ لتسعى بشكؿ هستهر لمكصكؿ الى دكر نقابي فعاؿ. 
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 ; العممي المؤهل -5
 

 (6المؤهل العممي جدول رقم )
 

 النسبة  العدد  المؤهل العممي   
 %2.9 8 اقؿ هف ثانكية عاهة  

 %11.8 33 ثانكية عاهة  
 %64.2 179 بكالكريكس
 %17.2 48 هاجستير 

 %3.9 11 دكتكراه
 %100.0 279 الهجهكع 

 

 
 المؤهل العممي

 

              

       

                                         

2.90%
11.80%

64.20%

17.20%

3.90%

                 

 
 

% كىي نسبة عالية جدا، 85.3جاهعية بمغت  نمحظ هف الجدكؿ السابؽ اف نسبة هف يحهمكف درجات
% كالدكتكراه 17.2%، كالهاجستير بنسبة 64.2هكزعة عمى البكالكريكس في الدرجة االكلى بنسبة 

% هف أفراد عينة الدراسة ىـ هف حهمة الشيادات في هجاؿ 21%، كها نمحظ أف ها نسبتو 3.9بنسبة 
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مى لنتائجيا كحمكليا هف خالؿ االجابات العمهية الدراسات العميا، هها يعطي الدراسة هصداقية أع
 كالهنطقية التي يهكف الحصكؿ عمييا. 

 
 عدد سنوات الخبرة;  -1

 (7عدد سنوات الخبرة ) فقط أعضاء الهيئات النقابية ( جدول رقم )
 

 النسبة  العدد  النقابي العمل مجال في العممية الخبرة سنوات عدد
 %27.3 32 سنكات  1-5
 %18.0 21 كات سن 6-10

 %12.0 14 سنة 11-15
 %42.7 50 سنة فأكثر  16

 %100.0 117 الهجهكع 
 

 عدد سنوات الخبرة
 

 -          -            -                     

27.30%

18.00%

12.00%

42.70%

                                               

 

 
%، كىي نسبة ههتازة يعٌكؿ عمييا في 54.7 سنة فها فكؽ 11بمغت نسبة هف لدييـ الخبرة هف 

سنكات كحتى يكهنا ىذا، لنعرؼ إف كاف  10هف التكصؿ الى هدل التغير في دكر الهرأة النقابي، 
% ىـ هف لدييـ الخبرة 42.7ىنالؾ هحاكالت لتحسيف ىذا الدكر كالنيكض بو أـ ال، ككها نالحظ أف 
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سنة فأكثر هها انعكس عمى  31سنة فأكثر، كتعكد ىذه النسبة الى ارتفاع نسبة الفئة العهرية هف  16
 في صالح نتائج الدراسة. عدد سنكات الخبرة، كالتي بالتالي تصب 

 

 أدوات الدراسة; 5.4


لقد اعتهدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى هجهكعتيف هف الهصادر التي قاهت هف خالليها  
 بجهع الهعمكهات كالبيانات الالزهة، كىي:

اعتهدت الدراسة عمى االستهارة كأداة رئيسة في جهع البيانات كالهعمكهات حكؿ االستهارة:  .1
قابي الذم تمعبو الهرأة الفمسطينية، حيث تـ تصهيـ فقراتيا كصياغتيا، ثـ عرضيا الدكر الن

، كبعد إبداء الرأم كىـ د. سهير حزبكف كد. أساهة شيكاف  عمى خبراء كهختصيف لتحكيهيا
كالتعميقات عمييا، تـ تعديميا بالطريقة الهناسبة لتحقؽ ىدؼ الدراسة الهتهثؿ في تحديد الدكر 

تمعبو الهرأة الفمسطينية، كبعد ذلؾ تـ تكزيعيا عمى هجهكعة هف الهستطمعيف هف النقابي الذم 
 أجؿ قياس صدؽ األداة كثباتيا.

الهجهكعة الثانية هف الهصادر كالهراجع كتتهثؿ في الكتب كالهجالت كالهقاالت كاالحصائيات  .2
الهختمفة هف كالدراسات كاالدبيات السابقة التي تـ الحصكؿ عمييا هف الهكتبات كالهكارد 

هؤسسات كهراكز كغيرىا رغـ قمتيا كعدـ التقائيا هع الهحاكر التي تعتهد ىذه الدراسة عمييا 
هها اضطر الباحثة الى العهؿ جاىدة نحك صياغة هادة نظرية هختمفة تهاـ هف خالؿ الربط 

 بيف الهعمكهات في هختمؼ الهراجع. 

 

 ثبات أداة الدراسة;   6.4


 كركنباخ قيهة اف الى التكصؿ تـ ،(الثبات هعاهؿ) ألفا كركنباخ هعادلة ناتج إيجاد خالؿ هف 
 ألفا كركنباخ تكضيح كيهكف كجيدة، هقبكلة نسبة كىي% 79.8 االربعة الدراسة لهحاكر شاهمة ألفا

 : االتي النحك عمى بالتفصيؿ
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  ألفا كرونباخ الداخمي االتساق اختبار نتائج الجدول يبين
 

 (8خ ألفا جدول رقم )معامل كرونبا
 

   الفا كرونباخ المحاور الرقم
 %81.6  العاهميف لنقابات اإلدارية الييكمية في كتأثيرىا الهرأة هكانة 2
 %73.2 لمهرأة الذاتية الهعيقات 3
 %79.1 لمهرأة الهكضكعية الهعيقات 4
 %77.3 الشخصية الخصائص هحكر 5

 %79.8  الكمية الدرجة 
 

 العمل في المرأة دورلمدراسة "  الكمية لمدرجة الداخمي االتساؽ درجة اف الى الهكجكدة النتائج تشير
 تدؿ هرتفعة درجة كىي%  79.8 ؿ كصمت قد "التعزيز وسبل الواقع. الغربية الضفة في النقابي

 اتساؽ درجة عمى أها ، الهبحكثيف كاهؿ عمى االستهارة تكزيع تـ ليذا هرتفع داخمي اتساؽ كجكد عمى
كقد كصمت  العاممين لنقابات اإلدارية الهيكمية في وتأثيرها المرأة مكانة لهحكر فكانت لمهحاكر داخمي
 الهحكر ثـ ،% 79.1 لممرأة الموضوعية المعيقات% كىي درجة هرتفعة ، يميو الهحكر الثالث  81.6
 كأخيرا ، هرتفعة درجة أيضا كىي%  77.3 النسبة بمغت حيث الشخصية الخصائص محور الرابع

 % كىي أيضا درجة هرتفعة.73.2حيث كصمت الدرجة  لممرأة الذاتية المعيقات  الثاني الهحكر
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( لمصفوفة إرتباط كامل اإلستبانة، وكل Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 
 (9اإلستبانة عمى حدة. جدول رقم )محور من محاور

 
 الداللة مستوى  ر قيمة  المحاور  الرقم

  اإلحصائية
 0.000 0.522**  العاهميف لنقابات اإلدارية الييكمية في كتأثيرىا الهرأة هكانة 1
 0.000 0.545** لمهرأة الذاتية الهعيقات 2
 0.000 0.735** لمهرأة الهكضكعية الهعيقات 3
 0.000 0.624** الشخصية الخصائص هحكر 4
  الكمية الدرجة 

 
**0.545 0.000 

 
 جاءت اإلستبانة لكاهؿ بيرسكف إرتباط هعاهؿ قيهة أف أعاله الهكضحة الجدكؿ نتائج خالؿ هف حيتض

 بيف الهعاهؿ قيهة تراكحت اإلستبانة كلهحاكر ،(0.000) إحصائية داللة كبهستكل( **0.545)
 أف يبيف كىذا(. 0.000 ك 0.000) بيف تراكحت إحصائية كبدالالت **0.522) ك **0.735)

 كاهمة، اإلستبانة ثبات عدـ فرضية ترفض كعميو0.05  هف أقؿ جاءت اإلحصائية التالدال جهيع
 كاهؿ عمى تكزيعيا كتـ ثابتة اإلستبانة اعتبرت لذلؾ كنتيجة الهحاكر، هستكل عمى ثباتيا كعدـ

 .الهبحكثيف
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 

 تحميل بيانات الدراسة; 2.5

 فحص الفرضيات  3.5
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها
 

 الهستخمصة البيانات تحميؿ سيتـ ككذلؾ الفرضيات كفحص الدراسة بيانات تحميؿ الفصؿ ىذا خالؿ هف سيتـ
 .كفرضياتيا الدراسة تساؤالت لفحص اإلحصائية، األدكات هف هجهكعة عمى باالعتهاد الدراسة، ةالستبان

 

 الدراسة; تحميل بيانات 2.5
 

 الفقرات، درجة لتحديد االتي الهفتاح اعتهاد تـ كقد كتحميالن، كصفان  كهعالجتيا إحصائيان، النتائج عرض يشهؿ
 كها الدرجات فكانت ليكرت هقياس عمى بناء هئكية نسب الى تحكيميا كتـ ، الحسابية الهتكسطات خالؿ هف
 في هبيف ىك
 

 (:جدول رقم )
 

 يةئو الم النسبة ابيالحس متوسطها مدى الدرجة
 %61 3.6 من اقل جداً  منخفضة
 %:.:6-61 ::.3-3.62 منخفضة
 %:.:7-71 4.6-4 متوسطة

 %:.:8-81 ::.4-4.62 عالية
 %91 فأكثر 5 جداً  عالية
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 ;المحور األول; مكانة المرأة وتأثيرها في الهيكمية اإلدارية لنقابات العاممين 2.2.5

  
كتأثيرىا في الييكمية اإلدارية النقابية ياف أٌف العكاهؿ الهتعمقة بهكانة الهرأة أظيرت نتائج تحميؿ االستب

 لنقابات العاهميف جاءت عمى النحك الكارد في الجدكؿ اآلتي:
  

 (21جدول رقم )
 

الر
 قم

 موافق السؤال
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

 موافق غير
 بشدة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 في القرار صنع عمى قادرة النقابية ةالهرأ 2
 . النقابية الهؤسسات

41.2 65.6 8.3 7.9 2.5 5.16 1.99 

 في الفمسطينية لمهرأة هشاركة ىناؾ 6
 .النقابية الهؤسسات

36.5 6:.: :.8 5.4 1.18 5.16 1.87 

 رفع عمى العاهميف الفمسطينية الهرأة تساعد 4
 .كالتشريعات بالقكانيف ثقافتيـ هستكل

2:.1 63.8 28.7 21.1 1.18 4.8: 1.99 

 الهشاكؿ هتابعة عمى الفمسطينية الهرأة تعهؿ 3
 القطاعات هختمؼ في العاهميف تكاجو التي

 .الهينية

26.5 68.4 23.: 24.7 1.18 4.84 1.:1 

 نقابي جسـ خمؽ في الفمسطينية الهرأة تشارؾ 5
 .السياسية الحياة في هؤثر

2:.1 63.1 23.: 25.8 2.5 4.83 1.:9 

 العاهالت النساء قبؿ هف اىتهاـ ىناؾ 7
 .النقابات لعضكية باالنضهاـ

29.4 59.5 27.2 27.2 2.2 4.77 1.:9 

 القيادية الييئات في لمنساء عالي تهثيؿ ىناؾ 8
 النقابية لمهؤسسات

:.8 34.8 31.2 53.4 5.4 3.:3 2.21 

 الكمية الدرجة 
 

     3.70 0.64 

 
 في كتأثيرىا الهرأة هكانةضحة في الجدكؿ أعاله  باف الدرجة الكمية  لهحكر" تظير الهعطيات الهك 

كىي   0.64كبانحراؼ هعيارم   3.70"  كصمت بهتكسط حسابي  العاهميف لنقابات اإلدارية الييكمية
 القرار صنع عمى قادرة النقابية الهرأة(  كالتي تنص عمى  "  1درجة عالية ،  كجاءت أعمى فقرة رقـ ) 

كىي درجة عالية جدا ،  0.88كانحراؼ هعيارم   4.05" بهتكسط حسابي بمغ . النقابية الهؤسسات يف
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"   .النقابية الهؤسسات في الفمسطينية لمهرأة هشاركة ىناؾ( كالتي تنص "  5كنفس الشيء الفقرة رقـ ) 
 كىي أيضا درجة عالية جدا  0.76كانحراؼ هعيارم   4.05بهتكسط حسابي 

 
 القيادية الييئات في لمنساء عالي تهثيؿ ىناؾ( كالتي تنص "  7ؿ فاف أدنى فقرة رقـ ) في الهقاب

كىي هنخفضة ، ثـ الفقرة رقـ  1.10كانحراؼ هعيارم   2.92" بهتكسط حسابي  النقابية لمهؤسسات
" بهتكسط .النقابات لعضكية باالنضهاـ العاهالت النساء قبؿ هف اىتهاـ ىناؾ(  كالتي تنص "  6)
 كىي درجة عالية  . 0.98كانحراؼ هعيارم    3.66سابي ح
 

 رأم بحسب العاهميف لنقابات اإلدارية الييكمية في جدا عالية هكانة لمهراة أف نمحظ سبؽ، ها عمى كبناء
 الثقة يعكس هها القرار، صنع عمى قادرة بأنيا قكليـ ذلؾ يؤكد فعالة، كهساىهتيا الهستطمعيف،
 كها الدراسة، عينة أفراد هف% 81 يقارب ها ىذا عمى كيؤكد هكقعيا، في ياراتياكه لقدراتيا كاالطهئناف

 في هشاكميـ كتكاجو كالتشريعات، بالقكانيف يتعمؽ فيها الثقافي هستكاىـ رفع عمى العاهميف تساعد أنيا
 .عالية بدرجة كذلؾ الهينية القطاعات هختمؼ

 
 بالكـ كليست هتكسطة، العهالية لمنقابات نضهاـباال الهيتهات النساء نسبة فإف الهقابؿ، في كلكف

 التهثيؿ اف إلى إضافة عالية، بنسبة القطاعات هختمؼ في العاهالت عدد ارتفاع ظؿ في الهطمكب،
 عمى التأكيد هف بدٌ  ال كبالتالي؛ هنخفضة، القيادية لمهؤسسات القيادية الييئات في لمنساء النسبي
 باىهية الهرأة تكعية كضركرة القيادية، الهستكيات في النقابات في النسائي التهثيؿ نسبة زيادة ضركرة

 .النقابي لمعهؿ االنضهاـ
 

كقد جاءت نتائج الهبحكثيف هتقاربة بيف الذككر كاالناث، كلكف األغمبية لإلناث بفارؽ بسيط، حيث 
احبة هكانة، رأيفى أٌف هكانة الهرأة في العهؿ النقابي جٌيدة كىي في كضعية يهكف اعتبارىا هعيا ص

 عمى العكس هف الذككر الذيف قٌدركا هكانة الهرأة في العهؿ النقابي بدرجة أقؿ. 
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 المحور الثاني; المعيقات الذاتية لممرأة النقابية; 3.2.5


 أظير التحميؿ اف هجهكعة العكاهؿ الهتعمقة بالهعيقات الذاتية لمهرأة  ظيرت عمى النحك اآلتي: 
 (22جدول رقم )

 
 موافق الالسؤ  الرقم

 بشدة
 غير محايد موافق

 موافق
 موافق غير

 بشدة
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 في النسائية الهشاركة نسبة في تدني ىناؾ 2
 .العاهمة القكل

26.9 5:.9 22.2 32.2 3.3 4.66 2.16 

 في ضعؼ هف تعاني الفمسطينية الهرأة إف 3
 .النقابي الكعي

24.7 61.6 25.1 29.7 4.3 4.63 2.15 

 العهؿ في انخراطيا أىهية الهرأة تدرؾ ال 5
 .النقابي

25.1 54.8 23.3 38.7 3.6 4.4: 2.21 

 الحركة قبؿ هف جدم اىتهاـ عدـ ىناؾ 4
 .النقابي بالعهؿ الفمسطينية النسكية

22.9 53.4 28.3 38.3 2.5 4.46 2.15 

 انعكس الهرأة لدل التعميـ هستكل انخفاض 6
 .النقابية الهشاركة نحك ياتكجي عمى سمبا

23.3 51.2 23.3 42.6 4.: 4.36 2.25 

 العهؿ في الفمسطينية لمهرأة تجربة تكجد ال 7
 .النقابي

7.9 39.1 29.7 48.7 :.1 3.97 2.23 

  
 الكمية الدرجة

     3.32 0.71 

 
"  كصمت لمهرأة تيةالذا الهعيقاتتشير النتائج الهكضحة في الجدكؿ أعاله  باف الدرجة الكمية  لهحكر"

(   1كىي درجة هتكسطة،  كجاءت أعمى فقرة رقـ )   0.71كبانحراؼ هعيارم   3.32بهتكسط حسابي 
" بهتكسط حسابي بمغ .العاهمة القكل في النسائية الهشاركة نسبة في تدني ىناؾكالتي تنص عمى  " 

 الهرأة إف( كالتي تنص " 2كىي درجة عالية ، يميو الفقرة رقـ )  1.05كانحراؼ هعيارم   3.55
كىي  1.04كانحراؼ هعيارم   3.52"  بهتكسط حسابي النقابي الكعي في ضعؼ هف تعاني الفمسطينية

 أيضا درجة عالية . 
 

"  النقابي العهؿ في الفمسطينية لمهرأة تجربة تكجد ال( كالتي تنص "  6في الهقابؿ فاف أدنى فقرة رقـ ) 
(  كالتي تنص "  5كىي هنخفضة ، ثـ الفقرة رقـ )  1.12يارم كانحراؼ هع  2.86بهتكسط حسابي 
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" بهتكسط حسابي .النقابية الهشاركة نحك تكجييا عمى سمبا انعكس الهرأة لدل التعميـ هستكل انخفاض
 كىي درجة هتكسطة. 1.14كانحراؼ هعيارم    3.25

كاإلناث  3.32ابات الذككر كقد تساكل الذككر كاالناث في نظرتيـ سابقة الذكر، بحيث كاف هتكسط اج
33.3 . 

 
 التي (ذاتيا بالهرأة تتعمؽ) الذاتية العقبات هف العديد ىنالؾ فإف األكؿ، الهحكر في سبؽ لها تأكيدا
 تدني في أثرا كأكثرىا أىهيا كيكهف العاهميف، لنقابات االدارية الييكمية في الهرأة دكر كجو في تقؼ
 عهؿ عف السائد االجتهاعي لمفكر عائد كذلؾ ،عالية بدرجة عاهمةال القكل في النسائية الهشاركة نسبة
 أف الى إضافة الهدف، كبعض القرل، في كخصكصا الغربية، الضفة في الهناطؽ هف كثير في الهرأة
 خارج العهؿ يعكؽ هها كأـ، دكرىا في هعظهيا تنحصر الفمسطيني الهجتهع في الهرأة حياة طبيعة
 .الضركرة عند إال الهنزؿ

 
 تالنقابا في االدارية الييكمية في الهرأة هشاركة في تأثيرا االكثر تعتبر التي األخرل العقبات كهف

 كالدكر النقابات ىذه هياـ بأىـ الكاضح هعرفتيا دـع أم عالية، بدرجة النقابي كعييا ضعؼ العهالية
 ال أنفسيف النساء فأ ذلؾ عمى زد الحاجة، عند كهناصرتو العاهؿ، حقكؽ حفظ في تمعبو الذم الهيـ
 خالؿ هف القطاعات هختمؼ في الهرأة لتهثؿ النقابات ىذه داخؿ في الهرأة كجكد أىهية يدركف

 بدرجة كذلؾ الهختمفة الهحافؿ في رأييا عف ركالتعبي حقكقيا، عف كالدفاع النقابي، القرار في الهشاركة
الغالب عمى فعالية الهرأة، كقكتيا في  كهف الهؤكد أف ىذا انعكاساتو شديدة األثر، سمبية في .هتكسطة

داخؿ التشكيالت النقابة، هها ينعكس ايضا عمى تحصيميف لحقكقيف الهينية التي عمى الهرأة في 
 الدرجة األكلى أف تساىـ في الدفاع عنيا.  

 
كالجدير بالذكر أيضا أٌف الباحثة لـ تتهكف هف العثكر عمى أٌية إحصاءات دقيقة عف عهؿ الهرأة، 

عدـ نالؾ الكثير هف األعهاؿ لمهرأة غير هسجمة في العهؿ الرسهي، كالعهؿ بدكف أجر، إضافة إلى كى
تكفر الهراجع الكافية لدراسات كاقع النقابات في فمسطيف، حيث تعاني ىذه الهياديف هف نقص االىتهاـ 

د احصائيات عف كعدـ كجك  كالدراسة العمهٌية الهفيدة، ككذلؾ نقص الهراجع في الهكتبات الهحمٌية.
 أعداد النساء في النقابات العهالية لدل كزارة العهؿ.
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 المحور الثالث;المعيقات الموضوعية لممرأة; 4.2.5
 

لقد أظير تحميؿ االستهارات أف هجهكعة العكاهؿ الهتعمقة بالهعيقات الهكضكعية لمهرأة النتائج الكاردة 
 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 11في جدكؿ رقـ 

 
 (23رقم ) جدول

 
 موافق السؤال الرقم

 بشدة
 غير محايد موافق

 موافق
 موافق غير

 بشدة
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 سياسية هؤسسات الى النقابية الهؤسسات تحكلت 4
 .النقابي العهؿ حساب عمى السياسي بالشأف تعهؿ

35.8 53.4 23.: 26.9 5.4 4.78 2.24 

 عاتؽ عمى الهمقاة العائميةك  االجتهاعية الهياـ إف 6
 الهشاركة عف الهرأة عزكؼ إلى أدت الهرأة

 .النقابية

2:.1 56.6 23.6 32.6 2.5 4.6: 2.17 

 في ساىهت النقابات في السياسية الخالفات اف 5
 .النقابي لمعهؿ االنضهاـ عف النساء ابتعاد

33.3 49.8 25.4 33.7 3.3 4.67 2.23 

 في الهرأة دعـت كبراهج سياسات كجكد عدـ 8
 .الرسهية كغير الرسهية السياسة

32.2 51.2 24.7 32.: 4.3 4.65 2.25 

 2.18 4.58 3.3 35.1 :.23 :.56 26.2 .الهرأة استقطاب النقابية الهؤسسات أىهمت 3
 2.21 4.53 2.2 41.2 8.: 54.8 26.5 .لمهرأة النقابية الهؤسسات قبؿ هف تيهيش ىناؾ 2
 هف كائف باعتبارىا لهرأةا إلى الهجتهع نظرة 7

 .الثانية الدرجة
27.2 42.6 23.6 45.5 6.5 4.29 2.33 

 0.75 3.49      الكمية الدرجة 
 

 لمهرأة الهكضكعية الهعيقاتتظير لنا البيانات الهكجكدة في الجدكؿ أعاله  باف الدرجة الكمية  لهحكر" 
رجة هتكسطة،  كجاءت أعمى فقرة كىي د  0.75كبانحراؼ هعيارم   3.49كصمت بهتكسط حسابي  "

 بالشأف تعهؿ سياسية هؤسسات الى النقابية الهؤسسات تحكلت(  كالتي تنص عمى  "  3رقـ ) 
كىي درجة  1.13كانحراؼ هعيارم   3.67" بهتكسط حسابي بمغ .النقابي العهؿ حساب عمى السياسي

 الهرأة عاتؽ عمى الهمقاة كالعائمية يةاالجتهاع الهياـ إف( كالتي تنص "  5عالية ، يميو الفقرة رقـ ) 
كىي  1.06كانحراؼ هعيارم   3.59"  بهتكسط حسابي  .النقابية الهشاركة عف الهرأة عزكؼ إلى أدت

 أيضا درجة عالية . 
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 هف كائف باعتبارىا الهرأة إلى الهجتهع نظرة( كالتي تنص "  6في الهقابؿ فاف أدنى فقرة رقـ )   
(  1كىي هتكسطة ، ثـ الفقرة رقـ )  1.22كانحراؼ هعيارم   3.18سط حسابي " بهتك .الثانية الدرجة

كانحراؼ   3.42" بهتكسط حسابي ..لمهرأة النقابية الهؤسسات قبؿ هف تيهيش ىناؾكالتي تنص"  
 كىي درجة هتكسطة. 1.10هعيارم  

 
حصمت عمى هتكسط نالحظ هها سبؽ أف جهيع الهعيقات الهكضكعية التي تحد هف دكر الهرأة النقابي 

، كتراكحت درجتيا ها بيف الهتكسطة الى العالية، كذلؾ يدؿ عمى أف الكضع العاـ في  حسابي عاؿو
النقابات ال يشجع الهرأة أبدا، كال يساعدىا عمى االنخراط في العهؿ النقابي بالشكؿ الصحيح كالهناسب 

 ليا.
 

جو تعهؿ بالشأف السياسي عمى حساب لقد حاؿ تحٌكؿ الهؤسسات النقابية الى هؤسسات سياسية الك 
العهؿ النقابي بدرجة عالية، كها يتبعيا هف خالفات سياسية بدرجة عالية أيضا ساىهت كميا في ابتعاد 
الهرأة عف العهؿ النقابي، كتفضيميا عدـ االنخراط بو، النيا رأت فيو ابتعادا كميا عف العهؿ الحقيقي 

 سبيمو.لمنقابات، كاليدؼ الذم تـ تأسيسيا في 
 

كال يقؼ االهر عند ىذا الحد، فقد كقفت الهياـ االجتهاعية كالعائمية كالهسؤكليات الكثيرة الهمقاة عمى 
عاتؽ الهرأة الى انشغاليا عف ىذه النقابات بدرجة عالية، كلكف ىنالؾ عدد كبير هف الهعيقات التي 

اىيا نحك العهؿ السياسي كاالبتعاد تنتج عف الهؤسسات النقابية نفسيا، إضافة الى ها تـ ذكره عف اتج
عف الهسار النقابي، كجهيعيا كقعت فييا ىذه الهؤسسات بدرجة هتكسطة بحسب رأم افراد عينة 

 .في السياسة الرسهية كغير الرسهيةالدراسة، كهف بينيا افتقار ىذه الهؤسسات الى براهج تدعـ الهرأة 
تي أكدف كجكد ىذه الهعيقات بهتكسط حسابي بمغ كقد ساىهت في ىذه النتائج كجية نظر اإلناث المكا

. كىذا ذات داللة احصائية بسيطة 3.24كبدرجة أعمى هف الذككر الذيف بمغ الهتكسط لدييـ  3.73
 كهحدكدة.
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 المحور الرابع; محور الخصائص الشخصية; 5.2.5
 

لمهرأة النتائج الكاردة لقد أظير تحميؿ االستهارات أف هجهكعة العكاهؿ الهتعمقة بالهعيقات الهكضكعية 
 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 13في جدكؿ رقـ 

 
 (24جدول رقم )

 
 موافق السؤال الرقم

 بشدة
 موافق غير موافق غير محايد موافق

 بشدة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1.74 5.43 1 2.9 :.4 65.6 9.:4 .هبادرة تككف أف يجب النقابية الهرأة 7
 لدييا يتكفر أف يجب ابيةالنق الهرأة 2

  القيادة صفة
52.7 5:.2 3.: 7.2 1.15 5.36 1.92 

 التي الخصائص هف التفاكض هيارة 3
 .النقابية الهرأة تهتمكيا اف يجب

46.6 67.7 4.: 4.: 1 5.34 1.81 

 بيف الفرص بتكافؤ النقابية الهرأة تؤهف 4
 الجنسيف

39.1 68.8 9.3 7.2 1 5.18 1.88 

 1.88 5.17 1 6.5 21.5 67.7 38.7 .االقناع عمى قادرة تككف نقابيةال الهرأة 6
 التحديات هكاجية عمى قادرة 5

 .االجتهاعية
38.7 63.8 22.6 9.3 1 4.:: 1.96 

 الكمية الدرجة 
 

     4.15 0.52 

 
 الشخصية الخصائصباف الدرجة الكمية  لهحكر"  في الجدكؿ أعاله يتضح هف الهعطيات الكاردة 

 كىي درجة عالية جدا.  0.52كبانحراؼ هعيارم   4.15كصمت بهتكسط حسابي "  أةلمهر 
" بهتكسط حسابي ..هبادرة تككف أف يجب النقابية الهرأةكالتي تنص عمى  "  (6كجاءت أعمى فقرة رقـ )

 الهرأة( كالتي تنص "  1كىي درجة عالية جدا، يميو الفقرة رقـ )  0.63كانحراؼ هعيارم   4.32بمغ 
كىي  0.81كانحراؼ هعيارم   4.23"  بهتكسط حسابي  .القيادة صفة لدييا يتكفر أف يجب نقابيةال

 . جداأيضا درجة عالية 
  

" .االجتهاعية التحديات هكاجية عمى قادرة نظرة( كالتي تنص "  4في الهقابؿ فاف أدنى فقرة رقـ ) 
 الهرأةكالتي تنص "( 5)الفقرة رقـ كىي هتكسطة ، ثـ   0.85كانحراؼ هعيارم   3.99بهتكسط حسابي 
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كىي درجة عالية  0.77كانحراؼ هعيارم    4.06" بهتكسط حسابي  االقناع عمى قادرة تككف النقابية
 جدا.

 
 النقابية الهرأة في تكفرىا الكاجب لمهرأة الشخصية الههيزات اك الصفات أف نالحظ فإننا عميو كبناء
 أساسي بشكؿ تكفرىا يجب انو هنيـ عالية نسبة ترل بحيث ة،الدراس عينة افراد قبؿ هف عمييا هتفؽ

نو عالية، كبدرجة  ككنيا عف أبدا يختمؼ ال كىذا هبادرة، تككف أف النقابية الهرأة عمى الضركرم هف كام
 طريؽ عف برأييا إقناعيا خالؿ هف الهختمفة الجيات هع كالتفاكض القرارات، اتخاذ عمى قادرة قيادية

 .الثابتة فكالبراىي الدالئؿ
 

 في الييا التطرؽ تـ التي الشخصية الصفات جهيع بيف كثيؽ ارتباط ىنالؾ أف ىنا بالذكر كالجدير
 فييا تتكفر التي الهرأة كىي ،"الناجحة النقابية الهرأة" هصطمح تحت تجتهع كميا انيا حيث االستبياف،

 باالدلة برأييا االخر الطرؼ قناعكام  كاالبداع، الهبادرة عمى كالقدرة الشخصية، كقكة القيادة، صفات
 نحك تغييرىا الى كالسعي الهجتهع عقمية هكاجية عمى قادرة أنيا كها السميهة، كالبراىيف كالحجج
 . االفضؿ

 
اتفؽ الذككر كاالناث عمى ضركرة كجكد ىذه الصفات كالخصائص، كبدرجة عالية أيضا، حيث بمغت 

 لدل اإلناث.  4.30لدل الذككر، ك  4
، كىك عمى النحك الدراسة لهحاكر الهعيارية كاالنحرافات الحسابية الهتكسطات14رقـ  الجدكؿ فيبيكها 

 اآلتي:
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 (25جدول رقم )
 
 المتوسط المحاور الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الدرجة النسبة

  عالية %74.0 0.64 3.70  العاممين لنقابات اإلدارية الهيكمية في وتأثيرها المرأة مكانة 2

  هتكسطة %66.4 0.71 3.32 لممرأة الذاتية المعيقات 3
  هتكسطة %69.8 0.75 3.49 لممرأة الموضوعية المعيقات 4
 جدا عالية .%83.0 0.52 4.15 الشخصية الخصائص محور 5

 
 النقابي العهؿ في الهرأة دكرتظير النتائج الهكجكدة  في الجدكؿ أعاله  باف درجات الهحاكر لمدراسة "

( 4ىك الهحكر رقـ )حيث يتبيف باف أعمى ىذه الهحاكر "   التعزيز كسبؿ الكاقع..  الغربية الضفة في
كبانحراؼ   4.15فقد كصؿ الهتكسط حسابي   "لممرأة الشخصية الخصائصكالذم ينص عمى "

مى كالذم  ينص ع (1)يميو الهحكر رقـ ،  .% كىي درجة عالية جدا83كبنسبة    0.52هعيارم 
كانحراؼ   3.70بهتكسط حسابي بمغ " العاممين لنقابات اإلدارية الهيكمية في هاوتأثير  المرأة مكانة"

 المعيقات"( كالذم ينص 3رقـ ) ، ثـ الهحكر% كىي درجة عالية74.0كبنسبة   0.64هعيارم 
 %  كىي درجة 69.8كبنسبة  0.75كانحراؼ هعيارم  3.49"  بهتكسط حسابي لممرأة الموضوعية

 3.32 الحسابي الهتكسط كصؿ فقد "لممرأة الذاتية المعيقات"( 2الهحكر رقـ )هتكسطة، كأخيرا 
 .هتكسطة درجة كىي% 66.4 كبنسبة 0.71 هعيارم كبانحراؼ

 
 شخصية صفات تكفر هف بد ال انوب الدراسة عينة افراد فه تأييد ىنالؾ اف النتائج ىذه هف يظير
 كىذا الهناسب، بالشكؿ دكرىا كانجاز النقابي، العهؿ في خراطاالن هف تتهكف كي الهرأة في هيهة

ذه ى صحة عمى كالدليؿ العاهميف، لنقابات االدارية الييكمية في كتأثير هكانة حجز الى يقكدىا بالتالي
 بعد الثانية الهرتبة في جاء" العاهميف لنقابات االدارية الييكمية في الهرأة هكانة" هحكر أف ،النتائج

 .الثاني الهحكر في األكؿ الهحكر أثر يعكس هها الشخصية، الصفات
 الف لمهرأة، النقابي الدكر يتحسف لكي جهيعيا الهحاكر تكاهؿ هف بد ال انو ها سبؽ خالؿ هف ستنتجن

 كالهؤسسات الهجتهع، هف تكاجييا التي العقبات تذليؿ خالؿ هف هكانتيا كرفع الهرأة، شخصية صقؿ
 . النقابي دكرىا تفعيؿ في تساعد كميا نقابيا يتياكتكع كتثقيفيا النقابية،
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 ;فحص الفرضيات 3.5

  
فيها يمي فحص لفرضيات الدراسة، كدراسة لعالقتيا بالهحاكر التي تقيسيا االستهارة، كىك عمى النحك 

 اآلتي:
 

 ;الفرضية األولى 1.1.1
  

 الهيكمية في وتأثيرها المرأة مكانةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول 
 تعزى لممتغيرات التالية  α =...1عند مستوى الداللة  العاممين لنقابات اإلدارية

 
 (26جدول رقم )  

 
 

 المتغير   

 

 F /  Tقيمة    

 

 مستوى الداللة اإلحصائية 

 1.159 3.786 (  صفته)  المبحوث طبيعة
 1.965 1.447  العمر

 3.312 1.392  الجنس
 97:.1 1.125  محافظةال

 1.5:4 1.916  التعميمي المستوى
 1.161 3.361  الخبرة سنوات



 الهستكل  ،الهحافظة ،الجنس ،عهرال  هف كال أف السابؽ الجدكؿ في الكاردة النتائج خالؿ هف يستدؿ
 هستكلال عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال أك إحصائية عالقة ليا ليس  الخبرة سنكات ، العمهي

 .قبمت الفرضيات كبذلؾ الهتغيرات هليذ يعزل 0.05 هف اقؿ
 

 هستكل أف حيث الهتغير ليذا تعزل  إحصائية فركقات يكجد فانو ،( صفتو)  الهبحكث طبيعة أها
 . رفضت قد الفرضة باف القكؿ نستطيع كبذلؾ 0.05 هف اقؿ الداللة
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 طبيعة عف البعدية لمهقارنات شيفيو باراخت استخراج تـ فقد الفركؽ هصادر عمى التعرؼ اجؿ كهف
 3.95 كصؿ حسابي بهتكسط العهالية الحركة هف الهبحكثيف لصالح الفركؽ كجاءت( صفتو) الهبحكث

  3.60 بهتكسط النسكية الحركة هف الهبحكثات عمى
  

 :الفرضية الثانية 2.2.4


عند  لممرأة الذاتية اتالمعيقال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول 
 تعزى لممتغيرات التالية  α =...1مستوى الداللة 

 
 (27جدول رقم )  

 
 

 المتغير   

 

 F /  Tقيمة    

 

 مستوى الداللة اإلحصائية 

 1.5:8 1.8:8 (  صفته)  المبحوث طبيعة
 1.436 :2.27  العمر

 1.189 1.699  الجنس
 1.117 6.396  المحافظة
 1.191 3.423  يالتعميم المستوى

 ::1.1 2.983  الخبرة سنوات
 

  ، الجنس ، العهر ،(  صفتو)  الهبحكث طبيعة هف كال أف 15رقـ  الجدكؿ في الهكجكدة النتائج تشير
 عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال أك إحصائية عالقة ليا ليس  الخبرة سنكات ، العمهي الهستكل
 . قبمت الفرضيات كبذلؾ الهتغيرات ليذه يعزل 0.05 هف اقؿ الهستكل

 
 اقؿ الداللة هستكل أف حيث الهتغير هليذ تعزل  إحصائية فركقات يكجد فانو الهحافظة بالنسبة اها 

  رفضت قد ةالفرض باف القكؿ نستطيع كبذلؾ.  0.05 هف
 

 الهحافظة كعف البعدية لمهقارنات شيفيو اختبار استخراج تـ فقد الفركؽ هصادر عمى التعرؼ اجؿ كهف
 يسكنكا هف عمى 3.50 كصؿ حسابي بهتكسط الغربية الضفة كسط يسكنكا هف لصالح الفركؽ كجاءت
 3.15 كصؿ حسابي بهتكسط الغربية الضفة شهاؿ
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 ;الفرضية الثالثة 4.3.5


عند  لممرأة الموضوعية المعيقاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول 
 تعزى لممتغيرات التالية  α =...1ة مستوى الدالل

 
 (28جدول رقم )  

 
 

 المتغير   

 

 F /  Tقيمة    

 

 مستوى الداللة اإلحصائية 

 1.113 8::.5 (  صفته)  المبحوث طبيعة
 1.116 4.947  العمر

 1.111 -6.927  الجنس
 1.115 6.777  المحافظة
 1.229 9::.2  التعميمي المستوى

 1.513 2.137  الخبرة سنوات
 

 ليا ليس  الخبرة سنكات ، العمهي الهستكل  هف كال أف السبؽ الجدكؿ في  الكاردة البيانات تظير
 ليذه يعزل 0.05 هف اقؿ الهستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال أك إحصائية عالقة

 .قبمت الفرضيات كبذلؾ الهتغيرات
 

 تعزل  إحصائية فركقات يكجد فانو الهحافظة الجنس، العهر، ،(صفتو) الهبحكث لطبيعة بالنسبة أها
 . رفضت قد اتالفرض باف القكؿ نستطيع كبذلؾ 0.05 هف اقؿ الداللة هستكل أف حيث اتالهتغير  هليذ
 

 :البعدية لمهقارنات شيفيو اختبار استخراج تـ فقد الفركؽ هصادر عمى التعرؼ اجؿ كهف
  
  النسكية الحركة هف الهبحكثات هف لصالح الفركؽ كجاءت(  صفتو)  الهبحكث طبيعة :  أكال 

 .3.23 كصؿ حسابي بهتكسط العهالية الحركة هف الهبحكثيف عمى 3.76 حسابي بهتكسط
 حسابي بهتكسط الغربية الضفة ككسط جنكب يسكنكا هف لصالح الفركؽ كجاءت الهحافظة:  ثانيا

 حسابي بهتكسط الغربية الضفة اؿشه يسكنكا هف عمى  التكالي عمى هنيـ لكال 3.76ك 3.83 كصؿ
 . 3.42 كصؿ
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 بهتكسط سنة 30- 20 اعهارىـ ههف الهستطمعيف لصالح جاءت الفركؽ باف كتبيف العهر:  ثالثا
 حسابي بهتكسط سنة 50-41 اعهارىـ كهف سنة 60 -51 اعهارىـ هف عمى 3.76 بمغ حسابي
 . التكالي عمى هنيـ لكال 3.40 ك 3.21 كصؿ
 كصؿ حسابي بهتكسط االناث هف الهستطمعات لصالح جاءت الفركؽ باف لنا بيفكت الجنس:  رابعا

 . 3.23 كصؿ بهتكسط الذككر هف الهبحكثيف عمى 3.73
 

 ;الفرضية الرابعة 5.3.5
 

عند  لممرأة الشخصية الخصائصال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول 
 يرات التالية تعزى لممتغ α =...1مستوى الداللة 

 
 (29جدول رقم )

 
 

 المتغير   

 

 F /  Tقيمة    

 

 مستوى الداللة اإلحصائية 

 1.234 55:.2 (  صفته)  المبحوث طبيعة
 1.113 :5.33  العمر

 1.111 -6.114  الجنس
 1.161 4.164  المحافظة
 1.241 33:.2  التعميمي المستوى

 1.233 :2.86  الخبرة سنوات
 

 ،(  صفتو)  الهبحكث طبيعة هف كال أف السابؽ الجدكؿ في الهبينة الهعطيات هف لنا يتضح
 داللة ذات فركؽ يكجد ال أك إحصائية عالقة ليا ليس  الخبرة سنكات ، العمهي الهستكل الهحافظة،
 . قبمت الفرضيات كبذلؾ الهتغيرات ليذه يعزل 0.05 هف اقؿ الهستكل عند إحصائية

 
 هستكل أف حيث اتالهتغير  هليذ تعزل  إحصائية فركقات يكجد فانو ، لجنسا ، معهرل بالنسبة اها 

 . رفضت قد اتالفرض باف القكؿ نستطيع كبذلؾ.  0.05 هف اقؿ الداللة
 



 72 

 : البعدية لمهقارنات شيفيو اختبار استخراج تـ فقد الفركؽ هصادر عمى التعرؼ اجؿ كهف
 بهتكسط سنة 30- 20 اعهارىـ ههف طمعيفالهست لصالح جاءت الفركؽ باف كتبيف العهر:  اكال

 .  3.94 كصؿ حسابي بهتكسط سنة 60 -51 اعهارىـ هف عمى 4.33 بمغ حسابي
 كصؿ حسابي بهتكسط االناث هف الهستطمعات لصالح جاءت الفركؽ باف لنا كتبيف الجنس:  ثانيا

احصائية كليا  حيث يكجد فركؽ ذات داللة . 4.00 كصؿ بهتكسط الذككر هف الهبحكثيف عمى 4.30
 عالقة بجنس الهبحكثيف.

 

 ;الفرضية الخامسة 6.3.5


عند مستوى الداللة  الدراسة ومجاالت المبحوث صفة و الدراسة مجاالت بين ارتباطيه عالقة توجد ال
α =...1  
 

 (:2جدول رقم )
 

  المجاالت
 

  إحصائية الداللة مستوى ر االرتباط قيمة

 :1.17 :1.21 العاممين لنقابات اإلدارية كميةالهي في وتأثيرها المرأة مكانة
 1.149 1.235* لممرأة الذاتية المعيقات
 1.146 -1.237* لممرأة الموضوعية المعيقات

 1.989 :1.11 لممرأة الشخصية الخصائص
 

 في كتأثيرىا الهرأة هكانة هف كال أف السابؽ الجدكؿ  في الهكضحة الهعطيات خالؿ هف لنا يتبيف
 كبيف بينيا ارتباطية عالقة يكجد ال لمهرأة الشخصية الخصائص  ، العاهميف لنقابات اإلدارية الييكمية

 الجدكؿ في الهكضحة الهستكيات عند احصائيا داللة غير ر االرتباط قيهة اف حيث  الهبحكث صفة
 . 0.05 هف اكبر  الداللة هستكل فاف كبالتالي اعاله

 
 قكية ارتباطية عالقة كجكد الى تشير النتائج فاف لمهرأة الذاتية تالهعيقا الثاني لمهحكر بالنسبة اها

  0.038 الهستكل عند احصائية داللة ذات كىي 0.124* ؿ كصمت ر قيهة حيث
 قكية ارتباطية عالقة كجكد  عمى تدؿ النتائج فاف لممرأة الموضوعية المعيقات الثالث لمهحكر بالنسبة كذلؾ
 0.035 الهستكل عند إحصائية داللة ذات ىيك   -0.126* ؿ كصمت ر قيهة حيث
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 ;الفرضية السادسة 7.3.5

  
في دور المرأة في العمل النقابي  α≤1.16ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في الضفة الغربية في مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الجنس.
ركؽ في دكر الهرأة في العهؿ النقابي في لمتحقؽ هف صحة الفرضية السابقة استخدـ اختبار "ت" لمف

 (.20الضفة الغربية في هجاالت الدراسة تعزل لهتغير الجنس، كها ىك كاضح هف خالؿ الجدكؿ )
 

(; نتائج اختبار "ت" لمفروق في دور المرأة في العمل النقابي في الضفة الغربية في 31جدول )
 لمتغير الجنسمجاالت الدراسة تعزى

 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
قيمة ت  درجات الحرية المعياري

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية

 مكانة المرأة
 0.61 3.62 134 ذكر

277 -2.201 0.029 
 0.67 3.79 145 أنثى

 المعيقات الذاتية
 0.70 3.32 134 ذكر

277 -0.078 0.938 
 0.72 3.33 145 أنثى

المعيقات 
 الموضوعية

 0.74 3.24 134 ذكر
277 -5.832 0.000 

 0.69 3.73 145 أنثى
الخصائص 
 الشخصية

 0.49 4.00 134 ذكر
277 -5.003 0.000 

 0.51 4.30 145 أنثى
 

الداللة  ذات داللة إحصائية عند هستكلتشير الهعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ 
α≤0.05 النقابي في الضفة الغربية في هجاالت الدراسة تعزل لهتغير  في دكر الهرأة في العهؿ

كىي دالة إحصائيا، كبذلؾ رفضت الفرضية  0.05الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ هف 
 الصفرية.

 
فقد كانت الفركؽ في الهجاؿ الخاص بهكانة الهرأة، كالهعيقات الهكضكعية، كهجاؿ الخصائص 

لهرأة كانت الفركؽ لصالح اإلناث حيث بمغ الهتكسط الحسابي ففي هجاؿ هكانة ا الشخصية.
كفي هجاؿ الهعيقات الهكضكعية كانت  ( لمذككر.3.62(، هقابؿ )3.79الستجاباتيف حكؿ الهكضكع )
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كفي هجاؿ الخصائص  ( لمذككر.3.24(، هقابؿ )3.73الفركؽ لصالح اإلناث أيضا بهتكسط حسابي )
 ( لمذككر.4.00(، هقابؿ )4.30بهتكسط حسابي ) الشخصية كانت الفركؽ أيضا لإلناث
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 الفصل الخامس

 استنتاجات الدراسة وتوصياتها
 

 ;استنتاجات الدراسة 2.6
 

 ة في المجاالت المختمفة؟ السؤال األول; ما هو الدور النقابي الذي تمعبه المرأ
، حيث 0.64%، كها أف االنحراؼ الهعيارم لفقراتو 81.6لقد بمغت درجة هعاهؿ الثبات كركنباخ ألفا 

يبدك كاضحا هف خالؿ نتائج التحميؿ أف ىنالؾ إيهاف كاضح بأف الهرأة النقابية قادرة عمى صنع القرار 
الهؤسسات، كبشكؿ فعاؿ الى حد ها، كلكف رغـ  في داخؿ الهؤسسات النقابية، كها أنو تشارؾ في ىذه

ىذا كمو اال اف هستكل تهثيؿ النساء هتدفو بدرجة كبيرة في داخؿ األطر القيادية في الهؤسسات النقابية 
 الهختمفة.

 
السؤال الثاني; ما هي أهم المعيقات الذاتية والموضوعية التي تواجهها المرأة في العمل 

 النقابي؟  
، 0.71%، كاالنحراؼ الهعيارم 73.2ذاتية بمغت درجة هعاهؿ الثبات كركنباخ ألفا في الهعيقات ال

حيث نالحظ هف خالؿ التحميؿ، اف ىنالؾ هجهكعة هف الهعيقات التي كقؼ في كجو الهرأة العاهمة في 
الهؤسسات النقابية، كهنيا هعيقات ذاتية بحتة، أبرزىا عدـ هشاركة الهرأة بشكؿ كاسع في القكل 

مة، كضعؼ كعي الهرأة نقابيا، حيث ال تعي تهاها ها ىي الحقكؽ كالكاجبات النقابية التي يهكنيا العاه
اف تحصؿ عمييا أك تقدهيا، كها أنيا ال تقٌدر أىهية انخراطيا في ىذه النقابات، لها هف شأنو اف 

صمة النيائية يضهف حقكقيا، كدفاعيا عف نفسيا، كعف غيرىا هف النساء العاهالت، كىذا كمو في الهح
نتاج كاضح لعدـ االكتراث الجدم هف قؿ الحركة النسكية الفمسطينية بالعهؿ النقابي، كتركو لغيرىف هف 

 االفراد. 
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%، كبانحراؼ 79.1أها بالنسبة لمهعيقات الهكضكعية فقد بمغت درجة هعاهؿ الثبات كركنباخ ألفا 

رأة هتكسطة األثر في دكرىا النقابي، حيث ، كقد جاءت الهعيقات الهكضكعية لمه0.75هعيارم هقداره 
 كاف هف أىـ ىذه الهعيقات دخكؿ السياسة في بدف النقابة، كاالىتهاـ بيا عمى حساب العهؿ النقابي.

 
كتدخؿ ايضا ضهف نفس االطار العكاهؿ االجتهاعية، كهسؤكلية الهرأة في البيت، كالتزاهاتيا العائمية، 

بيا، هف اجؿ التطكر كالتحسيف الهستهر، خصكصا في ظؿ نظرة  هها يهنعيا هف اداء دكرىا الهنكط
 الهجتهع الى الهرأة الى انيا هف الدرجة الثانية.

 
كلكف ال يقؼ االهر عند ىذا الحد، حيث إف سياسة النقابات، كطريقة تسكيقيا لنفسيا، كتقديهيا لنفسيا 

 ابي. الى الهرأة لـ تكف جيدة، كساىهت في عزكؼ الهرأة عف العهؿ النق
 

السؤال الثالث; ما هي الخصائص الخصائص الشخصية التي يجب أن تتوفر في المرأة 
 النقابية؟ 

، حيث ظير هف نتائج الدراسة اف درجة 0.52%، كبانحراؼ هعيارم قدره 77.3بمغت درجة الثبات 
ة في تأثير الخصائص الشخصية لمهرأة عالية عمى دكرىا في العهؿ النقابي في الهؤسسات النقابي

فمسطيف، حيث يتفؽ افراد عينة الدراسة عمى اف ىنالؾ جهمة هف الصفات الكاجب تكفرىا في الهرأة 
النقابية، هف ابرزىا الهبادرة، كالقيادة، كالتفاكض، كالهساكاة بيف الجنسيف كالقدرة عمى االقناع عمىا 

يؤثر عمى تراجع ىذا الدكر لتكالي، كىي صفات تفتقد الييا الهراة في عهميا النقابي بكجو عاـ هها 
 الذم هف الهفترض اف يضعيا في الهقدهة كاهراة هناضمة بالدرجة االكلى. 

 
ف النتائج السابقة، تتكافؽ بشكؿ كاضح هع كاقع دكر الهرأة في العهؿ النقابي في االردف، كغيرىا هف  كام

بخصكص التحديات ( 2011الدكؿ العربية، حيث أظيرت دراسة قاهت بيا كزارة العهؿ االردنية )
كالهعكقات التي تحكؿ دكف زيادة كتفعيؿ دكر الهرأة في النقابات العهالية، فتبيف أف ىنالؾ جهمة 
هعكقات ثقافية كاجتهاعية تحكؿ دكف هشاركة الهرأة في العهؿ النقابي، في هقدهتيا غياب الكعي لدل 

 . اعيةالهرأة بأىهية الهشاركة في ىذا العهؿ، كظركفيا األسرية كاالجته

  
كفيها يتعمؽ بالهعكقات الهينية كالنقابية، تبيف أف ضعؼ النقابات العهالية ذاتيا يعد هف أبرز الهعكقات 
الهينية كالنقابية التي تحكؿ دكف هشاركة الهرأة في النقابات العهالية، ثـ طكؿ ساعات العهؿ اليكهي، 
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عات العهؿ الرسهي، ها يحكؿ دكف هشاركة فأكقات االجتهاعات كالنشاطات النقابية، التي تقع خارج سا
 .الهرأة في ىذه النشاطات، فخكؼ العاهمة هف فقداف الكظيفة

 
بدكر النقابات ، ككعي هالئـ هرأةلم عدـ كجكد إدراؾ كاؼو  ، فتبيف أفشخصيةأها بخصكص الهعكقات ال

اله جيؿ الهرأة بقانكف العهالية هف أبرز الهعكقات التي تحكؿ دكف هشاركة الهرأة في العهؿ النقابي، ت
لمعهؿ في النقابات العهالية، فالخكؼ هف  فمسطينيةالعهؿ، ثـ عدـ تشجيع الهنظهات النسائية ال

الهالحقة األهنية جراء الهشاركة في ىذه النقابات، كضعؼ العهؿ الحزبي عهكها، ثـ غياب نظاـ 
 .تلمككتا لمنساء في النقابات العهالية أسكة بهجمس النكاب كالبمديا

 
 السؤال الرابع; ما هي العالقة بين متغيرات الدراسة ومحاورها؟ 

 
 عالقة مكانة المرأة وتأثيرها في الهيكمية االدارية لنقابات العاممين; -

هي، كسنكات الخبرة، لـ يكف هف الكاضح أف الهتغيرات "العهر، كالجنس، كالهحافظة، كالهستكل التعمي
لهتغير الذم برز اثره في هكانة الهرأة في الييكمية االدارية بالنسبة احصائية، كبالتالي فإف ا ليا عالقة

لمهبحكثيف ىك طبيعة الهبحكث، أم صفتو، كقد برز كاضحا أف الهبحكثيف هف الحركة العهالية أكثر 
هيكال العتبار الهرأة قادرة عمى الكصكؿ الى الييكمية االدارية لمهؤسسات النقابية، كأكثر قدرة عمى 

ع االهكر الكاجب عمييا عهميا، بينها كانت درجة هكافقة الحركة النسكية بدرجة أقؿ فيها التكيؼ ه
 يتعمؽ بقدرة الهرأة عمى التكاجد في الهناصب االدارية الهختمفة. 

 
 عالقة المعيقات الذاتية بمتغيرات الدراسة;   -

الهحافظة، حيث برز كاضحا  هف الكاضح ىنا اف الهتغير الهؤثر في الهعيقات الذاتية بالهرأة ىك هتغير
هف النتائج اف الهبحكثيف هف كسط الضفة الغربية كجنكبيا )بيت لحـ، الخميؿ، راـ اهلل(، اكثر هيكال 
العتبار الهعيقات الذاتية لمهرأة هف اىـ الهؤثرات في دكرىا داخؿ الهؤسسات النقابية، ككاف الهبحكثكف 

أقؿ، حيث كٌمها اٌتجينا هف كسط الضفة الغربية نحك هف شهاؿ الضفة الغربية )نابمس، جنيف( بنسبة 
 دجنكبيا نجد أٌف الهبحكثيف يعزكف تعٌثر دكرالهرأة في العهؿ النقابي لمهعيقات الذاتية لمهرأة نفسيا.
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 عالقة المعيقات الموضوعية لممرأة بمتغيرات الدراسة;   -
نس، كالهحافظة، كلكنو لـ يتأثر لقد تأثر ىذا الهحكر بكؿ هف طبيعة الهبحكث، كالعهر،  كالج

بالهستكل التعميهي كسنكات الخبرة، حيث كاف كاضحا اف الهبحكثات هف الحركة النسكية يهمف أكثر 
 الى اعتبار الهعيقات الهكضكعية هؤثرة في دكر الهرأة في العهؿ النقابي.

 
افقة عمى كجكد عالقة اها بالنسبة الى الهحافظة، فقد كاف هف يسكنكف كسط الضفة كجنكبيا اكثر هك 

بيف الهعيقات الهكضكعية كعهؿ الهرأة في الهؤسسات النقابية، عمى حساب هف يسكنكف في شهاؿ 
 الضفة، كقد يعكد ىذا االختالؼ الى افكار ايدكلكجية هعينة.

 
اها هتغير العهر، فقد الحظت الباحثة اف هستكل التأكيد عمى كجكد عالقة بيف الهعيقات الهكضكعية 

الهرأة كدكرىا االدارم في النقابات يتأثر بالعهر بشكؿ عكسي، حيث إنو كمها كاف العهر أقؿ كعهؿ 
كانت نسبة الهيكؿ الى اف الهعيقات الهكضكعية تؤثر في عهؿ الهرأة النقابي أكبر، كيظير ىذا 

سنة(، كبدرجة أقؿ  50 – 41سنة أكثر قبكال ههف ىـ اكبر ) 30 – 20كاضحا في أف هف اعهارىـ 
 ف ىـ أكبر ايضا. ه
 

كقد الحظت الباحثة ايضا اف االناث هف الهبحكثيف اكثر هيال العتبار الهعيقات الهكضكعية سببا في 
 اعاقة دكر الهرأة في العهؿ النقابي، بدرجة أكبر هف الذككر. 

 
 الخصائص الشخصية لممرأة;   -

اتجاه الخصائص كجدت الباحثة اف كال هف العهر كالجنس يؤثراف في هكقؼ الهبحكثيف  
سنة ىي صاحبة اعمى درجة اتجاه نحك  30 – 20الشخصية لمهرأة، حيث إف الفئة ها بيف 

الخصائص الشخصية لمهرأة. اها بالنسبة لهتغير الجنس فإف االناث اكثر اتجاىا نحك ىذا الهحكر هف 
 الذككر، خاصة كأف ىذا الهحكر يتعمؽ بالهرأة بشكؿ أساسي. 

 
 ة بالفروق بين الذكور واإلناث; عالقة محاور الدراس  -

فقد كانت الفركؽ في الهجاؿ الخاص بهكانة الهرأة، كالهعيقات الهكضكعية، كهجاؿ الخصائص 
ففي هجاؿ هكانة الهرأة كانت الفركؽ لصالح اإلناث حيث بمغ الهتكسط الحسابي  الشخصية.

لهعيقات الهكضكعية كانت كفي هجاؿ ا ( لمذككر.3.62(، هقابؿ )3.79الستجاباتيف حكؿ الهكضكع )
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كفي هجاؿ الخصائص  ( لمذككر.3.24(، هقابؿ )3.73الفركؽ لصالح اإلناث أيضا بهتكسط حسابي )
 ( لمذككر.4.00(، هقابؿ )4.30الشخصية كانت الفركؽ أيضا لإلناث بهتكسط حسابي )

 

  ;توصيات الدراسة 3.6


 جهكعة هف التكصيات:عمى استنتاجات الدراسة ، خرجت الباحثة بهبعد االطالع  
تكثيؼ الحهالت التي هف شأنيا تشجيع النساء لاللتحاؽ بسكؽ العهؿ كتشجيع اصحاب  -1

العهؿ عمى تكظيؼ النساء ، باالضافة الى عهؿ هراجعة دكرية لهختمؼ االستراتيجيات 
 كالبراهج اليادفة الى تعزيز دكر الهرأة في الحياة االقتصادية كسكؽ العهؿ، سكاء تمؾ الصادرة

عف الهؤسسات الحككهية ذات العالقة أك عف هؤسسات الهجتهع الهدني كذلؾ باصدار عدد 
 هف لهطبكعات كالهمصقات التي تركج حقكؽ الهرأة العاهمة كتظير قضاياىا.

تغيير النظرة الذككرية لمعهؿ النقابي خصكصا في الهناصب االدارية كاتاحة الهجاؿ بشكؿ  -2
 القيادية النقابية. أكبر لهشاركة الهرأة في الهكاقع

العهؿ عمى تأىيؿ ككادر نقابية انطالقا هف هفاىيـ الهساكاة كتكافؤ الفرص كالعدالة  -3
 االجتهاعية هع العهؿ عمى تهكيف كتأىيؿ النساء في العهؿ النقابي.

اخراج النقابات هف حيز السياسة لتنتقؿ الى حيز الفرد ، كاالىتهاـ بو كفرد كليس بناءا عمى  -4
 حزبي ، هها يساىـ في دفع الهرأة نحك االنخراط في العهؿ النقابي.انتهائو ال

تكفير بيئة عهؿ هناسبة لتعزيز هشاركة الهرأة في الحياة االقتصادية كذلؾ بضهاف تكفر  -5
االهف كاالهاف كالعهؿ الالئؽ لمهرأة هع ضركرة كجكد سياسات لمتهييز االيجابي لصالح تشغيؿ 

الحهاية االجتهاعية كذلؾ بتطبيؽ الحد االدنى لالجكر النساء كتكفير االهف الكظيفي ك 
 كاالسراع بتطبيؽ نظاـ الضهاف االجتهاعي.
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The role of women trade union in the West Bank 

Abstract 
This study aims to identify the reality and the role of women in trade union action in the 

West Bank in terms of contributing to the development process in the Palestinian 

community , along with an attempt to stand on the structure of institutions, trade unions 

in the West Bank and the composition and rules and regulations on the basis of reality 

practical for his performance in the various governorates of the West Bank , has been 

applied to the study on 279 individual members and members in the administrative 

bodies of the institutions and unions central West Bank , according to variables of age, 

gender, qualification and number of years of experience in the trade union action , where 

the study relied on the form as head of the collection of data and information about the 

role of trade union which played by Palestinian women . 

The study found a range of results was highlighted that female respondents are more 

likely to be regarded as obstacles objective reason to hinder the role of women in trade 

union action, more than males, and those who live in central and southern West Bank 

over the approval of the existence of a relationship between the constraints of objectivity 

and the work of women in institutions union, at the expense of those who live in the north 

of the West, also found that the level of emphasis on the existence of a relationship 

between the constraints of objectivity and the work and role of women in administrative 

unions affected by age in reverse, as it whenever age was less the proportion of 

tendencies that obstacles substantive impact on women's work the union's largest, also 

found that the respondents of the labor movement more tendencies to regard women are 

able to access to the administrative structure of the institutions of the trade union, and 

more able to cope with things to be out of work, while the degree of approval of the 

feminist movement to a lesser extent with respect to the ability of women to be in 

positions Administrative different . 

Based on these results the researcher presented a set of recommendations as follows: 

provisions of an appropriate environment for the promotion of women's participation in 

economic life, the need for a policy of positive discrimination in favor of women's 

employment and provision of job security and social protection, work to confirm the 

concepts of equality and equal opportunity and social justice, work to empower and 

rehabilitation of women in trade union work and work to change the perception of males 

towards women work positions especially at administrative level and ease the way for 

them to participate in trade union works 


