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فمو جزيؿ الشكر  ثر واضح في إبداء مالحظاتو التي أضافت طابعًا معرفيًا وزخمًا عممياً كاف لو أ
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ّؼ١بس٠خٚاٌٛصْإٌغجٟٚدسعخاٌّشبوًاٌمب١ٔٛٔخاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاالٚعبطاٌحغبث١خٚاالٔحشافبداٌ(4.4عذٚيسلُ)

70اٌؼبٍِخفٟاٌششوبداٌؼبئ١ٍخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍ

(ٌٍفشٚلبدفِٟزٛعطبدإعبثبداٌّجحٛص١ٓحٛيOne Way Anovaٔزبئظرح١ًٍاٌزجب٠ٓاالحبدٞ)(4.5عذٚيسلُ)

73اٌّشبوًاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍرؼضٌّٜزغ١شاٌّؤً٘اٌؼٍّٟ

(ٌٍفشٚلبدفِٟزٛعطبدإعبثبداٌّجحٛص١ٓحٛيOne Way Anova)(ٔزبئظرح١ًٍاٌزجب٠ٓاالحبد4.6ٞعذٚيسلُ)

74اٌّشبوًاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍرؼضٌّٜزغ١شاٌحبٌخاالعزّبػ١خ



 

(  (ذ 
 
 

)عذٚي اٌزجب٠ٓاالحبدٞ)(4.7سلُ ٌٍفشٚلبدفِٟزٛعطبدإعبثبداٌّجحٛصOne Way Anovaٓ١ٔزبئظرح١ًٍ )

75حٛياٌّشبوًاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍرؼضٌّٜزغ١شلطبعاٌؼًّ

)عذٚي اٌزجب٠ٓاالحبدٞ)4.8سلُ ٔزبئظرح١ًٍ )One Way Anovaٌٍٓفشٚلبدفِٟزٛعطبدإعبثبداٌّجحٛص١ )

75اٌّشبوًاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍرؼضٌّٜزغ١شطج١ؼخاٌؼًّحٛي

76                        (ٌّمبسٔخفئبدطج١ؼخاٌؼLSDًّ(ٔزبئظاخزجبس)..4سلُ)عذٚي

(ٌٍفشٚلبدفِٟزٛعطبدإعبثبداٌّجحٛصOne Way Anovaٓ١رح١ًٍاٌزجب٠ٓاالحبدٞ)(ٔزبئظ4.01سلُ)عذٚي

77حٛياٌّشبوًاٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍرؼضٌّٜزغ١شطج١ؼخاٌؼًّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  (ط 
 
 

 فٙشط اٌّالحك
 

 
 102 .......................................................... المحكميف قائمة (1) رقـ ممحؽ

 103 ...................... الباحثة عمؿ لتسييؿ الخميؿ جامعة مف اصدرت كتب  (2) رقـ ممحؽ

 104 ................................................................ االستبانة (3) رقـ ممحؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  ٞ) 
 
 

ااديلخص

العائمية في محافظة الخميؿ  في الشركات العاممة واقع المرأةلى التعرؼ عمى إراسة ىدفت ىذه الد    

وجود عالقة بيف ىذه المشاكؿ ومجموعة مكانية إوالبحث في  ،المشاكؿ والتحديات التي تواجييا وأىـ

في الحد والتخفيؼ مف ىـ اتس التي توصياتال لىإوذلؾ بيدؼ التوصؿ  مف المتغيرات الديموغرافية،

ف مجتمع الدراسة مف جميع النساء العامالت في الشركات العائمية في محافظة تكوّ ، و ىذه المشاكؿ

وتـ جمع  ،المنيج الوصفي التحميمي تـ استخداـىدافيا أسئمة الدراسة وتحقيؽ أولإلجابة عمى ، الخميؿ

)المشاكؿ  ربعة محاور وىي:أ( فقرة مقسمة عمى 49مكونة مف ) ستبانةابناء  عف طريؽ البيانات

تـ ىذه الدراسة  وألغراضالتنظيمية، والمشاكؿ الشخصية، والمشاكؿ االجتماعية، والمشاكؿ القانونية(، 

، استرد منيا ( استبانة250لمالئمتيا لطبيعة الدراسة، حيث تـ توزيع ) ةالقصدي استخداـ طريقة العينة

استبانة صالحة لمتحميؿ، وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرـز  (220) استبانة منيا (223)

 .(SPSSحصائية )اإل

ف المرأة العاممة في الشركات العائمية في أىميا: أمف النتائج  ةلى مجموعإوتوصمت الدراسة      

تواجو مشاكؿ اجتماعية و محافظة الخميؿ تواجو مشاكؿ تنظيمية وشخصية وقانونية بدرجة متوسطة، 

حصائية لممشاكؿ التي تواجييا المرأة العاممة في الشركات إرتفعة، وال يوجد فروؽ ذات داللة بدرجة م

رات الديموغرافية )المؤىؿ العممي، والحالة االجتماعية، وقطاع العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لممتغي

حصائية لممشاكؿ تعزى لمتغير طبيعة إ، بينما يوجد فروؽ ذات داللو (، وعدد سنوات الخبرةالعمؿ

 العمؿ.
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وبناء عمى نتائج الدراسة توصي الباحثة المرأة العاممة بضرورة تطوير مياراتيا وقدراتيا في العمؿ 

حقوقيا بالمساواة ورفض كافة أشكاؿ التمييز ضدىا والعمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف والمطالبة ب

 خمؽمتطمبات العمؿ وااللتزامات االجتماعية والعائمية، كما توصى أصحاب الشركات العائمية بضرورة 

اإلبداعية بما مبادراتيا وأفكارىا مف واالستفادة  ليا سبؿ الراحة كافة بيئة عمؿ داعمة لممرأة وتوفير

، وتوصي الجيات الحكومية ومؤسسات حقوؽ المرأة بضرورة توعية المرأة يخدـ مصمحة الشركة

العاممة بحقوقيا وواجباتيا وعمؿ تفتيش دوري عمى الشركات التي توظؼ نساء وفرض عقوبات رادعة 

اسة موضوع المرأة توصي الدراسات المستقبمية بدر أخيرًا و في حاؿ المخالفات وانتياؾ حقوؽ المرأة، 

 بشكؿ متعمؽ أكثر والتركيز عمى الجوانب التي لـ يتـ التطرؽ ليا في ىذه الدراسة.
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ABSTRACTا

The study aims at discovering the main problems and challenges that face 
working woman in family businesses in Hebron Governorate, and knowing if 
there is a relationship between these problems and some demographic 
variables to draft recommendations that will decrease and limit these 
problems, The target population consisted of all working women in family 
businesses  in Hebron Governorate. For achieving the purpose of the study 
the researcher used the descriptive analytical research methodology, and 
data collected through developing a questionnaire of (49) questions 
classified to four groups as following: (organizational problems, personal 
problems, social problems, and legal problems). For the purposes of this 
study  the Convenience sampling method was used to suit the nature of the 
study. (250) questionnaires have been distributed,  (223 questionnaires) of 
which have been retrieved, (220) of the are valid for analysis. The data 
were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

The results of the study revealed that working woman in family businesses  
in the Hebron governorate face organizational, personal, and legal problems 
to a medium degree, and face social problems to a high degree, and  there 
are no statistically significant differences for the problems facing working 
woman due to demographic variables (qualification, marital status, labor 
sector, and experience), while there are statistically significant differences for 
problems due to the variable nature of work. 
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Based to the results, the researcher recommends that  working woman 
should  develop her skills and abilities at work, demand her rights of 
equality, refuse all kinds of discrimination against her, and should make 
balance between work requirements and social and family obligation. Also 
the researcher recommends to the owners of the family businesses to 
create a supportive working environment for woman, and to benefit from her 
creative initiative and ideas for the company interest. Also, the governmental 
entities and women's rights Organization are recommended to increase the 
awareness of the working woman about her rights and duties, and to 
regularly implement inspection visits for businesses employing women, also 
they have to impose deterrent penalties for any violation of women rights. 
Finally, Future studies are recommends to study women's issue deeply and 
focusing on the aspects which haven't been covered by this study. 
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ااديقكية:  1.1

مسألة عمؿ المرأة مف  صبحتأ حيثيشكؿ العمؿ عامال ميما في تقدـ المجتمعات ورقييا، 

ميما في التنمية االقتصادية  نتاجياً إ باعتبارىا عنصراً  في الوقت الحالي، المسائؿ الحيوية

ويمثؿ وضع المرأة في المجتمع احد المعايير االساسية لقياس مدى  (2008)النمورة، ،واالجتماعية

 ,Nawaz & Others)،وتربية النصؼ اآلخروتساىـ في إعداد  تقدمو باعتبارىا تمثؿ نصؼ المجتمع

 متجاىالفال يمكف تصور مجتمع في العصر الحالي يسير بخطى التقدـ والعمـ والتكنولوجيا  (2013

لذلؾ فإف تقدـ المجتمعات يعتمد  (2015)موفؽ، ،في أعماؿ المنزؿ ومحصورا   معطالً  خراآلنصفو 

 لى جنب مع الرجؿ.إ المسيرة جنباً  بصفة عامة عمى مدى تقدـ المرأة ومتابعتيا

 

فرافقت الرجؿ في مشواره الصعب عبر التاريخ الطويؿ  كبيرا   عمؿ المرأة تطوراً تطور وقد 

، وخالؿ ىذه المحطات التاريخية كانت المرأة تتعرض الستغالؿ حياتولتساعده في جميع محطات 

عماؿ التي تؤدييا في لى األإصاحب العمؿ، وغالبا ما كاف ينظر و أالزوج وجيودىا مف قبؿ طاقاتيا 

وحيف جاء  (2016، بو ممحـأ)،و تجاه المجتمع نظرة العبوديةأسرتيا أطار واجباتيا سواء تجاه إ

عطاىا أ، فقد  ومقارنة بما كانت عمي مف شأنيارفع اىتـ بالمرأة بشكؿ كبير حيث كرميا و سالـ اإل

سالـ يكمؿ كؿ منيما امتيا، فالرجؿ والمرأة في نظر اإلا المستقمة وكر حريتيا وحقؽ ليا شخصيتي

كفؿ ليا ما يالحقوؽ مف سالـ رفع مكانة المرأة ومنحيا وىذا يدؿ عمى أف اإل (2018)العقايمة، .خراآل

العمـ والعبادة والعمؿ ولكف  كمؿ وجو، حيث سمح ليا بالخروج مف منزليا لطمبالقياـ بوظائفيا عمى أ

 النظاـ االسالمي. ف تمتـز بمبادئبشرط أ
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و أو تكنولوجية أـ اليوـ سواء كانت تطورات عممية وفي ظؿ التطورات التي يمر بيا عال

جتماعية، وارتفاع مستوى تعميـ المرأة وارتفاع تكاليؼ المعيشة، حيث اصبح و اأو اقتصادية أسياسية 

خذ أالمجتمع و في فاعؿ دور المرأة كعضو االنفاؽ، مف ىنا برز حجـ الدخؿ ال يتناسب مع مستوى 

لى ميداف إصبح خروج المرأة أع لمشاركتيا في كافة المجاالت، و جديدة مف خالؿ احتياج المجتم اً ابعاد

 .سيامات في النشاط العاـ لممجتمعإ، لما تقدمو مف لالنتباه ةلعمؿ في عصرنا الحالي ظاىرة ممفتا

وتقديـ التشجيع والتقدير ليا وحثيا عمى  المرأة بدور عتراؼاال لذلؾ البد مف (2018المجالي، )

سرة وتحسيف وضعيا المرأة في رفع مستويات معيشة األ ، حيث يسيـ عمؿاالنخراط في سوؽ العمؿ

 .ز التنموية الرئيسية في أي مجتمعاالقتصادي، كما يعد مف الركائ

 

صبحت حقيقة واقعة، ولكف يبقى أت ينية كغيرىا مف النساء العربياف قضية عمؿ المرأة الفمسطإ

 ،كة الرجؿ في شتى المجاالتيالفمسطينية يجدىا شر المرأة  ألمرلمفمسطينية خصوصيتيا، فالمتتبع 

ارزة في كفاح الشعب الفمسطيني، حيث تحتؿ المرأة الفمسطينية مكانة ب( 2016، وآخروف ف)سمطا

ع مؤسسات العمؿ الوطني واالجتماعي في الداخؿ والخارج وفي يوكفاءة كبيرة في جم ظيرت حضوراً أو 

سرتيا أعباَء عظيمة في حماية أسرة الفمسطينية تحممت بحكـ مكانتيا ودورىا في األكافة المياديف، فقد 

)الخميمي، ،سرةسير والمربي والمعيؿ االساسي ألفراد األخت وزوجة األـ واألورعايتيا، فكانت األ

وكثرة سرائيمي بسبب االحتالؿ اإلحواؿ المجتمع ألعدـ استقرار  اً واقعنا الفمسطيني نظر  وفي( 2005

الت في العديد مف المجا المرأةصبحت الحاجة ممّحة لعمؿ أ، االقتصاديةوتدىور االوضاع  أعباءه

لى جنب مع إواعد االستقرار في المجتمع جنبا ىمية خاصة في ترسيخ قأوالوظائؼ، لما ليا مف 



 

)4( 
 

في كثير  مف المرأة فضؿ حاالً أصبحت المرأة الفمسطينية أومع مرور الوقت  (2017 )جدع،،جؿالر 

عداد أصبحت تشكؿ نصؼ أنيا أحيث اقتحمت مجاؿ التعميـ لدرجة  سالمية،مف البمداف العربية واإل

ي مف القوى العاممة ف كبيراً  الطمبة في مختمؼ المراحؿ الدراسية، واقتحمت مجاؿ العمؿ لتشكؿ جزءاً 

ضافة إعضو البرلماف، صبحت تتبوأ المناصب القيادية العميا، فمنيا : الوزيرة و أالمجتمع الفمسطيني، و 

 (2018)وفا، . لى ممارستيا الميف الراقية كالطب واليندسة والمحاماةإ

 

الفمسطيني، جمالي الشركات العاممة في االقتصاد إركات العائمية النسبة الكبرى مف وتشكؿ الش

مف  (%90)ؿ حوالي مثعماؿ القطاع الخاص، فيي تأالعصب الرئيسي لالستثمارات و حيث تمثؿ 

عدادا أتستوعب بالتالي فيي تساىـ في الحد مف البطالة بشكؿ كبير و الشركات العاممة في فمسطيف، 

مف االدخارات  كبيراً  ، وتمد السوؽ بالعديد مف المنتجات المتنوعة وتستوعب قدراً العاممة كبيرة مف القوى

كبر أوتعد محافظة الخميؿ  (2018، عطعوط).لى حد كبير في التجارة الخارجيةإوطنية وتساىـ ال

، وتحتؿ صدارة المحافظات الفمسطينية مف حيث محافظات الوطف مف حيث المساحة وعدد السكاف

 (23)كثر مف أفييا  يتواجدحيث  ،خرىعدد المنشآت االقتصادية العاممة فييا مقارنة بالمحافظات األ

 .نشاءات والخدمات العامة(الصناعية والتجارية واإل)نشطة االقتصادية ؿ في مختمؼ األة تعمألؼ منشأ

  

فإف المساحة الممنوحة  يرة التي تحتميا محافظة الخميؿوبالرغـ مف المساحة الجغرافية الكب 

خرى، كونيا تعاني مف سيطرة المجتمع الذكوري اؿ قميمة مقارنة مع المحافظات األلحرية المرأة ما تز 

 اكؿي مف العديد مف التحديات والمش( فالمرأة ما زالت تعان2010)القواسمة، ،وقيود العادات والتقاليد

وضاعا صعبة نتيجة أفيي تعيش ظروفا و بيا، نجزت لصالح المرأة و أرغـ االنجازات الكثيرة التي 
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 تعيش النساء الفمسطينيات ظروفاً  كماجراءات الرقابة والتفتيش والحماية وتطبيؽ القانوف، إضعؼ 

كثر استقطابا لمنساء مثؿ الشركات العائمية، حيث يعيش ىذا شد حده وخاصة في القطاعات األأتميزية 

وفر عقود دـ توظيفي وامتيازات العمؿ ) عمف ال، بجانب غياب األقؿ مف غيرهأالقطاع ظروفا رقابية 

جازات السنوية والمرضية، غياب الحوافز المادية والمعنوية وغياب الرقابة(، عمؿ، الحرماف مف اإل

ويحكـ ذلؾ متغيرات مرتبطة بالنوع االجتماعي، والعمر، والطبقة، والحالة الزوجية، واالحتياجات 

لمحاولة توضيح واقع لذلؾ تأتي ىذه الدراسة   (2016صيرفي وسمارة، )ال ،المعيشية واالقتصادية

اكؿ برز المشألقاء الضوء عمى ا  ت العائمية في محافظة الخميؿ، و المرأة الفمسطينية العاممة في الشركا

لى مجموعة مف التوصيات التي تساىـ في الحد والتخفيؼ إجؿ التوصؿ أوالتحديات التي تواجييا، مف 

 مف ىذه المشاكؿ.

 

ايشتلةاادكا تسة:  1.1

ذ برزت العديد مف إسوؽ العمؿ ما زاؿ دوف المطموب،  الفمسطينية في ف واقع مشاركة المرأةإ

المشاكؿ والتحديات التي ساىمت في تخفيض مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ، فمف جانب ىناؾ 

، وخصوصا في مؤسسات ظروؼ العمؿ غير المناسبة التي يعاني منيا سوؽ العمؿ الفمسطيني عموما

حيث تعد بيئة العمؿ غير صديقة وطاردة لمنساء الراغبات  (2008والصالح،  شبانة)،القطاع الخاص

لى عدـ تكافؤ الفرص المتاحة إضافة إو االستمرار فيو، أعة عمى االلتحاؽ بو في العمؿ وغير مشج

متساوية في تقمد المناصب العميا والترقية  مقارنة مع الرجاؿ في سوؽ العمؿ، حيث ال يأخذف فرصاً 



 

)6( 
 

حجاـ إتساىـ في النتياكات وتجاوزات  يفلى جانب تعرض العديد منإعمى التدريب،  وفي الحصوؿ

ارتفاع كمفة تشغيؿ المرأة خاصة بعد زواجيا فتحجـ  لىإضافة إالمرأة عف االلتحاؽ بسوؽ العمؿ، 

العديد مف الشركات عف توظيفيا، كما يعد العامؿ الثقافي واالجتماعي السائد في مجتمعنا مف العوامؿ 

سرتيا وعدـ التحاقيا أؿ لرعاية البقاء في المنز  عمىفي دفع المرأة وتشجيعيا  ميماً   لتي تمعب دوراً ا

 (2012، جمةالع).سوؽ العمؿب

 

مجتمع، وانخراطيا نجازات التي حققتيا المرأة الفمسطينية في تغيير ثقافة الوعمى الرغـ مف اإل

بعض القطاعات، وذلؾ بحكـ  وتقتصر عمىف مشاركتيا ما زالت ضعيفة أال إفي سوؽ العمؿ، 

حيث بمغت نسبة  (2016، وآخروف )سمطاف،مجموعة مف العوامؿ االجتماعية والثقافية واالقتصادية

، مقابؿ 2018في العاـ مف مجمؿ النساء في سف العمؿ  (%21)اث في القوى العاممة نكة اإلمشار 

معدالت  عف متوسط اً ، ويعتبر ىذا االرتفاع متواضع جدا وما زاؿ بعيد2001في العاـ  (10.3%)

 (%72)لى وجود فجوة كبيرة بينيا وبيف نسبة مشاركة الذكور التي تبمغ إضافة إمشاركة المرأة العربية، 

)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ،الذكور ضعاؼ مشاركةأ 4، أي ما يعادؿ 2018لمعاـ 

مر الذي فرض ىا، األدكثر المحافظات التزاما بعاداتيا وتقاليأتعتبر محافظة الخميؿ مف و  كما (2019

ووضع حد لمشاركتيا في  ،مور روتينيةأبوظائؼ معينة واقتصار دورىا عمى عمى المرأة االلتزاـ 

 ، وليس وتمبية احتياجاتيا غمب االحياف لتحسيف وضعيا االقتصاديأفيي تعمؿ في مور االدارية، األ

صبحت تؤكد عمى ضرورة مشاركة المرأة ومساندتيا لمرجؿ في كافة أاستجابة لمتطمبات التنمية التي 

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتركز عمى المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة العاممة في المجاالت، 

مف التوصيات التي تساىـ في الحد مف ىذه  الشركات العائمية في محافظة الخميؿ، والخروج بمجموعة
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يذهيااديشذتلاجابة عف السؤاؿ التالي: وعمية تكمف مشكمة الدراسة في  اإلالمشاكؿ والتخفيؼ منيا. 

اواداحكرذتاادايااواجهاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

 

اتسئلةاادك اتسة:أ 1.1

جابة عف لى اإلإلذلؾ تسعى ىذه الدراسة  لنتائج والتوصيات،لمعالجة مشكمة الدراسة ومف ثـ تقديـ ا

 التالي: سؤاؿال

ايذهيااديشذتلاواداحكرذتاادايااواجهاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟ا

 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ االسئمة التالية:

 العائمية في محافظة الخميؿ؟ماىي المشاكؿ التنظيمية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات  .1

 ماىي المشاكؿ الشخصية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ؟  .2

ماىي المشاكؿ االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة  .3

 الخميؿ؟ 

 شركات العائمية في محافظة الخميؿ؟ ماىي المشاكؿ القانونية التي تواجو المرأة العاممة في ال .4
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( لممشاكؿ التي تواجو α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )داللة إحصائية  ذاتىؿ توجد فروؽ  .5

المؤىؿ الديموغرافية ) متغيراتمتعزى لالمرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ 

 (؟سنوات الخبرةعدد و  ، والحالة االجتماعية، وقطاع العمؿ، وطبيعة العمؿ،العممي

 

اهكافاادك اتسة:أ  1.1

في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ،  العاممة المرأةلى التعرؼ عمى واقع إتيدؼ ىذه الدراسة 

لقاء الضوء عمى أبرز و  التوصيات التي المقترحات و  تقديـجؿ أديات التي تواجييا، مف المشاكؿ والتحا 

 ىداؼ التالية:تحقيؽ األ وذلؾ مف خالؿىـ في الحد والتخفيؼ مف ىذه المشاكؿ، اتس

 

 التعرؼ عمى واقع المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ. .1

التعرؼ عمى المشاكؿ التنظيمية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة  .2

 الخميؿ.

الشخصية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة التعرؼ عمى المشاكؿ  .3

 الخميؿ.

التعرؼ عمى المشاكؿ االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة  .4

 الخميؿ.
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التعرؼ عمى المشاكؿ القانونية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة  .5

 ؿ.الخمي

تساىـ في الحد مف المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات تقديـ مقترحات وتوصيات  .6

 العائمية في محافظة الخميؿ.

 

اهيرةاادك اتسة:أ  1.1

 :ىمية الدراسة ممايميأتنبع 

ااديوضوع: الدور الذي تمعبو المرأة الفمسطينية في المجتمع، باعتبارىا تشكؿ نصؼ ىمية أ أهيرة

في عممية التنمية  ميماً  اً انتاجي في سوؽ العمؿ باعتبارىا عنصراً المجتمع، وذلؾ مف خالؿ مشاركتيا 

ساسية ي سوؽ العمؿ الفمسطيني الخطوة األ، لذا تعتبر دراسة واقع المرأة فاالقتصادية واالجتماعية

شاكؿ والتحديات التي تواجييا البيئة المناسبة ليا لتفعيؿ دورىا في سوؽ العمؿ، وتشخيص الم لتوفير

مكانياتيا، ا  زيادة فاعميتيا وتطوير قدراتيا و جؿ وضع مقترحات لمتخفيؼ مف ىذه المشاكؿ وبالتالي أمف 

مف الشركات العاممة في  (%90)كثر مف أفي الشركات العائمية كونيا تشكؿ وخاصة 

 (2018)عطعوط، طيف.فمس
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اادعليرة:األ تعتبر ىذه الدراسة استكماال لمجيود البحثية واالكاديمية التي تناولت قضايا المرأة  هيرة

وائؿ الدراسات التي تتناوؿ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة أتعتبر ىذه الدراسة مف حيث الفمسطينية، 

 في الشركات العائمية في حدود عمـ الباحثة.

 

ااداطبرقرة:األ مخرجات ىذه الدراسة الجيات الميتمة بقضايا وشؤوف المرأة  عدف تساأيمكف  هيرة

في تحفيز المرأة  ميماً  في تعزيز الجوانب االيجابية التي تمعب دوراً ومدراء الشركات العائمية العاممة 

وبالتالي تحسيف  ،داء عمميا بفاعميةأمف المشاكؿ والمعيقات التي تحوؿ دوف  تخفيؼالعاممة، وال

 لمباحثيف في ىذا المجاؿ. ميماً  ف تشكؿ ىذه الدراسة مصدراً أ، كما يمكف تاجيتياإنوضعيا وزيادة 

 

احكوكاادك اتسة:  1.1

ااديوضوعرة: تتناوؿ الدراسة المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة العاممة في الشركات اادحكوك

 .الشركات العائمية، مف وجو نظر الموظفات العامالت في العائمية

 . في محافظة الخميؿالشركات العائمية  ادحكوكااديتذنرة:

 .2019-2018جريت الدراسة خالؿ أ: ادحكوكاادزيذنرة

 اقتصرت الدراسة عمى المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ. ادحكوكاادبش رة:
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 يحككاتاادك اتسة: 1.1

 دقيقة وصحيحو حوؿ عدد الشركات العائمية  صعوبة كبيرة في الحصوؿ عمى معمومات

لدى غرفة  لعدـ تسجيؿ عدد كبير مف ىذه الشركات لعدد العامميف فييا والعامميف فييا نظراً 

 ألسباب خاصو بيا.وذلؾ  تجارة وصناعة محافظة الخميؿ،

 وذلؾ العامالت فييا، و أصحاب الشركات العائمية أف قبؿ التعاوف مع الباحثة سواء م رفض

صحاب أ بعضتخوؼ مف مالحقة الجيات الحكومية أو الحقوقية، لذلؾ رفض بب البس

 الشركات استقباؿ الباحثة والتعاوف معيا.

 

 :يصطلحذتاادك اتسة 1.1

اادعذيلة: ىي المرأة التي تعمؿ خارج منزليا وتحصؿ عمى أجر مقابؿ عمميا، سواء كانت " اادي أة

 ."بأدوارىا كزوجة وأـ، الى جانب دورىا كموظفةموظفة قطاع خاص او عاـ، وتقوـ في الوقت نفسة 

 (2003 ،حمايؿ)

 

يممكيا كميا أو يممؾ معظـ أسيميا أفراد تربطيـ عالقة قرابة، التي ىي الشركات ا"ادش تذتاادعذئلرة:ا

تخاذ القرارات االستراتيجية، مثؿ: تعييف المدراء اوفي  ،وتكوف لدييـ السيطرة والتحكـ في إدارة الشركة

 (2014، الفرا وحايؾ". )والموظفيف وتحديد التوجييات العامة لمشركة
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 اداع رفذتااالج ائرة: 1.1

ا اادعذيلة شراؼ إمؿ خارج منزليا في مكاف عمؿ تحت "ىي المرأة التي تعاجرائي(:إ)تعريؼ ادي أة

خرى األا وتقوـ بأدوارىا كم اً عيني وأ اً مادي اً جر أميا و مف ينوب عنو وتتقاضى مقابؿ عمأصاحب عمؿ 

 (2011و موظفة".)دقاؽ، ألى جانب دورىا كعاممة إـ أكزوجو و 

 

داري لممرأة والمعيقات التي تعيؽ التطور اإل اكؿلى المشإوتشير  اديشذتلاادايااواجهاادي أةاادعذيلة:

 (2018)المجالي، لى: إالعممية، وتقسـ  لى الحياةإو في دخوليا أفي عمميا 

 

)التأىيؿ  :في بيئة المنظمة، وتتمثؿ في المرتبطةالصعوبات  لىإوتشير  ذتلاادانظريرة:اديش (1

لى ظروؼ وصعوبات العمؿ إضافة إضعؼ دعـ اإلدارة العميا، في العمؿ،  المساواةوالتدريب، عدـ 

 .(بحد ذاتو

اادشخصرة: (2 الظروؼ لى الصعوبات المرتبطة بالمرأة ذاتيا، وتتمثؿ في: )إوتشير  اديشذتل

 كفاية الدخؿ الشيري، طبيعة الدور المزدوج لعمؿ المرأة(.عدـ و  ،سريةالعائمية واأل

لى الصعوبات التي تواجييا المرأة العاممة مف قبؿ المجتمع إوتشير   اديشذتلااالجايذعرة: (3

 .، والوضع االقتصادي العاـ(والعادات والتقاليدوتتمثؿ في: ) نظرة المجتمع لعمؿ المرأة، 

اادقذنونرة: (4 انوف العمؿ بقتتعمؽ تواجو المرأة العاممة و  ات التيلى الصعوبإوتشير  اديشذتل

 .(رض الواقعأبتطبيقيا عمى  االلتزاـ) القوانيف الفمسطينية وعدـ وتتمثؿ في:  الفمسطيني
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اادفصلاادثذني

اطذ اادنظ ياوادك اتسذتاادتسذبقةاإل

ا

اطذ اادنظ ياإلا1.1

 ادك اتسذتاادتسذبقةا1.1

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اادفصلاادثذني

اوادك اتسذتاادتسذبقةطذ اادنظ يااإل

ا

المتوفرة لدى حصائيات مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ وفقًا آلخر اإليتناوؿ ىذا الفصؿ وصؼ ل   

ؿ الفمسطيني وفي محافظة الخميؿ، لقاء الضوء عمى واقع عمؿ المرأة في سوؽ العمالباحثة، كما سيتـ إ

لعاممة في سوؽ العمؿ، ومف ثـ برز المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة اإلى توضيح أضافة إ

خيرا سيتـ عرض الدراسات العائمية ودورىا في دعـ االقتصاد الفمسطيني، وأتوضيح مفيوـ الشركات 

 السابقة ومناقشتيا والتعقيب عمييا.

ا

اطذ اادنظ ياإل 1.1

 

اايهرك: 1.1.1

ىـ المشاكؿ وتسميط الضوء عمى أإف دراسة واقع مشاركة المرأة الفمسطينية في سوؽ العمؿ 

وذلؾ يعود ألىمية الدور الذي تحققو المرأة الفمسطينية في  ،والتحديات التي تواجييا تعتبر حاجة ممحة

الوطني،  الذي يقوـ بو الرجؿ في االقتصاد ساسي لمدورية التنمية، والذي يعد المكمؿ األدعـ عمم

ي، حيث تشير وخاصة في الشركات العائمية كونيا تشكؿ غالبية مؤسسات القطاع الخاص الفمسطين
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االقتصادية واالجتماعية مف الترؼ فالظروؼ  اً ف عمؿ المرأة لـ يعد نوعألى إاالتجاىات الحديثة 

 جبرت المرأة عمى تحمؿ مسؤولياتيا مثؿ أي فرد في المجتمع قادر عمى العطاء واالنجاز.الراىنة أ

 

ا:عيلاادي أةافيااديجايعاادفلتسطرنيواقعا  1.1.1

يحظى بأىمية خاصة ومختمفة عف غيرىا كوف النساء الفمسطينيات ف واقع المرأة في فمسطيف إ

في جميع جوانب الحياة، ونتيجة  عدـ المساواة مع الرجؿمف التمييز االجتماعي و  كبيراً  يواجيف قدراً 

المعاناة الكبيرة التي عانت منيا النساء الفمسطينيات طيمة السنوات الماضية مف عجز وحرماف مف 

ثر بدروه أمر الذي حياف األ، واضطياد الرجؿ في الكثير مف األتحمؿ المسؤوليةساسية و الحقوؽ األ

والقدرات،  عمى ضعؼ مشاركة المرأة في كثير مف جوانب الحياة العامة كالتعميـ، وتطوير الميارات

لموروثة وعمى الرغـ مف كؿ القيود االجتماعية واالقتصادية ا (2017)التميمي، ،والعمؿ خارج المنزؿ

عف عمؿ خارج المنزؿ لزيادة  نيا دفعت بأعداد كبيرة مف النساء لمبحثأال إوالمفروضة بحكـ الواقع، 

ت العمؿ متحدية قيود المجتمع، ف تقتحـ مجاالأنيا استطاعت أحيث  مميزاً  كسبيا دوراً أ، مما ادخمي

)الحموري، ناصب القيادية العميا،مف القوى العاممة الفمسطينية، وتتبوأ الم اً ممحوظ صبحت تشكؿ جزءاً أو 

خرى ومقارنة الت منخفضة مقارنة بالمجتمعات األف مشاركتيا في سوؽ العمؿ ما ز أال إ (2016

والعادات والتقاليد لى عدة عوامؿ منيا سيادة الثقافة الذكورية التقميدية إويعود ذلؾ  ،بمشاركة الرجؿ

العمؿ تساىـ في زيادة المشاركة في سوؽ  لى عدـ تخصيص بنود فعالة ومجدية في قانوفإضافة إ

 (2017، جدع)العمؿ.
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اواقعاعيلاادي أةافيايحذفظةاادخلرل:ا 1.1.1

ومف المعروؼ كبر المدف الفمسطينية مف حيث المساحة وعدد والسكاف، أتعتبر محافظة الخميؿ 

الضفة الغربية مف الناحية  نيا تشكؿ ثمثأصاد الفمسطيني، حيث في االقت ميماً  نيا تمعب دوراً أ

د عدد كبير مف الصناعات الديمغرافية وحوالي خمس الضفة الغربية مف حيث المساحة، وتتميز بوجو 

 ،)التميمي،وتصديراً  ستيراداً اعماؿ التجارية لى دورىا الكبير في األإو الموروثة، اضافة أالجديدة 

ف المساحة الممنوحة أال إفظة الخميؿ يا محامتوبالرغـ مف المساحة الجغرافية الكبيرة التي تح (2018

دى أمر الذي لحرية المرأة قميمة كونيا تعاني مف سيطرة المجتمع الذكوري وقيود العادات والتقاليد، األ

لى مواقع اتخاذ القرار والتعميـ خارج البالد واحتالؿ مواقع اجتماعية وسياسية إلى صعوبة وصوليا إ

ناث عمى الذكور في المؤسسات التعميمية كالجامعات عداد اإلأاقتصادية عميا، لذلؾ نرى ازدياد و 

ف نسبو االناث أ(، 2018)شارت بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمعاـ أوالكميات، حيث 

رتفاع نسبة لمذكور، وبالرغـ مف ا (43.9)مقابؿ  (%49.1)بمغت  مف الحالة التعميمية ثانوية فأعمىض

ف نسبة البطالة ما زالت مرتفعة حيث وصمت نسبة البطالة في فمسطيف أ الإناث التعميـ لدى اإل

مف  %(25.2)مف الذكور مقابؿ  %(18.3)في محافظة الخميؿ بينيا  (%19.6) ، منيا(25.9%)

(، 2017منشأة خالؿ العاـ ) (23716، وقد بمغ عدد المنشآت العاممة في محافظة الخميؿ)ناثاإل

)الجياز المركزي لإلحصاء ناث.( مف اإل10451موظفا مف الذكور مقابؿ ) (51598يعمؿ فييا)

  (2018الفمسطيني، 
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والمجتمع الفمسطيني وخاصو محافظة الخميؿ مثؿ بقية المجتمعات تعاني مف ضغوطات 

سرائيمي، والرجؿ والمرأة يقعوف اإل حتالؿااللى تأثير إباإلضافة  ،ومشاكؿ اجتماعية واقتصادية وثقافية

ة لمعمؿ ىي التي دفعت المرأ سبابد مف األف ىناؾ العديأمف ىنا نرى تحت دائرة تأثير ىذه الظروؼ، 

االقتصادي وزيادة الدخؿ لتأميف االحتياجات الضرورية لمعائمة وبالتالي رفع سرة الحاجة لرفع مستوى األ

راكز اجتماعية مناسبة، ورغبة بعض النساء في احتالؿ م ،واجتماعياسرة صحيا وتعميميا األ مستوى

ف عمالة أال إف النساء المواتي ال شاغؿ ليف،  خرى مأعند مجموعة الفراغ  ءلى الرغبة بمؿإباإلضافة 

ىؿ وخصوصا الزوج بأف تخرج المرأة لمعمؿ، عديد مف المشاكؿ مثؿ عدـ رغبة األت الالنساء واجي

غياب تطبيؽ االنظمة والتشريعات التي ينص عمييا و طفاليا، أعمى بيتيا و  اً أة سمبر وانعكاس عمؿ الم

نتقادات في العاممة في محافظة الخميؿ تواجو بكثير مف اال المرأةف ألى إضافة إ، قانوف العمؿ لممرأة

بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني وتشير  (2010)القواسمة، ، بيئة محافظة اجتماعيا

مف النساء المشاركات في سوؽ العمؿ في محافظة الخميؿ  (%50.5)كثر مف أف إلى أ (2013)

يعمموف في قطاع الخدمات العامة، كالعمؿ في المؤسسات التعميمية وذلؾ لمتوافؽ الكبير بيف وظيفة 

مف النساء العامالت  (%24.5)ف نسبة أضا يأليد المتبعة في المحافظة، ونجد المعممة والعادات والتقا

لحرماف بعضيـ  في محافظة الخميؿ يعمموف في القطاع الزراعي ومعظميـ متمركزيف في القرى نظراً 

ما بالنسبة لمشاركة النساء في أخر لمعمؿ مع العائمة في ىذا المجاؿ، عميـ وارغاـ البعض اآلمف الت

 سوؽ العمؿ.مف نسبة النساء المشاركات في  (%25)بقية القطاعات فقد بمغت 
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ة لممرأة في محافظة خيرة بعض التطورات والتحسينات عمى نوعية الحياوقد طرأت في اآلونة األ

 وتغيير نظرة المجتمع لمزواج المبكر المرأة بالتعميـ والعمؿ وتراجع معدؿ الخصوبة ىتماـاالخميؿ، مثؿ 

جنبية والجيات االىمية والمنظمات األز الجمعيات وزيادة الوعي لدى المرأة في المحافظة، نتيجة لتركي

المعنية بقضايا المرأة عمى  تنفيذ العديد مف برامج التدريب وورشات العمؿ والندوات والمحاضرات التي 

دراكيا لحقوقيا، ولكف يبقى السبب ا  مف مستوى اىتماـ المرأة بنفسيا و مما رفع  تيتـ بشؤوف المرأة

ؿ ىو لجوئيا لمتعميـ واالنفتاح عمى المجتمع مف خالؿ الرئيسي لنيضة المرأة في محافظة الخمي

لى استخداميا إضافة إة، الجامعة وما تطرحو المؤسسات مف برامج اجتماعية ونفسية وتعميمية وثقافي

لوسائؿ االتصاؿ الحديثة كوسائؿ التواصؿ االجتماعي، مما ساعدىا عمى المطالبة بحقوقيا كحقيا 

 ذا الفضؿ يعود ليا بالمقاـ االوؿ.عي لمنيوض بذاتيا وتطويرىا، وىبالعمؿ والتعميـ والميراث والس

 ( 2016 )الحموري،

 

ايشذ تةاادي أةاادفلتسطرنرةافياادقوىاادعذيلة:ا 1.1.1

ىمية مضاعفة، وذلؾ بسبب ضعؼ أرأة في سوؽ العمؿ الفمسطيني ذات تعتبر مشاركة الم

بمغ معدؿ البطالة بيف ، وارتفاع نسبة البطالة حيث حتالؿاالد الفمسطيني وارتباطو باقتصاد االقتصا

بيف الرجاؿ، وتصؿ  (%25)، مقابؿ 2018في العاـ  (%51) النساء المشاركات في القوى العاممة

 نسبة ،كما وبمغت(%54)لى إسنو دراسية فأكثر  13الت البطالة بيف النساء الحاصالت عمى دمع

مف مجموع النساء العامالت في فمسطيف، مقابؿ  (%26) الحكومي النساء العامالت في القطاع
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سرائيمي وفي القطاع الخاص، بينما بمغت نسبة النساء العامالت لدى الجانب اإلفي يعممف  (72.7%)

سر شر األكثر مف ع  أف ألى ارتفاع نسبة الفقر ال سيما و إمر الذي يؤدي األ، (%0.7)المستوطنات 

سر وىذه األ سر في فمسطيف تترأسيا نساءمف األ (%11) ىناؾ فأ، حيث الفمسطينية تترأسيا نساء

ىمية مشاركة المرأة في القوى العاممة لتوسعة خيارات أتأتي و  (2019)وفا، ،كثر عرضة لمفقرىي األ

المرأة الفمسطينية وقراراتيا، وتأكيدا عمى حقيا في المشاركة الفاعمة في االقتصاد الفمسطيني، وبالتالي 

 )بدر .االيجابية عمى المجتمع بشكؿ مباشر وتقمؿ مف الضغط المجتمعي واالقتصاديتنعكس تأثيراتيا 

المرأة لمعمؿ ف خروج أكثر مف نصؼ الفمسطينييف يروف أف ألى إشارة وتجدر اإل (2016 ،وآخروف

)الحج محمد، .ف يكوف لحاجة اقتصادية ممحة وبأف عمميا لو مردود اقتصادي جيد لمعائمةأيجب 

2013) 

 

ف نسبة مشاركة النساء في القوى العاممة بمغت أ، (2018)شارت بيانات مسح القوى العاممة أ

، مع وجود فجوة  (%72)مف مجمؿ النساء في سف العمؿ، وبمغت نسبة مشاركة الرجاؿ  (21%)

شيقؿ،  (92)ذ بمغ معدؿ األجر اليومي لمنساء إألجر اليومي بيف النساء والرجاؿ واضحة في معدؿ ا

، ويعد قطاع الزراعة والخدمات المشغؿ الرئيسي لمنساء 2018شيقؿ لمرجاؿ في العاـ  (129) مقابؿ

ؿ عمى التوالي مف مجموع النساء العامالت، وال تزا (%13.1)و (%62.9)العامالت بما نسبتو 

مف القضاة رجاؿ مقابؿ  (%82)ف أة محدودة مقارنة مع الرجؿ، حيث مشاركة النساء في الحياة العام

مف  (%80)نساء، و (%27)مف المحاميف المزاوليف لممينة رجاؿ مقابؿ  (%73)نساء، و (18%)

كما لـ تزد نسبة السفيرات الفمسطينيات  مف النساء، (%20)عضاء النيابة العاـ ىـ مف الرجاؿ مقابؿ أ
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مف الميندسيف المسجميف في نقابة  (%75)و لمسفراء الرجاؿ، (%94.2)مقارنة مع  (%5.8)عف 

ما بالنسبة ألعضاء مجالس الطمبة في جامعات أنساء،  (%25)بؿ ىـ مف الرجاؿ مقالميندسيف ا

ما عمى صعيد أمف الطالب،  (%69)مقابؿ  (%31)الضفة الغربية فقد بمغت نسبة الطالبات 

لمرجاؿ، وتتجسد الفجوة عند  (%57)مقابؿ  (%43)شاركة في القطاع العاـ المدني فتشكؿ النساء الم

 (%88)لمنساء مقابؿ  (%12)حيث بمغت  الحاصميف عمى درجة مدير عاـ فأعمىالحديث عف 

  (2019)وفا، .لمرجاؿ لنفس الفئة

 

ااديشذتلاواداحكرذتاادايااواجهاادي أةاادعذيلة:ا 1.1.1

استيعاب ني مف ضعؼ في القدرة عمى االبد مف االعتراؼ بأف سوؽ العمؿ الفمسطيني يع

الطمب عمى العمالة بشكؿ عاـ، وذلؾ بسبب ضعؼ االقتصاد الفمسطيني المرتبط بحالة عدـ االستقرار 

مف بطالة وفقر  سرائيمي، وما ينتج عف ىذا الوضعيشو فمسطيف، وتبعيتو لالقتصاد اإلالسياسي الذي تع

مف مشاركتيا في سوؽ فراد المجتمع وخصوصا النساء، مما يحد أرى عمى جميع خأومشاكؿ اجتماعية 

والمرأة العاممة ميما كاف عمميا فإنيا تواجو العديد مف المشاكؿ  (2013)الحج محمد، ،العمؿ

براز التحديات إالة في سوؽ العمؿ، مف ىنا ال بد مف والتحديات التي تحوؿ دوف مشاركتيا الفعّ 

وىي تحاوؿ دخوؿ سوؽ العمؿ وبما يتناسب مع مؤىالتيا وكيانيا  المرأةوالمعوقات التي تواجييا 

سيتـ توضيح ىذه المشاكؿ بشري لو كامؿ الحقوؽ والواجبات وبدوف تمييز وانحياز، و  كعنصر

 والتحديات عمى النحو التالي:
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 اديشذتلاادانظريرة: .1

تعمؿ فييا المرأة، منظمة التي العمؿ و طبيعة أ وتتمثؿ في المشاكؿ التي تتعمؽ في بيئة العمؿ

لممرأة،  سمبية لعمؿفي عمميا، تتمثؿ في النظرة ال ةفما زالت المرأة العاممة تعاني مف صعوبات كثير 

داري ، وعدـ تقبؿ دورىا اإلوالحوافز والترقيات جر والتدريبينيا وبيف الرجؿ في المعاممة واألوالتمييز ب

نو غالبا ما تدار الشركات مف قبؿ الرجاؿ أوخاصة  سرية والنفسية،لى عدـ مراعاة ظروفيا األإضافة إ

لييا نظرتيـ الخاصة لممرأة ويعاممونيا في ضوء ىذه النظرة كعدـ الثقة بمؤىالتيا إوبالتالي ينقموف 

 لى أنو بالرغـ( إ2005د أشارت جبر)وق ىذا (2008ومقدرتيا عمى تحمؿ مسؤوليات كبرى،)النمورة، 

يـ التعمك ياالتي ساىمت في تطور عممذات العالقة بالمرأة والعوامؿ  مف التغيرات والتبدالت الجذرية

باستثناء  صناؼ العمؿ تقريباأالعامالت، ومزاولة المرأة لجميع عداد أوالتأىيؿ والتشريعات وازدياد 

فراد أ اتجاىاتالسياسية والتغيير االيجابي في  ، ومشاركتياعمى الرجاؿ األعماؿ التي ال زالت حكراً 

كفاءة المرأة وجدارتيا  ثبتتأبحاث ف نتائج الدراسات واألأنحو عمميا ومكانتيا، وبالرغـ مف المجتمع 

الفجوة ما زالت واسعة بيف ف أال إبعض السمات ذات العالقة بالعمؿ، حيانا عمى الرجؿ في أوتفوقيا 

  مؤسسيا واداريا.ممي ده الواقع العامكانات المرأة وقدراتيا وما تطمح اليو وبيف ما يجس

 

ف ظروؼ عمؿ المرأة الفمسطينية غير مالئمة وطاردة ليا مف سوؽ العمؿ، بحكـ أويالحظ 

جور المنخفضة أة يتركز بالميف والوظائؼ ذات األف عمؿ المر إمتعارؼ عميو اجتماعيا فتقسيـ العمؿ ال

 العمؿ لساعات طويمة نظراً حياف استغالؿ المرأة مف خالؿ بالرجاؿ، كما يتـ في كثير مف األمقارنة 
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لى المضايقات التي إضافة إ، والفقر والبطالة لمحدودية فرص العمؿ المتاحة والحاجة االقتصادية

بء ف مكاف العمؿ يشكؿ عامؿ ضغط عمى المرأة العاممة، فعأرض ليا والتحرشات المختمقة، كما تتع

قريب مف المنزؿ، حيث تفضؿ النساء سرة وداخميا انعكس في تفضيؿ النساء لمعمؿ الالعمؿ خارج األ

مف  (%69)، كما تفضؿ ما نسبتو (%95)البحث عف عمؿ ضمف المحافظة التي تقيـ فييا بنسبة 

)الحج محمد، ،مة لمنساءءكثر مالأف ساعات العمؿ أل ناث الوظيفة الحكومية نظراً الخريجات اإل

ؿ التعسفي صمف النساء تعرضف لمف (%31)ميف فإف وبحسب مركز الديمقراطية وحقوؽ العام (2013

و الخسارة خالؿ عاـ أعادة الييكمة ا  مومة و جازة األا  ي وحاالت فصؿ فردية بسبب الحمؿ و الجماع

جور، ويشمؿ: )الحد االدنى لألجور، منيف تعرضف النتياؾ الحؽ في األ (%49)لى إضافة إ، 2017

 (%39)الرجؿ والمرأة (، كما تعرضت  جر بيفجور، والتمييز في األجور، الخصـ مف األاألعدـ دفع 

ياـ الراحة أو  ،عياد الدينية والرسميةواأل ،جازاتاإلالحؽ في ) لى انتياؾإمف النساء العامالت 

مكافأة  الحؽ في مف العامالت النتياؾ (%28)، وتعرضت (جياضاإلجازة الوفاة، و ا  سبوعية، و األ

طفاؿ، طاعات الخياطة والنسيج، ورياض األفي قكبر بحؽ العامالت لنسبة األ، وكانت انياية الخدمة

 (2018.)الحدث، والمدارس الخاصة، والحضانات، والسكرتاريا والخدمات، والمحاؿ التجارية

 

 

ا:)ادعذئلرة(ااديشذتلاادشخصرة .1

حيث تعد سرية، مرأة نفسيا وظروفيا العائمية واألوتتمثؿ بالمشاكؿ والتحديات التي ترتبط بال

نتيجة لتحمؿ أعباء القياـ بالواجبات  شكالت التي تواجو المرأة العاممةسرية مف الماألالظروؼ العائمية و 

لى األعباء إضافة إاء وتربيتيـ، نبعباء مسؤولية األأوفير مستمزمات المعيشة اليومية و المنزلية وت
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الوظيفية ومتطمباتيا والتزاماتيا الكثيرة، مما يثقؿ عمى كاىؿ المرأة فتركيز االىتماـ عمى جانب قد يكوف 

)المجالي، ،و في المنزؿأدائيا سواء كاف في العمؿ أمما يؤثر عمى مستوى عمى حساب الجانب اآلخر 

عمى الرغـ مف تقبمو لعمؿ لمجتمع الفمسطيني و أف ا (2016) خروفو آ سمطاف وقد ذكرت (2018

ا غير قادرة عمى تولي المناصب نيألممرأة عمى  ف ىذا التقبؿ الزاؿ جزئيَا، فما زاؿ ينظرأال إالمرأة 

ولى بيذه نو األألؾ عمى مبدأ قوامة الرجؿ و دارية في المؤسسات بشكؿ عاـ، معتمديف في ذاإل

دارية في المنظمة، مما قيادة المناصب اإل غير قادرة عمى ف المرأة بحكـ تكوينيا الجسديأالمناصب، و 

و ترقيتيا الييا، عمى أدارية اليامة تعييف المرأة  في المواقع اإل يدفع الكثير مف ارباب العمؿ الى تجنب

لى إيؤدي سرية واجتماعية عديدة ستؤثر حتما عمى عمميا، مما أف المرأة لدييا ضغوطات أساس أ

 ير محفزة عمى العمؿ.تصبح غوبالتالي شعور المرأة باإلحباط 

 

رىقة وبسبب الوضع االقتصادي المتدىور ولحاجة المرأة لمعمؿ فإنيا تقـو بأعماؿ شاقة وم

جؿ تحصيؿ دخؿ تنفؽ بو عمى عائمتيا، كما حصؿ مؤخرا، فقد أوتعمؿ في بيئة عمؿ خطرة مف 

خرجت المرأة لمعمؿ في المستوطنات رغـ ما تعانيو مف استغالؿ حيث تشير االحصاءات الى أف نسبة 

ستوى المرأة وبال شؾ اف م .%(0.7الى ) 2018عمؿ النساء في المستوطنات وصمت خالؿ عاـ  

د و عميمي والثقافي يجعؿ تصورىا محدف تدني مستواىا التأحيث  نتاجيتيا،إالتعميمي يؤثر عمى زيادة 

لى عدـ قدرتيا عمى إماعية والثقافية، وبالتالي يؤدي مور السياسية واالقتصادية واالجتفي كثير مف األ

 (2011دوارىا االجتماعية والوظيفية المختمفة.)حسف، أا بصورة صحيحة وعدـ التوفيؽ بيف داء عمميأ
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 :االجايذعرةا)ادثقذفرة(اديشذتلا .1

لى ( إ2010أشارت القواسمة ) حيثوتتمثؿ في المشاكؿ والصعوبات التي تتعمؽ بالمجتمع، 

ف دور المرأة يقتصر أقاليد التي ال تسمح باالختالط، و العادات والتف الثقافة المجتمعية المتمثمة في أ

ورفضة عمؿ المرأة خارج المنزؿ ألف  لى فكر الرجؿإضافة إطفاؿ، ى واجباتيا االسرية ورعاية األعم

سرة وليس ظر المجتمع المسؤوؿ الوحيد عف األذلؾ في اعتباره يقمؿ مف مكانتو في المجتمع، فيو في ن

ذا كاف معدؿ ا  كفأ منو، و ألعالية وتحمؿ مف الشيادات ما ىو المرأة، حتى لو كاف لدييا الميارات ا

لى توافؽ ىذه القطاعات مع إالتعميـ، فذلؾ يعود مشاركتيا في بعض القطاعات كبير مثؿ الصحة و 

نو يسمح لمنساء في القرى بالعمؿ والتقاليد في المجتمع الفمسطيني، وفي محافظة الخميؿ فإ العادات

  .كثر مف نساء المدينة، كوف المدينة تتمتع بوجود نسبة عالية مف التجارة والصناعةأ

 

جتماعية والتعميمية والييكؿ االقتصادي ىي مف تحدد ف البنية الثقافية واالألى إتشير الدراسات 

لألبحاث  جراه مركز المرأة الفمسطينيةأشار استطالع لمرأي أشاركة المرأة في سوؽ العمؿ، فقد مدى م

ف عمؿ النساء يأتي كخيار ثاني وفي حاؿ الحاجة االقتصادية أ%( يروف 60.8ف )ألى إ والتوثيؽ

شار أف يسمح لزوجتو بالبحث عف عمؿ، كما أعمى  ثانياً  الرجؿ عمالً ف يجد أنيـ يفضموف أ، و لألسرة

ـ العمؿ خارج المنزؿ، وذلؾ بسبب %( يفضموف عمؿ النساء بدواـ جزئي وعد54ف )ألى إاالستطالع 

ف الكثير مف الفمسطينييف ال يؤيدوف أ إلى الدراسةشارت أكما  ، عباء العمؿ المنزلي داخؿ االسرةأ

مف، ميندسة، سفيرة، سائقة أ)قاضية، وكيؿ نيابة، موظفة  :مف الوظائؼ مثؿ عمؿ المرأة في عدد

ال ذات طابع ذكوري و  تاكسي، صاحبة محؿ صرافة، عضو مجمس تشريعي، وزيرة( باعتبارىا وظائؼ
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مث ػكثر مف ثأذ يعتقد إ ،رجاؿ وكم المرأة في مكاف  يؤيدوف عمؿال %(59ف )أيتقبميا المجتمع، كما 

ف أكثر مف نصؼ الفمسطينييف أوال يمانع  ،ف المناصب العميا ىي لمرجاؿ فقطأ.%( 37الفمسطينييف )

صحاب العمؿ بفصؿ أف يقوـ أ%( عمى 10ويتفؽ ) ،تكوف المرأة مديرة عمى مجموعة مف الرجاؿ

دوى مف سة ال جطفاؿ دوف سف الخامأييا التي لد المرأةالمرأة الحامؿ عف العمؿ، ويفيد النصؼ بأف 

دوف ف تقبؿ المرأة بوظيفة أ%( فقط 5الحضانات، بينما يؤيد ) غمب راتبيا عمىأعمميا ألنيا تنفؽ 

تيا، ويتفؽ لتطوير شخصي ميماً  ف عمؿ المرأة خارج المنزؿ عامالً أ%( 86مشاورة زوجيا، ويعتقد )

ف ال تذىب لمعمؿ ميما كانت أطفاليا وزوجيا و أرعاية ف تبقى المرأة في بيتيا لأربع الفمسطينييف عمى 

 بالعمؿ نشغاليااطفاليا بسبب أف المرأة العاممة ال تحسف تربية أ%( 41الظروؼ، حيث يعتقد )

وقرار  ذكورياً  ف المجتمع الفمسطيني ما زاؿ مجتمعاً أومف ىنا يظير  ،(2016وسمارة،  )الصيرفي

حسب ما يراه و  لألسرةمشاركة النساء في سوؽ العمؿ بيد الرجؿ ويقع ضمف الحاجة االقتصادية 

 . الرجؿ

 

 اديشذتلاادقذنونرة: .1

حيث تفتقر ، بتطبيقو لتزاـاالومدى  عمؽ بقانوف العمؿ الفمسطينيوتتمثؿ بالمشاكؿ التي تت

ؿ الميمة والمعاصرة في حياتنا، كونيا قوانيف قديمة وال تطبؽ ئلى بعض المساإالقوانيف الفمسطينية 

 تيي  الظروؼ فالقوانيف التي تتناوؿ قضية حؽ المرأة في العمؿ ال رض الواقع،أكامؿ عمى بشكؿ 

( الخاص 1998( لعاـ )4لى سوؽ العمؿ، مثؿ قانوف الخدمة المدنية رقـ )إالمناسبة لدخوليا 

 (2016 ،وآخروف (، )بدر2000و قانوف العمؿ لعاـ )أع الخاص، فيف والموظفات في القطابالموظ
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ف أال إجؿ تسييؿ مشاركتيا في العمؿ، أاب السابع لتنظيـ عمؿ النساء مف وبالرغـ مف تخصيص الب

نظاـ مالي داعـ ىناؾ ثغرات تؤثر سمبا عمى مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ الفمسطيني: كعدـ وجود 

عباء المالية المترتبة عمى االمتيازات التي منحيا قانوف العمؿ األجؿ تحمؿ أألصحاب العمؿ مف 

يا وما ليا مف عبء مالي داري لممؤسسات وفاعميتعمى البناء اإل لممرأة كإجازة الوالدة التي تؤثر سمباً 

مومة في القطاع أجازة إمف النساء يحصمف عمى  %(37فمثال )، جازة الوالدةإعباء أفي تحمؿ 

 (2015، بطمة)ال ،لى عدـ انسجاـ تشريعات العمؿ مع البيئة االقتصادية السائدةإضافة إ، الخاص

ية وفاعمة في جور بيف الرجؿ والمرأة في سوؽ العمؿ وعدـ وجود رقابة قو لى التمييز في األإضافة إ

سسات في عدـ توظيؼ النساء، لى تمادي بعض الشركات والمؤ إوظائؼ القطاع الخاص، مما يؤدي 

كاؿ شأ لى سف قانوف يحمييا مف كافةإىف االنجابي، كما وتحتاج المرأة المتزوجات بسبب دور وخاصة 

صحاب ألى استغالؿ بعض إف ىذه الظواىر أدت ساس الجنس ألأالتحرش الجنسي والتمييز عمى 

لى التحرش الجنسي إف المرأة العاممة تتعرض أكثر مف نصؼ الفمسطينييف يعتقدوف العمؿ لمنساء، فأ

 (2016 ،وآخروف )بدر العمؿ. داخؿ

 

شكاؿ أقة بالمرأة والقضاء عمى كافة المعايير والقوانيف والتشريعات المتعم مما عالجتووبالرغـ 

ف ىناؾ فجوات وتمييز واضح وانتياكات أال إحقيا بتوفير العمؿ الالئؽ ليا،  التمييز ضدىا، ومراعاة

خاصة في مياديف العمؿ، باإلضافة جميع االصعدة و لمقوانيف واستغالؿ المرأة العاممة وحقوقيا عمى 

في كؿ  (%5) مى تشغيؿ نسبةلى غياب تشغيؿ النساء مف ذوي االعاقة بالرغـ مف نص القانوف عإ

قانوف ممـز في ظؿ الحالة االقتصادية المتردية  عدـ وجوددى أكما  (2017بو زعيتر،أ)بيئة عمؿ، 
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مساواة في ة المرأة العاممة عمى االعتراض عمى عدـ اللى عدـ قدر إالتي يعيشيا الشعب الفمسطيني 

وذلؾ يعود إلى  (2018بو سعدة، أ).بذلؾ عمى الرغـ مف النص الصريح لقانوف العمؿ، جور مثالاأل

 شكالية.إاالستغناء عنيا دوف أي  مكانيةقمة فرص العمؿ المتاحة وا  

 

اادش تذتاادعذئلرة:ا 1.1.1

%( مف 85االقتصاد العالمي، حيث تشكؿ حوالي )ة مكانة ميمة في تحتؿ الشركات العائمي

( شركة عالمية، وتمثؿ المجاؿ الرئيسي 500%( مف اكبر )35شركات القطاع الخاص و )

%( مف الناتج القومي 70الستثمارات القطاع الخاص في العالـ، حيث تقدر مساىمتيا بنحو )

الرئيس لقطاع األعماؿ في  وتمثؿ الشركات العائمية العصب (2012واخروف،  )جرادات،العالمي

( 24.5%( مف الشركات العاممة في الواليات المتحدة االمريكية، أي نحو )90العالـ، حيث تشكؿ )

ف الشركات العائمية تقوـ بدور وىذا يعني أ (Abuznaid & Anastas, 2016مميوف شركة عائمية، )  

أعداد كبيرة مف القوى العاممة وتقمؿ لييا، فيي تمتص في اقتصاديات الدوؿ التي تنتمي إ فَعاؿ وميـ

مف االدخارات الوطنية وتساىـ بشكؿ كبير في  كبيراً  نيا تستوعب قدراً إضافة إلى أمف نسبة البطالة، 

 .لالقتصادالتجارة الخارجية، وبالتالي فيي تحقؽ قيمة مضافة واستقرار 
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ااع رفاادش تذتاادعذئلرة: 1.1.1

نيا أ( عمى 2005) حوؿ تعريؼ موحد لمشركات العائمية، فقد عرفيا الفرا تفاؽاال يوجد 

ما جرادات أو كالىما، أحدىما أويممكيا  كثر ينتموف لعائمة واحدةأو أالتي يعمؿ فييا اثناف  الشركة

فرادىا بإنشائو، ومف ثـ ينتقؿ أحد أو أوني تقـو العائمة ف الشركة العائمية ىي كياف قانأ( فيرى 2008)

و مف خالؿ التوريث، أفراد العائمة في العمؿ، أسو لمعائمة عف طريؽ انغماس بقية العمؿ الذي تـ تأسي

ما البنؾ الدولي فيعرؼ الشركة العائمية بأنيا: " أ و جزئيا لمعائمة،أدارتو كميا ا  وتكوف ممكية ذلؾ العمؿ و 

( وقد عرفيا الفرا 2016 زميع،)ال دارتيا عائمة معينة"،إوتسيطر عمى الشركة التي تممؾ غالبيتيا 

 تخاذاف القرارات والقوة التصويتية في ممموكة بالكامؿ لعائمة واحدة، وتكو  شركة( بأنيا 2014وحايؾ )

 فراد العائمة دوف غيرىـ.أالقرارات االستراتيجية حكرا عمى 

 

ئمة عالى إساسية ألفراد ينتموف أبأنيا أي شركة ممموكة بصفة  كما تعرؼ الشركة العائمية 

جؿ تحقيؽ منافع حالية ومستقبمية، وعمى ذلؾ فإف الشركات العائمية ىي أمعينة، ويقوموف بإدارتيا مف 

عمى العمميات الحالية  اً مؤثر  ورقابياً  ومالياً  ادارياً  عبارة عف مشروعات يمعب فييا الكياف العائمي دوراً 

و يتوقؼ تأسيس الجديد منيا ألف تندثر تأسيس ىذه الشركات فيي لبساطة  والمستقبمية لمشركة، ونظراً 

واستمرارىا يعتمد عمى ف وجود ىذه الشركات أال إواجيت مف تحديات في مختمؼ دوؿ العالـ، فميما 

شخاص قادريف عمى العطاء وتحقيؽ نجاح تجاري واقتصادي ينسب ليـ، وينتقؿ بالتوريث أ وجود

 (2018، عطعوط.)حفادىـأنائيـ و ألب
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لى لقب العائمة، وقد تكتسب شيرتيا مف اسـ إو أعائمة،  سـالى إوعادة تنسب الشركة العائمية 

ومف صفات الشركة  (2018)خميفة، و العكس، فقد تكتسب العائمة شيرتيا مف شيرة الشركة،أالعائمة 

ي لمشركات غمب االحياف مغمقة عمى مالكيا فقط، وقد انحصر التصنيؼ القانونأنيا تكوف في أالعائمية 

أي خاصة بأبناء العائمة  ،)شركة مساىمة خاصة( فقد تكوف الشركة العائمية ،العائمية في عده مسميات

الشركات أف الى  (2014) الفرا والحايؾ أشار ، وقدو)شركة عادية محدودة(أو)شركة تضامف(، أفقط، 

عائالت فيما يتعمؽ بالمبيعات الممموكة لعائالت تتفوؽ عمى نظيراتيا مف الشركات غير الممموكة ل

خرى، حيث تكمف نقاط قوة الشركات العائمية في التزاـ العائمة بصفتيا مالكة رباح ومقاييس النمو األواأل

عادة االستثمار في الشركة، ا  كبر في العمؿ و أنقؿ الخبرة والمعرفة وبذؿ مجيود لمشركة واستعدادىا ل

 لالعتزاز بيا. ف اسـ العائمة المقترف بالشركة يؤديأكما 

 

اادش تذتاادعذئلرةافيافلتسطرن: 1.1.1

 نحو ذ تبمغ نسبتياإ، الكبرى مف الشركات العاممة في فمسطيفالشركات العائمية النسبة تمثؿ 

 ,Salameh)،%( مف القوى العاممة80وتوظؼ حوالي ) ،%( مف شركات القطاع الخاص99)

لؼ منشأة أ( 158حوالي ) 2017عاـ العاممة في فمسطيف حسب تعداد  فقد بمغ عدد المنشآت (2017

وتوزعت المنشآت  %( منشآت فردية،88.1%( منيا في القطاع الخاص منيا )91.5يعمؿ نحو )

لؼ منشأة في قطاع الخدمات أ (55و)منشأة عاممة في القطاع التجاري  لؼأ (80االقتصادية عمى )
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)الجياز المركزي .منشأة في قطاع االنشاءات (875و) اعي،لؼ منشأة في القطاع الصنأ (20و )

 (2017لإلحصاء الفمسطيني، 

ا

 ، وذلؾاالقتصاد الفمسطينيبناء عمى أىمية دور الشركات العائمية في  (2018) خميفةأكد و 

والناتج  والحد مف البطالة مساىمتيا في دعـ صمود الشعب الفمسطيني وفي التوظيؼخالؿ مف 

نيا تواجو العديد أال إقتصادي الذي تمعبو ىذه الشركات المحمي االجمالي، وعمى الرغـ مف الدور اال

، مثؿ  عدـ عمى ديمومتيا واستمراريتيا و الداخمية، مما يؤثر سمباً أمف التحديات سواء الخارجية منيا 

خذ ف خارج نطاؽ العائمة، وعدـ األىؿ الخبرة مأارة الحديثة، وعدـ االستفادة مف دخذ بوسائؿ اإلاأل

ؿ التكنولوجية الحديثة في تطوير خذ بالوسائتمر لمموظفيف والعامميف، وعدـ األبمبدأ التدريب المس

قدرتيا عمى المنافسة،  لى عدـ مواكبة مثيالتيا وعدـإة تقميؿ النفقات، مما قد يعرضيا عماليا بحجأ

 لى انييارىا وخروجيا مف السوؽ. إمما يؤدي 

  

اكو اادي أةافياادش تذتاادعذئلرة: 1.1.1

رب ظيرت العديد مف التجاحيث أ ،نشطةت الحالي دور المرأة في مختمؼ األيتنامى في الوق

وىذا  لذلؾ،ذا منحت ليا الفرصة دورا ميما في الشركات العائمية إ ف تمعبالعالمية أف المرأة يمكف أ

في تعزيز دور المرأة ل وما يقدمو مف دعـ و مدير الشركة العائمية مؤسس أ يعتمد بشكؿ كبير عمى 

محصوؿ عمى الخبرة توفير الفرص لممرأة لو وذلؾ مف خالؿ توفير التعميـ والتدريب المطموب، الشركة، 
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عمة لممرأة، مما يؤثر بدوره ثقافة وبيئة عمؿ دالى خمؽ اتخاذ القرار، إضافة إ آلية العممية واشراكيا في

 (2017)العالي، .عماليانتاجية الشركة واستدامة أعمى إ

 

رأة في مجالس إدارتيا وفي عممية األبحاث العالمية اف الشركات التي تشرؾ الم تظير أوقد 

يراتيا مف الشركات األخرى، وساىـ إشراؾ المرأة عمى مقارنة مع نظأنتاجية اتخاذ القرارات، قد حققت إ

االندماج االقتصادي بيف الرجؿ والمرأة، كما في تخاذ القرارات بتكويف أبعاد جديدة تجسد في عممية ا

ي بيا أعمى عدد مف ف الشركات التإلى أ عدتو مؤسسة "كاتاليست"أ 2011توصؿ تقرير صادر عاـ 

%( 16دارة بنسبة )ارة تفوقت عمى تمؾ التي بيا عدد أقؿ مف عضوات مجمس اإلدعضوات مجمس اإل

خرى فإف رأس الماؿ المستثمر، ومف ناحية أ %(عمى العائد عمى26و ) لعائد عمى المبيعاتعمى ا

لى عمى مدار أربع إ -ثالثة او أكثر –الشركات التي احتفظت بنسبة تمثيؿ عالية في مجالس إدارتيا 

ت عمى تمؾ التي بيا نسبة تمثيؿ منخفض لممرأة في مجالس إدارتيا، وبمغ خمس سنوات تفوقت كثيراً 

%(عمى العائد عمى رأس الماؿ المستثمر، 60%( عمى العائد عمى المبيعات و )84نسبة ىذا التفوؽ )

إلى مناصب ف الشركات التي ترقي النساء د عمى حقوؽ المساىميف، كما لوحظ أ%( عمى العائ46و)

بتكار في مجاؿ البحوث واال كبيراً  دارية عميا غالبا ما تكوف ىي الشركات التي تستثمر قدراً إ

 (2015.)منظمة العمؿ الدولية، والتكنولوجيا

 

ي الشركات العائمية برز التحديات التي تواجو المرأة العاممة فأف ( إلى أ2016) شار كانووقد أ

عمى خمفية القيـ الثقافية واالجتماعية والدينية العاممة  يماف المؤسس بدور المرأةتكمف في عدـ إ

 في الشركة. دارياً إ ح المرأة دوراً الشركة مثؿ ثقافة العائمة ومدى تقبميا لمن، وطبيعة بيئة عمؿ المورثة
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اادك اتسذتاادتسذبقة: 1.1
 

اادك اتسذتاادع برة:ا 1.1.1
 

ا) ااديجذدي افيا1111ك اتسة اادت ك ايحذفظة افي اادعذيلة اادي أة ااواجه ااداي ااديشتالت ابعنوان: )

اادييلتةااال كنرةاادهذشيرة

المشكالت التي تواجو المرأة العاممة في محافظة الكرؾ مف لى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة 

النواحي )التنظيمية، واالجتماعية، والشخصية(، وقد تـ اعتماد المنيج الوصفي إلجراء الدراسة، وتمثؿ 

( موظفة، حيث تـ 2264مجتمع الدراسة مف جميع العامالت في محافظة الكرؾ البالغ عددىـ )

وقد تـ جمع البيانات مف  ،%( مف العامالت في محافظة الكرؾ25ؿ )اختيار عينة طبقية بسيطة تمث

( موظفة، استرد منيا 566خالؿ توزيع استبانة عمى جميع مفردات عينة الدراسة البالغ عددىا )

مجموعة مف النتائج، مف ابرزىا:  لىإيؿ االحصائي، وقد توصمت الدراسة ( استبانة صالحة لمتحم456)

ف تصورات العامالت أمحافظة الكرؾ بدرجة مرتفعة، كما ف ىناؾ مشكالت تواجو المرأة العاممة في أ

في محافظة الكرؾ لمشكالت التنظيمية ذات مستوى متوسط، وكانت تصورات العامالت في محافظة 

حصائية إوى مرتفع، ويوجد فروؽ ذات داللو الكرؾ لممشكالت االجتماعية والشخصية ذات مست

خبرة(، كالت التي تواجو المرأة العاممة في محافظة الكرؾ تعزى لمتغير)العمر، المؤىؿ التعميمي، اللممش

حصائية لممشكالت التي تواجو المرأة العاممة في محافظة الكرؾ تعزى إوال يوجد فروؽ ذات داللة 

 لمتغير)الحالة االجتماعية(.
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اعذيلةافياادقطذعاادخذص:ااديشذتلاواداوصرذت(ابعنوان:اادي أةاادفلتسطرنرةااد1111ك اتسةاادايرييا)

الخاص لمتوصؿ لى التعرؼ عمى مالمح واقع المرأة الفمسطينية العاممة في القطاع إىدفت ىذه الدراسة 

دارية والمشاكؿ المتعمقة ساسية وىي: المشاكؿ اإلأربعة بنود أبرز المشاكؿ التي تواجييا في ألى إ

سئمة الدراسة أ عمىلمشاكؿ االجتماعية، ولإلجابة قتصادية، وابظروؼ العمؿ وبيئتو، والمشاكؿ اال

ىدافيا استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أوتحقيؽ 

لى قطاع غزة، وقد تـ إني في جميع المحافظات، باإلضافة القوى العاممة في القطاع الخاص الفمسطي

مميف في القطاع الخاص، مقابالت غير مييكمة مع عدد مف العاجمع البيانات مف خالؿ عمؿ 

( فقرة مقسمة عمى محاور الدراسة، وقد تـ اختيار 51لى بناء استبانة الكترونية مكونة مف )إباإلضافة 

عينة الدارسة باستخداـ طريقة العينة القصدية لمالئمتيا لطبيعة الدراسة، حيث تـ توزيع االستمارات 

متحميؿ االحصائي، وخمصت ( منيا صالحة ل250( استبانة، )254الحصوؿ عمى ) الكترونيا، وتـ

داري تعاني بدرجة كبيرة خاص عمى الصعيد اإلف المرأة الفمسطينية العاممة في القطاع الألى إالدراسة 

داري مقارنة بالرجاؿ النمو اال ءبط مف ضافي وتعانيمف عدـ حصوليا عمى التعويضات عف العمؿ اإل

طاع ف المرأة الفمسطينية العاممة في القأيد ظروؼ العمؿ فقد وجدت الدراسة ما عمى صعأفي العمؿ ، 

ممشاكؿ ما بالنسبة لأافؽ صحية مستقمة لمعامالت، عدـ توفر مر الخاص تعاني بدرجة كبيرة مف 

لى خط الفقر نتيجة إورة الوصوؿ درجة كبيرة تتمثؿ بخطف المرأة تعاني بأاالقتصادية وجدت الدراسة 

لى إوحيد لألسرة، كما توصمت الدراسة و عدـ كفايتيا في حاؿ كانت المرأة ىي المعيؿ الأجور تدني األ

مة ءفي القطاع الخاص ىي صعوبة الموا برز المشاكؿ االجتماعية التي تعاني منيا المرأة العاممةأف أ
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دوار التي وار الذي تعيشو بسبب ازدواجية األدراع األبيف العمؿ وااللتزامات االجتماعية نتيجة لص

 تؤدييا.

 

(ابعنوان:ايكىاييذ تسةاادايررزااالقاصذكياواالجايذعيادلنتسذءاادعذيالتابأج ا1111ك اتسةاجكعا)

افياادقطذعاادخذصافيايحذفظةاقلقرلرةايناوجهةانظ هن

لمنساء العامالت في القطاع لى معرفة مدى التمييز االقتصادي واالجتماعي إىدفت ىذه الدراسة 

سباب تقبؿ النساء لمتمييز االقتصادي واالجتماعي، ومدى ألخاص في محافظة قمقيمية، ومعرفة ا

التمييز االقتصادي واالجتماعي لممرأة العاممة بأجر في القطاع الخاص في محافظة قمقيمية باختالؼ 

يـ، مكاف السكف، سنوات الخبرة في العمؿ متغيرات الدراسة )الحالة االجتماعية، العمر، مستوى التعم

كتب العمؿ البالغ الحالي(، وتكوف مجتمع الدراسة مف العامالت في القطاع الخاص المسجالت في م

، تـ اختيارىـ بطريقة العينة موظفة (312جريت الدراسة عمى عينة بمغت)أ( و 1323عددىف )

استبانة  ىداؼ الدراسة وزعت الباحثةأحقيؽ لمنيج الوصفي التحميمي، ولتالقصدية، واتبعت الباحثة ا

ممارسة التمييز االجتماعي  أنو يتـلييا الدراسة إنتائج التي توصمت ىـ الأعمى عينة الدراسة، ومف 

نو يتـ أالمرأة العاممة بقانوف العمؿ، و  واالقتصادي عمى المرأة العاممة في القطاع الخاص، وقمة وعي

ف قبوؿ المرأة لمتمييز أجور، وال يوجد اعتراؼ بحقوقيا، و االدنى لأل قؿ مف الحدأعطاء المرأة راتبا إ

 يعود لقمة فرص العمؿ المتاحة والحاجة االقتصادية وتقدير الذات. 
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(ابعنوان:اااجذهذتاادنتسذءاادعذيالتانحواقذنوناادعيلاادفلتسطرنياوعالقاها1111ك اتسةاادحيو ي)

ابيشذ تةاادي أةاادفلتسطرنرةافياتسوقاادعيل

لى معرفة اتجاىات النساء العامالت نحو قانوف العمؿ الفمسطيني وعالقتو إىدفت ىذه الدراسة 

بمشاركة المرأة الفمسطينية في سوؽ العمؿ الفمسطيني، والتحقؽ مف مدى فاعمية القوانيف المتعمقة 

يؽ في سوؽ العمؿ ، وفحص مدى تطب بتنظيـ عمؿ المرأة ، وما مدى تحفيزىا عمى مشاركة المرأة

مف  صحاب العمؿ لمقوانيف المتعمقة بتنظيـ عمؿ المرأة، ورصد جوانب القصور والضعؼ في القانوفأ

جريت الدراسة عمى مجتمع العامالت في قطاع الخدمات في محافظة أوجية نظر النساء العامالت، و 

مف جميع  الخميؿ، حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي بأسموب )مسح الرأي(، وقد تكوف مجتمع الدراسة

( امرأة، وتـ 5500النساء العامالت بأجر في القطاع الخاص في محافظة الخميؿ والبالغ عددىف )

طاع الخدمات، ولإلجابة عمى ( امرأة يعممف في ق300اخيار العينة العشوائية الطبقية حيث تناولت )

اعمية تطبيؽ قانوف سئمة الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة لجمع البيانات، ولمتأكد مف مدى فأ

القوانيف ومدى تأثيرىا عمى نسبة مشاركة النساء في الحياة االقتصادية، تـ اجراء مقابالت مع ستو مف 

المسؤوليف مف ذوي االختصاص مف العامميف في مكتب العمؿ والنقابات العمالية والمراكز النسائية 

ف اتجاىات النساء أعده نتائج منيا :  لىإمحافظة الخميؿ، وتوصمت الدراسة  والمؤسسات الحقوقية في

نو ال يوجد أالعامالت مف تأثير قانوف العمؿ الفمسطيني عمى مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ متوسطة، و 

غرات ف ىناؾ بعض الثأماكف عمؿ النساء ، و أنصوص القانونية في رباب العمؿ بتطبيؽ الأالتزاـ مف 

مشاركة المرأة الفمسطينية في سوؽ العمؿ، كاستثناء  ثرت سمبا عمىأفي نصوص قانوف العمؿ والتي 

لزاـ صاحب العمؿ بعقد مكتوب، وعدـ إجازة االمومة، وعدـ ا  سرة صاحب العمؿ، و أفراد أخدـ المنزؿ و 
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ضافة بند تطبيؽ إعدـ ماكف عمؿ النساء، و أتأكيد القانوف عمى الرقابة والتفتيش المستمر والدوري عمى 

عماؿ في حاؿ المخالفات في حقوؽ صحاب األأبند بفرض العقوبات عمى جور و دنى مف األالحد األ

 .العامالت

 

(ابعنوان:اادصعوبذتاادايااواجههذاادي أةاادعذيلةافياجذيعذتاجنوبا1111)اآخ ونك اتسةاتسلطذناوا

اادضفةاادغ برةايناوجهةانظ هذ

ا

في جامعات جنوب الضفة لى التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجييا المرأة العاممة إىدفت ىذه الدراسة 

والصحية، والقانونية، والبحث في دارية، عية، والنفسية، واالقتصادية، واإلالغربية مف الناحية االجتما

ىداؼ ألمتغيرات الديموغرافية، ولتحقيؽ مكانية وجود عالقة بيف ىذه الصعوبات ومجموعة مف اإ

سموب المسح الشامؿ عمى مجتمع أستخداـ اتماد عمى المنيج الوصفي، حيث تـ الدراسة تـ االع

( موظفة موزعات عمى جامعات جنوب الضفة، واستخدمت االستبانة 200الدارسة والذي يتكوف مف )

ف العامالت يواجيف صعوبات اجتماعية واقتصادية ألى إلجمع البيانات، وتوصمت الدارسة  كأداة

 الدراسة ثبتتأوقانونية بدرجة متوسطة، و دارية ا  سرية ونفسية و أحية عديدة بدرجة كبيرة، وصعوبات وص

عدـ وجود عالقة بيف الصعوبات التي تواجو المرأة العاممة ومتغير الحالة االجتماعية، وعدد االوالد، 

 وطبيعة العمؿ، والعمر، وعدد سنوات الخبرة.
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اككاتاديؤش اتاواديحا–(ابعنوان:ااديشذ تةااالقاصذكرةادلي أةاادفلتسطرنرةا1111ك اتسةاادعجلةا)
 

براز إجؿ أرأة في سوؽ العمؿ الفمسطيني، مف وضاع المألى تحميؿ ومناقشة إىدفت ىذه الدراسة 

اب تدني مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، حيث بسأالمعوقات التي تواجييا، ومناقشة التحديات و 

استخدمت الدراسة كافة المؤشرات المعتمدة لتحميؿ سوؽ العمؿ، مثؿ تطور حجـ القوى العاممة، ونسبة 

عدالت البطالة لى استعراض لتطور مإضافة إالعاممة، وتوزيع القوى العاممة، مشاركة المرأة في القوى 

مرأة في سوؽ العمؿ غير المنظـ، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي وضاع الأبيف صفوؼ النساء و 

التحميمي، وقد تـ استخالص نوعيف مف النتائج، عمى مستوى المؤشرات وعمى مستوى المحددات، حيث 

وضاع النساء أالعمؿ عمى احراز تقدـ ممحوظ في  اكدت كافة المؤشرات المستخدمة في تحميؿ سوؽ

ف ألى إالمحددات فقد توصمت الدراسة مع مؤىالتيا وامكانياتيا، عمى صعيد  ولكنو محدود وال يتناسب

ىناؾ نوعيف مف العوامؿ المؤثرة في محددات المشاركة، العوامؿ المؤثرة في الطمب عمى عمالة النساء 

، ؿت الييكمية الموروثة عف االحتالمثؿ )ارتفاع معدالت البطالة، ونمط التنمية السائد والمتأثر بالتشوىا

ما العوامؿ المؤثرة في عرض عمؿ النساء أي لمنوع االجتماعي(، وتأثر سوؽ العمؿ بالنموذج التقميد

لتفرغ في تخصصات معينة تتوافؽ مع التوجيات االجتماعية السائدة، ا ءفتتمثؿ في )تركز النسا

قميدي(، لذلؾ ال نواع محددة مف الميف التي تتالءـ مع النساء ودورىف التأألعماؿ المنزؿ، الرغبة في 

يتوفر دالئؿ قوية لوجود توجو اجتماعي اقتصادي لتعزيز وتطوير دور المرأة في سوؽ العمؿ، سواء 

حداث تغيرات في التركيب الميني لممرأة ومعالجة إو عمى صعيد أعمى صعيد رفع نسبة المشاركة، 

 معدالت البطالة. 
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اادعلييا) ايشتالتاويعرقذتايشذ تة1111ك اتسة ابعنوان: ا–ادي أةافياتسوقاادعيلاادفلتسطرنرةاا(

ا1111ا-1111ا-افذقاوحلول

 

لى التعرؼ عمى مشكالت مشاركة المرأة الفمسطينية في سوؽ العمؿ الفمسطينية، إىدفت ىذه الدراسة 

فيات التي مف الممكف ايجادىا الحموؿ والكيإلى والتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجييا المرأة، وتطرقت 

الصعوبات والعقبات التي تقمؿ مف فرص مشاركة المرأة، وركزت عمى دراسة االبعاد جؿ الحد مف أمف 

وضحت التداخؿ الحاصؿ بينيا، أصادية، والتعميمية، والثقافية، و التشريعية والقانونية، والسياسية، واالقت

ؽ مف وما ينتج عف ىذا التداخؿ مف ترابط بيف الصعوبات والمشكالت، وقد قامت ىذه الدراسة بالتحق

(، وذلؾ مف خالؿ 2010 - 2000) واقع مشاركة المرأة الفمسطينية، ومعدالتيا وتطورىا في السنوات

حصائيات، وبحثت في المعيقات التي تواجييا المرأة بمختمؼ اشكاليا )القانونية، والدينية، اإل

الباحثة المنيج  ىداؼ الدارسة اتبعتأ، ولتحقيؽ (والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية

الوصفي التحميمي، حيث تـ االعتماد عمى البيانات واالرقاـ التي يقدميا الجياز المركزي لإلحصاء 

ط تمؾ بػالعاممة في فمسطيف، ثـ تحميؿ ور  الفمسطيني، وما تقدمة جمعيات ومنظمات حقوؽ المرأة

داتيف لجمع البيانات أعتماد عمى مرأة العاممة، وتـ االاالرقاـ والمعطيات بواقع الحاؿ الذي تعيشو ال

لى توزيع إباشرة بموضوع الدراسة، باإلضافة جراء مقابالت مع ست شخصيات ذات صمة مإوىي 

( امرأة تـ اختيارىا بشكؿ عشوائي مف مجتمع الدراسة، 48استبانة عمى عينة الدراسة البالغ عددىا )

ال تستوعب كافة المؤىميف  مؿ الفمسطينيةف سوؽ العأىميا، أالدراسة بالعديد مف النتائج مف  وخرجت

ف النساء يأتيف في المرتبة الثانية مف حيث التفضيؿ في العمؿ، مما أمذيف ىـ في سف العمؿ، و لمعمؿ ال
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ف ىناؾ ثغرات في قانوف العمؿ الفمسطيني مثؿ عدـ أعالية مف البطالة بيف النساء، و  ينتج عنو نسبة

 تحديد الحد االدنى لألجور.  

 

(ابعنوان:ااديشتالتااالجايذعرةاادايااواجهاادي أةاادعذيلةافيابرئةاادعيلا1111ك اتسةاادتسبرعيا)

ااديخالط

ا

لى تحديد المشكالت االجتماعية التي تواجو المرأة إالتوصؿ  ساسي مف ىذه الدراسة ىوف اليدؼ األإ

الباحثة المنيج الوصفي  العاممة في بيئة العمؿ المختمط في السعودية، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت

في بيئة العمؿ  التحميمي بطريقة المسح االجتماعي لمكشؼ عف المشكالت التي تواجييا المرأة العاممة

ثر ىذه المشكالت عمى مشاركة المرأة العاممة في بيئة العمؿ ودورىا في خطط أالمختمط، وتوضيح 

مف  ةمكوناحثة باختيار عينة عشوائية نجازىا، وقامت البإية المجتمعية وأثر االختالط عمى التنم

 ( امرأة تعمؿ في مؤسسات يوجد فييا بيئة عمؿ مختمطو، واستخدمت الباحثة االستبياف كأداة126)

في بيئة العمؿ المختمطة لى وجود مشكالت تواجو المرأة العاممة إلجمع البيانات، وتوصمت الدراسة 

بيف  والنساء في الترقيات وانتشار ظاىرة الوشايةبرز المشكالت ىو التمييز بيف الرجاؿ أوكاف مف 

، وارتفاع لى ضعؼ العالقات االجتماعية بيف النساء العامالت خارج مجاؿ العمؿإالعامالت باإلضافة 

لى التقميؿ إف االختالط يؤدي أ الت في بيئة العمؿ المختمطة، كماالنساء العام درجو النقد الذاتي بيف

 .النساء العامالتافة المينية لدى مف الثق
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ا) اوادصذدح اشبذنه ا1111ك اتسة ابعنوان: اادعيلا( اتسوق افي اادفلتسطرنرة اادي أة ايشذ تة احكرذت

اواداكخالتااديطلوبة

ا

لى تسميط الضوء عمى المؤشرات الحالة لمشاركة النساء في سوؽ العمؿ إىدفت ىذه الدراسة 

دائيا في سوؽ العمؿ، والظروؼ أنتاج و واقع مشاركة المرأة في عممية اإل وتحميؿ ،الفمسطيني

االقتصادية واالجتماعية التي تحيط بعمؿ المرأة في االراضي الفمسطينية، واقتراح التدخالت المطموبة 

الدراسة عمى المنيج الكمي  عتمدتاالعمؿ، وقد  لتمكيف المرأة مف المشاركة بشكؿ فاعؿ في سوؽ

الصادرة عف الجياز المركزي لإلحصاء حصائية مد الجانب الكمي عمى البيانات اإلاعتوالنوعي، حيث 

، وتـ 2007(، ونتائج التعداد السكاني والمنشآت لسنة 2007 - 1995الفمسطيني خالؿ الفترة )

لعمؿ والعوامؿ التي تؤثر استخداـ المنيج الوصفي في محاولة فيـ واقع مشاركة المرأة في سوؽ ا

خالؿ عمؿ حمقات نقاش مركزة، وتـ استخداـ عينة ما الجانب النوعي فقد تـ استخدامو مف أعمييا، 

قة بالتعبير عف تاحة المجاؿ لذوي العالإصات في قضايا المرأة، وىذا بيدؼ قصدية مف نساء متخص

شراكيـ في التدخالت التي تمبي احتياجاتيـ ا  وضاعيـ والتحدث عف تجاربيـ و أوجية نظرىـ ووصؼ 

حرزتو السمطة الفمسطينية في أمف التقدـ الذي  وبالرغـ نو ألى إمعالجة تجاربيـ، وتوصمت الدراسة و 

ف فجوة النوع االجتماعي مازالت تؤثر عمى مستوى أال إ، عزيز مشاركة المرأة في سوؽ العمؿمجاؿ ت

لى تدني نسبة إحصاءات جور والبطالة، حيث تشير اإلمشاركة المرأة في القوى العاممة ومعدالت األ

ف ألنساء مقابؿ الرجؿ، كما في سوؽ العمؿ وارتفاع معدالت البطالة بيف امشاركة النساء الفمسطينيات 

ف تدني مشاركة النساء أوضحت الدراسة أاالت معينة كالزراعة والخدمات، و عمؿ النساء يتركز في مج
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مثؿ عدـ مقدرة سوؽ العمؿ الفمسطيني عمى سباب االقتصادية في القوى العاممة مرتبط بعدد مف األ

اط النساء في العمالة الميمشة، جور وانخر ف القوى العاممة، وتدني مستوى األض ماستيعاب العر 

سباب ثقافية تتمثؿ أمؿ بعمر متأخر مقارنة بالذكور، و لى سوؽ العإسباب اجتماعية مثؿ دخوؿ المرأة أو 

ي في محدودية الميف واالنشطة االقتصادية التي تنافس المرأة عمييا، كما الحظت الدراسة انخفاضا ف

ف أف البحث عف عمؿ بدوف فائدة، حيث عدد النساء العامالت وذلؾ بسبب االعتقاد السائد بينيف ا

نيا تعاني ايضا مف التكمفة العالية أالعنصري في الرواتب المدفوعة بؿ المرأة ال تتعرض فقط لمتمييز 

العمؿ بصورة مباشرة مف الستخداـ عائد لدور الحضانة والرعاية النيارية، وىذا الواقع ال يتيح المجاؿ 

 قبؿ المرأة وما يرتبط بذلؾ مقدرتيا عمى االنفاؽ عمى صحتيا وتعميميا.

 

اادك اتسذتااالجنبرة: 1.1.1
ا

 .تس رة:ااديشذتلاوادعالجذت(ابعنوان:ااديوازنةابرناادعيلاوادحرذةااأل1111)اNepaliك اتسةا

Balancing work life and family life: problems and remediesا

 

جؿ ألتي تواجييا النساء العامالت مف لى التعرؼ عمى طبيعة المشاكؿ والصعوبات اإتيدؼ الدراسة 

سرية، والكشؼ عف الطرؽ والوسائؿ التي تمكف العامالت ة األالحفاظ عمى التوازف بيف العمؿ والحيا

النساء العامالت سرية، ويتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مى التوازف بيف العمؿ والحياة األمف الحفاظ ع

مسح شمؿ  جراءإفي نيباؿ، واستندت الدراسة عمى Kathmandu) ) في مختمؼ المجاالت في مدينة
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تـ اختيارىا بشكؿ عشوائي، وتـ االعتماد عمى  مختمفة مؤسسة (100)مف  امرأة عاممة (240)

ف النساء العامالت يعانيف مف العديد أية جمع البيانات، وكشفت الدراسة المقابالت واالستبياف في عمم

سرية تعاني اة االسرية، فمف ناحية الحياة األالتي تؤثر عمى التوازف بيف العمؿ والحيمف المشاكؿ 

ما أمية، وضعؼ العالقات االجتماعية، والشجارات العائ واالعباء االسرية، النساء مف ازدواجية العمؿ،

لتمييز في مكاف العمؿ سواء في واعامالت مف التحرش، مف ناحية مشاكؿ العمؿ تعاني النساء ال

 ماف الوظيفي وخصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.و التدريب، وغياب األأرقيات و التأجور األ

 

ا  افيا1111)اShambunathك اتسة اادعذيلة اادي أة ااواجههذ ااداي اواداحكرذت ااديشذتل ابعنوان: )

  ادهنك

Problems and challenges faced by urban working woman in India 

 

ه الدراسة ىو فيـ المشاكؿ والقضايا التي تواجييا النساء العامالت في كاف اليدؼ الرئيسي مف ىذ

تؤثر عمى وضع المرأة وسالمتيا  المدف في اليند، وتحديد السمات االجتماعية واالقتصادية التي

واقتصرت  سرة والمجتمع،في تحسيف وضع األنشطة ودورىا ، ودراسة مشاركة المرأة مختمؼ األمنياأو 

وقد تـ استخداـ المنيج المختمط   ،( في اليندRourkelaالدراسة عمى النساء العامالت في مدينة )

، لى االستبيافإضافة إ(، focus group discussionsؿ مقابالت، ومجموعة التركيز)حيث تـ عم

نواع مختمفة مف أة مف النساء العامالت لدييف ختمفف الفئات العمرية المأظيرت نتائج الدراسة أو 

جود توازف بيف العمؿ جياد العقمي والبدني، عدـ و مكاف العمؿ، مثؿ اإل المشاكؿ والتحديات في
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، ، والتمييز ضد المرأة في جميع مناحي الحياةسرية، المعاممة غير العادلة في مكاف العمؿوالرعاية األ

لفئة مثؿ التفكير المتحيز، والقضايا المتعمقة باألمف والسالمة، و باأوبعض التحديات تتعمؽ بالعمر 

 ومشكمة السقؼ الزجاجي وغيرىا.

 ا

ا ا1111)اVarolك اتسة ابعنوان: اادي أة( ادوجرتادايحككاتايشذ تة ااحلرل افياا ترذ: لقوىاادعذيلة

ا.ادثنذئي

The determinants of labor force participation of women in Turkey: a 

binary logit analysis. 

 

البمداف المتقدمة مقارنة بالعديد مف  فضة جداً منخ تعتبر نسبة مشاركة المرأة في القوى العاممة في تركيا

لى عاـ إالعاممة قد انخفض مف الثمانينات ف معدؿ مشاركة النساء في القوى أوالنامية، حيث 

تبحث ىذه الورقة في المحددات خرى، و ارتفع في العديد مف البمداف األنأ، عمى الرغـ مف (2008)

ت الثنائي في مسح القيـ الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاممة في تركيا، باستخداـ نموذج لوجي

(، حيث تضمنت بيانات 2007جريت عاـ )أوى العاممة التي بيانات مسح الق وقد استخدمت، العمالية

ناث، وقد تـ اختيار العينة بناء عمى إ( 670)ذكور، و (677)شخص، منيـ  (1347)المسح 

طفاؿ ، مستوى العمر، الحالة الوظيفية، عدد األ المتغيرات : )الحالة االجتماعية، المستوى التعميمي،

وارتفاع مستوى  التعميـ العالي مف مستوىالف أالدراسة  د وجدتوق ،(، الراتب الرئيسي لألسرةالدخؿ

ر ايجابي عمى مشاركة المرأة في القوى سرة لو تأثيىمة المرأة بشكؿ رئيسي في دخؿ األ، ومساالدخؿ
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ف أ اف شيخوخة النساء ليا تأثير سمبي حتى سف منتصؼ الثالثينات، كمأفي تركيا، بينما العاممة 

 طفاؿ لو تأثير سمبي عمى مشاركة النساء في القوى العاممة.األالزواج وارتفاع عدد 

 

(ااداوازنابرناادعيلاوادحرذة:ايذهيااداحكرذتااد ئرتسرةاادايااواجهاادي أةا1111)اCarrollك اتسةا

 فياقطذعاادش تذت؟اهلاهياي ابطةابحرذاهماادعذئلرة؟

 Work Life Balance: What are the main challenges for women in the 

corporate sector? Is it related to their family life?ا

ا

تركز الدراسة عمى العوامؿ والتحديات الرئيسية التي تواجييا المرأة االيرلندية العاممة في قطاع 

، وقد استخدـ ساليب مواجيتياأسرية و يا الوظيفي والحياة األتقدمبحياتيا العممية و  فيما يتعمؽ ،الشركات

المنيج الكمي وقاـ بتوزيع استبانة، حيث تـ اعتماد الدراسة االستقصائية بيف النساء العامالت  الباحث

( شركات مختمفة في المجموع 6بدواـ كامؿ وبدواـ جزئي وبأوضاع اجتماعية مختمفة في حوالي )

وقعات العمؿ الكتساب نظرة ثاقبة حوؿ التحديات الرئيسية التي تواجييا المرأة في تحقيؽ التوازف بيف ت

ف الصعوبات الرئيسية التي تواجييا النساء العامالت أشارت النتائج أو  وضغوطات ومسؤوليات الحياة.

 لعمؿلعمؿ بينما يواجيف مسؤوليات خارج اتمبية متطمبات ا لتحقيؽ التوازف بيف العمؿ والحياة ىي

نو بإمكانيف تحسيف ألى إشارت غالبية المشاركات أسرية(، و طفاؿ والمسؤوليات األ)مسؤوليات رعاية األ

رباب العمؿ في تحسيف أف يساعد أعباء الحياة العائمية، ويمكف أتيف في مجاؿ العمؿ، بالتوازف مع قدرا
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دخاؿ الوقت المرف ا  ضافي والجاد، و العتراؼ بالعمؿ اإلقؿ، واأ قدراتيف في العمؿ مع عبء عمؿ

 وساعات العمؿ المرنة.

 

(ابعنوان:اادعوايلاادايااؤث اعلىايشذ تةاادي أةافياادقطذعا1111)اPeebles & Othersك اتسةا

ا.ادخذصافيااال كن

Factors affecting women’s participation in the private sector in Jordan 

 

لى توثيؽ الوضع الراىف لممرأة العاممة في القطاع الخاص في االردف، والعمؿ إلدراسة ىدفت ىذه ا

والتعرؼ عمى ظروؼ العمؿ لمنساء العامالت ر عمى مشاركتيا، تي تؤثساسية القضايا األالعمى تحديد 

، تصاالتواالدوية، دراسة حالة تشمؿ ثالث قطاعات )األفي القطاع الخاص، مف خالؿ استخداـ 

ستخداـ استبياف ومقابالت مع مديري الموارد البشرية ومناقشتيف اوتـ  نترنت(،اإلدو خدمة ومزو 

ف ىناؾ العديد مف المعيقات ألى إالدراسة  توخمص ناث،لممجموعات المركزة مع الذكور واإل

ف ىناؾ تمييز كبير ضد أرأة العاممة في بيئة العمؿ، حيث ا الماالجتماعية والقانونية التي تعاني مني

ء وخصوصا المتزوجات في القطاع الخاص مثؿ شروط التوظيؼ والترقيات، يأخذ ىذا التمييز النسا

شكؿ طرح اسئمة شخصيو متعمقة بالزواج وخطط الحمؿ خالؿ مقابالت العمؿ، والتحرش المنيجي في 

عمى االستقالة وتخصيص فرص التدريب والترقية  بعض الشركات لتشجيع الموظفات المتزوجات حديثاً 

 ظفيف الذكور.لممو 
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هوادنج ،اذبعنوان:ايشذتلاادنتسذءاادعذيالت:اك اتسةاحذدةاب Nawaz & Others (2013) ك اتسة

ا.بذتتساذن

Problems of  formally employed women: a case study of ahawalnagar, 

Pakistan 
 

في مدينة  لرسمياتركز ىذه الدراسة عمى تسميط الضوء عمى مشاكؿ النساء العامالت في القطاع 

(Bahawalnagar) وتـ استخداـ التحميؿ الوصفي في عممية البحث، حيث تـ اختيار في الباكستاف ،

قساـ أربعة أ، تـ تقسيميـ عمى الرسمي( امرأة عاممة في القطاع 100عينة عشوائية طبقية مكونة مف )

محاضرة في الجامعة(،  20معممة في المدارس، و 20ممرضة، و 40امرأة مف الشرطة، و 20وىي: )

ف النساء أوكشفت الدراسة فراد عينة الدارسة، ألبيانات مف خالؿ عمؿ مقابالت مع وتمت عممية جمع ا

لتي تتعمؽ بمكاف مشاكؿ افي القطاع الرسمي يواجيف العديد مف المشاكؿ االجتماعية والالمواتي يعممف 

ي، وظيفمف التوفر وسائؿ نقؿ، وغياب األ، وعدـ ىـ ىذه المشاكؿ ساعات العمؿ طويمة جداً أالعمؿ، و 

ف الشرطيات أجور المنخفضة، و ف معممات المدراس يعانيف مف األأوالتمييز بيف الجنسيف، واتضح 

ماعي السيء وعدـ يعانيف مف طوؿ فترات العمؿ وساعات العمؿ غير المجدولة والوضع االجت

 االعتراؼ بعمميف.
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ااداعقرباعلىاادك اتسذتاادتسذبقة:اا 1.1.1

و االجنبية والتي بحثت في موضوع أمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة سواء كانت العربية 

يانا مع الدراسة الحالية وتختمؼ حأنيا تتفؽ أ، نجد يات التي تواجييا المرأة العاممةالمشاكؿ والتحد

خرى، وفيما يمي لى جانب الدراسات األإضافة ىمية وفرصة اإلأمما يعطي ليذه الدراسة  خرى،أحيانا أ

 بعض التشابيات واالختالفات بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 

( 2018اتفقت الدراسة الحالية مف حيث المنيج المتبع وىو المنيج الوصفي مع دراسة )المجالي،

 ،ودراسة )سمطاف( 2016 ( ودراسة )الحموري،2017سة )جدع، ( ودرا2017ودراسة )التميمي،

، (2010( ودراسة ) السبيعي، 2012العممي، )( ودراسة 2012( ودراسة )العجمة، 2015، آخروفو 

داة جمع البيانات والتي تتمثؿ في االستبياف مع دراسة )المجالي، أكما اتفقت الدراسة الحالية في 

ودراسة  ( 2016( ودراسة )الحموري، 2017 ودراسة )جدع،( 2017( ودراسة )التميمي، 2018

 ,Nepali)ودراسة ( 2010(  ودراسة )السبيعي، 2015، آخروفو  سمطاف(  ودراسة )2012)العممي، 

 .(Carroll, 2015دراسة ) خيراً أ( و 2018

 

 ( حيث2008 مف حيث المنيج المتبع مع دراسة )شبانة والصالح، بينما اختمفت الدراسة الحالية

لة، ( حيث استخدـ دراسة الحاPeebles & Others, 2015اتبع المنيج الكمي،  ومع دراسة )

( حيث اعتمد عمى 2008ة )شبانة والصالح، داة جمع البيانات مع دراسأواختمفت الدراسة الحالية في 
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حيث اعتمد  (Nawaz & Others, 2013)مع دارسة  يضاً أحمقات النقاش المركزة، واختمفت  عمؿ

 المقابالت ومجموعات النقاش المركزة.

 

جنبية تناولت موضوع المرأة العاممة مف جوانب مختمفة، فبعضيا ف الدراسات العربية واألأويتضح 

بحث في  واقع المرأة العاممة والمشكالت والمعيقات التي تواجييا المرأة العاممة مثؿ دراسات: 

و)العممي،  (2012( و)العجمة،2015، آخروفو  و)سمطاف( 2017( و)التميمي، 2018)المجالي، 

( (Carroll, 2015( وShambunath, 2017و) (Nepali,2018)( و2010( و)السبيعي،2012

العاممة  ( وبعضيا بحث في التمييز االقتصادي واالجتماعي لممرأةNawaz & Others, 2013و)

سباب انخفاضيا أالمرأة في سوؽ العمؿ و بة مشاركة وبعضيا بحث في نس (،2017مثؿ دراسة )جدع، 

(، بينما ركزت دراسة )الحموري، Varol, 2017( ودراسة )2008مثؿ دراسة ) شبانة والصالح، 

أة في سوؽ ( عمى معرفة اتجاىات النساء العامالت نحو قانوف العمؿ وعالقتو بمشاركة المر 2016

 المرأة.صحاب العمؿ لمقوانيف المتعمقة بأالعمؿ وفحص مدى تطبيؽ 

 

السابقة في زيادة معرفتيا بواقع عمؿ المرأة في العديد بحاث واألوقد استفادت الباحثة مف الدراسات 

مف القطاعات والمجاالت في دوؿ وثقافات مختمفة وطبيعة المشاكؿ التي تواجييا في العمؿ، كما تمت 

في زيادة  المعرفة والفيـ سيمت أطار النظري لمدراسة، و عداد اإلإستفادة مف الدراسات السابقة في اال

ث المتبعة في بالدراسة الحالية، كما استفادت مف مناىج البحبعاد الموضوعات ذات العالقة أبجميع 

دوات جمع البيانات التي تـ استخداميا، مما ساعد الباحثة في اختيار المنيج أالدراسات السابقة و 

يضا أو حصائية المناسبة لمدراسة، ساليب اإلت واألداة جمع البياناأالبحثي  وعينة الدراسة واختيار 
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لييا إامت بربطيا بالنتائج التي توصمت ج وتوصيات الدراسات السابقة وقئاستفادت الباحثة مف نتا

 .الدراسة الحالية

 

اهمايذاريرزاادك اتسةاادحذدرة:أ 1.1.1

التي تتناوؿ دراسة  –الباحثة في حدود عمـ  -نيا مف الدراسات الحديثة أىـ ما يميز الدراسة الحالية أ  

ف ألى إضافة إكات العائمية في محافظة الخميؿ، المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة العاممة في الشر 

الدراسة جاءت استكماال لمدراسات السابقة حيث ركزت عمى دراسة مشاكؿ المرأة العاممة في ىذه 

شركات العائمية عصب االقتصاد الفمسطيني بر التالشركات العائمية في محافظة الخميؿ، حيث تع

كبر مف شركات القطاع الخاص في فمسطيف، لذلؾ ىناؾ حاجة إلجراء المزيد مف وتشكؿ النسبة األ

ف ىناؾ مشاكؿ ومعيقات أظيرت أف الدراسات السابقة أوال سيما و  الدراسات التي تيتـ في ىذا القطاع،

ف أ، كما وفي مختمؼ القطاعات التي تعمؿ بيا و الناميةأالعاممة سواء في الدوؿ المتقدمة ماـ المرأة أ

ألىمية دورىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية، لذلؾ  متزايد بقضايا المرأة العاممة نظراً  ىناؾ اىتماماً 

يمية التنظ) التي تؤثر عمى عمؿ المرأة لى بحث الموضوع مف جميع الجوانبإ تطرقت الدراسة

  (.واالجتماعية والشخصية والقانونية

 

 



 

)50( 
 

اادفصلاادثذدث

اج اءااهذينهجرةاادك اتسةاوا ا

اينهجاادك اتسةا1.1

ايجايعاادك اتسةا1.1

اعرنةاادك اتسةا1.1

ايصذك اجيعاادبرذنذتا1.1

اأكاةاادك اتسةا1.1

اصكقااألكاةا1.1

اثبذتااألكاةا1.1

ااديعذدجةااإلحصذئرةا1.1

ايقرذساادك اتسةا1.1

اا
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اادثذدثادفصلا

اينهجرةاادك اتسةاواج اءااهذ

جراءات الدراسة التي قامت بيا الباحثة لتنفيذ ىذه يتناوؿ ىذا الفصؿ  وصفًا كاماًل لطريقة وا 

ارسة والطرؽ التي تـ اتباعيا الد ، وأداةمجتمع الدارسة وعينتياو منيج الدراسة،  وصؼ وشمؿ، الدراسة

جراءاتيا، والمعالجة وخطوات تطبيقيا، وتصميـ الدارسة و عدادىا، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، في إ ا 

 حصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج.اإل

 

 ينهجاادكا تسة: 1.1

ىدافيا، استخدمت والمعمومات المطموبة لإلجابة عف أسئمتيا وتحقيؽ أانطالقا مف طبيعة الدراسة  

لطبيعة الدراسة، حيث يعتمد ىذا المنيج عمى دراسة الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ لمالئمتو 

 فضؿ لمثؿ ىذه الدراسات.المناسب واأل الظاىرة في الوقت الحاضر، وكما ىي في الواقع، وىو المنيج

 

 :ادكا تسةيجايعا 1.1

ميؿ، حيث تكوف مجتمع الدارسة مف جميع النساء العامالت في الشركات العائمية في محافظة الخ 

حصائيات التي صناعة محافظة الخميؿ لمحصوؿ عمى أحدث اإلزيارة غرفة تجارة و قامت الباحثة ب
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تتعمؽ بالشركات العائمية والعامميف فييا، وتـ تزويد الباحثة بقائمة بأسماء الشركات العائمية التي توظؼ 

وبناء عمى البيانات الخاصة بالشركات العائمية المسجمة رسميا لدى غرفة إناث في محافظة الخميؿ، 

ولكف عمى  ( موظفة،607( شركة، ويعمؿ لدييا )133)تبيف اف ىناؾ تجارة وصناعة محافظة الخميؿ 

في ىذه الدراسة خرى لعدـ توفر إحصائيات أ ونظراً لذلؾ كبر بكثير، د أف العدأرض الواقع اتضح أ

 .غرفة تجارة وصناعة محافظة الخميؿرقاـ والشركات المسجمة لدى األعتماد سوؼ يتـ ا

 

 عرنةاادك اتسة: 1.1

الخميؿ،  حافظة( موظفة وعاممة في الشركات العائمية في م250تكونت عينة الدراسة مف )       

 قصديةبطريقة العينة ال وقد تـ اختيار عينة الدراسة%( مف مجتمع الدراسة، 41.1شكمت ما نسبتو )

(Convenience samplingوذلؾ لمالئمتيا لطبيعة الدراسة ومجتمعيا ). 

 

تجدر اإلشارة إلى أف الباحثة قامت بتوزيع االستبيانات بزيارات إلى الشركات حيث بمغ عدد       

(، وعند 89%( استبيانًا، أي بنسبة استجابة )223( استبيانًا، وتـ استرداد )250االستبيانات الموزعة )

( منيا غير مكتممة اإلجابة وبذلؾ تـ استبعادىا مف التحميؿ، حيث تـ 3الستبيانات تبيف أف )مراجعة ا

%( مف 98%( مف االستبيانات الموزعة، ونسبة )88( استبيانًا ما يشكؿ نسبة )220تحميؿ )

 ( يوضح خصائص العينة الديموغرافية.3.1) رقـ االستبيانات المستردة، والجدوؿ
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 اٌذ٠ّٛغشاف١ت ٌع١ٕت اٌذساست ( اٌخصبئص1.0خذٚي )

 إٌسبت اٌّئ٠ٛت اٌعذد ِسخ٠ٛبث اٌّخغ١ش اٌّخغ١ش

 اٌفئت اٌعّش٠ت

عٕخ18ألًِٓ  9 %4.1 

 45.0% 99 18-25 عٕخ

 41.8% 92 25-35 عٕخ

 8.2% 18 35-45 عٕخ

عٕخ45أوضشِٓ  2 %.9 

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 اٌحبٌت االخخّبع١ت

 62.3% 137 ػضثبء

 25.0% 55 ِزضٚعخ

 11.8% 26 ِطٍمخ

 9.%  2 أسٍِخ

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 عذد األٚالد

 69.1% 152 ال٠ٛعذ

 27.3% 60  1-3 أٚالد 

 3.6% 8  4-6 أٚالد 

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 ِىبْ اٌسىٓ

 70.0% 154 ِذ٠ٕخ

 27.3% 60 لش٠خ

 2.7% 6 ِخ١ُ

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ

رٛع١ٟٙألًِٓ  27 %12.3 

 16.8% 37 رٛع١ٟٙ

 25.5% 56 دثٍَٛ

 43.6% 96 ثىبٌٛس٠ٛط

 1.8% 4 دساعبدػ١ٍب

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 لطبع اٌعًّ

 34.1% 75 طٕبػٟ

 46.8% 103 رغبسٞ

 2.7% 6 صساػٟ

 11.4% 25 خذِبرٟ

 5.0% 11 طحٟ

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 طب١عت اٌعًّ

 32.3% 71 إداسٞ

 28.6% 63 ِبٌٟ

ِٟٕٙ 61 %27.7 

 11.4% 25 غ١شرٌه

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

عذد اٌعب١ٍِٓ فٟ 

 اٌششوت

 13.2% 29  1-4 ػب١ٍِٓ 

 36.4% 80  5-19 ػبًِ 
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 23.2% 51  20-49 ػبًِ 

50 ػبًِفؤوضش  60 %27.3 

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 عذد سٕٛاث اٌخبشة

 17.7% 39 ألًِٓعٕخ

عٕٛاد  5-1 123 %55.9 

 17.3% 38 5-10 عٕٛاد 

11 عٕخفؤوضش  20 %9.1 

 100 % 220 اإلخّبٌٟ

 

 ( تـ استنتاج ما يمي:3.1)رقـ بالنظر إلى الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة في  جدوؿ      

 

سنة( البالغ  18-25أف عدد المستجيبات األكبر مف الفئة العمرية ) (3.1) رقـ يالحظ مف الجدوؿ

 45( مف عينة الدراسة، وأقميف عدًدا مف الفئة العمرية  ) أكثر مف 45%( امرأة بنسبة )99عددىف )

 ( مف عينة الدراسة.9.%( بنسبة )2سنة( البالغ عددىف )

فيما يخص الحالة االجتماعية فيالحظ أف عدد المستجيبات األكبر مف الحالة )عزباء( البالغ عددىف 

( 2( مف عينة الدراسة، بينما أقميف مف الحالة )أرممة( البالغ عددىف )62.3%بنسبة )( امرأة 137)

 ( مف عينة الدراسة.9.%بنسبة )

( امرأة بنسبة 152أما المتغير عدد األوالد فالعدد األكبر كاف لمخيار )ال يوجد( وبمغ عددىف )

( البالغ عددىف أوالد 4-6الفئة )مف عينة الدراسة، وأقميف عددا ممف لدييا عدد أوالد مف  (%69.1)

 ( مف عينة الدراسة.3.6%( امرأة وبنسبة )8)
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بينما المتغير الديموغرافي مكاف السكف فقد كاف عدد المستجيبات األكبر مف سكاف )المدينة( وبمغ 

( مف عينة الدراسة، وأقميف عددا مف ساكني )المخيـ( البالغ 70%( امرأة بنسبة )154عددىف )

 ( مف عينة الدراسة.2.7%امرأة وبنسبة )( 6عددىف )

كما بمغ عدد المستجيبات األكبر لمتغير المؤىؿ العممي مف حممة درجة )البكالوريوس( حيث بمغ 

( مف عينة الدراسة، وأقميف مف حممة )الدراسات العميا( وبمغ 43.6%( امرأة وبنسبة )96عددىف )

 ( مف عينة الدراسة.1.8%( امرأة بنسبة )4عددىف )

ويالحظ أف عدد المستجيبات األكبر مف قطاع العمؿ مف العامالت في القطاع )التجاري( البالغ 

( مف عينة الدراسة، وأقميف ممف يعممف في القطاع )الزراعي( 46.8%( امرأة وبنسبة )103عددىف )

 ( مف عينة الدراسة.2.7%( نساء وبنسبة )6وقد بمغ عددىف )

( امرأة 71لمستجيبات األكبر مف الخيار )إداري( وقد بمغ عددىف )فيما يخص طبيعة العمؿ فإف عدد ا

( امرأة وبنسبة 25( مف عينة الدراسة، وأقميف مف الخيار )غير ذلؾ( البالغ عددىف )32.3%وبنسبة )

 ( مف عينة الدراسة.%11.4)

الشركات  بينما المتغير عدد العامميف في الشركة فقد كاف العدد األكبر لممستجيبات ممف يعممف في

( مف عينة الدراسة، وأقميف 36.4%( امرأة وبنسبة )80عامؿ( وقد بمغ عددىف ) 5-19التي تضـ )

( 13.2%( امرأة وبنسبة )29عامؿ( حيث بمغ عددىف ) 1-4ممف يعممف في الشركات التي تضـ )

 مف عينة الدراسة.
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سنوات( حيث بمغ عددىف  1-5أما متغير عدد سنوات الخبرة فقد كاف العدد األكبر ممف لدييف خبرة )

سنة فأكثر( وقد  11( مف عينة الدراسة، وأقميف عدًدا ممف لدييف خبرة )55.9%( امرأة وبنسبة )23)

 ( مف عينة الدراسة.9.1%( امرأة بنسبة )20بمغف )

 

 يصذك اجيعاادبرذنذت: 1.1

ا ااالودرة: لتي قامت ا )االستبانة( ولية مف خالؿ أداة الدراسةتـ جمع البينات األاديصذك 

، ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف الذيف قاموا بالتشاور مع المشرؼ الباحثة بتطويرىا

 بمراجعتيا وتقديـ االقتراحات وتعديميا بشكؿ يخدـ اليدؼ الذي تـ إعدادىا ألجمو.

اادثذنورة: جنبية، ت واألدبيات السابقة العربية واألاعتمدت الباحثة عمى الدراسا اديصذك 

 عمى الكتب والدوريات والمقاالت ذات العالقة بموضوع الدراسة.وكذلؾ 

 

 كاةاادك اتسة:أ 1.1

ىدافيا قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس المشاكؿ أسئمة الدراسة وتحقيؽ لإلجابة عمى أ       

والتحديات التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ، وقد تـ تطوير 

االستبانة بعد قياـ الباحثة بعمؿ مقابالت غير منتظمة مع عدد مف النساء العامالت في شركات 

ساسية حوؿ المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة ذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات حقيقية وأعائمية، و 
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وع لى االستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضالعاممة في الشركات العائمية، إضافة إ

(، 2016)الحموري،  (، ودراسة2018(، ودراسة )التميمي، 2018مثؿ دراسة )المجالي،  الدراسة

 .دارةفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ اإلاالستتـ ، كذلؾ (2016 ،ودراسة )سمطاف وآخروف

وعرضيا عمى مجموعة مف وبعد ذلؾ قامت الباحثة ببناء االستبانة باالستئناس برأي المشرؼ، 

لى الشكؿ النيائي ضافة أو التعديؿ إلى حيف الوصوؿ إو االأخذ آرائيـ لمحذؼ ف وأالمحكمي

 لالستبانة، وقد تكونت االستبانة مف قسميف ىما:

ا المعبرة عف خصائص عينة الدراسة طبقا لممتغيرات  العامةالمعمومات يتضمف  ول:األاادقتسم

والد، مكاف السكف، المؤىؿ عدد األمرية، الحالة االجتماعية، الديموغرافية وتشمؿ: )الفئة الع

 ، طبيعة العمؿ، عدد العامميف في الشركة، عدد سنوات الخبرة(.قطاع العمؿالعممي، 

 ربعة محاور وىي:( فقرة مقسمة عمى أ49ويتكوف مف ) ادقتسماادثذني:

 وؿ: المشاكؿ التنظيمية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظةالمحور األ

 ( فقرة.14الخميؿ، واشتمؿ عمى )

المحور الثاني: المشاكؿ الشخصية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة 

 ( فقرة.14الخميؿ، واشتمؿ عمى )

المحور الثالث: المشاكؿ االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة 

 ( فقرات.8) الخميؿ، واشتمؿ عمى
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المحور الرابع: المشاكؿ القانونية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة 

 ( فقرة.13الخميؿ، واشتمؿ عمى )

تجدر اإلشارة إلى أنو تـ تحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية ألغراض التحميؿ حيث أعطيت      

اإلجابة موافقة بشدة خمسة درجات، واإلجابة موافقة أربعة درجات، واإلجابة محايدة  ثالثة درجات، 

( يوضح 3.2) رقـ واإلجابة غير موافقة درجتيف، واإلجابة غير موافقة بشدة درجة واحدة، والجدوؿ

 تصنيؼ اإلجابات ودرجتيا.
 

 

 ( حص١ٕف اإلخبببث ٚدسخبحٙب1.9خذٚي )

 غ١ش ِٛافمت بشذة غ١ش ِٛافمت ِحب٠ذة ِٛافمت ِٛافمت بشذة اٌخص١ٕف

 1 2 3 4 5 اٌذسخت

        

 ( يوضح أقساـ وفقرات االستبانة.3أف الممحؽ رقـ )لى إوتجدر اإلشارة 

 

ااألكاة:اصكق 1.1

الدراسة ومدى مالئمة فقرات االستبانة لمتغيرات الدراسة، تـ عرضيا عمى لمتحقؽ مف صدؽ أداة 

المشرؼ، ثـ قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرة كما 

تعديؿ بعض الفقرات لييا، تـ شاروا إ(، وعمى ضوء المالحظات التي أ1يظير في الممحؽ رقـ )

 لما خصصت لقياسو. كثر مالئمةلتصبح األداة أ
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 ثبذتااألكاة: 1.1

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، تـ استخداـ ثبات االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة باستخداـ معادلة 

الثبات كرونباخ ألفا عمى عينة الدراسة لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة باإلضافة إلى الدرجة الكمية. 

 (.3.3)رقـ  كما ىو موضح في الجدوؿ

 

 (اقرمايعذيلاادثبذتات ونبذخاأدفذاديحذو اادك اتسة1.1)جكولا

 ل١ّت ِعبًِ اٌثببث أٌفب عذد اٌفمشاث اٌّحٛس

 88. 14 اٌّشبوًاٌزٕظ١ّ١خ

 14.89اٌّشبوًاٌشخظ١خ

 85. 8اٌّشبوًاالعزّبػ١خ

 13.93اٌّشبوًاٌمب١ٔٛٔخ

 96. 49 اٌذسخت اٌى١ٍت

      

( أف درجة ثبات أداة الدراسة الكمي مرتفعة، حيث بمغت قيمة معامؿ 3.3) رقـ يالحظ مف الجدوؿ     

( عند الدرجة الكمية، وبمغت قيمة معامؿ كرونباخ ألفا لمحور المشاكؿ 96%الثبات كرونباخ ألفا )

(، وبمغت 89%(، كما بمغت قيمة معامؿ كرونباخ ألفا لمحور المشاكؿ الشخصية )88%التنظيمية )

(، ولمحور المشاكؿ القانونية بمغت قيمة 85%لفا لمحور المشاكؿ االجتماعية )قيمة معامؿ كرونباخ ا

(، وتعد نتائج ىذا المقياس مناسبة حيث أف مقياس ثبات كرونباخ ألفا يجب 93%معامؿ كرونباخ ألفا )

 ( وىو ما نتج في قياس ثبات أداة الدراسة.70%أف يكوف أكبر مف )
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ااديعذدجةااالحصذئرة: 1.1

سوب وتفريغيا في برنامج الرـز استعادة االستبانات تـ تدقيقيا ومراجعتيا وثـ إدخاليا إلى الحابعد ااااا

( وذلؾ Statistical Package of Social Sciences( )SPSSحصائية لمعموـ االجتماعية )اإل

حصائيًا، حيث تـ تحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية ألغراض التحميؿ حيث لمعالجة البيانات إ

أعطيت اإلجابة موافقة بشدة خمسة درجات، واإلجابة موافقة أربعة درجات، واإلجابة محايدة ثالثة 

درجات، واإلجابة غير موافقة درجتيف، واإلجابة غير موافقة بشدة درجة واحدة، وتـ فحص ثبات أداة 

ئمة الدراسة فقد (، ولإلجابة عمى أسCronbach Alphaالدراسة باستخداـ معادلة الثبات كرونباخ ألفا )

ألسئمة الفرعية التي تـ استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لإلجابة عمى ا

، كما تـ استخداـ في محافظة الخميؿ تتعمؽ بالمشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية

 .فرعي الخامسجابة عمى السؤاؿ ال( لإلOne Way ANOVAف األحادي  )ياتحميؿ التباختبار 

  

ايقرذساادك اتسة: 1.1

بيدؼ تحديد درجة وأىمية فقرات االستبانة، ولكؿ محور مف محاورىا والحكـ عمى النتائج مف  ااااا

المتوسطات الحسابية، فقد تـ وضع المقياس الوزني لممتوسطات الحسابية وفقًا لمقياس ليكرت 

( يوضح 3.4)رقـ (، والجدوؿ 8. =4/5بالتالي فإف طوؿ الفئة )( 4= 1-5الخماسي نجد أف المدى )

 مقياس الدراسة.
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 ( ِم١بط اٌذساست1.3خذٚي )

 اٌذسخت اٌّخٛسط اٌحسببٟ اٌشلُ

ِٕخفضخدسعخ 2.60ألًِٓ 1

دسعخِزٛعطخ2.61 - 23.40

دسعخِشرفؼخ 3.41أوجشِٓ 3
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اادفصلااد ابع

اع ضاواحلرلاناذئجاادك اتسةا

ا

 أتسئلةاادك اتسةاحلرلاادناذئجاادياعلقةاب 1.1

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اادفصلااد ابع

اع ضاواحلرلاناذئجاادك اتسةا

لؾ وذسئمة الدراسة، ت مف عينة الدراسة، لإلجابة عمى أيتضمف ىذا الفصؿ تحميؿ البينات التي جمع

 .حصائية المناسبةضمف االختبارات والتحميالت اإل

 

 ادناذئجاادياعلقةابأتسئلةاادك اتسة:احلرلا 1.1

يذاهيااديشذتلاواداحكرذتاادايااواجها :ادك اتسةااد ئرتسيتسؤالابادناذئجاادياعلقةااحلرلا 1.1.1

 ادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟
ا

والوزف  نحرافات المعياريةتـ استخراج األوساط الحسابية واال لمدراسةلإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي اااا

 لألسئمة الفرعية. النسبي

 

ادناذئجاادياعلقةابذدتسؤالاادف عيااألول:ايذاهيااديشذتلاادانظريرةاادايااواجهااحلرلاا 1.1.1.1

 ادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟
ا

النسبي.  لإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي األوؿ تـ استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لممشاكؿ التنظيمية 4.1ويوضح الجدوؿ رقـ )

 التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ.
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اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ ( األٚسبط اٌحسبب١ت ٚاالٔحشافبث اٌّع١بس٠ت ٚاٌٛصْ إٌسبٟ ٚدسخت  اٌّشبوً اٌخٕظ١ّ١ت 1.4خذٚي )

 اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ.

 اٌّشبوً اٌخٕظ١ّ١ت اٌشلُ
اٌٛسط 

 اٌحسببٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌسبٟ
 اٌذسخت

ِزٛعطخ %60 1.16 3.00رؼطٝافض١ٍخاٌزؼ١١ٌٍٓزوٛس.1

ِزٛعطخ %65 1.13 3.27اٌّشأحاٌؼبٍِخالًحظبفٟاٌزششحٌٍجشاِظاٌزذس٠ج١خ.2

3

الرزُِغبٚارٟفٟاٌزشل١خِغصِالئٟاٌزوٛسسغُ

وفبءرٟفٟاٌؼًّ.
ِزٛعطخ61% 1.25 3.06

4

رؼبٟٔاٌّشأحاٌؼبٍِخِِٓحذٚد٠خاٌّؤ٘الد

ٚاٌخجشاداٌٛظ١ف١خ.
ِزٛعطخ 53% 1.18 2.64

ِزٛعطخ %63 1.19 3.13الرزٍمٝاٌّشأحاٌزحف١ضإٌّبعتفٟاٌؼًّ.5

6

اٌّغؤ١ٌٚٓػٓاٌؼ٠ًّٕظشٌٍّْٚشأحثؤٔٙبالًلذسح

ِٓاٌزوٛسفٟاداءاٌؼًّ.
ِزٛعطخ 60% 1.26 3.01

7
اٌّغؤ١ٌٚٓػٓاٌؼ٠ًّٕظشٌٍّْٚشأحثؤٔٙبالًاٌزضاِب

ِٓاٌزوٛس.
ِزٛعطخ 56% 1.19 2.78

ِزٛعطخ %68 1.16 3.38فشصحظٛياٌّشأحػٍِٕٝبطتاداس٠خػ١ٍبل١ٍٍخ.8

ِشرفؼخ %71 1.23 3.55عبػبداٌؼًّط٠ٍٛخ.9

ِٕخفضخ %50 1.04 2.48الاحظًػٍٝاعبصحاالِِٛخٚعبػبداٌشضبػخ.10

ِشرفؼخ %69 1.30 3.45اػبِٟٔٓػذَرٕبعتاٌشارتِغاٌغٙذاٌزٞاثزٌٗ. 11

ِزٛعطخ %55 1.22 2.74االػّبياٌزٟالَٛثٙبالرزطبثكِغاٌٛطفاٌٛظ١فٟ. 12

ِزٛعطخ %56 1.29 2.80االػّبياٌّٛوٍخا١ٌٌٟظٌٙبػاللخثزخظظٟ. 13

ِزٛعطخ %62 1.12 3.09غ١بةاالعزمشاساٌٛظ١فٌٍّٟشأحاٌؼبٍِخ. 14

 ِخٛسطت %61 0.76 3.03 اٌذسخت اٌى١ٍت ٌٍّشبوً اٌخٕظ١ّ١ت

 

متوسطة حيث بمغ الوسط أف درجة المشاكؿ التنظيمية جاءت ( 4.1يالحظ مف الجدوؿ رقـ )       
(، ساعات العمؿ طويمة(، وكانت أكثر الفقرات أىمية )76.( واالنحراؼ المعياري )3.03الحسابي ليا )

 (ال احصؿ عمى اجازة االمومة وساعات الرضاعة(، وأقميا أىمية )3.55بمغ الوسط الحسابي ليا)
 (. 2.48البالغ وسطيا الحسابي )
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برز المشاكؿ ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية: أف أاتيـ يمكف تمخيص مف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاى

ساعات العمؿ  يؿالتنظيمية التي تعاني منيا المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخم

إلى ضافة ع الجيد الذي تبذلو خالؿ العمؿ، إمف عدـ تناسب الراتب م يضاً يا تعاني أنالطويمة، كما أ

فرص حصوليا وترقيتيا إلى مناصب إدارية عميا قميمة مقارنة ف المرأة العاممة في الشركات العائمية أ

التحفيز  ف المرأة العاممة في الشركات العائمية ال تتمقىكما أيا في العمؿ، بزمالئيا الذكور رغـ كفاءت

قؿ حظًا أالشركات العائمية  ف المرأة العاممة فيالمناسب مما يحد مف إبداعيا في العمؿ، إضافة إلى أ

و أة ية ألفراد العائمعطاء الفرص التدريبترشح لمبرامج التدريبة حيث يفضؿ أصحاب العمؿ إفي ال

قؿ التزاما مف زمالئيا الذكور، لذلؾ تعاني التزامات المرأة العائمية وأنيا ألمموظفيف الذكور مبرريف ذلؾ ب

عطاءىا فرصة الحصوؿ عمى التدريب لعدـ إ رات نظراً مف محدودية المؤىالت والخب العاممة المرأة

وألف المجتمع الفمسطيني يتصؼ بأنو مجتمع مما يقمؿ مف االستقرار الوظيفي لممرأة العاممة، المناسب، 

وذلؾ عطاء االفضمية في التعييف لمذكور في كثير مف الوظائؼ ي لذلؾ تعاني المرأة العاممة مف إذكور 

ف المرأة أف المرأة اقؿ قدرة مف الرجؿ عمى أداء العمؿ، كما ألى نظروف إألف كثير مف المسؤوليف ي

مف عدـ توافؽ المياـ التي تقوـ بيا مع الوصؼ الوظيفي  اً العاممة في الشركات العائمية تعاني كثير 

عباء العمؿ عمييا، وفي كثير مف االحياف تضطر المرأة ا يزيد مف أالذي تقدمت لموظيفة بناء عميو مم

، ؿ بمجاؿ ليس لو عالقة بتخصصيا نظرًا لعدـ توافر فرص عمؿ بديمة في مجاؿ تخصصيالمعم

ف وكانت أقؿ المشاكؿ أىميو ىي عدـ الحصوؿ عمى إجازة األمومة وساعات الرضاعة نظرَا أل

   مومة.خوفا مف تحمؿ تكاليؼ إجازة األ المسؤوليف عف الشركات العائمية يفضموف توظيؼ العازبات
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يذاهيااديشذتلاادشخصرةاادايااواجها بذدتسؤالاادف عياادثذني:ادناذئجاادياعلقةااحلرلاا 1.1.1.1

 ادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟
 

لإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثاني تـ استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ( األوساط 4.2النسبي. ويوضح الجدوؿ رقـ )

الممشاكؿ الشخصية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ.

 

  ( األٚسبط اٌحسبب١ت ٚاالٔحشافبث اٌّع١بس٠ت ٚاٌٛصْ إٌسبٟ ٚدسخت اٌّشبوً اٌشخص١ت اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت1.4خذٚي )

 فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ.

 شخص١تاٌّشبوً اٌ اٌشلُ
اٌٛسط 

 اٌحسببٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌسبٟ
 اٌذسخت

1

ِؼبسضخافشاداالعشحٌؼًّاٌّشأحفٟاٌششوبد

اٌؼبئ١ٍخ.
ِٕخفضخ 49% 1.16 2.45

2

لٍخرمذ٠شافشاداالعشحٌحغُاٌؼتءٚاالس٘بقإٌبرظ

ػٓاٌؼًّ.
ِزٛعطخ 60% 1.30 3.00

3

اػبِٟٔٓرذخالدافشاداالعشحفٟو١ف١خاٌزظشف

فٟاٌشارت.
ٕخفضخِ 49% 1.27 2.46

4

اٌشارتاٌزٞاحظًػ١ٍٗال٠ىفٌٟزغط١خاٌّزطٍجبد

االعبع١خ.
ِزٛعطخ 65% 1.29 3.26

5

٠مًٍاٌؼًٌّغبػبدط٠ٍٛخِٓا٘زّبَاٌّشأحثّٕضٌٙب

ٚاطفبٌٙب.
ِزٛعطخ 67% 1.25 3.35

6

ٕ٘بنطؼٛثخفٟاٌّٛائّخث١ٓاٌؼًّٚاالٌزضاِبد

اٌؼبئ١ٍخٚاالعزّبػ١خ.
ِزٛعطخ 67% 1.20 3.37

ِزٛعطخ %56 1.21 2.78ارؤخشػٓاٌؼًّثغجتاالٌزضاِبداٌؼبئ١ٍخ.7

8

طج١ؼخاٌذٚساٌّضدٚطٌٍّشأح٠ؤدٞاٌٝاٌزم١ًٍِٓ

أزبع١زٙب.
ِزٛعطخ 53% 1.17 2.66

 ِزٛعطخ %62 1.19 3.09طج١ؼخاٌحًّٚاٌٛالدحرغزٕضفطبلخاٌّشأحٚرؤصش9
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عٍجبػٍٝػٍّٙب.

10

ضغٛطبداٌؼًّرؤدٞاٌٝحذٚساٌؼذ٠ذِٓاٌّشبوً

االعش٠خ.
 ِزٛعطخ 61% 1.14 3.03

11 

اػبِٟٔٓػذَاٌزشو١ضفٟاٌؼًّثغجتاالٌزضاِبد

اٌؼبئ١ٍخ.
ِٕخفضخ 52% 1.10 2.60

ِشرفؼخ %74 1.28 3.72اٌّشأحاٌؼبٍِخثبًٌٍّثغجتسٚر١ٓاٌؼًّ.رشؼش 12

13 

ارؼشعاٌِٝضب٠مبدٚرحششبدغ١شالئمخفِٟىبْ

ػٍّٟ.
ٕخفضخِ 39% 1.11 1.96

14 

الاعزط١غاٌم١بَثغ١ّغاالٌزضاِبداٌٛظ١ف١خوبٌغفش

ٚاٌؼًّا١ٌٍٍٟ.
ِزٛعطخ 61% 1.31 3.07

 ِخٛسطت %58 0.78 2.92 اٌذسخت اٌى١ٍت ٌٍّشبوً اٌشخص١ت

 

أف درجة المشاكؿ الشخصية جاءت متوسطة حيث بمغ الوسط ( 4.2يالحظ مف الجدوؿ رقـ )       
تشعر المرأة العاممة (، وكانت أكثر الفقرات أىمية )78.( واالنحراؼ المعياري )2.92الحسابي ليا )

اتعرض الى وأقميا أىمية )(، 3.72( حيث بمغ الوسط الحسابي ليا)بالممؿ بسبب روتيف العمؿ
 (. 1.96البالغ وسطيا الحسابي ) (مضايقات وتحرشات غير الئقة في مكاف عممي

 

ىـ المشاكؿ يص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية: أف أمف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ يمكف تمخ

شعور بالممؿ بسبب ال العائمية في محافظة الخميؿالشخصية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات 

ساليب العمؿ، كما اف المرأة العاممة في الشركات لقاتؿ وعدـ التجديد والتطوير في أروتيف العمؿ ا

ف العمؿ وال سيما أ مة بيف العمؿ وااللتزامات العائمية واالجتماعيةصعوبة المواء تعاني مفالعائمية 

لى التأخر عف إحياف تضطر في كثير مف األتماـ المرأة بمنزليا وأطفاليا، و لساعات طويمة يقمؿ مف اى

نتاجيتيا في بسبب االلتزامات العائمية وخاصو إذا كانت متزوجو مما قد يؤدي إلى التقميؿ مف إالعمؿ 
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لى لذي تواجيو المرأة العاممة يؤدي إسرة لحجـ العبء واالرىاؽ اكما أف قمو تقدير أفراد األ العمؿ، 

ف الراتب الذي تحصؿ عميو المرأة ات األسرية ، إضافة إلى أالعديد مف المشاكؿ والمشاحنحدوث 

وضاع الرتفاع األسعار واأل العاممة في الشركات العائمية ال يكفي لتغطية المتطمبات االساسية نظراً 

بير مف معارضة ف المرأة العاممة في الشركات العائمية ال تعاني بشكؿ ك، كما أاالقتصادية المتردية

لعمميا في الشركات العائمية و تدخالتيـ في كيفية التصرؼ في الراتب الذي تحصؿ عميو سرة أفراد األ

ف المرأة العاممة في الشركات العائمية ال تتعرض بشكؿ كبير لزيادة الوعي في المجتمع، كما أ نظراً 

 مضايقات وتحرشات غير الئقة في مكاف عمميا. ل

 

ا احلرل  1.1.1.1 اادياعلقة اادناذئج اادف عي اادايا ادثذدث:بذدتسؤال ااالجايذعرة ااديشذتل اهي يذ

ااواجهاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

لإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثالث تـ استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف 

والوزف النسبي لممشاكؿ  ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية4.3النسبي. ويوضح الجدوؿ رقـ )

 االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ.

 

( األٚسبط اٌحسبب١ت ٚاالٔحشافبث اٌّع١بس٠ت ٚاٌٛصْ إٌسبٟ ٚدسخت اٌّشبوً االخخّبع١ت اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت 1.4خذٚي )

 فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ.

 الخخّبع١تاٌّشبوً ا ُاٌشل
اٌٛسط 

 اٌحسببٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌسبٟ
 اٌذسخت

1

٠ؼزمذاٌىض١شِٓافشاداٌّغزّغاْاٌّىبْإٌّبعت

ٌٍّشأح٘ٛاٌج١ذ.
ِزٛعطخ 68% 1.41 3.40

ِشرفؼخ %71 1.09 3.57رحذاٌؼبدادٚاٌزمب١ٌذِٓلجٛيػًّاٌّشأحفٟاٌؼذ٠ذ2
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ِٓاٌٛظبئف.

3

ٕ٘بنرخٛفِٓاٌشعبيفٟاٌّغزّغِِٕٓبفغخ

اٌّشأحٌُٙ.
ِشرفؼخ 75% 1.11 3.74

4

اٌزجؼ١خٌٍشعًرشىًػبئمباِبَاٌّشأحفٟاخز١بس

اٌٛظ١فخ.
ِزٛعطخ 67% 1.10 3.37

5

ال٠زمجًاٌؼب١ٍِٓاٌزوٛساْرىْٛاٌّشأحفِٟٛلغ

ل١بدٞ.
ِشرفؼخ 73% 1.15 3.63

6

ػٍٝػًّاٌّشأحٚخبطخفٟٕ٘بنِحذداداعزّبػ١خ

اِبوٓاٌؼًّاٌّخزٍطخ.
ِشرفؼخ 71% 1.08 3.54

7

ػًّاٌّشأحغ١شِغذٞالزظبد٠بثغجتاٌزىب١ٌف

اٌّؼ١ش١خاٌؼب١ٌخ.
ِزٛعطخ 57% 1.27 2.85

ِشرفؼخ %77 1.15 3.84ال٠زٕبعتاٌشارتِغاٌٛضغااللزظبدٞاٌغبئذ.8

 ِشحفعت %70 0.83 3.49 االخخّبع١تاٌذسخت اٌى١ٍت ٌٍّشبوً 

 

( أف درجة المشاكؿ االجتماعية جاءت مرتفعة حيث بمغ الوسط 4.3يالحظ مف الجدوؿ رقـ )       

(، وكانت أكثر الفقرات أىمية )ال يتناسب الراتب مع 83.( واالنحراؼ المعياري )3.49الحسابي ليا )

وأقميا أىمية )عمؿ المرأة غير  (،3.84الوضع االقتصادي السائد( حيث بمغ الوسط الحسابي ليا)

 (. 2.85مجدي اقتصاديا بسبب التكاليؼ المعيشية العالية( البالغ وسطيا الحسابي )

 

برز المشاكؿ يص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية: أف أمف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ يمكف تمخ

ف الراتب الذي تحصؿ محافظة الخميؿ، أت العائمية في االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في الشركا

عميو ال يتناسب مع الوضع االقتصادي السائد وذلؾ كونيا جزء مف المجتمع وتتأثر كغيرىا باألوضاع 

ف تكوف المرأة في موقع أف العامميف الذكور ال يتقبموف كما أ، والغالء المعيشي االقتصادية المتردية
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ف العادات والتقاليد السائدة في محافظة الخميؿ أة ليـ، كما أوؼ مف منافسة المر قيادي وذلؾ بسبب التخ

ف أة في العديد مف الوظائؼ وخاصة وأف الكثير مف أفراد المجتمع يعتقدوف أتحد مف قبوؿ عمؿ المر 

ف أسرتيا ورعاية أبناءىا، كما ؤولياتيا القياـ بواجباتيا تجاه أالمكاف المناسب لممرأة ىو البيت ومس

تواجو المرأة العاممة وخاصو في أماكف العمؿ المختمطة،  المحددات االجتماعية التي ىناؾ الكثير مف

فيذا يشكؿ عائقًا ب ف التبعية لمرجؿ سواء كاف الزوج أو األف المرأة في المجتمع الفمسطيني تعاني موأل

سبب اقتصاديا ب ر مجد  ف عمؿ المرأة غيلوظيفة ومكاف العمؿ، ويرى البعض أماميا في اختيار اأ

 طفاؿ.سعار دور الحضانة ورياض األكاليؼ المعيشية العالية وارتفاع أالت

  

يذاهيااديشذتلاادقذنونرةاادايااواجها بذدتسؤالاادف عيااد ابع:ادناذئجاادياعلقةااحلرلاا 1.1.1.1

 ادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي. لإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الرابع تـ استخراج 

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لممشاكؿ القانونية 4.4ويوضح الجدوؿ رقـ )

 التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ.

 

ع١بس٠ت ٚاٌٛصْ إٌسبٟ ٚدسخت اٌّشبوً اٌمب١ٔٛٔت اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ ( األٚسبط اٌحسبب١ت ٚاالٔحشافبث ا1.1ٌّخذٚي )

 اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ.

 

 اٌشلُ
 ٌمب١ٔٛٔتاٌّشبوً ا

اٌٛسط 

 اٌحسببٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌسبٟ
 اٌذسخت

1

الرٍزضَاٌششوخاٌزٟاػًّثٙبثزطج١كِٛادلبْٔٛ

ثبٌّشأح.اٌؼًّاٌخبطخ
ِزٛعطخ 54% 1.33 2.68
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2

١ٌظٌذِٞؼشفخوبف١خحٛيِٛادلبْٔٛاٌؼًّاٌزٟ

رزؼٍكثؼًّاٌّشأح.
ِزٛعطخ 58% 1.32 2.92

3

٠ؤصشاٌز١١ّضث١ٓاٌزوٛسٚاالٔبسعٍجبػٍٝاٌم١بَ

ثؼٍّٟ.
ِزٛعطخ 61% 1.31 3.05

4

الارمبضٝاٌحذاالدٌٔٝألعٛساٌزٞٔضػ١ٍٗلبْٔٛ

اٌؼًّ.
ِٕخفضخ 49% 1.30 2.44

5

سٚارتاالٔبسالًِٓسٚارتاٌزوٛساٌز٠ٓ٠ؼٍّْٛ

فٟٔفظاٌٛظ١فخ.
ِشرفؼخ 71% 1.33 3.55

6

رغجشٟٔاٌحبعخاٌٝاٌؼًّػٍٝرغبً٘حمٟفٟلبْٔٛ

اٌؼًّ.
ِزٛعطخ 56% 1.32 2.80

7

رغجشٟٔلٍخخ١بساداٌؼًّاٌّطشٚحخػٍٝػذَ

االوزشاسثزطج١كاٌمبْٔٛفِٟىبْػٍّٟ.
ِزٛعطخ 57% 1.27 2.87

8

ٌُٔزٍمٝحّالدرٛػ١خػّب١ٌخحٛيحمٛلٕبوٕغبء

ػبِالد.
ِزٛعطخ 68% 1.30 3.38

9 

الاحظًػٍٝاعبصارِٟٚىبفآرٟاٌزٟٔضػ١ٍٙبفٟ

لبْٔٛاٌؼًّ.
ٕخفضخِ 51% 1.33 2.55

10 

غ١بةاٌشلبثخٚاٌزفز١شػٓاٌششوخاٌزٟاػًّثٙب

رحشِٕٟحمٛلٟ.
ِزٛعطخ 53% 1.30 2.67

11 

ػذَاٌضاَاطحبةاٌؼًّثؼمذِىزٛة٠حشِِٕٟٓ

حمٛلٟ.
ِزٛعطخ 54% 1.37 2.69

12 

ػذَرطج١كِٛادلبْٔٛاٌؼ٠ًّؤصشعٍجبػٍٝ

االعزّشاس٠خفٟاٌؼًّ.
ِزٛعطخ 62% 1.37 3.11

13 

طحبةاٌؼًّفٟحبيػذَفشعػمٛثبدػٍٝأ

اٌّخبٌفبد٠ؤدٞاٌٝرم١ًٍسغجخاٌّشأحثبٌؼًّ.
ِزٛعطخ 65% 1.35 3.24

 ِخٛسطت %59 0.98 2.95 اٌمب١ٔٛٔتاٌذسخت اٌى١ٍت ٌٍّشبوً 

 

( أف درجة المشاكؿ القانونية جاءت متوسطة حيث بمغ 4.4يالحظ مف معطيات الجدوؿ رقـ )       

(، وكانت أكثر الفقرات أىمية )رواتب االناث 98.( واالنحراؼ المعياري )2.95الحسابي ليا )الوسط 
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(، وأقميا 3.55قؿ مف رواتب الذكور الذيف يعمموف في نفس الوظيفة( حيث بمغ الوسط الحسابي ليا)أ

أىمية )ال اتقاضى الحد االدنى لألجور الذي نص عميو قانوف العمؿ( البالغ وسطيا الحسابي 

(2.44 .) 

 

ـ المشاكؿ اجات اآلتية: أف أىمف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنت

التمييز في األجور  القانونية التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ ىي

يفة، ويبرر أصحاب ف يعمموف في نفس الوظقؿ مف رواتب الذكور الذيحيث أف رواتب اإلناث أ

ناث مثؿ مسؤوليات الزواج لذكور لدييـ التزامات ومسؤوليات أكثر مف اإلف االشركات العائمية أ

ف ىناؾ العديد عمى قياـ المرأة بعمميا، كما أ ، وىذا التمييز يؤثر سمباً المرتفعة وتكاليؼ توفير السكف

خاصة بالمرأة العاممة مستغميف في ذلؾ عدـ مف الشركات العائمية ال تمتـز بتطبيؽ مواد قانوف العمؿ ال

توفر الوعي الكافي لدى المرأة العاممة حوؿ مواد قانوف العمؿ نتيجة لعدـ تمقييا حمالت توعية عمالية 

بر الحاجو االقتصادية وقمة خيارات العمؿ المطروحة تج حقوقيا وواجباتيا في العمؿ، كما أفحوؿ 

لى تجاىؿ حقوقيا وعدـ االكتراث بتطبيؽ قانوف العمؿ في مكاف إ حيافالمرأة العاممة في كثير مف األ

مف قبؿ الحكومة الفمسطينية  غياب الرقابة والتفتيشإضافة إلى ف تخسر وظيفتيا، فا مف أعمميا خو 

المرأة العاممة صحاب العمؿ في حاؿ المخالفات تحـر عمى أماكف العمؿ وعدـ فرض عقوبات عمى أ

ف المرأة العاممة في الشركات تيا واستمراريتيا في العمؿ، كما أمف رغبقميؿ لى التمف حقوقيا وتؤدي إ

العائمية ال تعاني بشكؿ كبير مف عدـ الحصوؿ عمى االجازات والمكافآت وعدـ تقاضي الحد االدنى 

 لألجور الذي نص عميو قانوف العمؿ.
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في الشركات العائمية في محافظة وبناء عمى نتائج األسئمة الفرعية األربعة يتبيف أف المرأة العاممة 

الخميؿ تواجو مشاكؿ تنظيمية، وشخصية، واجتماعية، وقانونية، ولكف أكثرىا درجة مما تواجيو النساء 

 ىي المشاكؿ االجتماعية التي جاءت الدرجة الكمية ليا مرتفعة بينما باقي المشاكؿ بدرجة متوسطة.

 

كالدةاإحصذئرةاا اتهلااوجكاف وقا:اادخذيسادف عيابذدتسؤالاادناذئجاادياعلقةااحلرلاا 5.1.1.4

ادايااواجهاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيااذتل(ادليشα ≤ 0.05عنكايتساوىاادكالدةا)

ا اادخلرل اديحذفظة ااياغر اتلاعزى اادعليي)ادكريوغ افرة اوقطذعااديؤهل ااالجايذعرة، اوادحذدة ،

 ؟(تسنواتاادخب ةعككاوااادعيل،اوطبرعةاادعيل،

ا

يف، فقد تـ اختبار الفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوث الفرعي الخامسلإلجابة عف السؤاؿ        

، المؤىؿ العممي)( لممتغيرات الديموغرافية One Way ANOVAاألحادي  ) واختبار تحميؿ التبايف

 توضيحيا بالجداوؿ.( كما سيتـ سنوات الخبرةعدد و  والحالة االجتماعية، وقطاع العمؿ، وطبيعة العمؿ،

 

( ٌٍفشٚق فٟ ِخٛسطبث إخبببث اٌّبحٛث١ٓ حٛي اٌّشبوً One Way ANOVAٓ األحبدٞ )٠ب( ٔخبئح حح١ًٍ اٌخب1.4خذٚي )

 اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ حعضٜ ٌّخغ١ش اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ.

 ِصذس اٌخبب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشبعبث
 دسخبث اٌحش٠ت

ِخٛسط 

 اٌّشبعبث

( fل١ّت )

 اٌّحسٛبت
 اٌذالٌت االحصبئ١ت

 1.09 4 4.38 ب١ٓ اٌّدّٛعبث

داخً  08. 2.12

 اٌّدّٛعبث
110.71 215 0.51 

   219 115.09 اٌّدّٛع
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حصائية عند مستوى ( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ4.5)رقـ تشير معطيات الجدوؿ          

المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في ( في متوسطات إجابات المبحوثيف حوؿ α ≤05. الداللة )

حصائية ، حيث بمغت الداللة اإلالشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 حصائيًا.وىي غير دالة إ 05.( أكبر مف 08.)

 

ٌٍفشٚق فٟ ِخٛسطبث إخبببث اٌّبحٛث١ٓ حٛي اٌّشبوً ( One Way ANOVAٓ األحبدٞ )( ٔخبئح حح١ًٍ اٌخبب1.4٠خذٚي )

 اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ حعضٜ ٌّخغ١ش اٌحبٌت االخخّبع١ت.

 ِصذس اٌخبب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشبعبث
 دسخبث اٌحش٠ت

ِخٛسط 

 اٌّشبعبث

( fل١ّت )

 اٌّحسٛبت
 اٌذالٌت االحصبئ١ت

 ب١ٓ اٌّدّٛعبث
1.54 3.00 .52 

داخً  0.41 0.98

 اٌّدّٛعبث
113.55 216.00 .42 

 اٌّدّٛع
115.09 219.00 

 

   

حصائية عند مستوى ( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ4.6)رقـ  تشير معطيات الجدوؿ 

حوؿ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في  في متوسطات إجابات المبحوثيف (α≤05. )الداللة

حصائية االجتماعية، حيث بمغت الداللة اإلالشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير الحالة 

 حصائيًا.أنيا غير دالة إأي  05.( وىي أكبر مف 41.)
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( ٌٍفشٚق فٟ ِخٛسطبث إخبببث اٌّبحٛث١ٓ حٛي اٌّشبوً One Way ANOVAٓ األحبدٞ )( ٔخبئح حح١ًٍ اٌخبب1.4٠خذٚي )

 اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ حعضٜ ٌّخغ١ش لطبع اٌعًّ.

 ِصذس اٌخبب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشبعبث
 دسخبث اٌحش٠ت

ِخٛسط 

 اٌّشبعبث

( fل١ّت )

 اٌّحسٛبت
 اٌذالٌت االحصبئ١ت

 ب١ٓ اٌّدّٛعبث
4.74 4.00 1.19 

داخً  0.06 2.31

 اٌّدّٛعبث
110.35 215.00 0.51 

 اٌّدّٛع
115.09 219.00 

 

 

حصائية عند مستوى ( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ4.7)رقـ تشير معطيات الجدوؿ            

حوؿ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في  ( في متوسطات إجابات المبحوثيفα≤05. )الداللة

( 06.حصائية )قطاع العمؿ، حيث بمغت الداللة اإلالشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير 

حصائيًا.أي أنيا غير دالة إ 05.وىي أكبر مف 

 

 

ث اٌّبحٛث١ٓ حٛي اٌّشبوً ( ٌٍفشٚق فٟ ِخٛسطبث إخبببOne Way ANOVAٓ األحبدٞ )( ٔخبئح حح١ًٍ اٌخبب1.4٠خذٚي )

 اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ حعضٜ ٌّخغ١ش طب١عت اٌعًّ.

 ِصذس اٌخبب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشبعبث
 دسخبث اٌحش٠ت

ِخٛسط 

 اٌّشبعبث

( fل١ّت )

 اٌّحسٛبت
 اٌذالٌت االحصبئ١ت

 ب١ٓ اٌّدّٛعبث
6.57 3 2.19 

داخً  0.005 4.36

 اٌّدّٛعبث
108.52 216 0.50 

 اٌّدّٛع
115.09 219 

 

حصائية عند مستوى الداللة ( إلى وجود فروؽ ذات داللة إ4.8) رقـ تشير معطيات الجدوؿ

(.05≥α في متوسطات إجابات المبحوثيف حوؿ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات )

( وىي 005.حصائية )بيعة العمؿ، حيث بمغت الداللة اإلالعائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير ط

 حصائيًا.أي أنيا دالة إ 05.أصغر مف 
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 لمقارنة فئات طبيعة العمؿ. (LSD( نتائج اختبار )4.9)رقـ جدوؿ الويوضح 

 ديقذ نةافئذتاطبرعةاادعيل.ا(LSD(اناذئجااخابذ ا)1.1جكولا)

 

 طب١عت اٌعًّ طب١عت اٌعًّ

فشٚلبث 

اٌّخٛسطبث 

 اٌحسبب١ت

اٌخطأ 

 اٌّع١بسٞ
 اٌذالٌت االحصبئ١ت

 إداسٞ

 274. 12268. 13444. ِبٌٟ

ِٟٕٙ -.15899- .12374 .200 

-42568.- غ١شرٌه
*

 .16484 .010 

 ِبٌٟ

 274. 12268. -13444.- إداسٞ

ِٟٕٙ -.29343-
*

 .12732 .022 

-56012.- غ١شرٌه
*

 .16754 .001 

ِٟٕٙ 

 200. 12374. 15899. إداسٞ

 ِبٌٟ
*

29343. .12732 .022 

 115. 16832. -26669.- غ١شرٌه

 غ١ش رٌه

42568. إداسٞ
*

 .16484 .010 

56012. ِبٌٟ
*

 .16754 .001 

ِٟٕٙ .26669 .16832 .115 

 

( لمقارنة فئات طبيعة العمؿ، أف LSD( نتائج اختبار )4.9)رقـ جدوؿ اليالحظ مف معطيات         

الفرؽ في إجابات المبحوثيف كانت بيف خيار طبيعة العمؿ )إداري( والخيار )غير ذلؾ( حيث بمغ 

( وىي دالة إحصائيا، ويوضح 010.حصائية بينيما )( والداللة اإل*42568.الفرؽ بيف المتوسطات )

)مالي( والخيار )ميني( حيث بمغ الفرؽ الجدوؿ أيضا وجود فرؽ في إجابات المبحوثيف بيف الخيار 

حصائيا، كما أف ىناؾ ( وىي دالة إ022.حصائية بينيما )( والداللة اإل*29343.بيف المتوسطات )

فرقا في إجابات المبحوثيف بيف الخيار )مالي( والخيار ) غير ذلؾ( حيث بمغ الفرؽ بيف المتوسطات 

 حصائيا.وىي دالة إ( 001.حصائية بينيما )( والداللة اإل*56012.)
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( ٌٍفشٚق فٟ ِخٛسطبث إخبببث اٌّبحٛث١ٓ حٛي اٌّشبوً One Way ANOVAاألحبدٞ ) ب٠ٓ( ٔخبئح حح١ًٍ اٌخب3.01خذٚي )

 اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ حعضٜ ٌّخغ١ش عذد سٕٛاث اٌخبشة.

 ِصذس اٌخبب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشبعبث
 دسخبث اٌحش٠ت

ِخٛسط 

 اٌّشبعبث

( fل١ّت )

 اٌّحسٛبت

اٌذالٌت 

 االحصبئ١ت

 ب١ٓ اٌّدّٛعبث
2.47 3 .82 

داخً  20. 1.58

 اٌّدّٛعبث
112.62 216 .52 

 اٌّدّٛع
115.09 219  

 

حصائية عند مستوى ( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ4.10)رقـ تشير معطيات الجدوؿ 

المبحوثيف حوؿ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في ( في متوسطات إجابات α≤05.)الداللة 

حصائية الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، حيث بمغت الداللة اإل

 حصائيًا.أي أنيا غير دالة إ 05.( وىي أكبر مف 20.)
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اادفصلاادخذيس

اادناذئجاواداوصرذت

ا

اتسئلةاادك اتسةينذقشةاناذئجاأا1.1

ايلخصاناذئجاادك اتسةا1.1

ااداوصرذتا1.1

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اادفصلاادخذيس

اادناذئجاواداوصرذت

 

يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي توصمت إلييا الباحثة حوؿ المشاكؿ والتحديات التي تواجو المرأة     

العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ، كما أنو يتناوؿ مجموعة مف التوصيات التي ترى 

 الباحثة ضرورة األخذ بيا.

 

 ادك اتسة:تسئلةاأناذئجاينذقشةا 1.1

ااد 1.1.1 اادناذئج اينذقشة ااد ئرتسيياعلقة اادك اتسة اادايابتسؤال اواداحكرذت ااديشذتل ايذهي :

 اواجهاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟
ا

سئمة المتفرعة عف ىذا سؤاؿ، فإنو سيتـ مناقشة نتائج األمف أجؿ مناقشة النتائج المتعمقة بيذا الااااا

 كما يمي: ىي السؤاؿ، و 
 

 

اا (أا اناذئج اينذقشة اادي أةااحلرل اادايااواجه اادانظريرة ااديشذتل ايذهي اادف عيااألول: ادتسؤال

 ادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

ا
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ف المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعاني مف أ إلى الدراسةتحميؿ شارت نتائج أ

ىـ الفقرات وكانت أ، (3.03لحسابي ليا )وسط احيث بمغ ال وجود مشاكؿ تنظيمية بدرجو متوسطة

ىمية فكانت )ال احصؿ أما أقميا أ ،(3.55وسط الحسابي ليا )( حيث بمغ الطويمةالعمؿ  ساعات)

ساعات الرضاعة(، ويمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ تفضيؿ المسؤوليف عف الشركات عمى اجازة االمومة و 

، لذلؾ فإف النسبة االكبر تكاليؼ تشغيؿ المتزوجات نظرًا الرتفاعالعائمية توظيؼ المرأة الغير متزوجة 

 .مف العامالت في الشركات العائمية ىـ مف غير المتزوجات

 

 ,Nawaz & Others( ودراسة )Carroll, 2015( ودراسة )2018وىذا يتفؽ مع دارسة)التميمي،  

برز المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في وترى الباحثة أف ساعات العمؿ الطويمة مف أ(، 2013

سبوع وال يتـ االعتراؼ يتـ العمؿ فييا ستة أياـ في األالعائمية  الشركاتكوف طبيعة الشركات العائمية 

ف استثناء عيد الفطر واالضحى، وقد أشارت نتائج دراسة حديثة أبالعطؿ والمناسبات الرسمية والدينية ب

كثر مف الرجؿ ويعود ذلؾ لعديد مف األمراض الجسدية والنفسية لممرأة ألساعات طويمة يسبب ا العمؿ

 مرأة.لطبيعة الدور المزدوج لم
 

اناذئجا (با اينذقشة اادي أةااحلرل اادايااواجه اادشخصرة ايذهيااديشذتل اادف عياادثذني: ادتسؤال

اادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعاني مف ف الدراسة إلى أتحميؿ شارت نتائج أ

ىـ الفقرات وجاءت أ، (2.92وسط الحسابي ليا )حيث بمغ ال وجود  مشاكؿ شخصية بدرجو متوسطة

، ويمكف (3.72)تشعر المرأة العاممة بالممؿ بسبب روتيف العمؿ( حيث بمغ الوسط الحسابي ليا )
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المكتبية الموكمة لممرأة في الشركات العائمية عادة ما تكوف االعماؿ  ف طبيعة االعماؿتفسير ذلؾ أ

ى شعورىا بالممؿ مع مرور الوقت، أما لإبداع المرأة وتطورىا مما يؤدي حد مف إالروتينية التي بدورىا ت

تعرض الى مضايقات وتحرشات غير الئقة في مكاف عممي( حيث بمغ )أ ىمية فكانتأقؿ الفقرات أ

لى عدـ تصريح المرأة العاممة عف حسب رأي الباحثة إ (، ويعود ذلؾ1.96الحسابي ليا )الوسط 

 .ونظرة المجتمع السمبية ليا المضايقات والتحرشات في مكاف العمؿ خوفا مف خسارة عمميا
 

عماؿ الميمة تعطى لمذكور وذلؾ ( والتي أوضحت أف األ2017يجة مع دراسة )جدع، واتفقت ىذه النت

و ترؾ العمؿ بعد مومة أاألجازة لمرأة عف العمؿ بسبب حصوليا عمى إوؼ مف انقطاع ابسبب التخ

ف المرأة عرضة لمتحرش أوضحت أ ( حيث,Nepali 2018الزواج، كما اتفقت مع دراسة )

 واع عمميف، ولكف غالبية النساء الظر عف وضعيف وخصائصيف الشخصية وأنوالمضايقات بغض الن

 و في العمؿ خوفا مف نظرة المجتمع السمبية.أسرة األ ـماايقات أيصرحف عف التحرشات والمض
 

ادتسؤالاادف عياادثذدث:ايذهيااديشذتلااالجايذعرةاادايااواجهاادي أةااحلرلاينذقشةاناذئجا (جا

اادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

العائمية في محافظة الخميؿ تعاني مف ف المرأة العاممة في الشركات الدراسة إلى أتحميؿ شارت نتائج أ

 ىـ الفقرات )الوكانت أ، (3.49حيث بمغ الوسط الحسابي ليا ) وجود  مشاكؿ اجتماعية بدرجو مرتفعة

، أما أقؿ الفقرات (3.84( حيث بمغ الوسط الحسابي ليا)تناسب الراتب مع الوضع االقتصادي السائدي

ىمية فكانت)عمؿ المرأة غير مجدي اقتصاديا بسبب التكاليؼ المعيشية العالية( حيث بمغ الوسط أ

خروج المرأة لمعمؿ يكوف لمساندة  ويمكف تفسير ذلؾ حسب رأي الباحثة اف( 2.85الحسابي ليا )
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عباء التكاليؼ المعيشية أف يساىـ في التخفيؼ مف ميا مف شأنو أمو لتحقيؽ ذاتيا، فعلرجؿ أا

 المرتفعة.
 

ف المرأة العاممة كغيرىا مف ( والتي أوضحت أ2016، وآخروف ؽ مع دارسة )سمطافوىذا يتف 

ع القطاعات تتأثر بالوضع االقتصادي السائد مف حيث تناقص قيمة الراتب وتآكؿ سعر العممة وارتفا

  .وغالء المعيشة سعاراأل
ا

ا (كا ايذهي ااد ابع: اادف عي اادتسؤال ااحلرل اناذئج اادي أةاينذقشة ااواجه ااداي اادقذنونرة اديشذتل

اادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرةافيايحذفظةاادخلرل؟

ف المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعاني مف أشارت نتائج تحميؿ الدراسة إلى أ

رات (، وكانت أىـ الفق2.95لوسط الحسابي ليا )وجود مشاكؿ قانونية بدرجو متوسطة حيث بمغ ا

بمغ الوسط الحسابي ليا  قؿ مف رواتب الذكور الذيف يعمموف في نفس الوظيفة( حيث)رواتب اإلناث أ

 (ألجور الذي نص عميو قانوف العمؿال اتقاضى الحد األدنى مف اىمية فكانت )(، أما أقميا أ3.55)

قؿ مف الحد براتب أ، وترى الباحثة أف قبوؿ المرأة العاممة (2.44حيث بمغ الوسط الحسابي ليا )

وقمو فرص العمؿ  يتأثر بدرجو كبيرة بالمستوى التعميمي لممرأة دنى الذي نص عميو قانوف العمؿ األ

ف المرأة ذات المستوى التعميمي المتدني أ( 2017وضحت نتائج دراسة )جدع، ، حيث أمامياالمتاحة أ

ات المستوى التعميمي المتدني المرأة ذ لى استغالؿمييز االقتصادي عمييا، مما يؤدي إتقبؿ بممارسة الت

 .جؿ الحصوؿ عمى العمؿمف أ
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  (2017)جدع،  ( ودراسة ,2017Shambunath( ودراسة ) ,2018Nepali)وىذا يتفؽ مع دراسة

حيث أجمعت نتائجيا أف  (2008ودراسة )شبانو والصالح، ( Nawaz & Others, 2013ودراسة )

وضحت نتائج دراسة أجور مقارنو بزمالئيا الذكور، كما ي األلى التمييز فإالمرأة العاممة تتعرض 

ب الرقابة والتفتيش المستمر لى غياإدنى لألجور يعود عدـ االلتزاـ بالحد األ فأ (2016)الحموري، 

عماؿ في حاؿ المخالفات في حقوؽ أصحاب األماكف عمؿ النساء وعدـ فرض العقوبات عمى عمى أ

 العامالت.

 

ا (ها اادف عياادخذيسناذئجاينذقشة اادتسؤال ااحلرل اف وقا : اااتهلااوجك اإحصذئرة عنكاكالدة

ا) اادكالدة ادليشذتلα ≤ 0.05يتساوى افياا( اادعذئلرة اادش تذت افي اادعذيلة اادي أة ااواجه اداي

،اوادحذدةااالجايذعرة،اوقطذعاادعيل،ااديؤهلاادعلييادكريوغ افرةا)اياغر اتلاعزىاديحذفظةاادخلرلا

ا؟(تسنواتاادخب ةعككاوااوطبرعةاادعيل،

( α ≤05. حصائية عند مستوى الداللة )سة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إشارت نتائج تحميؿ الدراأ

المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )المؤىؿ حوؿ 

حصائية عند مستوى فروؽ ذات داللة إ(، كما ال توجد 08.حصائية )، حيث بمغت الداللة اإلالعممي(

المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ ( حوؿ α ≤05. الداللة )

 توجد فروؽ ذات داللة (، وال0.41حصائية )، حيث بمغت الداللة اإلتعزى لمتغير )الحالة االجتماعية(

المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات ؿ ( حو α ≤05. حصائية عند مستوى الداللة )إ

(، 0.06حصائية )، حيث بمغت الداللة اإلالعائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )قطاع العمؿ(
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المشاكؿ التي تواجو المرأة ( حوؿ α ≤05. حصائية عند مستوى الداللة )بينما توجد فروؽ ذات داللة إ

، حيث بمغت الداللة محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )طبيعة العمؿ( العاممة في الشركات العائمية في

( حوؿ α ≤05. حصائية عند مستوى الداللة )، كما ال توجد فروؽ ذات داللة إ(0.005حصائية )اإل

المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )عدد سنوات 

 .(20حصائية )الداللة اإل ، حيث بمغتالخبرة(

 

صحاب ىذه ميا نظاـ العائمة وعادة ما ييتـ أف الشركات العائمية يحكويمكف تفسير ىذه النتائج أ

لى المؤىؿ العممي لممرأة و المطموب وال يعطى الكثير مف األىمية إالشركات بأداء العمؿ عمى الوج

ر عف المؤىؿ العممي، ويمكف ية بغض النظ، لذلؾ ستكوف طبيعة المشاكؿ التي تواجييا متشابالعاممة

 كبر مفف النسبة األلمتغير الحالة االجتماعية أ عزىحصائية تتفسير عدـ وجود فروؽ ذات داللو إ

ما بالنسبة لقطاع العمؿ فإف جميع القطاعات أ المتزوجات، مف غير العامالت في الشركات العائمية ىـ

صحاب الشركات العائمية في محافظة الخميؿ بالعادات والتقاليد بالوضع االقتصادي العاـ ويتأثر أ تتأثر

اليدؼ المشترؾ بينيـ ىو التي تسود في المحافظة بغض النظر عف القطاع الذي تعمؿ بو الشركة، و 

لمتغير  عزىحصائية تذات داللة إ ما بالنسبة لوجود فروؽتحقيؽ األرباح وتطوير أعماليـ وتوسيعيا، أ

العميا تحظى بامتيازات  داريةود برأي الباحثة إلى أف المرأة العاممة بالمستويات اإلة العمؿ فيذا يعطبيع

ف خيرا يمكمف حده المشاكؿ التي تواجييا، وأ قؿ مما قد يخفؼأكثر مف العامالت في المستويات األ

 غمبية الشركاتأف أفي لمتغير عدد سنوات الخبرة  تعزىحصائية تفسير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ
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ف كؿ شركة رأة في مجاالت خارج الشركة، كوف أالعائمية ال تأخذ بعيف االعتبار عدد سنوات الخبرة لمم

 عائمية ليا نظاـ عائمي خاص بيا.

 

( حيث أوضحت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2018ة مع دارسة )المجالي، وقد اتفقت نتائج الدراس

لمتغير الحالة االجتماعية،  عزىمحافظة الكرؾ تحصائية لممشكالت التي تواجو المرأة العاممة في إ

سب لى وجود فروقات في آراء المبحوثات حإشارت ( والتي أ2017نتائج دراسة )جدع،  واتفقت مع

دارية والعامالت في فرؽ بيف العامالت في المراكز اإل ف ىناؾالمسميات الوظيفية، حيث وجدت أ

ت في المحاؿ التجارية في الحصوؿ عمى االمتيازات الوظائؼ االخرى مثؿ عامالت النظافة والعامال

 .والحقوؽ

 

 يلخصاناذئجاادك اتسة: 1.1

 يمكف تمخيص نتائج الدراسة عمى النحو اآلتي:

 

مف مشاكؿ تنظيمية بدرجة  الخميؿ تعاني المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة اواًل:

 متوسطة، وكانت ابرز ىذه المشاكؿ ساعات العمؿ الطويمة.

 

ميؿ مشاكؿ شخصية بدرجة تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخ ثذنرًذ:

 ىـ ىذه المشاكؿ الشعور بالممؿ بسبب روتيف العمؿ.متوسطة، وأ
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عميو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة ال يتناسب الراتب الذي تحصؿ  ثذدثًذ:

 .الخميؿ مع الوضع االقتصادي السائد

 

تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ مشاكؿ اجتماعية بدرجة   ابعًذ:

 مرتفعة.

 

قانونية بدرجة ف مشاكؿ المرأة العاممة في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تعاني م خذيتسًذ:

ر في نفس الوظيفة، قؿ مف رواتب الذكو ناث أف رواتب اإلىي أ برز ىذه المشاكؿمتوسطة، وأ

 ساس الجنس.مة تتعرض لمتمييز في األجور عمى أف المرأة العاموىذا يدؿ عمى أ

 

التي تواجو المرأة العاممة في الشركات  اكؿحصائية لممشال يوجد فروؽ ذات داللة إ: تسذكتسذًا

)المؤىؿ العممي، و الحالة االجتماعية،  لممتغيرات الديموغرافية عزىالعائمية في محافظة الخميؿ ت

 وقطاع العمؿ، وعدد سنوات الخبرة(.

 

حصائية لممشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية يوجد فروؽ ذات داللة إ تسذبعًذ:

 محافظة الخميؿ تعزى لطبيعة العمؿ.في 
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 اداوصرذت: 1.1

 :لى التوصيات التاليةإ توصمت الباحثةفي ضوء النتائج السابقة 

ا:درنافرهذديتسؤوااأصحذباادش تذتاادعذئلرةاواادىاوصرذتاإا 1.1.1

ابقة تتقدـ بناء عمى نتائج الدراسة ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى العديد مف الدراسات الس 

لى أصحاب الشركات العائمية والمسؤوليف فييا مف شأنيا أف تساىـ في التوصيات إبمجموعة مف 

 التخفيؼ مف المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة في الشركات العائمية، وىي عمى النحو التالي: 

، نتاجي فاعؿ في الشركةإلييا كعنصر دور الذي تقوـ بو المرأة والنظر إزيادة الوعي بأىمية ال .1

تاحة الفرصة ليا بطرح بما يخدـ مصمحة الشركة مف خالؿ إ مف طاقاتيا ومياراتياادة واالستف

شراكيا في صنع القرار، وال سيما أف األبحاث أثبتت أمبادراتيا  ف الشركات الكبرى التي وأفكارىا وا 

 فضؿ مف مثيالتيا التي تتكوف مجالسإدارتيا حققت إنجازات مالية ألس اتضـ نساء في مج

 . مف رجاؿ فقطدارتيا إ

في جميع  ساس المساواة بيف الجنسيفبيئة عمؿ داعمة لممرأة تقوـ عمى أالعمؿ عمى خمؽ  .1

 .، وتوفير كافة سبؿ الراحة ليا مثؿ المرافؽ الصحية المستقمةحسب الكفاءات والقدراتو  المجاالت

وتقدير دورىا عباء الوظيفية دـ تحميميا فوؽ طاقتيا مف حيث األتفيـ ظروؼ المرأة العاممة وع .1

و نظاـ عمى تخفيؼ ساعات العمؿ مف خالؿ إدخاؿ نظاـ العمؿ الجزئي أ في الشركة، والعمؿ

 ساعات العمؿ المرنة بما يتوافؽ مع طبيعة العمؿ.
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جؿ تطوير قدراتيا ومياراتيا بما يخدـ لعاممة في البرامج التدريبية مف أشراؾ المرأة اإضرورة  .1

 .ساليب عمؿ جديدةأ ويع في طرؽ العمؿ وتطويرىا وابتكار، مما يسيـ في التنمصمحة العمؿ

روحيـ جؿ تحسيف ركة مف أالقياـ بعقد برامج ترفيييو بشكؿ دوري لموظفي وموظفات الش .1

خراجيـ مف أ  جواء العمؿ الروتينية.المعنوية وتجديد طاقاتيـ وا 

 

 دىاادي أةاادعذيلةافياادش تذتاادعذئلرة:إاوصرذتا 1.1.1

في الشركات العائمية في محافظة الخميؿ تواجو العديد مف ظيرت نتائج الدراسة أف المرأة العاممة أ 

ولمتخفيؼ مف ىذه المشاكؿ المشاكؿ والتحديات التي مف شأنيا اف تعيؽ أداءىا لعمميا بفاعمية، 

 وتحسيف أداء المرأة العاممة في الشركات العائمية توصي الباحثة بمايمي:

تطويرىا وعدـ السماح لممسؤوليف  المرأة العاممة بقدراتيا ومياراتيا والعمؿ عمى يمافضرورة إ .1

 و الزمالء بالتقميؿ مف قيمة العمؿ الذي تقـو بو.أ

و التمييز ضدىا سواء كاف في األجور أ نواعكؿ أ المطالبة بحقوقيا بالمساواة ورفض .1

 االمتيازات والحقوؽ التي تمنح لمموظفيف داخؿ الشركة.

، مف خالؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف متطمبات العمؿ وااللتزامات االجتماعية والعائمية العمؿ .1

وجدولة وقتيا عمى النحو  ،جازاتاـ العطؿ واإليتوزيع االلتزامات عمى أياـ االسبوع واستغالؿ أ

 الذي يساعدىا عمى القياـ بمتطمبات العمؿ وااللتزامات العائمية واالجتماعية.
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نشاء مشاريع العمؿ عمى تطوير أفكارىا االبداعية وا  و  مصادر متنوعة لمدخؿلى ايجاد السعي إ .1

 خاصو بيا.

 

 :دىاادجهذتاادحتويرةاويؤتستسذتاحقوقاادي أةرذتاإاوص 1.1.1

لى الجيات الحكومية ومؤسسات دـ الباحثة بمجموعة مف التوصيات إفي ضوء نتائج الدراسة تتق 

 حقوؽ المرأة وىي عمى النحو التالي:

ضرورة تفعيؿ دور الجيات الحكومية والمؤسسات التي تعنى بحقوؽ المرأة مف أجؿ زيادة  .1

 توعيةالعقد حمالت المرأة العاممة بحقوقيا القانونية وواجباتيا تجاه عمميا مف خالؿ الوعي لدى 

المدارس حوؿ في و أتدرس في الجامعات  طرح مادةو ، أوالندوات وحمقات النقاش عمؿالوورش 

 والواجبات العمالية. الحقوؽ

تعزيز التعاوف والمشاركة بيف الجيات الحكومية ومؤسسات حقوؽ المرأة وأصحاب الشركات  .1

 تفعيؿ دور المرأة العاممة فييا وزيادة مشاركتيا في سوؽ العمؿ.العائمية مف أجؿ 

مة ظروؼ العمؿ ات التي توظؼ نساء لمتأكد مف مالءالشركالتفتيش المستمر والدوري عمى  .1

 وتوفر وسائؿ الراحة الخاصة بالمرأة العاممة.

 حاؿ صحاب الشركات فيفرض عقوبات رادعة عمى أضرورة سف قانوف ينص عمى  .1

 المخالفات وانتياؾ حقوؽ العامالت.
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شاء ممتقى خاص بالشركات العائمية يضـ جميع الشركات العائمية في محافظة الخميؿ، إن .1

تجارب الشركات الناجحة وتشارؾ الميارات وأساليب العمؿ واألفكار  االستفادة مفاليدؼ منو 

 بداعية.اإل

 

ادىاادك اتسذتااديتساقبلرة:اوصرذتاإ 1.1.1

كثر مف خالؿ التركيز عمى قطاعات وضوع المرأة العاممة بشكؿ متعمؽ أدراسة متوصي الباحثة ب 

والمصانع الكبيرة وغيرىا  خياطةالشركات التي توظؼ المرأة بأعداد كبيرة مثؿ مشاغؿ ال أومعينة 

التركيز عمى الجوانب التي لـ يتـ ضرورة ، و واقع عمميف والمشاكؿ التي تواجييفلقاء الضوء عمى وا  

 .وربط ىذه المشاكؿ بأداء المرأة العاممة أو بأداء الشركة بشكؿ عاـ التطرؽ ليا في ىذه الدراسة
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اقذئيةااديالحق
 

 (: قائمة المحكميف1ممحؽ رقـ )

 لتسييؿ عمؿ الباحثة كتب صدرت عف جامعة الخميؿ(: 2ممحؽ رقـ )

 (: االستبانة3ممحؽ رقـ )
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ا(1يلحقا قما)

 قذئيةااديحتيرن
 

 اد قم االتسم يتذناادعيل
 1 محمد الجعبري د. جامعة الخميؿ
 2 بدر الجودة د. جامعة الخميؿ

 3 أ. لينا المحتسب جامعة بوليتكنؾ فمسطيف
 4 أ. عالء عمرو غرفة تجارة وصناعة محافظة الخميؿ

 5 أ. ىناء الجعبري عماؿ االستشارية والتدريبنماء لخدمات األإ
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ا(1يلحقا قما)
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ا(1)يلحقا قما

 االستبانة









 و١ٍت اٌذساسبث اٌع١ٍب ٚاٌبحث اٌعٍّٟ

 بشٔبِح اٌّبخسخ١ش فٟ اداسة االعّبي

 

 اخخٟ اٌعبٍِت...

 حح١ت ط١بت ٚبعذ،،

اٌّشبوً ٚاٌخحذ٠بث اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث ث١ٓا٠ذ٠ىُاعزجبٔخرزؼٍكثذساعخحٛي:)

رمذ٠ُ٘زٖاٌذساعخوّزطٍتٌٍحظٛيػٍٝدسعخاٌّبعغز١ش(،ح١شع١زُاٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت اٌخ١ًٍ

فٟاداسحاالػّبيِٓو١ٍخاٌذساعبداٌؼ١ٍبٚاٌجحشاٌؼٍّٟفٟعبِؼخاٌخ١ًٍ.



٠شعٝاٌزىشَثبإلعبثخػٍٝاالعئٍخاٌّطشٚحخثىًِٛضٛػ١خٚثّب٠زفكٚلٕبػبرهاٌشخظ١خ،ػٍّب

ِخ،ٚع١ىْٛاعزخذاَاٌج١بٔبدألغشاعاٌجحشاٌؼٍّٟثؤْع١ّغاٌج١بٔبدع١زُاٌزؼبًِِؼٙبثغش٠خرب

فمظ.

 

 ٌٚىُ خض٠ً اٌشىش ٚاٌخمذ٠ش،،

اٌجبحضـخ:سٚضخػبشٛس

اششاف:أ.دع١ّشاثٛص١ٔذ
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 ِعٍِٛبث عبِت: -اٌمسُ االٚي 
 

اٌشعبءٚضغاشبسحثغبٔتاالعبثخإٌّبعجخٌه:

 اٌفئت اٌعّش٠ت:

 عٕخ45اوضشِٓعٕخ45–35  عٕخ35–25عٕخ25–18عٕخ18الًِٓ

 اٌحبٌت االخخّبع١ت:

 اسٍِخ         ِطٍمخ ِزضٚعخػضثبء

 عذد االٚالد:

(اٚالداٚاوضش7)   (اٚالد6–4) (اٚالد3–1)  ال٠ٛعذ

 ِىبْ اٌسىٓ:

ِخ١ُ    لش٠خِذ٠ٕخ

 اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ:

دساعبدػ١ٍب ثىبٌٛس٠ٛط   دثٍَٛ  رٛع١ٟٙالًِٓرٛع١ٟٙ

 اٌمطبع اٌزٞ حع١ٍّٓ ف١ٗ:

 غ١شرٌه  طحٟ خذِبرٟ صساػٟ رغبسٞ طٕبػٟ     

 طب١عت اٌعًّ:

غ١شرٌه/حذدٞ..................    ِٕٟٙ ِبٌٟاداسٞ     

 عذد اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌششوت:

 (ػبًِاٚاوضش50(ػبًِ)49–20(ػبًِ)19-5)(ػب1-4ٓ١ٍِ)


عذد سٕٛاث اٌخبشة:

(عٕخاٚاوضش11)  (عٕٛاد10–5)    (عٕٛاد5-1)الًِٓعٕخ    
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اٌّشبوً ٚاٌخحذ٠بث اٌخٟ حٛاخٗ اٌّشأة اٌعبٍِت فٟ اٌششوبث اٌعبئ١ٍت فٟ ِحبفظت  - اٌمسُ اٌثبٟٔ

 اٌخ١ًٍ

(فٟاٌّشثغاٌز٠ٞزٛافكِغاعبثزهXاٌشعبءٚضغاشبسح) 



اٌششوبداٌّشبوً اٌخٕظ١ّ١ت فٟ اٌؼبٍِخ اٌّشأح رٛاعٗ اٌزٟ

اٌؼبئ١ٍخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍ

ِٛافمخ

ثشذح

غ١شِحب٠ذحِٛافمخ

ِٛافمخ

غ١ش

ِٛافمخ

ثشذح

رؼطٝافض١ٍخاٌزؼ١١ٌٍٓزوٛس .0

اٌّشأحاٌؼبٍِخالًحظبفٟاٌزششحٌٍجشاِظاٌزذس٠ج١خ .9

سغُوفبءرٟفٟاٌؼًّالرزُِغبٚارٟفٟاٌزشل١خِغصِالئٟاٌزوٛس .1

رؼبٟٔاٌّشأحاٌؼبٍِخِِٓحذٚد٠خاٌّؤ٘الدٚاٌخجشاداٌٛظ١ف١خ .3

الرزٍمٝاٌّشأحاٌزحف١ضإٌّبعتفٟاٌؼًّ .5

6. 
اٌّغؤ١ٌٚٓػٓاٌؼ٠ًّٕظشٌٍّْٚشأحثؤٔٙبالًلذسحِٓاٌزوٛسفٟ

اداءاٌؼًّ

ثؤٔٙبالًاٌزضاِبِٓاٌزوٛساٌّغؤ١ٌٚٓػٓاٌؼ٠ًّٕظشٌٍّْٚشأح .7

فشصحظٛياٌّشأحػٍِٕٝبطتاداس٠خػ١ٍبل١ٍٍخ .8

عبػبداٌؼًّط٠ٍٛخ .9

الاحظًػٍٝاعبصحاالِِٛخٚعبػبداٌشضبػخ .01

اػبِٟٔٓػذَرٕبعتاٌشارتِغاٌغٙذاٌزٞاثزٌٗ .00

االػّبياٌزٟالَٛثٙبالرزطبثكِغاٌٛطفاٌٛظ١فٟ .09

االػّبياٌّٛوٍخا١ٌٌٟظٌٙبػاللخثزخظظٟ .01

غ١بةاالعزمشاساٌٛظ١فٌٍّٟشأحاٌؼبٍِخ .03



اٌششوبداٌّشبوً اٌشخص١ت فٟ اٌؼبٍِخ اٌّشأح رٛاعٗ اٌزٟ

اٌؼبئ١ٍخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍ

ِٛافمخ

ثشذح

غ١شِحب٠ذحِٛافمخ

ِٛافمخ

غ١ش

ِٛافمخ

ثشذح

ِؼبسضخافشاداالعشحٌؼًّاٌّشأحفٟاٌششوبداٌؼبئ١ٍخ .0

لٍخرمذ٠شافشاداالعشحٌحغُاٌؼتءٚاالس٘بقإٌبرظػٓاٌؼًّ .9

اػبِٟٔٓرذخالدافشاداالعشحفٟو١ف١خاٌزظشففٟاٌشارت .1
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اٌّزطٍجبداالعبع١خاٌشارتاٌزٞاحظًػ١ٍٗال٠ىفٌٟزغط١خ .3

٠مًٍاٌؼًٌّغبػبدط٠ٍٛخِٓا٘زّبَاٌّشأحثّٕضٌٙبٚاطفبٌٙب2 .5

6. 
ٕ٘بنطؼٛثخفٟاٌّٛائّخث١ٓاٌؼًّٚاالٌزضاِبداٌؼبئ١ٍخ

ٚاالعزّبػ١خ

ارؤخشػٓاٌؼًّثغجتاالٌزضاِبداٌؼبئ١ٍخ .7

ِٓأزبع١زٙبطج١ؼخاٌذٚساٌّضدٚطٌٍّشأح٠ؤدٞاٌٝاٌزم١ًٍ .8

طج١ؼخاٌحًّٚاٌٛالدحرغزٕضفطبلخاٌّشأحٚرؤصشعٍجبػٍٝػٍّٙب .9

ضغٛطبداٌؼًّرؤدٞاٌٝحذٚساٌؼذ٠ذِٓاٌّشبوًاالعش٠خ .01

اػبِٟٔٓػذَاٌزشو١ضفٟاٌؼًّثغجتاالٌزضاِبداٌؼبئ١ٍخ .00

رشؼشاٌّشأحاٌؼبٍِخثبًٌٍّثغجتسٚر١ٓاٌؼًّ .09

ارؼشعاٌِٝضب٠مبدٚرحششبدغ١شالئمخفِٟىبْػٍّٟ .01

الاعزط١غاٌم١بَثغ١ّغاالٌزضاِبداٌٛظ١ف١خوبٌغفشٚاٌؼًّا١ٌٍٍٟ .03

اٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفٟاٌششوبداٌّشبوً االخخّبع١ت

اٌؼبئ١ٍخفِٟحبفظخاٌخ١ًٍ

ِٛافمخ

ثشذح

غ١شِحب٠ذحِٛافمخ

ِٛافمخ

غ١ش

ِٛافمخ

ثشذح

٠ؼزمذاٌىض١شِٓافشاداٌّغزّغاْاٌّىبْإٌّبعتٌٍّشأح٘ٛاٌج١ذ .0

رحذاٌؼبدادٚاٌزمب١ٌذِٓلجٛيػًّاٌّشأحفٟاٌؼذ٠ذِٓاٌٛظبئف2 .9

ٕ٘بنرخٛفِٓاٌشعبيفٟاٌّغزّغِِٕٓبفغخاٌّشأحٌُٙ .1

اخز١بساٌٛظ١فخاٌزجؼ١خٌٍشعًرشىًػبئمباِبَاٌّشأحفٟ .3

ال٠زمجًاٌؼب١ٍِٓاٌزوٛساْرىْٛاٌّشأحفِٟٛلغل١بدٞ .5

6. 
ٕ٘بنِحذداداعزّبػ١خػٍٝػًّاٌّشأحٚخبطخفٟاِبوٓاٌؼًّ

اٌّخزٍطخ

ػًّاٌّشأحغ١شِغذٞالزظبد٠بثغجتاٌزىب١ٌفاٌّؼ١ش١خاٌؼب١ٌخ .7

ال٠زٕبعتاٌشارتِغاٌٛضغااللزظبدٞاٌغبئذ .8



اٌزٟرٛاعٗاٌّشأحاٌؼبٍِخفٟاٌششوبداٌؼبئ١ٍخاٌّشبوً اٌمب١ٔٛٔت

فِٟحبفظخاٌخ١ًٍ

ِٛافمخ

ثشذح

غ١شِحب٠ذحِٛافمخ

ِٛافمخ

غ١ش

ِٛافمخ

ثشذح

0. 
الرٍزضَاٌششوخاٌزٟاػًّثٙبثزطج١كِٛادلبْٔٛاٌؼًّاٌخبطخ

ثبٌّشأح
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١ٌظٌذِٞؼشفخوبف١خحٛيِٛادلبْٔٛاٌؼًّاٌزٟرزؼٍكثؼًّاٌّشأح .9

٠ؤصشاٌز١١ّضث١ٓاٌزوٛسٚاالٔبسعٍجبػٍٝاٌم١بَثؼٍّٟ .1

الارمبضٝاٌحذاالدٌٔٝألعٛساٌزٞٔضػ١ٍٗلبْٔٛاٌؼًّ .3

اٌٛظ١فخسٚارتاالٔبسالًِٓسٚارتاٌزوٛساٌز٠ٓ٠ؼٍّْٛفٟٔفظ .5

رغجشٟٔاٌحبعخاٌٝاٌؼًّػٍٝرغبً٘حمٟفٟلبْٔٛاٌؼًّ .6

7. 
رغجشٟٔلٍخخ١بساداٌؼًّاٌّطشٚحخػٍٝػذَاالوزشاسثزطج١ك

اٌمبْٔٛفِٟىبْػٍّٟ

ٌُٔزٍمٝحّالدرٛػ١خػّب١ٌخحٛيحمٛلٕبوٕغبءػبِالد .8

ٔضػ١ٍٙبفٟلبْٔٛاٌؼًّالاحظًػٍٝاعبصارِٟٚىبفآرٟاٌزٟ .9

غ١بةاٌشلبثخٚاٌزفز١شػٓاٌششوخاٌزٟاػًّثٙبرحشِٕٟحمٛلٟ .01

ػذَاٌضاَاطحبةاٌؼًّثؼمذِىزٛة٠حشِِٕٟٓحمٛلٟ .00

ػذَرطج١كِٛادلبْٔٛاٌؼ٠ًّؤصشعٍجبػٍٝاالعزّشاس٠خفٟاٌؼًّ .09

01. 
ػذَفشعػمٛثبدػٍٝاطحبةاٌؼًّفٟحبياٌّخبٌفبد٠ؤدٞ

اٌٝرم١ًٍسغجخاٌّشأحثبٌؼًّ

 

 

ًٕ٘٘بنأِٛساخشٜرشغج١ٓفٟاضبفزٙب؟؟

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................



أزٙذاالعئٍخ

 شىشاٌحغٓرؼبٚٔىُ

 


