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تقديم

تعتــر بيانــات مســح اســتخدام الوقــت مــن الدراســات الهامــة التــي
توفــر بيانــات حــول طبيعــة النشــاطات التــي يزاولهــا كل مــن املــرأة
والرجــل يف حياتهــم اليوميــة والتــي تتعلــق بأنشــطة األعــال اإلنتاجيــة
ســواء مدفوعــة األجــر أو غــر مدفوعــة األجــر ،واألعــال املنزليــة وإدارة
املنــزل ،والعنايــة بأف ـراد األرسة ورعايــة األطفــال ،إضافــة إىل النشــاطات
الرتفيهيــة مثــل مشــاهدة التلفــاز أو ســاع الراديــو ،حيــث يقضــون وقتــا
متفاوتــا مــا بــن نشــاط وآخــر. 1

كــا يعتــر مســح اســتخدام الوقــت مصــدرا ً غنيــاً بالبيانــات املتعلقــة مبشــاركة املــرأة يف عمليــة
التنميــة ،وذلــك مــن خــال تحديــد الوقــت وحجــم مشــاركة املــرأة يف العمــل غــر الرســمي واألعــال
والخدمــات األرسيــة واملنزليــة مبــا يف ذلــك األنشــطة املتعلقــة بحفــظ األطعمــة ،وعمــل وبيــع
املنســوجات ،وتربيــة األطفــال وغريهــا مــن األعــال التــي متارســها املــرأة بــدون أجــر ،وغــر ذلــك مــن
األعــال التــي تنــدرج ضمــن األنشــطة التــي متــارس يف القطــاع غــر املنظــم يف فلســطني ،باإلضافــة
إىل تحديــد حجــم مشــاركة املــرأة يف العمــل املنــزيل ،كالطبــخ والتنظيــف ورعايــة األطفــال وغــر ذلــك
مــن األعــال املنزليــة ،حيــث تقــي املــرأة وقتـاً وســاعات عمــل طويلــة أحيانــا بالعمــل يف األنشــطة
املختلفــة والتــي ال تتقــايض عليهــا أجـرا ً ،كــا أن مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل أخــذت تــزداد ســنة
بعــد األخــرى ولــو بنســب قليلــة وهــذا يــدل عــى أن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة خــارج املنــزل ازداد
عــى مــدار الســنوات املاضيــة. 2
يف الواقــع فــإن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة يف األعــال املنزليــة يعتــر ذات أهميــة كبــرة واألكــر
إنتاجيــة يف املجتمــع ،وإذا مــا تــم حســاب مقــدار الوقــت والتكلفــة املاديــة التــي يحتاجهــا الفــرد
لتعويــض الوقــت والــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة يف البيــت فســوف نتفاجــأ مبقــدار هــذا الوقــت
والــدور الــذي ينظــر إليهــا عــادة عــى أنــه أمــر مفــروغ منــه ألن املــرأة تقــوم بــه كجــزء مــن دورهــا
التقليــدي يف املجتمــع ،ويف دراســة أجرتهــا األمــم املتحــدة اتضــح أنــه لــو تــم حســاب الوقــت الــذي
تقضيــه املــرأة بالعمــل املنــزيل املتعلــق برعايــة األرسة وغريهــا والــذي ال تتقــاىض عنــه املــرأة أج ـرا ً
كإنتــاج يف حســابات الدخــل القومــي ل ـزاد اإلنتــاج العاملــي بنســبة . 30-20
بيانــات اســتخدام الوقــت تعطــي إمكانيــة اســتثنائية لصناعــة السياســات يف العديــد مــن املجــاالت
التــي تتعلــق بكافــة فئــات املجتمــع .وكشــف الفجــوات مــن منظــور النــوع االجتامعــي املتعلقــة
بكيفيــة قضــاء الرجــال والنســاء واألوالد والبنــات لوقتهــم ،هــو أمــر هــام لتصميــم السياســات الهادفــة
لتحســن مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل أو التحصيــل العلمــي للبنــات ،ويف ذات الوقــت يوضــح
كيــف ميكــن أن تســاعد البنيــة التحتيــة العامــة وغريهــا مــن سياســات األرسة والسياســات االجتامعيــة
يف تقليــل عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف األرسة ،وبشــكل أوســع يف املجتمــع.
 1مسح استخدام الوقت  .2013/2012النتائج النهائية.
 2نفس املصدر السابق
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وعليــه ،فــإن االســتثامر يف إجـراء مســوح اســتخدام الوقــت بانتظــام ميكــن أن يوفــر معلومــات حيويــة
حــول تأثــر السياســات االجتامعيــة وغريهــا مــن السياســات عــى تقســيم الوقــت والعمــل املبنــي
عــى النــوع االجتامعــي .إن اهــال التوزيــع غــر املتســاوي ملســؤوليات الرعايــة بــن الرجــال والنســاء
وأيضــا بــن االرسة والدولــة قــد يشــكل فرصــة بديلــة ضائعــة لتحقيــق مســاواة النــوع االجتامعــي.
تقــع هــذه الدراســة التــي اتبعــت منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً ،يف ثالثــة فصــول ،الفصــل األول الــذي
يحمــل عنــوان أنشــطة العمــل مدفوعــة األجــر وغــر مدفوعــة األجــر ،يهــدف إىل الرتكيــز عــى واقــع
مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة مقارنــة مــع الرجــال ومــدى ارتباطهــا بالحالــة الزواجيــة والعمريــة
والعمليــة ،كــا يهــدف تحليــل اســتخدام املــرأة والرجــل للوقــت يف فلســطني بالعمــل مدفــوع األجــر
وغــر مدفــوع األجــر ،يف األنشــطة الرئيســية الخمســة املتعلقــة بالعمــل يف املنشــآت؛ وتقديــم خدمــات
تتعلــق بالحصــول عــى الدخــل والعمــل لحســاب األرسة املعيشــية يف أنشــطة اإلنتــاج األويل؛ وتقديــم
خدمــات تتعلــق بالحصــول عــى الدخــل والعمــل لحســاب األرسة املعيشــية يف أنشــطة اإلنتــاج وغــر
األويل؛ العمــل لحســاب األرسة املعيشــية يف أنشــطة التشــييد؛ العمــل لحســاب األرس املعيشــية يف
تقديــم الخدمــات للحصــول عــى الدخــل .وذلــك مــن أجــل معرفــة مــدى مســاهمة املــرأة يف عميلــة
التنميــة الشــاملة يف فلســطني ،وكــم مــن الوقــت يقــي كل مــن املــرأة والرجــل يوميــا يف العمــل يف
العنــارص املختلفــة الخاصــة بالتنميــة الشــاملة ســواء داخــل األرسة أو خارجهــا.
أمــا الفصــل الثــاين ،والــذي يحمــل عنــوان العمــل املنــزيل والرعــايئ وخدمــة املجتمــع ،فيهــدف إىل
الرتكيــز عــى كيفيــة توزيــع الوقــت لــكال الجنســن ،الرجــال ،والنســاء ،ال ســيام يف مجــال العمــل
املنــزيل ،ورعايــة األطفــال وكبــار الســن وخدمــة املجتمــع ،ويهــدف الفصــل الثالــث الــذي يحمــل
عنــوان أنشــطة وقــت الفـراغ ،إىل إلقــاء الضــوء عــى واقــع وتحديــد كيفيــة اســتخدام الوقــت يف مجــال
أنشــطة وقــت الف ـراغ (األنشــطة االجتامعيــة والثقافيــة والرياضيــة واســتخدام وســائل االعــام) مــن
قبــل الرجــال والنســاء ،مــع إبـراز أثــر الفــروق بينهــم عــى أســاس الخصائــص الدميغرافيــة واالجتامعية
واالقتصاديــة عــى اســتخدام الوقــت.
يأمــل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن يشــكل هــذا التقريــر مصــدرا ً غنيــا باملعلومــات وأن
ينــر الــدرب ملتخــذي القـرار وصانعــي السياســات يف مســرة التنميــة الوطنية الشــاملة يف هــذا الوطن.
والله نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
نيسان2016 ،
عال عوض
رئيس الجهاز
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الفصل االول
أنشــطة العمــل مدفــوع األجــر وغيــر مدفــوع
األجــر
 1.1مقدمة
“تســتفيد املــرأة مــن النمــو االقتصــادي أكــر مــا يســتفيده الرجــل ،فاملــرأة تكســب تحررهــا مــن األشــغال
الشــاقة ،وتعتــق ذاتهــا مــن رحــى الــدوران بــن أروقــة العزلــة املنزليــة ،وتســتثمر فرصــة أن تصبــح كائن ـاً
إنســانياً كامـاً ،متــارس فكرهــا ومواهبهــا وخياراتهــا كــا يفعــل الرجــل ،ومــن املمكــن أن يجــادل الرجــال حــول
مســألة إن كان النمــو االقتصــادي جيــدا لهــم أم غــر جيــد ،أمــا بالنســبة للنســاء فــإن الجــدل حــول مرغوبيــة
النمــو االقتصــادي يعنــي الجــدل حــول مســألة إن كان ســيتاح لهــن الكــف عــن أن يبقــن دوابــا لألحــال ،ومــن
ثــم االلتحــاق بالجنــس البــري”.3
خــروج النســاء إىل عــامل العمــل ال بــد ســيلقي بظاللــه عىل  تغيــر أمنــاط حياتهــن وتبنــي اتجاهــات جديــدة
لديهــن ،ناهيــك عــن تعميــق إحساســهن بذواتهــن عــى نحــو يفــي إىل إطــاق العنــان لطاقاتهــن اإلبداعيــة
الكامنــة خلــف ســتار عزلتهــن ،ويغــر عالقاتهــن مــع اآلخريــن ،تحديــدا أف ـراد عائالتهــن ،مــن خــال صياغــة
مشــاهد جديــدة وســيناريوهات متفائلــة لــأدوار التــى تــم رســمها ثقافيــا باســم الفطــرة تــارة وباســم العــادات
تــارة أخــرى .فالخـرات اليوميــة التــي ستكتســبها النســاء يف شــوارع املــدن وفضاءاتهــا كــا أروقــة املؤسســات
وآفاقهــا ،ســتجعلهن يتذوقــن النكهــة الخاصــة بقيمــة إنجازاتهــن عــى أكــر مــن مســتوى ،وذلــك بعــد أن
ترثيهــن ذهنيــا وماديــا ومعنويــا.
وعليــه ،فالحديــث عــن أهميــة مشــاركة النســاء وانخراطهــن يف ســوق العمــل مل يعــد مجــاال للــرف والجــدل
الــذي ال يجــدي نفعــا ،فالعمــل أيــا كان شــكله وأي كان مجالــه ،يعتــر حقــا مــن حقــوق النســاء كفلتــه املواثيــق
الدوليــة لحقــوق اإلنســان بشــكل عــام كــا اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة بشــكل خــاص .وتحقيقـاً ملعيــار
املســاواة بــن الجنســن يف العمــل ،فقــد ركــزت منظمــة العمــل الدوليــة يف االتفاقيــة رقــم ( )111بشــأن القضــاء
عــى التمييــز يف االســتخدام واملهنــة عــى الــدول األعضــاء يف هــذه االتفاقيــة عــى دور الدولــة يف تبني سياســات
لتوســيع خيــارات النســاء العاطــات عــن العمــل أو ممــن هــن خــارج ســوق العمــل لالنخـراط يف ســوق العمــل.
كــا خصصــت منظمــة العمــل الدوليــة 4لهــذا املعيــار االتفاقيــة الدوليــة رقــم  122بشــأن سياســة العاملــة،
وكذلــك التوصيتــن رقــم  122والتوصيــة رقــم  ،169لتبنــي سياســات نشــطة تعمــل عــى تحقيــق العاملــة
الكاملــة واملنتجــة واملختــارة بحريــة بحيــث يكــون هنالــك عمــل متــاح للنســاء املســتعدات للعمــل أو الباحثــن
عنــه ،ناهيــك عــن توفــر الفــرص وتطويــر املهــارات بغيــة اســتثامرها يف العمــل تلبيــة للحاجــات االقتصاديــة
واملعنويــة يف آن معــا.
3 Kabeer, Naila. 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. London: Verso.
 4املؤقــت ،فاطمــة ،درعــاوي ،داوود .2010 .مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني مــن منظــور النــوع االجتامعــي ومعايــر العمــل الدوليــة :دارســة قانونيــة تحليليــة مقارنــة (لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ورفــع نســبة
مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة) :منظمــة العمــل الدوليــة – املــروع التشــاريك .UNDP MDG F
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فعمــل النســاء كحــق مــن حقوقهــا اإلنســانية كــا الرجــل ،كفلتــه املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ،كونــه
ميثــل قــوة دافعــة ملســرة التنميــة املســتدامة يف دولــة مــا ،كإتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تتعلــق
باملســاواة بــن الجنســن يف العمــل مثــل :إتفاقيــة التمييــز (يف االســتخدام واملهنــة) لعــام ( 1958رقــم )111؛
اتفاقيــة املســاواة يف األجــور لعــام ( 1951رقــم )100؛ اتفاقيــة العــال ذوي املســؤوليات العائليــة لعــام 1981
(رقــم )156؛ واتفاقيــة حاميــة األمومــة لعــام ( 2000رقــم .)183
ولكــن عنــد النظــر بتمعــن ملــا تحملــه اإلحصــاءات والدراســات الوطنيــة مــن مــؤرشات تتعلــق مبشــاركة النســاء
مقارنــة مــع الرجــال يف القــوى العاملــة ،يتبــن لنــا أن ســوق العمــل الفلســطيني يعــاين تقســيام حــادا عــى
املســتوى األفقــي والعمــودي مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،بالرغــم مــن الوضــع االقتصــادي الــذي تحيــا يف
ظلــه فلســطني املحتلــة ،بفعــل االحتــال وغيــاب األســواق الحــرة ،وعــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى املــوارد
الطبيعــة منهــا أو االقتصاديــة ،والتــي تؤثــر بدورهــا عــى معــدالت عاملــة مشــاركة الجنســن يف ســوق العمــل،
لكــن ذات الظــروف تؤثــر بشــكل أكــر عــى مشــاركة النســاء ،فمشــاركتهن 5يف ســوق العمــل هــي األدىن رغــم
املســتوى التعليمــي الــذي تتميــز بــه النســاء يف املجتمــع الفلســطيني.
يهــدف هــذا الفصــل إىل الرتكيــز عــى واقــع مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة مقارنــة مــع الرجــال ومــدى
ارتباطهــا بالحالــة الزواجيــة والعمريــة والعمليــة ،وذلــك باالســتناد عــى أحــدث األرقــام واإلحصــاءات الوطنيــة
الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني القــوى العاملــة الفلســطينية :التقريــر الســنوي لعــام
 ،2014ومــن ثــم ربــط ذات األرقــام والنتائــج مــع الدراســات الوطنيــة التــي تناولــت التوجهــات املجتمعيــة
يف فلســطني ألهميــة ودور ومســاهمة النســاء يف ســوق العمــل وفيــا إذا كان لهــذه التوجهــات أث ـرا ســلبيا
يعيــق مــن دفعهــن للمشــاركة يف ســوق العمــل .كــا يهــدف الفصــل إىل الرتكيــز عــى العمــل مدفــوع األجــر
وغــر مدفــوع األجــر يف أنشــطة العمــل الرئيســية الخمســة االوىل ملســح اســتخدام الوقــت الــذي أجــري عــام
 ،2013/2012والتــي تدخــل ضمــن الحســابات القوميــة مــن منظــور األجــر.
ورغــم تبايــن النســب واالحصــاءات حتــى داخــل املجتمــع الواحــد ،إال أن ذلــك يعتــر مبثابــة املــؤرش لواقــع
املــرأة وكيفيــة االســتفادة مــن الوقــت عــى مســتوى العمــل مدفــوع األجــر وغــر مدفــوع األجــر .ولعــل هــذه
الدراســة التحليليــة تكــون مبثابــة الدافــع والحافــز للدراســة والتعمــق يف األســباب التــي أدت إىل هــذه النســب،
وهــل هــي نســب واقعيــة حقيقيــة بنــاء عــى مــا متثلــه املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني أم أن هنــاك عوامــل
 5برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقريري التنمية البرشية العربية :2009 ،تحديات األمن البرشي يف البلدان العربية.
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أثــرت يف تكويــن هــذه النســب .وبنــاء عــى ذلــك ميكــن الخــروج بتصــور واضــح حــول اإلجـراءات والخطــوات
التــي ميكــن اتخاذهــا لدمــج املــرأة بشــكل فاعــل يف ســوق العمــل ،واعتبارهــا جــزء أســايس يف الدخــل القومــي
والنشــاط االقتصــادي دون إهــال لدورهــا األســايس يف الرعايــة وتربيــة األبنــاء ،والوقــوف بفاعليــة يف وجــه
املعيقــات الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،التــي قــد تحــول دون مشــاركتها واتخاذهــا لدورهــا الفاعــل يف
املجتمــع ،ومــن ثــم الخــروج بتوصيــات وخطــة عمــل ميكــن أن يكــون لهــا دور يف أخــذ املــرأة ملكانتهــا ودورهــا.

 2.1اإلطار المفاهيمي
طــرح تقريــر األمــم املتحــدة 6مفهومـاً موســعاً للعمــل ،ودعــا لتبنيــه مــن جميــع الجهــات املســؤولة عــن جمــع
ونــر البيانــات حــول العمــل ،وينــص هــذا املفهــوم عــى أن “العمــل هــو مشــاركة األفـراد يف نشــاطات إنتاجيــة
يحصلــون يف مقابلهــا عــى عوائــد ماديــة أو نوعيــة ،أو عمــل غــر مدفــوع األجــر مثــل املســاهمة يف مــروع
لــأرسة ،ويشــمل أيضــا إنتــاج املــواد والبضائــع لالســتهالك املنــزيل والنشــاطات غــر االقتصاديــة كالعمــل املنــزيل
ورعايــة أف ـراد األرسة وكبــار الســن ،والعمــل التطوعــي الــذي ال يحصــل الشــخص عــى مكافــأة يف مقابلــه”،
ويالحــظ أن هــذا املفهــوم املوســع للعمــل يشــمل جميــع أنــواع العمــل التــي ميكــن أن يقــوم بهــا الفــرد،
ويتضمــن بصــورة خاصــة األعــال التــي تقــوم بهــا النســاء أكــر مــن الرجــال مثــل العمــل داخــل املنــزل والعمــل
العائــي غــر مدفــوع األجــر ،إال أن اإلشــكالية الرئيســية أمــام تبنــي هــذا املفهــوم املوســع للعمــل ،هــو عــدم
توفــر طرائــق معياريــة ثابتــه لقياســه بســبب االختالفــات بــن املجتمعــات وصعوبــة الوصــول لتعريــف محــدد
عــن العمــل غــر الرســمي وعــدم توفــر معلومــات كافيــة عــن األنشــطة االقتصاديــة وغــر االقتصاديــة التــي تتــم
داخــل املنــزل .وقــد تــرك املجــال مفتوح ـاً أمــام الــدول املختلفــة الختيــار أفضــل الوســائل لجمــع أكــر قــدر
ممكــن مــن البيانــات عــن العمــل مــا يزيــد مــن صعوبــة املقارنــة ومــن توفــر املعلومــات الكافيــه.
وقــد عــرف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الــذي تبنــى تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة العمــل بأنــه
“الجهــد املبــذول يف جميــع األنشــطة التــي ميارســها األفـراد بهــدف الربــح والحصــول عــى أجــرة معينــة ســواء
كانــت عــى شــكل راتــب شــهري أو أجــرة أســبوعية أو باملياومــة أو عــى القطعــة أو نســبة مــن االربــاح أو
ســمرسة أو غــر ذلــك مــن الطرائــق ،كذلــك فــإن العمــل بــدون أجــر أو عائــد يف مصلحــة أو مــروع أو مزرعــة
للعائلــة يدخــل ضمــن مفهــوم العمــل” .وبالنســبة ملفهــوم العمــل غــر الرســمي أو غــر املنظــم ،فقــد عرفتــه
منظمــة العمــل الدوليــة 7بأنــه“ :عــدد الوظائــف غــر املنظمــة التــي تكــون ضمــن القطــاع غــر املنظــم ،أو
ضمــن مؤسســات القطــاع املنظــم ،أو ضمــن قطــاع األرس املعيشــية يف فــرة زمنيــة محــددة” .وقــد تركــت منظمة
العمــل الدوليــة مســاحة مــن املرونــة للــدول املختلفــة لتحديــد نطــاق املفهــوم بنــاء عــى خصوصيتهــا وإمكانيــة
إتاحــة البيانــات الخاصــة بهــا.
أمــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــإن رؤيتهــا لهــذا املوضــوع تقتــر عــى الوضــع القانــوين والرتاخيــص
وعــدد األشــخاص املســتخدمني ضمــن الوحــدة االنتاجيــة ذات العالقــة باالقتصــاد غــر املنظــم عنــد التصنيــف.
ويف البلــدان العربيــة ،ال يوجــد توافــق عــى تعريــف موحــد للقطــاع غــر املنظــم ســواء عــى مســتوى القطــاع
االقتصــادي الــكيل أمــا عــى مســتوى االنشــطة ،فالتجربــة املرصيــة تركــز عــى معيــار حجــم املنشــأة االقتصــادي
وعــدد العــال ،ومــن جانــب آخــر فــان التجربــة الجزائريــة تســتخدم عــدة معايــر منهــا وجــود الســوق الســوداء
 6طرح تقرير األمم املتحدة (نساء العامل .)2000

7 http://www.miftah.org/Publications/Books/Palestinan_Women_Status_in_the_Informal_Labor_Sector.pdf.
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للســلع والخدمــات واملشــاريع التــي تتــم خــارج ســيطرة الدولــة .إال أنــه ميكــن النظــر إىل االقتصــاد غــر املنظــم
باعتبــاره نشــاط اقتصــادي ميــارس بصــورة غــر رســمية ،ويف الوقــت ذاتــه قــد يكــون قانــوين أو غــر قانــوين وهــو
قطــاع غــر مهيــكل أو غــر رســمي أو عمــل هامــي وال يوجــد ترخيــص ملزاولــة النشــاط وال يلتــزم برســوم وال
يخضــع للقوانــن .وعليــه يطلــق عــى القطــاع غــر املنظــم بأنــه القطــاع الــذي ميــارس أف ـراده العمــل خــارج
8
إطــار املنشــأة أو الذيــن ميارســون عملهــم ضمــن أشــباه املنشــآت التــي ليــس لهــا صفــة الثبــات والدميومــة.
وقــد قامــت فلســطني بتبنــي مفهــوم للعمــل غــر املنظــم أو غــر الرســمي يحــدد نطاقه بجميــع الوظائــف ضمن
القطــاع غــر املنظــم ،إضافــة إىل الوظائــف غــر املنظمــة ضمــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد ،مــا يجعــل مفهــوم
العمــل غــر املنظــم يرصــد بصــورة أساســية الوظائــف غــر املحميــة “العمــل غــر املحمــي” .9وينطــوي وجــود
10
القطــاع غــر املنظــم يف االقتصــاد الوطنــي ،بحســب التجــارب عــى العديــد مــن اآلثــار املتنوعــة اإليجابيــة
والســلبية ،فأمــا اآلثــار اإليجابيــة منهــا تتعلــق بـــ :تخفيــف حــدة البطالــة يف اﻤﻟﺠمتــع مــن خــال تأمــن فــرص
العمــل يف هــذا القطــاع يف الوقــت الــذي يعجــز عنــه القطــاع املنظــم والحكومــي؛ تأمــن مصــادر دخــل لفئــة
ال تتمكــن مــن الدخــول للقطاعــات االخــرى لتلبيــة احتياجاتهــم؛ مصــدر للدخــل اإلضــايف لتحســن مســتويات
املعيشــة؛ العاملــة يف القطــاع غــر املنظــم تشــكل احتياطــا لالقتصــاد الوطنــي11؛ ويعمــل كإســفنجة ضخمــة
متتــص الصدمــات الناتجــة عــن التشــوه االقتصــادي مــا يوفــر فــرص عمــل للعاملــة الفائضــة ومــوارد ماليــة
ألف ـراد تراجــع دخلهــم بســبب التضخــم؛ مــا يوفــر فــرص تدريــب ألصحــاب األعــال يف القطــاع الرســمي.12
وبخصــوص اآلثــار الســلبية التــي تعيــق تطــور أداء االقتصــاد للعديــد مــن األســباب التــي تتعلــق بعمــل القطــاع
غــر املنظــم ومــن أهمهــا :ازدواج الوحــدات االقتصاديــة منظمــة وغــر منظمــة؛ غيــاب جــزء مهــم مــن اﻤﻟﺠمتــع
واالقتصــاد عــى مســتوى األفـراد واملنشــآت ،خــارج دائــرة االهتــام املنظــم األمــر الــذي يعيــق التخطيــط واإلدارة
الســليمة لالقتصــاد ككل؛ نشــوء بيئــة عمــل غــر صحيــة نظــرا ً ألن الغالبيــة مــن العــال ال يحصلــون عــى
ضامنــات وال يعملــون يف ظــروف حســنة وصحيــة ومســتقرة وكذلــك يحــرم الســلطة والحكومــة مــن الحصــول
عــى مــوارد ماليــة بســبب التهــرب وعــدم الرتخيــص أو التســجيل؛ عــدم الدقــة يف حســاب الناتــج املحــي اإلجاميل
والحســابات القوميــة بشــكل عــام مــا يعــرض البيانــات الرســمية لحــاالت ســوء التغطيــة وعــدم دقــة القـرارات
والسياســات املبنيــة عليهــا؛ اتســاع الفجــوة يف القــدرات واملعرفــة بــن الوحــدات االقتصاديــة؛ وعــدم القــدرة عــى
تنظيــم دورات تدريبيــة للعــال يف القطــاع غــر املنظــم ،وبالتــايل عــدم مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ورفــع
كفــاءة العــال.13
هــذا وتشــر املعطيــات اإلحصائيــة املتوفــرة مــن املصــادر الرســمية ،بــأن القطــاع غــر املنظــم يف فلســطني يرتكــز
يف عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة وأهمهــا :األنشــطة الزراعيــة وخاصــة يف الريــف الفلســطيني والــذي عــادة مــا
ترتكــز النســاء الريفيــات فيــه؛ أنشــطة الخدمــات كالخدمــات املنزليــة وخدمــات التصليــح والصيانــة وخدمــات
النقــل واالتصــاالت؛ األنشــطة التجاريــة املوازيــة كالباعــة املتجولــن والبســطات املتنقلــة واملوســمية؛ أنشــطة
االنشــاءات والتشــييد والبنــاء.14
8
9
10
11
12
13
14

دغرة ،سفيان .2008 .القطاع غري املنظم يف األرايض الفلسطينية :الواقع الراهن وإمكانات التأطري ،مركز الدميوقراطية وحقوق العاملني .رام الله ،فلسطني.
املصدر السابق.
املاليك ،مجدي وحسن لدادوه ويارس شلبي .2000 .مشاريع القطاع غري املنظم يف الضفة الغربية وقطاع غزة :دراسة حاالت.
دغرة ،سفيان .2008 .القطاع غري املنظم يف األرايض الفلسطينية :الواقع الراهن وإمكانات التأطري .مركز الدميوقراطية وحقوق العاملني .رام الله ،فلسطني.
هالل ،جميل .1999 .القطاع أو االقتصاد “غري الرسمي” غري املنظم :مراجعة أولية لألدبيات حول هذا القطاع يف بعض دول العامل الثالث .ورقة غري منشورة.
املاليك ،مجدي وحسن لدادوه ويارس شلبي .2000 .مشاريع القطاع غري املنظم يف الضفة الغربية وقطاع غزة :دراسة حاالت.
املصدر السابق.
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وميكــن اإلشــارة إىل وجــود عوامــل تســاعد عــى اتســاع وانتشــار أنشــطة هــذا القطــاع ســواء عــى مســتوى
األفـراد واملشــتغلني أو عــى صعيــد املشــاريع غــر املنظمــة كاملنشــآت العائليــة الصغــرة جــدا داخــل االقتصــاد
الفلســطيني ،ومــن بــن أهــم هــذه العوامــل؛ الزيــادة يف معــدالت النمــو الســكاين ،بحيث تفــوق قــدرة االقتصاد
املحــي عــى خلــق فــرص عمــل كافيــة الســتيعاب العــداد املتزايــدة مــن الباحثــن عــن العمــل؛ قلــة فــرص
العمــل املتاحــة يف الســوق الرســمي وتباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي؛ ضعــف التعليــم والتدريــب املهنــي
املتخصــص مبــا يلبــي احتياجــات ســوق العمــل وضعــف القــدرة االســتيعابية للمؤسســات االقتصاديــة القامئــة
ج ـراء ضعــف قدرتهــا عــى الوصــول اىل أســواق خارجيــة بســبب االوضــاع القامئــة والتــي تحــد مــن ســيطرة
الفلســطينيني عــى حدودهــم مــع الــدول اﻤﻟﺠاورة؛ التهــرب مــن الرضائــب واســتحقاقات التســجيل والرتخيــص
ســاهم يف توجــه العديــد مــن األفـراد للعمــل كأفـراد أو مشــغلني ضمــن القطــاع غــر املنظــم؛ تخلــف مناطــق
الريــف وعجــز القطاعــات يف املــدن عــن اســتيعاب العاملــة املهاجــرة مــن الريــف إىل املدينــة ،مــا يجــر
العاملــة عــى العمــل يف أعــال هامشــية غــر منظمــة حيثــا تتوفــر لديهــم فرصــة لذلــك.15

 3.1الدراسات السابقة
أظهــرت الدراســات حــول فجــوات النــوع االجتامعــي 16يف مجــال املشــاركة يف القــوى العاملــة خــال العقــود
القليلــة املاضيــة ،محدوديــة الجــدل القائــم حــول حاجــات العمــل املعياريــة ،التــي تهمــل دور املعايــر
االجتامعيــة يف تشــكيل قــدرة النســاء عــى دخــول ســوق العمــل والبقــاء فيــه .فمث ـاً ،االف ـراض يقــول بــأن
الزيــادة يف مســتويات تعليــم اإلنــاث وحصولهــن عــى الوظيفــة ،وانخفــاض معــدالت الخصوبــة ســيؤدي تلقائيـاً
إىل زيــادة نســب مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل.
كــا أن عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بفجــوات
النــوع االجتامعــي يف مجــال املشــاركة يف القــوى العاملــة .وكلــا إتســعت فجــوة توزيــع املســؤوليات األرسيــة
بــن النســاء والرجــال ،كلــا زادت فجــوات النــوع االجتامعــي مبجــال املشــاركة بســوق العمــل .يف البلــدان
التــي متــي فيهــا النســاء قرابــة أكــر بثــاين م ـرات مــن الوقــت بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مــن
الرجــل ،فإنهــن ميثلــن فقــط  35مــن الســكان الفاعلــن يف ســوق العمــل .لكــن حــن ينخفــض الفــرق ألقــل
مــن مرتــن مــن ذلــك القــدر ،فــإن مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة تزيــد لتصــل  50مــن الســكان الفعالــن
(عنــد مســتوى معــن مــن الناتــج اإلجــايل املحــي للفــرد ،معــدل الخصوبــة ،إجــازات االمومــة وعــدم مســاواة
النــوع االجتامعــي يف البطالــة والتعليــم) .لذلــك ،فعندمــا تزيــد عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي املتعلقــة
بالوقــت املخصــص للرعايــة غــر املدفوعــة ،فــإن وضــع املــرأة مــن حيــث التوظيــف يســوء مقارنــة مــع وضــع
الرجــل أيض ـاً ،والتوزيــع غــر املتســاوي ملســؤوليات الرعايــة يوفــر مفتاح ـاً هام ـاً لفهــم ملــاذا مل يــؤدي تقليــل
فجــوات النــوع االجتامعــي مبجــال التعليــم إىل تقليــل فجــوات النــوع االجتامعــي يف مجــال التوظيــف يف بعــض
البلــدان.17
ويف البلــدان التــي تتــوىل فيهــا النســاء مســؤولية كبــره عــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،فاملرجــح أن
يقــل مســتوى فعاليــة النســاء االقتصاديــة يف تلــك البلــدان .لذلــك ،فرغــم خفــض فجــوات النــوع االجتامعــي يف
 15املصدر السابق.

16 Issues Paper: Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes  OECD 2014.
17 Ibid.
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مجــال التعليــم ،فهــذه البلــدان مل تتمكــن مــن زيــادة عائــدات هــذا االســتثامر ألقــى حــدوده ،كــا أن لديهــا
فجــوات نــوع اجتامعــي مســتمرة يف مخرجــات العمــل .وترتبــط مســؤوليات الرعايــة أيضــا بنوعيــة وظيفــة
املــرأة يف ظــل انعــدام التــوازن يف تقســيم الوقــت الــذي تقضيــه النســاء مقارنــة مــع الرجــال يف الرعايــة غــر
املدفوعــة ،مــا يزيــد إحتــال أنهــا ســتعمل بوظيفــة جزئيــة أو وظيفــة غــر آمنــة .ففــي البلــدان التــي تكــون
فيهــا حصــة النســاء مــن الرعايــة غــر املدفوعــة أعــى مقارنــة مــع الرجــال ،ترتفــع نســبة مشــاركتها بوظائــف
جزئيــة أو أعــال غــر آمنــة .وتعتــر نشــاطات الرعايــة غــر املدفوعــة وظائــف تســتهلك الوقــت والطاقــة وتحد
مــن فرصــة وصــول النســاء لســوق العمــل ،فيتــم اســتبعادهن ليعملــن بوظائــف متدنيــة الدخــل وغــر آمنــة.18
أظهــرت دراســة 19حــول عمــل وإنتــاج املــرأة غــر املنظــور يف املجتمــع اليمنــي يف عــام  ،2002أن املــرأة تعمــل
طــوال حياتهــا يف املنــزل والحقــل والحــرف عــى امتــداد التاريــخ دون احتســاب اقتصــادي واجتامعــي لهــذا
اإلنتــاج املتعلــق باملــرأة مبــارشة .وعــادة مــا يضــاف ضمــن جهــد وإنتــاج الرجــل واملجتمــع ككل وال يعــرف
بــه كإنتــاج وجهــد اقتصــادي واجتامعــي قائــم بذاتــه للمــرأة حتــى مــن الناحيــة االقتصاديــة الحســابية البحتــه،
وهــذا بــدوره أدى إىل آثــار ســلبية متعلقــة بــدور املــرأة ومكانتهــا.
وأوضحــت الدراســة أن عمــل وإنتــاج الرجــل املتــزوج أكــر مــن إنتــاج الرجــل غــر املتــزوج ،وبينــت أن للعادات
والتقاليــد االجتامعيــة الســلبية أثــر يف تغييــب عمــل املــرأة وعــدم احتســابها بصــورة مبــارشة ومســتقلة عــن
عمــل الرجــل ،كــا بينــت الدراســة أن عمــل وإنتــاج الرجــل هــو حصيلــة عملــه وعمــل وإنتــاج أفـراد أرستــه
مــن النســاء عــى األقــل ،كــا أظهــرت الدراســة أن عمــل وإنتــاج املــرأة غــر املنظــور (غــر املحتســب) ســبب
رئيــي مــن أســباب تــدين دورهــا ومكانتهــا االجتامعيــة.
وتؤكــد دراســة العمــل مدفــوع األجــر والعمــل غــر مدفــوع األجــر 20التــي أجريــت خــال عــام  2002إىل
تــدين مشــاركة املــرأة يف العمــل الرســمي والعمــل مدفــوع األجــر .ومــا زالــت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء
الفلســطينيات خــارج القــوى العاملــة ألســباب ذات عالقــة مبهامهــن األرسيــة وتربيــة األطفــال ورعايــة املعاقــن
واملســنني ،وكذلــك ألســباب تتعلــق بنــدرة فــرص النســاء يف االقتصــاد الرســمي الــذي يعــاين مــن ضعــف شــديد
ناتــج باألســاس عــن سياســات االحتــال .كــا ال ميكــن التقليــل مــن شــأن املــوروث الثقــايف واالجتامعــي الــذي
يحــدد أدوارا ً معينــة للمــرأة يف ســوق العمــل الرســمي وغــر الرســمي عــى حــد ســواء .لكــن االتجــاه العــام
ملشــاركة املــرأة الفلســطينية يتشــابه مــع االتجاهــات العامليــة التــي متيــل لزيــادة مشــاركة املــرأة يف العمــل،
فقــد طــرأت زيــادة طفيفــة عــى مشــاركتها يف العــام  ،2000لكــن هــذه املشــاركة مــا تـزال منخفضــة مقارنــة
باملعــدالت اإلقليميــة ومعــدالت الــدول الناميــة .كــا يســر املجتمــع الفلســطيني يف االتجــاه العاملــي والــذي
تــزداد فيــه مشــاركة النســاء يف الفــرة اإلنجابيــة يف ســوق العمــل بســبب متطلبــات الحيــاة الحديثــة والتــي
تحتــاج ملســاهمة كال الجنســن يف دعــم دخــل األرسة املعيشــية.
ال تدخــل النســاء الفلســطينيات ســوق العمــل الرســمي يف ســن مبكــرة وذلــك ملــا يتطلبــه دخولهــن مــن
متطلبــات ومؤهــات دراســية عاليــة .ويعتــر التعليــم محــددا أساســيا لحصــول املــرأة الفلســطينية عــى
عمــل رســمي حيــث تــزداد نســب املشــاركة يف ســوق العمــل بازديــاد مســتوى التعليــم .لكــن حصــول النســاء
18 Dinkelman, T. 2011. The Effect of Rural Electrification on Employment: New Evidence From South Africa. American Economic Review 101 (7), pp. 30783108-.
 19األخفش ،أروى.2002 .عمل وإنتاج املرأة غري املنظور وعالقته بدورها ومكانتها يف املجتمع اليمني.
 20الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2001املرأة والعمل يف فلسطني  -دراسة يف العمـل مدفوع األجر وغري مدفوع األجر من واقع بيانات مسـح اسـتخدام الوقـت  .2000-1999رام اﷲ ،فلسطني.
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عــى تعليــم عــايل ال يعنــي بالــرورة حصولهــن عــى فــرص عمــل ،فمعــدالت البطالــة مرتفعــة بــن النســاء
وخصوصــا الحاصــات عــى أكــر مــن  13ســنة دراســية لكــن البطالــة مرتبطــة برتكيــز النســاء يف عــدد محــدود
مــن القطاعــات وعــدم توفــر فــرص عمــل جديــدة للنســاء ،حيــث تتمركــز النســاء الفلســطينيات يف قطاعــات
اقتصاديــة محــددة مثــل الخدمــات والعمــل الزراعــي .عــدد قليــل مــن النســاء هــن صاحبــات عمــل ،وعنــد
الحديــث عــن العاملــن يف عمــل عائــي غــر مدفــوع األجــر متثــل النســاء ثلــث هــذه الفئــة يف الضفــة الغربيــة
ومــا يقــارب ثلثيهــا يف قطــاع غــزة .وبشــكل عــام متيــل النســاء الفلســطينيات للعمــل يف أماكــن قريبــة مــن
أماكــن ســكناهن ،ويعمــل عــدد محــدود جــدا ً مــن النســاء يف إرسائيــل يف حــن مــا زال التمييــز يف األجــور بــن
الرجــال والنســاء الفلســطينيات واضحــا مــا يعكــس اختــاف الحقــوق واملكانــة التــي تعطــى لــكل منهــا يف
مجــال العمــل.21
ويف دراســة أجرتهــا ألفــا 22اســتندت عــى جمــع بيانــات كميــة مــن خــال مســح ميــداين لعينــة عشــوائية ممثلــة
للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال عــام  ،2009أمكــن مــن خاللهــا اســتطالع آراء قطــاع واســع مــن الجمهــور
حــول التوجهــات املجتمعيــة العامــة لعمــل املــرأة مــن خــال مجموعــة مــؤرشات تــم تطويرهــا بالتعــاون مــع
خـراء يف هــذا املجــال ،فقــد أظهــرت نتائجهــا عــى أن دوافــع عمــل املــرأة الحاجــة االقتصاديــة يف املقــام األول،
وعــى الرغــم مــن ذلــك بينــت النتائــج بــأن الغالبيــة العظمــى مــن الفلســطينيني يوافقــون عــى أن املــرأة
العاملــة تســاهم يف أن تعيــش أرستهــا يف مســتوى اقتصــادي أفضــل.
بينــت الدراســة بــأن أكــر مــن نصــف الفلســطينيني يعتــرون عمــل املــرأة خــارج املنــزل مهم وأســايس ويســتمر
حتــى لــو تحســن وضــع األرسة .كــا أن الغالبيــة العظمــى مــن الفلســطينيني يؤمنــون بــأن عمــل املــرأة ضــان
للزمــن يف حــال تــويف زوجهــا أو طلقــت أو مل تتــزوج .أظهــرت النتائــج أيضــا أن املجتمــع يعتقــد بوجــود عالقــة
بــن عمــل املــرأة وخيــارات الــزواج مــن ناحيــة معايــر اختيــار الزوجــة ،أو زيــادة فــرص املــرأة العزبــاء يف الزواج
مــن خــال لقــاء الــزوج املناســب يف مــكان العمــل أوحتــى ســلبا مــن خــال فقــدان بعــض النســاء لفــرص
الــزواج بســبب انشــغالهن بالعمــل.
هدفــت دراســة شــبانة وصالــح 23يف العــام  2009لتســليط الضــوء عــى املــؤرشات الحاليــة ملشــاركة النســاء
يف ســوق العمــل الفلســطيني ،وإب ـراز الســات األساســية للقــوى العاملــة النســوية مــن أجــل رصــد وتحليــل
واقــع مشــاركة املــرأة يف عمليــة اإلنتــاج وأدائهــا يف ســوق العمــل والظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي
تحيــط بعمــل املــرأة يف فلســطني .وأظهــرت الدراســة أنــه بينــا تكــون فئــة النســاء خــارج القــوى العاملــة عــى
الصعيــد الــدويل يف فئــة النســاء األكــر ســناً واألقــل تعلي ـاً ،نجــد أن الوضــع الفلســطيني يرتكــز بــن النســاء
األصغــر ســناً واألكــر تعليـاً .وأظهــرت الدراســة 24أن وضــع املــرأة يف ســوق العمــل هــو وضــع غــر ثابــت وأن
املــرأة تواجــه مقاومــة لبقائهــا يف الســوق ،حيــث يبــدو أن هنــاك عوامــل طــرد مســتمرة تدفــع بهــا إىل خــارج
ســوق العمــل كــا يظهــر مــن مجمــل االنتقــاالت عــى املــدى القصــر.
ويشــر عبــد الحميــد ملــكاين 25خــال عــام  ،2005أنــه ال يوجــد تقييــم للقيمــة االقتصاديــة لعمــل املــرأة املنــزيل
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املصدر السابق.
رشكة ألفا الدولية ،مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،2009 ،مسح استطالع رأي عام حول مواقف الفلسطينيني وتوجهاتهم من مشاركة النساء يف القوى العاملة.
شبانة ،لؤي ،صالح ،جواد  ،2008تحديات مشاركة املرأة الفسطينية يف سوق العمل والتدخالت املطلوبة ،رام الله ،فلسطني.
املصدر السابق.
ملكاين ،عبد الحميد .2005 ،دور املرأة العربية يف الحياة االقتصادية ،عبد الحميد ملكاين ،مجلة الحوار املتمدن العدد .1131
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أي عــدم إدخالــه يف حســابات الدخــل القومــي ،كونهــا ال تعــرف بالخدمــات التــي تقــوم بهــا املــرأة يف املنــزل
طاملــا مل يجــر أخــذ أجــر عليهــا وتســويقها .كــا أشــار إىل ارتبــاط عمــل املــرأة بالصناعــات الريفيــة والبيئــة
الزراعيــة والحيوانيــة التــي نشــأت وانتــرت مــن القديــم يف الريــف والقــرى كحرفــة أو هوايــة متــارس يف أوقات
الفـراغ ،وهــي صناعــة يدويــة أو نصــف آليــة إضافــة لكونهــا مصــدر رزق لــأرسة.
أمــا محمــد آدم 26فــرى أن البعــض ينظــر للمــرأة كأم وزوجــة ،وهــي النظــرة التــي كانــت ســبباً يف تدهــور مكانة
املــرأة االجتامعيــة وإىل ضعــف دورهــا االجتامعــي واالقتصــادي وتعــود للعــادات والتقاليــد القدميــة .فتعلــم
املــرأة يعتــر رفاهيــة وامتهانهــا عم ـاً مــا خروج ـاً عــى التقاليــد الخصــة باملجتمــع ،كــا أن حصولهــا عــى
االكتفــاء واالســتقالل املــادي غــر مرغــوب فيــه وحصولهــا عــى شــخصية مســتقلة وتحقيــق الــذات كالمـاً ليــس
لــه معنــى .وهنــاك فريــق آخــر يركــز عــى كــون أهميــة الــدور الــذي تلعبــه املــرأة ال ينبــع فقــط مــن كونهــا
أمــا ومربيــة جيــل ،بــل كونهــا عنـرا ً فعــاالً وقــادرا ً عــى العمــل واالنتــاج .علـاً بــأن العمــل املنــزيل األرسي يف
النظريــات الحديثــة عمــل إنتاجــي بــدون أجــر لكنــه ال يســتوعب العــدد اإلضــايف مــن النســاء فيتوجــب عــى
الفائــض الخــروج مــن املنــزل لالســتفادة مــن هــذه الطاقــات غــر املســتغلة.

 4.1النساء داخل القوى العاملة
أشــارت بيانــات مســح القــوى العاملــة للعــام  ،2014بــأن نســبة مشــاركة الذكــور يف القــوى العاملــة مــن
مجمــوع الذكــور ضمــن ســن العمــل قــد بلغــت  %71.5يف عــام  2014مقارنــة مــع  %69.3يف العــام  ،2013كــا
بلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة  %19.4يف العــام  2014مقارنــة مــع  %17.3يف العــام .2013
وشــكلت الفئــة العمريــة ( )34-25ســنة النســبة األعــى ملشــاركة الجنســن يف القــوى العاملــة يف عــام ،2014
حيــث بلغــت  %61.9بواقــع  %91.1للذكــور و  %31.7لإلنــاث ،يليهــا الفئــة العمريــة ( )44-35ســنة والتــي
بلغــت  60.3بواقــع  93.5للذكــور و 26.0لإلنــاث .وعــى الرغــم مــن التحســن امللحــوظ عــى مشــاركة
النســاء يف القــوى العاملــة يف الفئتــن العمريتــن ( )34-25و( ،)44-35إال أنهــا مــا زالــت متدنيــة مقارنــة مــع
الرجــال مــن نفــس الفئتــن العمريتــن.
مــن جهــة أخــرى ،بلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة للفئــة العمريــة ( )24-15ســنة  ، 31.6بواقــع
 51.9للذكــور و 10.4لإلنــاث ،يف حــن أن نســبة املشــاركة تتناقــص يف ســنوات العمــر املتأخــرة نتيجــة لكــون
هــذه الفئــة تشــكل نســبة أقــل مــن املجتمــع ،فض ـاً عــن خروجهــا مــن القــوى العاملــة بســبب املــرض أو
الشــيخوخة.
تشــر البيانــات الــواردة أعــاه إىل قضتيتــن أساســتني يجــب أخذهــا بالحســبان ،أمــا األوىل فتشــر بدورهــا إىل
دحــض افرتاضيــة أن املســؤوليات اإلنجابيــة وارتفــاع معــدالت الخصوبــة تشــكل عائق ـاً أمــام دخــول املــرأة يف
ســوق العمــل ،27بداللــه مــا تحملــه لنــا األرقــام مــن إثباتــات عــى ذلــك .فارتفــاع معــدالت مشــاركة النســاء يف
الفئتــن العمريتــن ( )34 – 25ســنة و( )44 – 35ســنة مقارنــة مــع الفئــات العمريــة األقــل أو الفئــات العمريــة
األعــى ،بالرغــم مــن أن الفــرة العمريــة املمتــدة مــن ( )44 – 25ســنة مــن حيــاة النســاء تشــهد عبئـاً إنجابيـاً
 26آدم ،محمد .2001 .املرأة والرجل متساوين “املساواة الحسابية املطلقة” .مجلة النبأ العدد .60
 27حاممي ،رميا  .1998االقتصاد والعمل :املرأة الفلسطينية الوضع ( .)4برنامج دراسات املرأة ،جامعة بريزيت.
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ملقــى عــى عاتقهــن بامتيــاز ،حيــث الحمــل والــوالدة واإلرضــاع ،بفعــل التكويــن البيولوجــي للمــرأة ،ناهيــك
عــن املســؤوليات واملهــام املنزليــة والعائليــة املرتبطــة بذلــك والتــي تقــوم بهــا النســاء غالبــا حيــث تتــوىل
النســاء مهــام رعايــة األطفــال وتربيتهــم؛ مســؤولية رعايــة القــوى العاملــة (الكبــار)؛ والعمــل املنــزيل عــى
اختــاف تفاصيلــه ،بفعــل الثقافــة الذكوريــة الســائدة يف املجتمــع التــي تتعامــل مــع ذات املهــام باعتبارهــا
جــزءا مــن الفطــرة البرشيــة الخاصــة بالنســاء.
أمــا القضيــة الثانيــة ،فتتعلــق بالفجــوة التــي كشــفت عنهــا البيانــات تحديــدا ً فيــا يتعلــق مبشــاركة النســاء
والرجــال مــن الفئــات العمريــة ( )34 – 25ســنة و( )44 – 35ســنة ،بالرغــم مــن أنهــا ســجلت ارتفاعــاً يف
مشــاركة كال الجنســن يف ســوق العمــل الفلســطيني ،إال أن هــذا الفــرق بــن مشــاركة النســاء مقارنــة مــع
مشــاركة الرجــال مــن ذات الفئتــن العمريتــن يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالثقافــة املجتمعيــة التــي تــرى بــأن
الحاجــة االقتصاديــة هــي مــن تدفــع النســاء للخــروج للعمــل وليــس كحــق مــن حقوقهــن التــي كفلتهــا املواثيق
الدوليــة ،وبالتــايل مثــة إنــكار مجتمعــي للفــرص التــي ميكــن أن مينحهــا العمــل عــى املســتوى الشــخيص للنســاء
كــا العائــي واملجتمعــي .وهــذا بالتحديــد مــا أكدتــه نتائــج اســتطالع رأي عــام حــول مواقــف الفلســطينيني
وتوجهاتهــم مــن مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة ،حيــث يعتقــد  74مــن املجتمــع الفلســطيني بــأن النســاء
يجــب أن يعملــن فقــط ألنــه توجــد حاجــة ملعاشــهن نتيجــة للوضــع االقتصــادي.28
عــى مســتوى النشــاط االقتصــادي ،29أظهــرت نتائــج املســح يف العــام  2014بــأن غالبيــة النســاء يتمركــزن يف
قطــاع الخدمــات والزراعــة .حيــث تعمــل  77.9مــن النســاء املنخرطــات يف الســوق يف هذيــن القطاعــن
بواقــع  57مقابــل  31.6للرجــال يف قطــاع الخدمــات ،و 20.9مقابــل  8.2للرجــال يف قطــاع الزراعــة.
أمــا الصناعــات التحويليــة فقــد اســتوعبت مــا نســبته  9.8مــن النســاء العامــات ،يف حــن توزعــت 12.3
عــى بقيــة األنشــطة االقتصاديــة عــى النحــو التــايل 0.7 :فقــط يف البنــاء والتشــييد؛  1.3للنقــل والتخزيــن
واالتصــاالت؛  10.3للتجــارة واملطاعــم والفنــادق خــال عــام .2014
هــذه النتائــج تتفــق متامــا مــع مــا ورد يف نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت  ،199730التــي
أكــدت بوجــود  25نشــاطا اقتصاديــا 31مل متارســه النســاء البتــة ،يف حــن شــاركت أقــل مــن  100إمــرأة يف
 104أنشــطة تفصيليــة .كــا أشــارت ذات النتائــج إىل متركــز النســاء يف ســتة أنشــطة اقتصاديــة مرتبــة تنازليــا
عــى النحــو التــايل :التعليــم االبتــدايئ وريــاض األطفــال؛ صنــع املالبــس؛ زراعــة املحاصيــل وفالحــة الحدائــق؛
األنشــطة التــي تتعلــق بصحــة اإلنســان؛ إدارة شــؤون الدولــة (ويشــمل العامــات يف الــوزارات ومؤسســات
القطــاع العــام)؛ التعليــم الثانــوي العــام.
األنشــطة االقتصاديــة التــي تتمركــز فيهــا النســاء بحســب مــا كشــفت عنــه األرقــام الوطنيــة ،تعتــر مبثابــة
أنشــطة محــدودة تــم تعريفهــا ثقافيــا بأنهــا أنشــطة تبــدع فيهــا النســاء كامتــداد لــدور الرعايــة الــذي يقمــن
بــه داخــل أرسهــن ،ومنهــا الخدمــات وأنشــطة التعليــم والصحــة كونهــن ميتلكــن ســات خاصــة كالرقــة
والعاطفــة والصــر تتصــف النســاء بهــا أكــر مــن الرجــال مــن وجهــة النظــر املجتمعيــة ،أمــا متركــز النســاء يف
28
29
30
31

رشكة ألفا الدولية ،مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،2009 ،مسح استطالع رأي عام حول مواقف الفلسطينيني وتوجهاتهم من مشاركة النساء يف القوى العاملة.
هــو طبيعــة العمــل الــذي متارســه املؤسســة والتــي قامــت مــن أجلــه حســب التصنيــف الــدويل املوحــد لألنشــطة االقتصاديــة (التنقيــح الرابــع) ،ويســهم بأكــر قــدر مــن القيمــة املضافــة يف حالــة تعــدد األنشــطة داخــل
املؤسســة الواحدة.
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2008 ،التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت – .2007
تــم تصنيــف جميــع العاملــن واملتعطلــن الــذي ســبق العمــل وفقــا للتصنيــف الــدول القيــايس الســلعي لجميــع لجميــع األنشــطة االقتصــادي ( )ISIC – 3عــى الحــد الرابــع مــن التصنيــف يف حــوايل  160نشــاط
اقتصــادي تفصيــي.
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الزراعــة كنشــاط اقتصــادي لــه أســبابه ومربارتــه ،فاألنشــطة الزراعيــة تتســم باملوســمية ويف مشــاريع عائليــة،
وال تتقــاىض النســاء عليهــا أج ـرا يف الغالــب.
عــى صعيــد آخــر تــوزع العاملــون حســب الحالــة العمليــة بواقــع  67.7مســتخدمون بأجــر ،و 18.9يعملون
لحســابهم الخــاص ،و 7.0أعضــاء أرسة بــدون أجــر ،و 6.4أصحــاب عمــل .كــا تــوزع العاملــون حســب
املهنــة الرئيســية بواقــع  26.6فنيــون ومتخصصــون ومســاعدون وكتبــة ،و 19.4عــال الخدمــات والباعــة
يف األســواق ،و 18.0عــال يف الحــرف ومــا إليهــا مــن املهــن ،و 16.8يعملــون يف املهــن األوليــة ،و 9.4يف
تشــغيل اآلالت وتجميعهــا ،و 6.3عــال مهــرة يف الزراعــة والصيــد ،يف حــن يعمــل  3.5مرشعــون وموظفــو
اإلدارة العليــا.
كــا بينــت النتائــج أن نســبة العاملــن الذكــور كفنيــن ومتخصصــن ومســاعدين وكتبــة بلغــت  21.6مقابــل
 49.9لالنــاث والتــي متثــل النســبة األعــى بــن االنــاث العامــات .كــا أن  20.6مــن العاملــن الذكــور
يعملــون يف الحــرف ومــا إليهــا مــن املهــن مقابــل  5.9لإلنــاث للعــام .2014
هــذه النتائــج تدلــل عــى أن مشــاركة النســاء يف مختلــف القطاعــات املهنيــة الرئيســية ،تتصــف بأنهــا مشــاركة
خجولــة بالــكاد تصــل إىل أقــل مــن النصــف يف أحســن أحوالهــا ،باســتثناء متركزهــن يف مهنتــن تنســجم والرؤيــة
التقليديــة التــي تلقــى قبــوال مجتمعيــا أكــر مــن غريهــا بالنســبة للنســاء ،فالنســبة األعــى مــن اإلنــاث يعملــن
كفنيــات ومتخصصــات ومســاعدات وكتبــة بواقــع  ، 49.9يف حــن ال زالــت النســاء مســتثنيات مــن املهــن
الفنيــة ،والحرفيــة ،وتشــغيل اآلالت التــي تــرع أبوابهــا للذكــور .عــى النحــو ذاتــه أشــارت نتائــج التعــداد
العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت  ،199732بــأن  60مــن النســاء العامــات والنســاء املتعطــات اللــوايت
ســبق لهــن العمــل تــم تصنيفهــن يف ســت مهــن مرتبــة تنازليــا عــى النحــو التــايل :عامــات يف التعليــم األســايس؛
عامــات يف النســيج وصناعــة املالبــس؛ عامــات يف التعليــم الثانــوي؛ ســكرتريات وعامــات عــى آالت لوحــات
املفاتيــح؛ مزارعــات يف البســاتني؛ عامــات يف التعليــم األســايس .هــذا باإلضافــة إىل وجــود  20مهنــة مــن أصــل
 118مهنــة مل متارســها النســاء ،يف حــن توجــد أقــل مــن  100أنثــى يف حــوايل  60مهنــة أخــرى.33
هــذا التقســيم للنــوع االجتامعــي للمجــاالت املقبولــة أو املرفوضــة اجتامعي ـاً لعمــل املــرأة يفــر إىل حــد
كبــر ارتفــاع نســبة انخ ـراط الذكــور مقابــل اإلنــاث يف ســوق العمــل ،فاملهــن يف غالبيتهــا مــا زالــت تع ـ ّرف
بأنهــا ذكوريــة ،وتاليـاً فــإن آليــة انخـراط النســاء يف ســوق العمــل هــي آليــة ال تنافســية ترتبــط ارتباطــا وثيقــا
بتلــك املهــن التــي ال يقصدهــا الرجــال .وإذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار بــأن ســوق العمــل الفلســطيني يعــاين
مــن إشــكالية اســتيعاب العــرض الكبــر للعاملــة الذكوريــة ،فــإن املجــال ال بــد ســيبقى محــدودا ً أمــام العاملــة
النســوية مــا يقلــل مــن فــرص اســتيعابها.

 32الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2008 ،التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت – .2007
 33تم تصنيف العاملني واملتعطلني الذين سبق لهم العمل يف األرايض الفلسطينية وفقا للتصنيف القيايس الدويل للمهن ( )ISCO – 88عىل الحد الثالث يف  118مهنة.
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 5.1البطالة بين النساء في سوق العمل

بلــغ معــدل البطالــة لألف ـراد  15ســنة فاكــر يف فلســطني  26.9يف العــام  2014مقارنــة مــع  23.4يف العــام
 ،2013حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــن الذكــور  23.9يف العــام  2014مقارنــة مــع  20.6يف العــام ،2013
أمــا بالنســبة لإلنــاث فقــد بلغــت  38.4يف العــام  2014مقارنــة مــع  35.0يف العــام  .2013الحقائــق التــي
عكســتها بيانــات مســح القــوى العاملــة ،تعكــس األســباب التــي تقــف عائقــا أمــام مشــكلة تــدين مشــاركة
النســاء يف ســوق العمــل التــي تتمثــل يف عجــز الســوق عــن اســتيعاب العــرض مــن العاملــة النســوية ،أكــر منهــا
35
قضيــة عــزوف مــن قبــل اإلنــاث أو االنتقائيــة يف قبــول أعــال مبالمــح محــددة.

 6.1النساء خارج القوى العاملة
أشــارت النتائــج بــأن نســبة األفـراد  15ســنة فأكــر خــارج القــوى العاملــة مــن مجمــل األفـراد  15ســنة فأكــر
لعــام  2014يف فلســطني بلغــت  ، 54.2بواقــع  28.5بــن الذكــور مقابــل  80.6بــن اإلنــاث .مــن ناحيــة
أخــرى بينــت نتائــج املســح بــأن  89.3مــن األفـراد الذيــن مل يتمــوا أي ســنة دراســية غــر نشــيطني اقتصاديـاً
(خــارج القــوى العاملــة) مقابــل  57.1لألفـراد الذيــن أنهــوا ( )6-1ســنوات دراســية ،و 56.1لألفـراد الذيــن
أنهــوا ( )9-7ســنوات دراســية ،و 59.3لألفـراد الذيــن أنهــوا ( )12-10ســنة دراســية ،و 39.8لألفـراد الذيــن
أنهــوا  13ســنة دراســية فأكــر.
وعــى مســتوى الجنــس فــإن نســبة األفـراد خــارج القــوى العاملــة مــن الذكــور الذيــن أمتــوا  13ســنة دراســية
فأكــر بلغــت  27.2وبالرغــم مــن االختــاف الكبــر بني نســب اإلنــاث والذكور خارج ســوق العمل الفلســطيني
كــا أرشنــا ســابقا ،إال أن ذات االختــاف يــزداد عمقــا لــدى النظــر إىل املســتوى التعليمــي ،فالبيانــات الوطنيــة
تشــر إىل أن  92.4مــن اإلنــاث خــارج القــوى العاملــة قــد أنهــن مــا بــن ( )12 – 10ســنة دراســية ،مقارنــة
مــع  27.5فقــط للذكــور مــن الذيــن أمتــوا ذات الســنوات الدراســية.
وبالرغــم مــن أن تعليــم اإلنــاث يفســح أمامهــن املجــال لدخــول ســوق العمــل عــى اعتبــار أن معظــم املهــن
تتطلــب مســتويات بعينهــا مــن التعليــم األكادميــي ،إال أن األرقــام الســابقة عكســت يف جوهرهــا فروقــا متييزيــة
بــن نســب النســاء والرجــال خــارج القــوى العاملــة للحاصلــن والحاصــات عــى نفــس القــدر مــن املســتوى
التعليمــي.
ولكــن هــذه الفــروق تقــف وراءهــا املســؤوليات العائليــة التــي تعتــر مــن أهــم العقبــات التــي متنــع النســاء
مــن االلتحــاق يف ســوق العمــل الفلســطيني ،حيــث بينــت نتائــج مســح القــوى العاملة للعــام  2014أن الســبب
الرئيــي لوجــود النســبة األكــر مــن اإلنــاث خــارج القــوى العاملــة هــو الواجبــات البيتيــة وأعــال املنــزل
حيــث بلغــت نســبتهم  68.1وعليــه ،هــذا يقودنــا إىل أن عــدم قيــام النســاء بالبحــث عــن العمــل مل يكــن
نتيجــة قلــة رغبتهــن يف العمــل بــل مســؤولياتهن املنزليــة الكاملــة حيــث يعتنــن باألعــال املنزليــة وباألطفــال
ويعتربنهــا املهــام األساســية التــي تبقيهــن مشــغوالت .وهــذا مــا توصلــت إليــه نتائــج املســح الوطنــي الــذي
 34البطالــة (حســب مقاييــس ومعايــر منظمــة العمــل الدوليــة) :تشــمل هــذه الفئــة جميــع األفـراد الذيــن ينتمــون لســن العمــل ومل يعملــوا أبـدًا خــال فــرة اإلســناد يف أي نــوع مــن األعــال ،وكانــوا خــال هــذه الفــرة
مســتعدين للعمــل وقامــوا بالبحــث عنــه بإحــدى الطــرق مثــل مطالعــة الصحــف ،التســجيل يف مكاتباالســتخدام ،ســؤال األصدقــاء واألقــارب أو غــر ذلــك مــن الطــرق.
 35الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،مركــز املــرأة الفلســطينية لألبحــاث والتوثيــق  ،2009تحديــات مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل والتدخــات املطلوبــة :دراســة كميــة ونوعيــة حــول مشــاركة املــرأة يف ســوق
العمــل.
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نفــذه مركــز دراســات التنميــة ،36الــذي أظهــر أن  66.3مــن النســاء يف الضفــة الغربيــة و 53.8منهــن يف
قطــاع غــزة قلــن أنهــن كــن ســيبحنث عــن عمــل لــو مل يكــن لديهــن املســؤوليات املنزليــة.
وهــذا مــا تناولتــه منظمــة العمــل الدوليــة يف معيارهــا الــذي يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن ،تحديــدا اتفاقيــة
العــال ذوي املســؤوليات العائليــة رقــم ( )156الصــادرة عــام  1981عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،والتــي تعتــر
واحــدة مــن القوانــن التــي تهــدف إىل ضــان املســاواة يف الفــرص واملعاملــة للعــال مــن الجنســن ،خاص ـ ًة
وأن اتفاقيــة منــع التمييــز رقــم ( )111ال تتضمــن مــواد رصيحــة ضــد التمييــز املبنــي عــى أســاس املســؤوليات
العائليــة ،مــا يضعــف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو املعاملــة يف االســتخدام أو املهنــة ،وبالتــايل كان ال بــد مــن
إيجــاد اتفــاق خــاص بــذوي املســؤوليات العائليــة ،وتهــدف اتفاقيــة العــال ذوي املســؤوليات العائليــة إىل
إيجــاد مســاواة فعليــة يف الفــرص واملعاملــة بــن العــال مــن الجنســن ،ومتكــن األشــخاص ذوي املســؤول ّيات
العائل ّيــة الذيــن يعملــون أو يرغبــون يف العمــل مــن مامرســة حقّهــم يف ذلــك دون أن يتع ّرضــوا للتمييــز ،وبقــدر
اإلمــكان ،دون تعــارض بــن مســؤول ّيات العمــل واملســؤوليات العائل ّيــة ،وتنطبــق هــذه االتفاقيــة عــى جميــع
فــروع النشــاط االقتصــادي.37

 7.1أبرز النتائج
 1.7.1توزيع وقت الفرد الفلسطيني
تظهــر البيانــات أن أنشــطة العنايــة الشــخصية تحتــل املرتبــة األوىل عنــد الذكــور واإلنــاث عــى حــد ســواء48( ،
مــن وقتهــم اليومــي للذكــور مقابــل  49مــن وقتهــم اليومــي لإلنــاث) .ولكــن عنــد النظــر إىل األنشــطة الحياتيــة
األخــرى ،نجــد أن الفــروق يف توزيــع الوقــت بــن الذكــور واإلنــاث يف فلســطني لألنشــطة التــي تتعلــق بالتعلــم
ووقــت الف ـراغ والعنايــة الشــخصية بالــكاد تذكــر .ولكــن املراجــع لبيانــات اســتخدام الوقــت ،يلحــظ وجــود
فــوارق واســعة حســب النــوع االجتامعــي ،يف كيفيــة قضــاء اإلنــاث مقارنــة مــع الذكــور وقتهــم خــال 24
ســاعة .وتظهــر الفجــوة جليــا يف الوقــت املســتخدم يف أنشــطة العمــل والعمــل غــر مدفــوع األجــر (العمــل
املنــزيل والرعايــة والعمــل التطوعــي) ،ففــي حــن يقــي الذكــور  17مــن وقتهــم اليومــي يف أنشــطة العمــل
و 4فقــط مــن وقتهــم اليومــي يف أنشــطة العمــل املنــزيل والرعايــة والعمــل التطوعــي ،كــا تقــي النســاء 2
فقــط مــن وقتهــا اليومــي يف أنشــطة العمــل و 19يف أنشــطة العمــل املنــزيل والرعايــة والعمــل التطوعــي.
هــذا الفــرق يف التوزيــع غــر املتســاوي ملســؤوليات الرعايــة بــن الرجــل واملــرأة يف األرسة ،حيــث تقــي النســاء
جــزءا مــن وقتهــا بتلبيــة احتياجــات األرسة ،يرتجــم عــى شــكل فــرص غــر متســاوية فيــا يتعلــق بالوقــت
املتــاح للمشــاركة بشــكل متســاو يف النشــاط املدفــوع األجــر .وبالتــايل ،يعتــر هــذا الفــرق مــؤرشا ً واضح ـاً
عــى تــدين مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل الفلســطيني ،ومعيقــا أساســياً أمــام مشــاركة أوســع يف الحيــاة
العامــة .وهــذا بالتحديــد مــا أشــارت إليــه دراســة ( ،38)OECD 2014والتــي أكــدت عــى أن عــدم مســاواة
 36سوتنيك ،غاري .2008 .قياس الرتاجع يف سوق العمل العمل الفلسطيني ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بريزيت.
 37املؤقــت ،فاطمــة ،درعــاوي ،داوود .2010 .مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني مــن منظــور النــوع االجتامعــي ســوتنيك ،غــاري .2008 .قيــاس الرتاجــع يف ســوق العمــل العمــل الفلســطيني ،مركــز دراســات التنميــة،
جامعــة بريزيــت .ومعايــر العمــل الدوليــة :دارســة قانونيــة تحليليــة مقارنــة (لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ورفــع نســبة مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة) :منظمــة العمــل الدوليــة – املــروع التشــاريك UNDP
.MDG F
38 Issues Paper: Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes  OECD 2014.
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النــوع االجتامعــي يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مرتبــط أيضــا بفجــوات النــوع االجتامعــي يف مجــال
املشــاركة يف القــوى العاملــة .وكلــا ارتفــع مســتوى عــدم املســاواة بتوزيــع مســؤوليات الرعايــة بــن النســاء
والرجــال ،كلــا زادت فجــوات النــوع االجتامعــي مبجــال املشــاركة بســوق العمــل.
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 2.7.1أنشطة العمل الداخل وغير الداخل في نطاقات الحسابات القومية
تظهــر بيانــات مســح الوقــت أن  %31.6مــن األف ـراد قامــوا بأنشــطة العمــل الداخــل يف نطــاق الحســابات
القوميــة ،39وأن  74.7مــن األف ـراد قامــوا بأنشــطة العمــل غــر الداخــل يف نطــاق الحســابات القوميــة.40
وعنــد أخــذ عامــل الجنــس بعــن االعتبــار ،ســواء عــى مســتوى أنشــطة العمــل الداخــل يف نطــاق الحســابات
القوميــة ،أو أنشــطة العمــل غــر الداخــل يف نطــاق الحســابات القوميــة ،فــإن األرقــام تظهــر وجــود فجــوة
حقيقــة بــن الذكــور واإلنــاث ،إذ بلغــت نســبة الذكــور الذيــن قامــوا بأنشــطة العمــل الداخــل يف نطــاق
الحســابات القوميــة  50.4مقابــل  12.4لإلنــاث يف فلســطني .كــا بلغــت نســبة الذكــور الذيــن قامــوا
بأنشــطة العمــل غــر الداخــل يف نطــاق الحســابات القوميــة  56.8مقابــل  93.1لإلنــاث يف فلســطني.
نسبة األفراد  10سنوات فأكرث الذين قاموا بأنشطة العمل حسب نطاق الحسابات القومية يف
فلسطني خالل العام 2013/2012
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50.4

60
40

12.4
العمل الداخل يف نطاق الحسابات القومية

العمل غري الداخل يف نطاق الحسابات القومية

 39تشمل أنشطة العمل يف القطاع النظامي ،والعمل يف أنشطة اإلنتاج األويل ،والعمل يف أنشطة اإلنتاج غري األويل ،العمل يف أنشطة التشييد ،والعمل يف توفري الخدمات للحصول عىل الدخل.
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 40تشــمل أنشــطة توفــر الخدمــات املنزليــة غــر املدفوعــة األجــر ،وتوفــر خدمــات منــح الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر ألفـراد األرسة املعيشــية ،وتوفــر خدمــات املجتمــع املحــي ومســاعدته لــأرس
املعيشــية األخرى.
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تــدين نســبة مشــاركة النســاء يف أنشــطة العمــل الداخــل ضمــن نطــاق الحســابات القوميــة مقارنــة مــع الرجــال،
ميكــن تفســره بــأن الوقــت تقضيــه النســاء يف أنشــطة الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر هــو جــزء مــن معادلــة
احتياجــات العمــل ،التــي ال يتــم أخذهــا بعــن االعتبــار يف السياســات الوطنيــة ،فاالســتعانة مبصــادر خارجيــة
ألداء نشــاطات الرعايــة الغــر مدفوعــة كالطبــخ ،التنظيــف ،ليــس خيــارا ً ممكن ـاً أو واقعي ـاً ملعظــم النســاء،
فالرفاهيــة والعيــش اليومــي الكريــم ألف ـراد عائالتهــن يعتمــد عليهــن لتنفيــذ هــذه األنشــطة.
ولكــن الفجــوة يف أنشــطة العمــل غــر الداخــل يف نطــاق الحســابات القوميــة بــن النســاء والرجــال ،تعــود
أســبابه ومــن منظــور النــوع االجتامعــي ،إىل تجاهــل تقييــم القيمــة االقتصاديــة لألعــال املنزليــة واألعــال
اإلنتاجيــة األخــرى عــى اعتبــار أن أنشــطة املــرأة تكــون عــادة مركــزة يف الزراعــة صغــرة النطــاق ،ويف القطــاع
غــر الرســمي ،ويف املنــازل وهــي مجــاالت مــا زالــت البيانــات فيهــا تتـــسم بقـــصور معــروف ،فض ـاً عــن أن
إســهام النســاء يبقــى غــر ظاهــر يف اإلحصــاءات بســبب القيمـــة القليلــة التــي تنســب ملــا يؤدينــه مــن عمــل.
واملالحــظ أن هــذا الصنــف مــن األعــال يتســم باالختفائيــة ( )Invisibilityعــى الرغــم مــن أهميتــه؛ ســواء
يف الريــف أم يف املــدن .ولــو أخذنــا العمــل املــؤدى بــا أجــر والعمــل غــر الرســمي فقــط بالحســبان لوجدنــا
أن الوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف النشــاط االقتصــادي مـــشابه لوقــت الرجــال يف املناطــق متقدمــة النمــو
واملناطــق الناميــة .تتجاهــل املناهــج االقتصاديــة التقليديــة ،وكذلــك الربامــج اإلمنائية التقليدية ،إىل حـــد كبيـــر
اإلســهامات االقتصاديــة التــي تقدمهــا املــرأة .ونخــص تحديــدا التجاهــل الــكيل للقيمــة االقتصاديــة لعملهــا
املنــزيل واملحــي غــر املأجــور ،إِذ ال تظهــر يف الحـــسابات القوميـــة وفـــي اإلحصاءات الســكانية ،عــى الرغم من
قيمتهــا اإلنتاجيــة واالجتامعيــة الواضحــة.
هــذه النتائــج تنســجم مــع مــا جــاء يف دراســة 41حــول عمــل وإنتــاج املــرأة غــر املنظــور يف املجتمــع اليمنــي،
بــأن املــرأة تعمــل طــوال حياتهــا يف املنــزل والحقــل والحــرف عــى امتــداد التاريــخ دون احتســاب اقتصــادي
واجتامعــي لهــذا اإلنتــاج املتعلــق باملــرأة مبــارشة .وعــادة مــا يضــاف ضمــن جهــد وإنتــاج الرجــل واملجتمــع
ككل وال يعــرف بــه كإنتــاج وجهــد اقتصــادي واجتامعــي قائــم بذاتــه للمــرأة حتــى مــن الناحيــة االقتصاديــة
الحســابية البحتــه.

 3.7.1أنشطة العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر حسب الجنس ونوع العمل
تشــر البيانــات التــي تتعلــق بأنشــطة العمــل مدفــوع األجــر بــأن هنــاك فــارق كبــر بــن نســبة مــن قامــوا
هــذا األنشــطة مــن الرجــال مقارنــة مــع النســاء ،إذ بلغــت نســبة األفـراد ممــن قامــوا بأعــال مدفوعــة األجــر
 ، 25.3منهــا  42.9للذكــور و 7.2لإلنــاث باملقابــل  19.6مــن األفـراد قامــوا بأعــال غــر مدفوعــة األجــر
منهــا  30.7للذكــور بفــارق كبــر عــن النســاء حيــث مارســت  8.2مــن نســاء فلســطني العمــل غــر مدفــوع
األجــر يف العــام .2013

 41األخفش ،أروى .2002 .عمل وإنتاج املرأة غري املنظور وعالقته بدورها ومكانتها يف املجتمع اليمني.
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إناث

ذكور

42.9

50
40

30.7

30
20

8.2

7.2

عمل غري مدفوع األجر

10
عمل مدفوع األجر

0

ولعــل هــذا الفــارق بــن نســب النســاء والرجــال ممــن قامــوا باألعــال مدفوعــة األجــر ،يعــود ســببه إىل
ال ـراع الــذي تعيشــه النســاء مــن أجــل خلــق التــوازن مــا بــن املســؤوليات التــي تتعلــق بدورهــا اإلنجــايب،
ومــا بــن العمــل مدفــوع األجــر ،والــذي قــد يؤثــر عــى تــدين خياراتهــن يف الوظائــف التــي يقصدنهــا ،حيــث
تختــار النســاء وظائــف أقــل مــن مســتوى مهاراتهــن وتقبــل بظــروف عمــل أكــر رداءة .إضافــة اىل ذلــك،
فــإن الوظائــف الجزئيــة والقطــاع الغــر رســمي هــي بدائــل أخــرى للنســاء ،رغــم آثارهــا الســلبية عــى املــدى
البعيــد ،تحديــدا ً فيــا يتعلــق بغيــاب األمــن الوظيفــي وقلــة الحاميــة والحرمــان مــن الضامنــات االجتامعيــة
التــي تتعلــق بإجــازة األمومــة ،واإلجــازات املرضيــة والتعويضــات يف حــال اإلصابــة.
كــا أن تــدين نســبة مــن قامــوا بالنســاء بأنشــطة العمــل املأجــور ،يعــود بحســب شــبانة وصالــح 42إىل وصــول
الكثــر مــن النســاء إىل القناعــة بــأن البحــث عــن عمــل غــر مجــدي ،خصوصـاً وأن هنــاك متييـزا ً ضــد النســاء
يف األجــور وارتفــاع تكلفــة التســهيالت الالزمــة لعمــل املــرأة مثــل دور الحضانــة والرعايــة النهاريــة .هــذا
باإلضافــة إىل عــدم اســتقرار وضــع املــرأة يف ســوق العمــل ،إذ تواجــه املــرأة مقاومــة لبقائهــا يف الســوق ،عــدا
عــن العوامــل املرتبطــة يف البيئــة االقتصاديــة يف فلســطني وقــدرة اســتيعابها لأليــدي العاملــة ،األطــر القانونيــة،
ظــروف العمــل ،والعوامــل االجتامعيــة والثقافيــة.
وإذا مــا نظرنــا إىل الفجــوة األخــرى بــن النســاء والرجــال يف نســب مامرســتهم ألنشــطة العمــل غــر مدفــوع
األجــر لصالــح النســاء ،فــأن العوامــل التــي تقــف وراء ذلــك يعــود أحــد أســبابها إىل تبخيــس قيمــة عمل النســاء
والحــط مــن مســاهامتهن يف التنميــة ،بداللــة تجاهلهــا يف الحســابات القوميــة ويف املـــسوحات اإلحـــصائية
الســكانية .ولــو قمنــا بتحليــل العمــل غــر مدفــوع األجــر الــذي متارســه النســاء ،ســواء داخــل املنــزل أو
خارجــه ،نــرى بأنهــن ميارســن وبــدون أجــر جميــع األعــال واملهــن ،فاملســؤوليات التعليميــة وكذلــك الصناعيــة
(الطبــخ والغــزل والحياكــة وصنــع املالبــس لــأوالد ،)...واألعــال الزراعيــة (تربيــة الطيــور واألبقــار ورعايتهــا
وزراعـــة الخـــضار وجنيها )...والخدمية (تنظيف الثياب وكيها وتنظيف البيـــت واملطـــبخ) ،والرعائيـــة (الصحية
والنفســية والعاطفيــة ،)....فض ـاً عــن دورهــن اإلنجــايب الــذي ال يضاهيــه عمـــل آخــر .إن عــدم االع ـراف
بالقيمــة املاليــة للعمــل الــذي تؤديــه النســاء يف املنــزل وخارجــه يـــضع املجتمــع يف مواجهــة مــع أحــد أبــرز
 42شبانة ،لؤي ،صالح ،جواد  ،2008تحديات مشاركة املرأة الفسطينية يف سوق العمل والتدخالت املطلوبة ،رام الله ،فلسطني.
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حقــوق املــرأة (االع ـراف بقيمــة عملهــا غــر املأجــور) ،ويتحمــل تبعــات نتائــج عــدم إنصافهــن ،األمــر الــذي
يولــد أرضارا كثــرة تلحــق بـــاملرأة أوالً وباملجتمــع ثانيـاً.

 4.7.1أنشطة العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر حسب الجنس والحالة الزواجية
ولــدى النظــر للعمــل مدفــوع األجــر ،نجــد أن الفجــوة تبلــغ أعــى مســتوى لهــا يف معــدالت اســتخدام الوقــت
بــن الذكــور واإلنــاث ملــن ســبق لهــن الــزواج لصالــح الذكــور ،بفــارق  3ســاعات و 13دقيقــة 8( ،ســاعات و10
دقائــق للذكــور مقابــل  4ســاعات و 57دقيقــة لإلنــاث) .وتقــل الفجــوة إىل حــوايل الثلــث ،لــدى الحديــث عــن
الفــروق بــن الذكــور واإلنــاث ممــن مل يســبق لهــم الــزواج يف معــدالت اســتخدام الوقــت للعمــل غــر مدفــوع
األجــر ،بفــارق وصــل إىل ســاعة و 40دقيقــة ،لصالــح الذكــور ( 8ســاعات و 11دقيقــة للذكــور مقابــل  6ســاعات
و 31دقيقــة لإلنــاث).
تعمــل النســاء يف فلســطني ســاعات عمــل أقــل مــن الرجــال يف األعــال واألنشــطة مدفوعــة األجــر وذلــك ألن
النســاء يف فلســطني متيــل للعمــل يف كثــر مــن الحــاالت للعمــل بوقــت جــزيئ أو لســاعات عمــل قليلــة مــن
أجــل تنظيــم أعاملهــن ومســؤولياتهن يف العمــل غــر مدفــوع األجــر خاصــة األعــال البيتيــة واملنزليــة األرسيــة،
كــا أن النســاء يتفوقــن عــى الرجــال يف اســتخدام الوقــت يف األنشــطة املنزليــة واألرسيــة ،وأكــر إنفاقًـاً للوقــت
كان للنســاء يف األعــال املنزليــة ،ومــا ينســجم مــع هــذا املــؤرش أن نســبة الرجــال املشــاركني يف األنشــطة
املنزليــة واألرسيــة أقــل مــن نســبة النســاء يف جميــع املناطــق.43
جدول ( :)1معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 12سنة فأكرث) ونسبة األفراد الذين
قاموا بالنشاط مدفوع االجر وغري مدفوع االجر حسب نوع العمل والجنس والحالة الزواجية يف
فلسطني2013/2012 ،
نوع العمل والجنس
كال الجنسني
العمل املدفوع األجر
العمل غري مدفوع االجر
ذكور
العمل املدفوع األجر
العمل غري مدفوع االجر
إناث
العمل املدفوع األجر
العمل غري مدفوع االجر

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط
الحالة الزواجية
مل يسبق لهم الزواج

سبق لهن الزواج

املجموع

د .س

د .س

د .س

نسبة من قاموا باألنشطة من إجاميل السكان

مل يسبق لهم الزواج

سبق لهن الزواج

املجموع

7.55

7.44

7.48

18.7

33.5

25.3

2.04

1.23

1.39

18.7

21.9

19.6

8.11
2.11

8.10
1.18

8.10
1.40

28.3
27.4

61.8
36.3

42.9
30.7

6.31
1.31

4.57
1.40

5.30
1.37

6.8
8.0

8.3
9.0

7.2
8.2
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كــا تلعــب االعتبــارات املجتمعيــة والثقافــة الســائدة يف املجتمــع الفلســطيني دورا ً أساســياً يف اعتــاد النســاء
بعمــل واحــد فقــط ،عــى عكــس الرجــال الذيــن يبحثــون عــن وظيفــة ثانيــة أو عمــل ثــانٍ إىل جانــب وظيفتــه
األساســية أو عملــه األســايس يك يتمكــن مــن الحصــول عــى الدخــل الــكايف الحتياجــات األرسة الفعليــة ،ويف
نفــس الوقــت يعتــر الرجــل أن عمــل املــرأة مكمــل لعملــه لتوفــر الدخــل لــأرسة مــا يعنــي أن االعتبــارات
األرسيــة والتزاماتهــا تجــاه منزلهــا وأرستهــا تجعــل مــن الصعــب أن تبحــث املــرأة يف فلســطني عــن عمــل اضــايف
آخــر.
ويرتبــط ذلــك بالتوجهــات املجتمعيــة نحــو عمــل املــرأة والــذي ي ـراه الكثــرون حاجــة اقتصاديــة وليســت
حاجــة تنمويــة أو تحقيقــا لــذات ،فهنــاك  47.0مــن املجتمــع يــرى عمــل املــرأة حاجــة وليــس حقــا ،كنتــاج
فرضتــه تبعــات املامرســات اإلرسائيليــة االحتالليــة عــى الشــعب الفلســطيني ،باملقابــل يعتقــد  62.0مــن
املجتمــع الفلســطيني أن العمــل حــق لهــن ،وأن فــرص العمــل يجــب أن تكــون متســاوية للذكــور واإلنــاث كــا
نصــت عليــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.44

 5.7.1أنشطة العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر حسب الجنس والحالة التعليمية
يتفــوق الرجــال عــى النســاء يف معــدل اســتخدامهم للوقــت يف أنشــطة العمــل مدفوعــة األجــر .ويظهــر هــذا
التفــوق جليــا بــن اإلنــاث والذكــور ممــن يحملــون شــهادة أقــل مــن ثانــوي لصالــح الذكــور بفــارق  3ســاعات
و 33دقيقــة 8( ،ســاعات و 17دقيقــة مقابــل  4ســاعات و 44دقيقــة لإلنــاث) ،بينــا تقــي النســاء  4ســاعات
و 44دقيقــة .كــا يتفــوق الذكــور أيضــا عــى اإلنــاث ممــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة ،بفارق  3ســاعات
و 4دقائــق لصالــح الرجــل 8( ،ســاعات ومثــاين دقائــق للذكــور مقابــل  5ســاعات وأربــع دقائــق لإلنــاث).
وميكــن تفســر ذلــك بــأن اإلنــاث ممــن يحملــن شــهادة الثانويــة العامــة يبحــن عــن عمــل يف وظائــف ال
تحتــاج لدرجــات علميــة عليــا حيــث تعمــل يف مجــال األعــال املهنيــة واملكتبــة التــي ال تحتــاج لســاعات عمــل
طويــل نظـرا اللتزاماتهــا األرسيــة ،حيــث تشــكل املــرأة التــي تحمــل الثانويــة العامــة وتعمــل يف هــذا املجــال
 5ممــن قمــن بهــذا النشــاط ،كــا أن الذكــور الذيــن يحملــون الثانويــة العامــة يعملــون بوظائــف ال تحتــاج
لدرجــات علميــة وهنــا يضطــرون للعمــل ســاعات طويلــة مــن أجــل توفــر الدخــل املناســب ،ويشــكل الرجــال
ممــن قامــوا بهــذه األنشــطة ويحملــون الثانويــة العامــة  46.2مــن مجموعهــم العــام حيــث أن الرجــال
يبحثــون عــن عمــل بغــض النظــر عــن عــدد ســاعات العمــل أو الدرجــة العلميــة املطلوبــة لهــذا العمــل عــى
عكــس املــرأة التــي تحــاول أن تجــد العمــل الــذي يناســب حالتهــا العلميــة.45

 44مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق2009 ،
 45دراسة القمش2003 ،
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جدول ( :)2معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ونسبة األفراد الذين
قاموا بالنشاط مدفوع االجر وغري مدفوع االجر حسب نوع العمل والجنس والحالة التعليمية يف
فلسطني2013/2012 ،
معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا
بالنشاط
نوع العمل والجنس

اقل من ثانوي

ثانوي

دبلوم
فأعىل

املجموع

د .س

د .س

د .س

د .س

نسبة من قاموا باالنشطة من إجاميل السكان
اقل من ثانوي

ثانوي

دبلوم فأعىل

املجموع

كال الجنسني
العمل املدفوع األجر

7.55

7.49

7.24

7.47

22.0

24.8

41.3

25.3

العمل غري مدفوع
االجر

1.49

1.30

1.22

1.41

19.2

17.5

24.5

19.6

ذكور
العمل املدفوع األجر

8.17

8.08

7.48

8.10

العمل غري مدفوع
االجر

1.48

1.31

1.25

1.41

38.2

46.2

61.0

42.9

30.5

31.0

31.5

30.7

إناث
العمل املدفوع األجر

4.44

5.04

6.17

5.28

العمل غري مدفوع
االجر

1.55

1.21

1.16

1.39

4.7

5.0

21.9

7.2

7.1

5.0

17.6

8.2
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أمــا فيــا يتعلــق مبعــدل الوقــت الــذي يقضيــة الذكــور بغــض النظــر عــن حالتهــم التعليميــة مقارنــة مــع
اإلنــاث يف أنشــطة العمــل غــر مدفوعــة األجــر ،فتظهــر البيانــات أن الفــروق بالــكاد تذكــر ال تتعــدى يف أحســن
أحوالهــا  11دقيقــة ســجلت لصالــح الذكــور ممــن هــم دبلــوم فأعــى .ولكــن عنــد التعمــق يف نســب مــن
ميارســون أنشــطة العمــل غــر مدفوعــة األجــر ،نجــد أن الفــروق تظهــر جليــة بــن الذكــور واإلنــاث بغــض
النظــر عــن حالتهــم التعليميــة ،تحديــدا ملــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة ،إذ بلغــت نســبة مــن يقومــون
بهــذه األنشــطة مــن الذكــور  31مقارنــة مــع  5مــن اإلنــاث.

 6.7.1أنشطة العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر حسب الجنس والفئة العمرية
تظهــر بيانــات اســتخدام الوقــت بــأن نســبة مشــاركة الذكــور مــن مختلــف الفئــات العمريــة اللذيــن قامــوا
بأنشــطة العمــل مدفــوع األجــر والعمــل غــر مددفــوع األجــر ،أعــى بكثــر مــن نســبة مشــاركة اإلنــاث اللــوايت
قمــن بــذات األنشــطة ،إذ بلغــت النســبة للعمــل املدفــوع األجــر  42.9للذكــور مقابــل  7.2لإلنــاث ،بينــا
بلغــت النســبة يف العمــل غــر املدفــوع األجــر  25.3للذكــور و 8.2لإلنــاث .ولكــن بالنظــر إىل معــدل الوقــت
الــذي يقضيــه كل مــن اإلنــاث والذكــور بحســب الفئــة العمريــة ،فتعكــس لنــا البيانــات فجــوة حقيقيــة بــن
31

الجنســن ،يف مختلــف الفئــات العمريــة لصالــح الذكــور ،إال أن الفجــوة تبلــغ حدهــا األعــى يف الفئــة العمريــة
( )17-10ســنة ،بفــارق يصــل إىل  5ســاعات تقريبــا .إذ يقــي األطفــال الذكــور مــا معدلــه  7ســاعات يوميـاً،
بينــا تقــي اإلنــاث مــن نفــس الفئــة العمريــة ســاعتني و 1دقيقــة يوميـاً.
هــذه النســب تعكــس ظاهــرة عاملــة األطفــال الذكــور يف فلســطني ،ومــا ينســجم مــع هــذا املــؤرش بــأن نســبة
األطفــال الذكــور بلغــت  10.8مقابــل  0.7لإلنــاث .كــا يعمــل األطفــال الذكــور يف منشــآت كالكراجــات
واملناجــر وبعــص املصانــع االنتاجيــة الصغــرة ويعــود الســبب يف ذلــك لغيــاب قانــون العمل املطبق يف فلســطني
حســب األصــول والــذي مينــع عاملــة األطفــال والتشــغيل لســاعات عمــل تتجــاوز الحــد الــذي أجــازه قانــون
العمــل.
جدول ( :)3معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ملن قاموا بالنشاط
مدفوع االجر وغري مدفوع االجر حسب نوع العمل والجنس وفئات العمر يف فلسطني2013/2012 ،
معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط
نوع العمل والجنس

فئات العمر
17 - 10

29 - 18

39 - 30

49 - 40

+50

د .س

د .س

د .س

د .س

د .س

املجموع
د .س

كال الجنسني
العمل املدفوع األجر

6.43

8.11

8.04

7.41

6.53

7.47

العمل غري مدفوع االجر

2.24

1.45

1.22

1.28

1.28

1.41

ذكور
العمل املدفوع األجر

7.00

8.28

8.25

8.10

7.26

8.10

العمل غري مدفوع االجر

2.28

1.51

1.22

1.18

1.16

1.41

إناث
العمل املدفوع األجر

2.01

6.24

5.37

العمل غري مدفوع االجر

1.50

1.24

1.24
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5.10

4.14

5.28

1.56

1.58

1.39

وبالنســبة للفئــات العمريــة تظهــر الفجــوة كــا ســبق وأرشنــا أيضــا لصالــح الذكــور يف معــدل الوقــت الــذي
يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث يف أنشــطة العمــل مدفــوع األجــر ،ولكــن بدرجــة أقــل مــن الفئــة العمريــة
( )17-10ســنة ،إذا بلــغ الفــارق بــن الجنســن يف الفئــة العمريــة  50ســنة فأكــر  3ســاعات و 12دقيقــة بواقــع
( 7ســاعات و 26دقيقــة للذكــور مقابــل  4ســاعات و 14دقيقــة لإلنــاث) ،أمــا الفــروق بــن الجنســن فتصــل إىل
أدىن مســتوياتها يف الفئــة العمريــة ( )29-18ســنة ،وتبلــغ ســاعتني و 4دقائــق لصالــح الذكــور ( 8ســاعات و28
دقيقــة للذكــور مقابــل  6ســاعات و 24دقيقــة لإلنــاث).
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وعــى مســتوى أنشــطة العمــل غــر مدفــوع األجــر ،تعــود لتظهــر الفجــوة بــن كال الجنســن لصالــح الذكــور ،إذ
يبلــغ معــدل الفــرق بــن الذكــور واإلنــاث يف الوقــت املســتخدم ملامرســة هــذه األنشــطة غــر مدفوعــة األجــر،
 38دقيقــة للفئــة العمريــة ( )17-10ســنة ،و 27دقيقــة للفئــة العمريــة ( )29-18ســنة.
وتنعكــس الصــورة لــدى الحديــث عــن الفئــات العمريــة ( )49-40ســنة و 50ســنة فأكــر ،إذ تقــي اإلنــاث وقتــا
أكــر مقارنــة مــع الذكــور يف أنشــطة العمــل غــر مدفوعــة األجــر بفــارق يصــل إىل  42دقيقــة بــن الجنســن
للفئتــن العمريتــن بواقــع (ســاعة و 56دقيقــة لإلنــاث مقابــل ســاعة و 16دقيقــة للذكــور) للفئــة العمريــة
( )49-40ســنة و(ســاعة و 58دقيقــة لإلنــاث مقابــل ســاعة و 18دقيقــة للذكــور) يف الفئــة العمريــة  50فأكــر.

 8.1الخالصة
تشــر بيانــات مســح القــوى العاملــة بــأن النســاء الفلســطينيات خــارج القــوى العاملــة ألســباب ذات عالقــة
مبســؤولياتهن األرسيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن تربيــة األطفــال ورعايــة كبــار الســن ،وأســباب تتعلــق بنــدرة
فــرص النســاء يف االقتصــاد الرســمي الــذي يعــاين مــن ضعــف شــديد ناتــج باألســاس عــن سياســات االحتــال.
ناهيــك عــن املحــددات الثقافيــة واالجتامعيــة الــذي يحــدد أدوارا بعينهــا للنســاء يف ســوق العمــل الرســمي
وغــر الرســمي عــى حــد ســواء ،فالعديــد مــن النســاء املنخرطــات يف ســوق العمــل يعملــن يف قطــاع الزراعــة
عــى شــكل عاملــة غــر مأجــورة (أعضــاء أرسة بــدون أجــر) .وهــذا الواقــع ال يتيــح املجــال الســتخدام عائــد
العمــل بصــورة مبــارشة مــن قبــل املــرأة ومــا يرتبــط بذلــك مــن مقدرتهــا عــى اإلنفــاق عــى صحتهــا وتعليمهــا.
كــا تشــر بيانــات اســتخدام الوقــت التــي تتعلــق بأنشــطة العمــل مدفــوع األجــر وغــر مدفــوع األجــر بــأن
هنــاك فارقــا كبـرا بــن نســبة مــن قامــوا بهــذه األنشــطة لصالــح الذكــور ســواء ملــن ســبق لهــن الــزواج أو ممــن
مل يســبق لهــم الــزواج مقارنــة مــع اإلنــاث ،ســواء عــى مســتوى نســب مــن قامــوا مبامرســة العمــل مدفــوع
األجــر أو العمــل غــر مدفــوع األجــر ،أو عــى مســتوى الفــروق يف معــدالت اســتخدام الوقــت لــذات األنشــطة
مدفوعــة األجــر أم غــر مدفوعــة األجــر .هــذه الفــروق تدلــل عــى أنــه يف فلســطني كــا يف الــدول األخــرى
التــي تحمــل فيهــا النســاء عــى عاتقهــا معظــم املســؤولية عــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،تقــل
احتــاالت مشــاركتها يف الوظائــف مدفوعــة األجــر ،كــا أن النســاء منهــن التــي تكــون فعالــة بســوق العمــل،
األرجــح بأنهــا ســتكون محصــورة بعمــل جــزيئ او وظيفــة غــر رســمية وتتقــاىض أقــل مــن نظرائهــا الرجــال.
لذلــك ،ترتجــم عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة عــى شــكل زيــادة يف فجــوات
النــوع االجتامعــي املعلقــة مبخرجــات العاملــة.
لذلــك ،فــإن عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة هــو الحلقــة املفقــودة يف
تحليــل فجــوات النــوع االجتامعــي يف مجــال مخرجــات العمــل يف ثــاث مجــاالت :فجــوات النــوع االجتامعــي
يف معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة ،املســاواة يف التوظيــف ،واألجــور.
ولكــن معظــم الفــروق التــي بــرزت لصالــح الرجــال مقارنــة مع النســاء ســواء عــى مســتوى الفــروق يف معدالت
اســتخدام الوقــت أو عــى مســتوى نســب مــن قامــوا مبامرســة األنشــطة املدفوعــة وغــر مدفــوع األجــر ،والتــي
مل تعطــى النســاء وزنهــن الحقيقــي يف العمليــة التنمويــة ،يعــود إىل تجاهــل قيمــة العمــل غــر مدفــوع األجــر
الــذي تؤديــه النســاء يف املنــزل أو فـــي مختلــف األنـــشطة االقتصاديــة األرسيــة املــدرة للدخــل ســواء عــر عــدم
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االعـراف بهــا أصــا يف الحســابات القوميــة أو مــن خـــال التقليــل مــن قيمــة عملهــا ماديــا ومعنويــا ثقافيــا ،إذ
لــو تــم احتســاب قيمــة أعــال النســاء باعتــاد مناهــج جديــدة وإعــداد بيانــات أكــر إنصافــا ،بحيــث ترصــد
جميــع األنشــطة للعمــل غــر مدفــوع األجــر ،التـــضح وزن النســاء الكبــر يف العمليــة التنمويــة.
إن االعـراف بقيمــة عمــل املــرأة غــر املأجــور ســواء أكان عمـاً منزليـاً أم غــر منزلـــي رضورة لتمكــن املــرأة،
وبقــدر مــا يؤكــد مفهــوم التنميــة املســتدامة عــى القــدرة مـــن أجـــل إحــداث التغيــر االجتامعــي ،يؤكــد يف
الوقــت نفســه عــى القـــدرة علـــى إحـــداث التغييـــر االقتصــادي .فالغايــة األعــى للتنميــة كــا يــرى صــن 46يف
كتابــه “التنميــة حريــة” هــي الوصــول إىل الحــد األقــى مــن تحقيــق إمكانيــات النــاس ،أي حريتهــم يف أن
يعيشــوا نــوع الحيـــاة الــذي يقدرونــه ،والــذي لديهــم مــن األســباب مــا يدعوهــم إىل تقديــره” إن انعــدام
املســاواة بــن الرجــال والنســاء يــؤدي إىل ضيــاع فــرص املشــاركة بينهــا ويحـــول دون تحقيــق الكســب املتبادل.
وهــذا يقودنــا أيضــا إىل أهميــة العمــل عــى متكــن النســاء مــن االنخـراط يف ســوق العمــل مــن خــال تطويــر
مهاراتهــن املهنيــة لتلبيــة احتياجاتهــن وطموحاتهــن واســتعدادهن للعمــل مبــا يتناســب ومســؤولياتهن العائليــة
متامــا كــا جــاء يف التوصيــة رقــم ( )165بشــأن العــال ذوي املســؤوليات العائليــة لعــام  1981والتــي تضمنــت
مجموعــة مــن التدابــر لتحقيــق تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة للعــال مــن الجنســن منهــا عــى ســبيل
املثــال 47التدابــر التــي تتعلــق بأحــكام ورشوط االســتخدام بغيــة متكــن العــال ذوي املســؤوليات العائليــة مــن
التوفيــق بــن مســؤولياتهم املهنيــة ومســؤولياتهم العائليــة مثــل التخفيــض التدريجــي لســاعات العمــل اليوميّة،
وتخفيــض ســاعات العمــل اإلضاف ّيــة ،وإضفــاء مزيــد مــن املرونــة عــى الرتتيبــات املتعلّقــة بجــداول العمــل،
وبف ـرات الراحــة واإلجــازات .هــذا باإلضافــة إىل التدابــر التــي تتعلــق بتحديــد نطــاق وطبيعــة الخدمــات
واملرافــق التــي يجــب توفريهــا لألطفــال أو املســنني بحيــث تكــون قريبــة وذات تكلفــة قليلــة ملســاعدة العــال
ذوي املســؤوليات العائليــة.

Sen,1999 46
 47املؤقــت ،فاطمــة ،درعــاوي ،داوود .2010 .مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني مــن منظــور النــوع االجتامعــي ومعايــر العمــل الدوليــة :دارســة قانونيــة تحليليــة مقارنــة (لتعزيــز املســاواة بــن
الجنســن ورفــع نســبة مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة) :منظمــة العمــل الدوليــة – املــروع التشــاريك .UNDP MDG F
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 9.1التوصيات
	•رضورة العمــل عــى تنظيــم عمــل املــرأة يف قطــاع الزراعــة ،حيــث أن مشــاريع األرسة يف هــذا
القطــاع يحكمهــا الطابــع العائــي والــذي بــدوره يعــاين مــن قلــة التنظيــم واالســتفادة مــن عائــد
العمــل لصالــح املــرأة ،وأن أيــة إج ـراءات تنظيميــة لعمــل املــرأة يف هــذا القطــاع رمبــا تعــود
بالفائــدة التنمويــة عليهــا.
	•إعــداد دراســات للتعــرف عــى أســباب عــدم مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة وعــرض نتائجهــا
مــع نســاء ومســئويل قطاعــات اقتصاديــة ومجموعــات ناشــطة مــن أجــل تحديــد أســباب عــدم
املشــاركة وآليــات تفعيلهــا ،ومواصفــات الربامــج التطويريــة التــي ميكــن أن تتــاءم مــع احتياجــات
كل فئــة مــن فئــات النســاء خــارج القــوى العاملــة.
	•رضورة العمــل عــى زيــادة مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل ،وذلــك مــن خــال تصميــم برامــج
دعــم عمــل النســاء للتغلــب عــى عنــارص املقاومــة التــي تعمــل عــى طــرد النســاء مــن ســوق
العمــل مــن خــال عمــل قوانــن لتشــغيل النســاء لفــرة معينــة إىل أن تســتقر عمليــة تشــغيل
النســاء بحيــث تصبــح جــزءا ً مــن عنــارص ســوق العمــل.
	•العمــل عــى زيــادة التوعيــة املجتمعيــة بأهميــة دخــول املــرأة للمهــن والوظائــف وســوق العمــل
حيــث أن ذلــك يــؤدي إىل تفعيــل أكــر يف ســوق العمــل.
	•البحــث يف اثــر املتغـرات االجتامعيــة والثقافيــة الســائدة يف توزيــع األدوار وأمنــاط العمــل داخــل
األرسة الفلســطينية وتحديــدا يف الظــروف واألوضــاع التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني.
	•عمــل دراســات مفصلــة عــن الخريجــن والخريجــات واحتياجاتهــم للدخــول يف ســوق العمــل
ومــدى مالمئــة نظــام التعليــم الحتياجــات ســوق العمــل.
	•رضورة العمــل عــى تطويــر دور النقابــات املهنيــة والعامليــة يف فلســطني مــن أجــل الدفــاع عــن
حقــوق النســاء العامــات والوصــول إليهــن بصــورة أكــر للتعــرف عــى مشــاكلهن ومحاولــة طــرح
الحلــول املمكنــة.
	•العمــل عــى توفــر أمنــاط جديــدة مــن التدريــب املهنــي للنســاء والخريجــات متكنهــن مــن
الحصــول عــى مهــارات غــر تقليديــة أو مجــاالت مازالــت حكــرا عــى الرجــال.
	•تطويــر ومأسســة األعــال التــي تقــوم بهــا املــرأة الفلســطينية خاصــة يف العمــل الزراعــي وتوفــر
نظــام اســتثامر ومتويــل يالئــم املشــاريع اإلنتاجيــة الصغــرة لتحفيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق
العمــل وتنظيــم عملهــا.
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الفصل الثاني
العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع
 1.2مقدمة
إن االفرتاضــات التــي يســتند إليهــا مخططــوا التنميــة حــول النســاء يف املجتمــع بالــكاد تبــدو للعيــان ،وهــم
يعتقــدون أن مــن الطبيعــي أن يكــون مــكان املــرأة هــو البيــت ،وأن لديهــا طائفــة محــددة متامــا مــن املهــات
التــي تعتــر عامــة وذلــك الســتنادها عــى إلتزامــات الجنــس البيولوجيــة .وأهــم أدوار النســاء ،وهو الــذي يحدد
حياتهــن بأرسهــا ،يتمثــل يف الحمــل وتربيــة األطفــال ،أمــا الرجــل ،خالفــا لذلــك ،فيعتــر الرئيــس “الطبيعــي”
للعائلــة ،وممثلهــا يف العــامل الخارجــي ،ومــن ثــم فإنــه يكــون الشــخص الــذي يتعامــل معــه املخططــون .ومبــا
أن االفـراض املعمــول بــه هــو ســيطرة الرجــال عــى العائــات ،فــإن أيــة مــوارد مخصصــة للجميــع ،يجــب أن
يتــم توزيعهــا منطقيــا مــن خــال الرجــال.
هــذه االفرتاضــات ال تأخــذ بعــن االعتبــار بــأن حيــاة اإلنســان تتســم بدرجــات مختلفــة مــن التبعيــة الجســدية،
مثــل الطفولــة واملــرض ،واإلعاقــة ،والصحــة الضعيفــة ،والحمــل ،األمــر الــذي يجعــل الخيــارات الفرديــة مختلفــة
بحســب القيــود .وبوجــه خــاص ،فــإن بيولوجيــا اإلنجــاب تفــرض املزيــد مــن االختــاف يف الخـرات االجتامعيــة
للرجــال والنســاء .وببســاطة ميكــن القــول بــأن الحقيقــة البيولوجيــة املتمثلــة يف حمــل املــرأة وإرضــاع الطفــل،
تشــر إىل أن النوعــن مييــان إىل معانــاة العــامل البيولوجــي معانــاة مختلفــة ،وكذلــك العــامل االجتامعــي .ومــن
املحتمــل وجــود اختــاف إضــايف يف خ ـرات الرجــال والنســاء ،يرتبــط بالرتتيبــات االجتامعيــة التــي تتــم تلبيــة
الحاجــات البيولوجيــة مــن خاللهــا .إن جميــع األف ـراد يحتاجــون إىل حــد أدىن مــن العمــل لتلبيــة حاجاتهــم
البيولوجيــة األساســية للــاء ،والطعــام ،وامللبــس ،واملــأوى ،والرعايــة الصحيــة ،وذلــك قبــل أن يصبحــوا مؤهلــن
التخــاذ الخيــارات أو االنخـراط يف إنتــاج املــوارد املاديــة.48
تنــاول هــذا الفصــل كيفيــة توزيــع الوقــت لــكال الجنســن ،الرجــال ،والنســاء ،ال ســيام يف مجــال العمــل املنــزيل،
رعايــة األطفــال وخدمــة املجتمــع ،واســتعراض أبــرز النتائــج املختلفــة حــول النســب بنــاء عــى طبيعــة البيئــة
الفلســطينية آخذيــن الفق ـرات املرتبطــة مبجــال (الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص
داخــل األرسة املعيشــية ،والعمــل املنــزيل بــدون أجــر ألفــراد األرسة املعيشــية ،وخدمــات املجتمــع املحــي
ومســاعدة األرس املعيشــية األخــرى) بعــن االعتبــار.
رغــم تبايــن النســب واإلحصــاءات حتــى داخــل املجتمــع الواحــد ،إال أن ذلــك يعتــر مبثابــة املــؤرش لواقــع
املــرأة وكيفيــة االســتفادة مــن الوقــت عــى صعيــد املنــزل أو تربيــة األطفــال أو خدمــة املجتمــع .ولعــل هــذه
الدراســة التحليليــة تكــون مبثابــة الدافــع والحافــز للدراســة والتعمــق يف األســباب التــي أدت إىل هــذه النســب،
48 Kabeer, Naila. 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. London: Verso.
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وهــل هــي نســب واقعيــة حقيقيــة بنــاء عــى مــا متثلــه املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني أم أن هنــاك عوامــل
أثــرت يف تكويــن هــذه النســب.
وبنــاء عــى ذلــك ميكــن الخــروج بتصــور واضــح حــول اإلج ـراءات والخطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا لدمــج
املــرأة بشــكل فاعــل يف ســوق العمــل ،واعتبارهــا جــزء أســايس يف الدخــل القومــي والنشــاط االقتصــادي دون
إهــال لدورهــا األســايس يف الرعايــة وتربيــة األبنــاء ،والوقــوف بفاعليــة يف وجــه املعيقــات الثقافيــة واالجتامعية
واالقتصاديــة ،التــي قــد تحــول دون مشــاركتها واتخاذهــا لدورهــا الفاعــل يف املجتمــع ،ومــن ثــم الخــروج
بتوصيــات وخطــة عمــل ميكــن أن يكــون لهــا دور يف أخــذ املــرأة ملكانتهــا ودورهــا.

 2.2اإلطار المفاهيمي
مفهــوم “العمــل املنــزيل” غــر املدفــوع األجــر يقصــد بهــا كافــة الخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا واســتهالكها
مجانــا داخــل األرسة ،أي الخدمــات التــي يؤديهــا أف ـراد األرسة لبعضهــم البعــض ،ســواء تعلــق ذلــك بأعــال
العنايــة باملنــزل وتجهيزاتــه أو إعــداد وتقديــم لوجبــات أو رشاء املســتلزمات املنزليــة ونقــل أفـراد األرسة مــن
مــكان آلخــر أو رعايــة وتربيــة األبنــاء ورعايــة أفـراد األرسة املــرىض واملســنني ،إىل غــر ذلــك مــن األعــال التــي
تقــع عــى عاتــق النســاء .49وميتــد مفهــوم العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر يف قاعــدة بيانــات األرسة مبنظمــة
التعــاون والتنميــة  OECDليشــمل كل مــن العمــل املنــزيل ورعايــة األطفــال واملســنني واملــرىض فضــا عــن
العمــل التطوعــي يف خدمــة املجتمــع.50
هــذه التعريفــات للعمــل املنــزيل والرعــايئ تتفــق مــع ما تم اســتخدامه يف مســح اســتخدام الوقــت ،2013/2012
إذ اعتمــد عــى ثالثــة مــؤرشات رئيســية هي:
1.1توفــر الخدمــات املنزليــة غــر املدفوعــة األجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية :ويقصد
بهــا الخدمــات املنزليــة غــر املدفوعــة األجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية تعتــر
عمــا فيــا يتعلــق بحــد اإلنتــاج العــام (العمــل املنــزيل) وليــس فيــا يتعلــق بحــد اإلنتــاج الداخــل يف
نطــاق نظــام الحســابات القوميــة كــا تشــمل التنظيــف ،والكنــس إىل آخــره للمســكن واملناطــق املحيطــة،
العنايــة باملالبــس ،جميــع جوانــب التدبــر املنــزيل ،والتســوق.
 49العنرتي ،سلوى .2014 .تقدير قيمة العمل املنزيل غري املدفوع للنساء يف مرص ،مؤسسة املرأة الجديدة.
 50املصدر السابق.
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2.2توفــر خدمــات منــح الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر ألف ـراد األرسة املعيشــية :جميــع األنشــطة املتعلقــة
بالخدمــات غــر املدفوعــة األجــر لرعايــة األطفــال والكبــار يف األرسة املعيشــية للفــرد مبــا يف ذلــك الرعايــة
املوفــرة ألف ـراد األرسة املعيشــية املــرىض أو املعوقــن.
3.3توفــر خدمــات املجتمــع املحــي ومســاعدته لــأرس املعيشــية األخــرى :وتشــمل الخدمــات الطوعيــة
واإللزاميــة عــى حــد ســواء ملنفعــة أف ـراد املجتمــع املحــي فضــا عــن املســاعدة غــر املدفوعــة األجــر
املقدمــة لــأرس املعيشــية األخــرى (مثــل األرس املعيشــية لألقــارب ،واألصدقــاء والجــران) كــا تشــمل
العمــل الطوعــي غــر املدفــوع األجــر لحســاب أو عــن طــرق املنظــات املهنيــة او النقابيــة او السياســية
او املدنيــة او اإلجتامعيــة.
هــذا املفهــوم “العمــل املنــزيل” ،هــو مــا أثــار انتبــاه النســويات منــذ بدايــة الســبعينات ،إذ أرشن حينهــا إىل
وجــود عمــل حقيقــي غــر مــريئ يتمثــل بالعمــل املنــزيل للنســاء .وقــد تركــزت جهودهــن يف هــذا املجــال
إلظهــار الفجــوة التــي تتمثــل بالتوزيــع غــر العــادل ملهــام وأعبــاء ومســؤوليات العمــل املنــزيل بــن النســاء
والرجــال.
الفكــر النســوي االقتصــادي ،انتقــد نظــرة املاركســيني للعمــل املنــزيل الــذي تــم اعتبــاره مبثابــة عمــل غــر منتــج،
يعكــس يف جوهــره التحيــز الذكــوري يف التيــار الرئيــي لهــذا الفكــر .فالعمــل املنــزيل مــن وجهــة نظــر الفكــر
النســوي يعتــر كــا العمــل املدفــوع يف النظــام الرأســايل كونــه يســفر عــن إنتــاج قيمــة مضافــة .وعليــه
يجــب أن يكــون لــه أجــر مقابــل .51وبنــاء عليــه ،أكــدت النســويات املاركســيات مــن أمثــال (لي ـزا فوغــل)،
عــى رضورة النظــر إىل اضطهــاد النســاء مــن خــال موقعهــن يف عمليــة اإلنتــاج ،مشــرة إىل نوعــن مــن العمــل
التــي يقــوم بهــا العامــل :العمــل الــروري ،ويتضمــن الحمــل والــوالدة ورعايــة األطفــال؛ والعمــل الفائــض،
وهــو ربــح ينتــزع لصالــح الطبقــة الرأســالية .ومبــا أن النســاء تســاهم بقــدر أكــر يف العمــل الــروري،
والرجــال بقــدر أكــر يف العمــل الفائــض ،توضــع النســاء والرجــال يف مكانــة اجتامعيــة مختلفــة ترافقهــا الهيمنــة
الذكوريــة ،وهــذا هــو الســبب الرئيــي الرتباطهــن باملنــزل .ويف ظــل النظــام الرأســايل يقــود هــذا إىل تناقــض
عــى اعتبــار أن العمــل الــروري يأخــذ مــن وقــت العمــل املنتــج للفائــض وبالتــايل يتــم االنتقــاص مــن قيمــة
العمــل الــروري الــذي تقــوم بــه النســاء.52
وعليــه ،فــإن مــن أكــر مــا يزعــج النســويات املاركســيات عنــد وصــف طبيعــة عمــل املــرأة ووظيفتهــا يف ظــل
الرأســالية هــو “ابتــذال” هــذا العمــل .ويف هــذا الســياق تشــر مارغريــت بنســتون إىل أن عــدم بيــع املــرأة
ملنتوجــات عملهــا ،ال يعنــي قلــة صعوبــة هــذا العمــل .ومــا تؤكــد عليــه يف الواقــع هــو أنــه مــا مل تتحــرر
املــرأة مــن واجباتهــا املنزليــة املرهقــة ،ومنهــا العنايــة باألطفــال ،فــإن دخولهــا يف قــوة العمــل ســيظل بعيــدا ً
عــن التحــرر وليــس قريبـاً منــه .إن الفــرص املتســاوية يف الوصــول للوظائــف خــارج املنــزل ،بالرغــم مــن كونهــا
أحــد رشوط تحــرر املــرأة ،إال أنهــا يف حــد ذاتهــا ليســت كافيــة ملنــح املــرأة املســاواة مــا دام العمــل يف املنــزل
ال يـزال قضيــة إنتــاج خــاص مــن مســؤولية املــرأة ،عــى اعتبــار أنهــا ســتقوم بتحمــل عــبء عمــل مــزدوج.53
51 Wally Seccombe, The Housewife and Her Labour under Capitalism, New Left Review, 1974, No. 83, p. 3- 24.
 52الربغويث ،فداء“ .2008 .أثر النشاط السيايس للنساء يف األحزاب السياسية عىل الوعي النسوي” .رسالة ماجستري قدمت لجامعة بريزيت.
 53املصدر السابق.
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وباختصــار ،تــرى بنســتون أن تحويــل العمــل املنــزيل للنســاء إىل عمــل مجتمعــي ،مبعنــى إقامــة املطابــخ
الجامعيــة ومراكــز العنايــة باألطفــال ،يعتــر مبثابــة العامــل األســايس ،الــذي ســينهي بــدوره اضطهــاد النســاء
كمجموعــة ،كــا ســيمنح كل امــرأة االحـرام الــذي تســتحقه .وخالفــا لــرأي بنســتون تعتقــد كوســتا وماريــروز
وجيمــس ،أن الســبيل إلنهــاء الظلــم الواقــع عــى املــرأة ،هــو أن تطالــب املــرأة باألجــر مقابــل عملهــا املنــزيل.
وكــا هــو حـــال نصـرات العمـــل املنـــزيل املأجـــور ،اقرتحـــت كوســتا وجيمــس أن تقــوم الدولــة بدفــع األجــور
لربــات البيــوت ،وليــس األف ـراد.54

 3.2الدراسات السابقة
الوقــت هــو مصــدر محــدود يتــم تقســيمه بــن العمــل ووقــت الفـراغ ،بــن النشــاطات اإلنتاجيــة واإلنجابيــة،
وبــن العمــل املدفــوع األجــر وغــر املدفــوع .إن كل دقيقــة زائــدة متضيهــا النســاء يف أنشــطة الرعايــة غــر
املدفوعــة متثــل دقيقــة ناقصــة كان مــن املمكــن أن تقضيهــا بأنشــطة متعلقــة بالســوق أو باســتثامر مهاراتهــا
التعليميــة واملهنيــة.
وتشــر األدبيــات إىل أن النســاء تقــي وقتــا أطــول بــأداء نشــاطات الرعايــة الغــر مدفوعــة األجــر مــن الرجــال
مبــا ميثــل مــا معدلــه اثنــان لعــر م ـرات مقارنــة بالرجــال .النســاء اكــر انخراطــا فيــا يتعلــق باملشــاركة
بالرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،وفيــا يتعلــق بالوقــت املكــرس لهــا.
يف الع ـراق مثــا ،55وبنــاء عــى بيانــات اســتخدام الوقــت  ،2007يتعاظــم الفــرق بــن الجنســن لــدى تنــاول
األنشــطة املتعلقــة بتوزيــع العمــل االجتامعــي ثقافي ـاً .يشــمل ذلــك تحضــر الطعــام الــذي يعــد يف الثقافــة
الســائدة (نشــاطاً نســائياً) .وقــد أظهــرت البيانــات الفــرق الواضــح بــن املعدلــن العــام والفعــي ســاعة و24
دقيقــة .كــا أظهــرت البيانــات ذات االتجــاه لــدى الحديــث عــن نشــاط تنظيــف البيــت ،إذ تصــل الفــروق بــن
الجنســن يف املعــدالت الفعليــة ســاعة و 29دقيقــة لصالــح النســاء .كــا أظهــرت البيانــات أن الرجــال يبذلــون
دقيقــة واحــدة إىل  3دقائــق يف هــذا النشــاط ،يف التجمعــات الســكانية ،يف حــن يـراوح الوقــت الــذي تبذلــه
النســاء ســاعة و 29دقيقــة يف مراكــز املحافظــات وســاعة و 26دقيقــة يف بقيــة الحــر ،وســاعة و 35دقيقــة يف
الريــف .أمــا النســاء في ـراوح الوقــت الــذي يبذلنــه بــن ســاعة و 29دقيقــة يف مراكــز املحافظــات وســاعة 26
دقيقــة يف بقيــة الحــر وســاعة  35دقيقــة يف الريــف .وبينــا ترتاوح نســب األفـراد الرجــال بــن ( 4.0و  ) 5.6فإن
نســب النســاء تــرواح بــن  65.5و. 65.9
وبالنســبة لرعايــة األطفــال ،56فيظهــر هــذا النشــاط بحســب املســح ذاتــه ،تباين ـاً مهـ ًـا بــن النســاء والرجــال
مــن حيــث الوقــت املســتخدم .إذ بلــغ الفــرق بــن املعــدالت الفعليــة يف التجمعــات الســكانية الثالثــة 58
دقيقــة لصالــح النســاء .غــر أن نســبة الرجــال الذيــن ميارســون هــذا النشــاط ترتفــع باملقارنــة مــع نســب
الرجــال يف نشــاطي تحضــر الطعــام وتنظيــف البيــت.

 54املصدر السابق.
 55اللجنه االجتامعية واالقتصادية لدول غرب اسيا (( :ESCWA 2007استخدام الوقت يف احصاءات النوع االجتامعي يف العراق.
 56املصدر السابق.
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ويف دراســة تقديــر قيمــة العمــل املنــزيل غــر املدفــوع للنســاء يف مــر ،57فقــد أكــدت نتائجهــا أن الــزواج يؤدي
إىل زيــادة عــبء العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر للنســاء ،إذ كشــفت الدراســة أن متوســط ســاعات العمــل
املنــزيل غــر مدفــوع األجــر للنســاء املتزوجــات يقــدر بنحــو  37ســاعة و 27دقيقــة يف األســبوع ،مقابــل 14
ســاعة و 20دقيقــة لغــر املتزوجــات .وبينــت نتائــج عينــة البحــث الفجــوة الكبــرة بــن عــدد ســاعات العمــل
املنــزيل لــكل مــن النســاء والرجــال ،حيــث يبلــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل املنــزيل األســبوعية للنســاء يف
مــر  30ســاعة و 25دقيقــة ،مقابــل  4ســاعات و 19دقيقــة للرجــال يف األســبوع .وتوصلــت الدراســة إىل أن
أعــال الخدمــة املنزليــة تســتأثر بالجــزء األكــر مــن وقــت النســاء املبــذول يف العمــل املنــزيل غــر املدفــوع،
حيــث تســتغرق نحــو  47مــن إجــايل الوقــت بواقــع  14ســاعة أســبوعيا ،مقابــل ( 27دقيقــة) للرجــال.
وأظهــرت الدراســة 58أن النســاء يتحملــن أعــال رعايــة األطفــال وكبــار الســن واملــرىض ،بواقــع  10ســاعات
و 47دقيقــة أســبوعياً ،مقابــل ســاعة واحــدة للرجــال .وحــرت عــدة وظائــف غــر مدفوعــة للنســاء يف مــر،
هــي إعــداد الطعــام والـراب وتنظيــف املنــزل وترتيبــه والعنايــة بــه ٬وغســل األواين وغســل املالبــس والعنايــة
بهــا مــن يك وخياطــة ٬والعنايــة بالحديقــة والنباتــات وجلــب امليــاه وإعــداد الوقــود وتربيــة الدواجــن ألغـراض
االســتهالك املنــزيل وإعــداد الزبــدة والجــن لالســتهالك املنــزيل وتنظيــف الســلع املعمــرة وصيانتهــا وإصالحهــا
ورشاء مســتلزمات األرسة واملنــزل ورعايــة أفـراد األرسة املســنني واملــرىض ورعايــة األطفــال واملذاكــرة لهــم.
كذلــك األمــر يف أثيوبيــا ،فــإن نســبة النســاء التــي تجمــع املــاء وخشــب النــار  54و 71عــى التــوايل ،بحســب
بيانــات اســتخدام الوقــت لعــام  .1995أيضــا ،فــإن معــدل الوقــت التــي تســتغرقها هــذه النشــاطات هــي أعــى
لــدى النســاء ،إذ تصــل أكــر مــن ســبع ســاعات لــكال النشــاطني مقارنــة بالرجــال الــذي يصــل معــدل الوقــت
الــذي يســتغرقه هذيــن النشــاطني ،أقــل مــن ( 6ســاعات و 30دقيقــة) عــى التــوايل.59
وتشــر دراســات أخــرى 60إىل أن تخصيــص الوقــت ملختلــف أنشــطة الرعايــة غــر املدفوعــة يتفــاوت بحســب
النــوع االجتامعــي .يف الهنــد مثــا ،يكــرس الرجــال  36دقيقــة مــن وقتهــم ملســؤوليات الرعايــة غــر املدفوعــة،
يذهــب منهــا  36للعمــل املنــزيل ،ويتــم قضــاء الوقــت املتبقــي يف التســوق ،رعايــة أفـراد األرسة ،والتحــركات
الخاصــة بأنشــطة األرسة .ومــن الســتة ســاعات التــي تكرســها النســاء لنشــاطات الرعايــة غــر املدفوعــة ،فــإن
نســبة الوقــت الــذي يتــم قضــاؤه يف العمــل املنــزيل بالــذات تبلــغ . 85
عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف أنشــطة الرعايــة غــر املدفوعــة أمــر مرتبــط كذلــك بــروة البلــد .إذ تظهــر
بيانــات اســتخدام الوقــت عالقــة ســلبية بــن الدخــل وبــن مســتويات عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي املتعلــق
بأنشــطة الرعايــة غــر املدفوعــة .فمجــال توزيــع املســؤوليات هــو أكــر املجــاالت التــي بهــا مســاواة يف الــدول
مرتفعــة الدخــل .وهــذا يعــود بشــكل كبــر لحقيقــة أن الرجــال يف الــدول مرتفعــة الدخــل يشــاركون أكــر يف
أنشــطة الرعايــة.61

 57العنرتي ،سلوى .2014 .تقدير قيمة العمل املنزيل غري املدفوع للنساء يف مرص .مؤسسة املرأة الجديدة.
 58املصدر السابق.
59 Suárez Robles, P. 2010. Gender Disparities in Time Allocation, Time Poverty, and Labor Allocation Across Employment Sectors in Ethiopia, in Gender Disparities
in Africa’s Labor Market, J.S. Arbache et al., The World Bank, Washington.
60 Issues Paper: Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes  OECD 2014.
61 Ibid.
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وتشــر أوغناســيو 62أنــه إذا كرســت النســاء وقتــا أطــول للعمــل املدفــوع وغــر املدفــوع معــا ،فذلــك ألنهــا
تقــي وقتــا أطــول بكثــر مــن الرجــل يف املهــام األرسيــة .لذلــك ،فانهــا تحمــل معظــم عــبء واجــب املســؤولية
عــن أفـراد األرسة مــع أنهــا أيضـاً ضمــن العمــل املدفــوع مــا يســاهم يف عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي .كــا
تشــر بــأن فجــوة النــوع االجتامعــي يف هــذه أنشــطة العمــل املنــزيل قــد ارتفعــت ،حــن يصبــح الرجــال عاطلــن
عــن العمــل ،كونهــم ال يتولــوا مســؤوليات إضافيــة يف األرسة.
املعايــر االجتامعيــة التمييزيــة ميكنهــا أيضــا تفســر عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف الرعايــة غــر املدفوعــة.
بعــض مــن تفاوتــات النــوع االجتامعــي يف اســتخدام الوقــت هــذه ميكــن تفســرها بواســطة عوامــل اجتامعيــة،
دميغرافيــة (ســكانية) وبعوامــل اقتصاديــة ،كمســتوى التعليــم والــروة ،ولكــن نصــف حتــى ثلثــي الفــرق يظــل
بــدون تفســر ويعتــر متيي ـزا .63وحتــى ضمــن األرس األكــر ثــروة وتعليــا ،تســتمر حالــة عــدم املســاواة يف
مســؤوليات الرعايــة ،إذ تســاهم النســاء بأكــر مــن  60مــن الوقــت املكــرس لألعــال املنزليــة والرعايــة،
بــرف النظــر عــن وضعهــن الوظيفــي ودخلهــن أو مســتوى تعليمهــن.64
يتــم تحديــد فــرص وســلوكيات النســاء والرجــال مــن قبــل املؤسســات االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك أدوار ومعتقدات
النــوع االجتامعــي التقليديــة ،وتحــدد أيضــا بحســب ظــروف املجتمعــات والبلــدان التــي يعيشــون بهــا .إن
االع ـراف االجتامعيــة كالقوانــن الرســمية وغــر الرســمية واملعايــر واملامرســات االجتامعيــة ،تشــكل أو تعيــق
قـرارات وخيــارات وســلوكيات املجموعــات واملجتمعــات واألفـراد .65إن قيامهــا بتحديــد الســلوكيات التــي تعترب
مقبولــة أو غــر مقبولــة مبجتمــع مــا ،فــإن األعـراف االجتامعيــة تؤثــر عــى أدوار النــوع االجتامعــي .يف معظــم
املجتمعــات ،يعتــر العمــل بأجــر مهمــة ذكوريــة ،بينــا أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر هــي ميــدان
النســاء.

 4.2أبرز النتائج
إن نتائــج مســح الوقــت يف مجــال العمــل املنــزيل والرعــايئ وخدمــة املجتمــع أبــرزت فروقــات واضحــه بــن
الجنســن وهــذا يدفعنــا اىل تفســرها واىل البحــث يف أهــم العوامــل التــي ادت هــذه الفروقــات ،لــذا يســعى
هــذا الفصــل اىل دراســة وتشــخيص الواقــع الفلســطيني بأبعــاده املختلفــة وربطــه باســتخدام الوقــت يف مجــال
العمــل املنــزيل والرعــايئ وخدمــة املجتمــع ،معتمــدا بالدرجــة األوىل عــى بيانــات مســح اســتخدام الوقــت
.2013/2012
توفــر “بيانــات اســتخدام الوقــت” ملحــة هامــة عــن كيفيــة قيــام أدوار النــوع االجتامعــي بتشــكيل العمــل
بــن أف ـراد األرسة ،وتلقــي الضــوء أيضــا عــى االختالفــات بــن كال الجنســن .حيــاة النســاء الفلســطينيات
اليوميــة ،وبغــض النظــر عــن العوامــل املســتقلة األخــرى املتعلقــة بالحالــة الزواجيــة والتعليــم والعمــل
والفئــة العمريــة ،تشــرك بخصوصيــة واحــدة تحــدد موقعهــن ضمــن الســياق الثقــايف الفلســطيني ،وهــي أن
أنشــطة الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مــن مســؤولية اإلنــاث .إذ تقــي اإلنــاث يف العمــر  10ســنوات فأكــر
مــا معدلــه  14.0مــن وقتهــا خــال اليــوم يف األعــال املنزليــة (إعــداد الغــذاء وتقدميــه ،تنظيــف ،كنــس،
62 Gender inequality in leisure time By J. Ignacio Gimenez-Nadal on http://enege.eu/sites/default/files/8-Gimenez-Nadal.pdf.
63 Sánchez-Páramo 2011. Overview of Time-use data Used for the Analysis of Gender Differences in Time Use Patterns, Background paper for the WDR 2012.
64 Rizavi, S. S. and C. Sofer. 2010. Household Division of Labour: Is There Any Escape From Traditional Gender Roles?, Cahiers de la Maison des Sciences
Economiques, L’Atelier Paris1-Le Caire, Cairo. Schiess, U. and J.
65 Jütting, J., C. Morrison, J. Dayton-Johnson and D. Drechsler. 2008. Measuring Gender In Equality: The OECD gender, institutions and development data base.
Journal of Human Development 9(1), pp. 65–86. Khandker, S.R., Z. Bakht and G.
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العنايــة باملنــزل والتســوق ألغ ـراض املنــزل) مقابــل  2.4للذكــور.
ويف جميــع مناطــق فلســطني ،تقــي النســاء مــا معدلــه مــن  3إىل  4ســاعات بأنشــطة العمــل املنــزيل والرعــايئ
وخدمــة املجتمــع ،بينــا يقــي الرجــال مــا بــن نصــف ســاعة اىل ســاعة ونصــف .مــن هنــا ميكــن مالحظــة
وجــود عــدم مســاواة يف النــوع االجتامعــي فيــا يتعلــق بهــذه األنشــطة غــر مدفوعــة األجــر أساسـاً ،حتــى مــع
وجــود تفاوتــات طفيفــة حســب املناطــق.

 1.4.2أنشطة العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع حسب الجنس في فلسطين
تظهــر بيانــات اســتخدام الوقــت املتعلقــة بأنشــطة العمــل املنــزيل تفاوتـاً ملحوظـاً يصــل إىل الضعفــن والثالثــة
أضعــاف بــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كال مــن الرجــال والنســاء يف مامرســة هــذه الثالثــة أنشــطة غــر
مدفوعــة األجــر يف فلســطني .فمثــا ،عــى مســتوى الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص
داخــل األرسة املعيشــية ،والتــي تشــمل (التنظيــف ،والكنــس إىل آخــره للمســكن واملناطــق املحيطــة ،العنايــة
باملالبــس ،جميــع جوانــب التدبــر املنــزيل ،والتســوق) ،تقــي النســاء مــا معدلــه ( 3ســاعات و 42دقيقــة)
مقابــل (ســاعة و 17دقيقــة) يقضيهــا الرجــال يف نفــس النشــاط ،بفــارق كبــر وصــل إىل (ســاعتني و 25دقيقــة)
لصالــح النســاء.
أمــا عــى مســتوى العمــل املنــزيل بــدون أجــر ألفـراد األرس املعيشــية ،فنجــد أن هنــاك تفاوتــا وإن كان بدرجــة
أقــل أيضــا بــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كال مــن الرجــال والنســاء يف هــذا النشــاط ،وبفــارق وصــل إىل
(ســاعة و 18دقيقــة) لصالــح النســاء (ســاعتني و 15دقيقــة) للنســاء مقابــل  57دقائــق للرجــال .وتزيــد الفجــوة
لصالــح الذكــور يف معــدل الوقــت املســتخدم بــن النســاء والرجــال عنــد الحديــث عــن نشــاط تقديــم خدمــات
املجتمــع املحــي ومســاعدة األرس املعيشــية األخــرى ،ليصــل الفــارق إىل  44دقيقــة لصالــح الرجــال (ســاعة و23
دقيقــة للرجــال مقابــل  39دقيقــة للنســاء).
جدول ( :)4معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ونسبة األفراد الذين
قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس يف فلسطني2013/2012 ،
االنشطة

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ
النشاط ملن قاموا بالنشاط
ذكور
د .س

اناث
د .س

كال الجنسني
د .س

نسبة من قاموا باالنشطة من إجاميل
السكان
ذكور

اناث

كال الجنسني

العمل يف تقديم الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام
النهايئ الخاص داخل األرسة

1.17

3.42

2.53

44.6

90.8

67.4

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.57

2.15

1.53

15.3

41.1

28.0

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس املعيشية األخرى

1.23

0.39

0.50

13.8

42.7

28.0

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات

هــذه النتائــج تشــر إىل أن النســاء أكــر إنفاقــا للوقــت مــن الرجــال يف أنشــطة العمــل املنــزيل والرعــايئ
وخدمــات املجتمــع ،ومــا ينســجم مــع هــذا املــؤرش ،أن نســبة الرجــال املشــاركني يف األنشــطة املنزليــة والرعائيــة
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أقــل بكثــر مــن نســبة النســاء يف فلســطني عموم ـاً .وهــذا يؤكــد عــى حقيقــة أن الــدور االجتامعــي يتــم
تحديــده لــكل مــن الذكــر واألنثــى خــال مراحــل التنشــئة االجتامعيــة عــى أســاس نســق توزيــع األدوار مــن
منظــور النــوع االجتامعــي والــذي يضــم ثــاث مكونــات أساســية هــي :التمييــز عــى أســاس تبايــن النــوع
داخــل البنيــة التنظيميــة مبعنــى أن لــكل مــن الذكــور واإلنــاث مهامــاً محــددة؛ تقســيم العمــل النوعــي؛
اســتئثار الذكــور بقيــم متميــزة عــن قيــم اإلنــاث .وهــذا بالتحديــد مــا أشــارت إليــه جوتينــغ ومجموعــة مــن
النســويات ،66بــأن الفــرص واملهــام والســلوكيات تفــرض عــى اإلنــاث والذكــور مــن قبــل املؤسســات االجتامعيــة.
فالعــادات والتقاليــد الثقافيــة واالجتامعيــة تؤثــر مــن وجهــة نظرهــن عــى كيفيــة توزيــع األدوار اإلنجابيــة
واإلنتاجيــة مــا بــن النســاء والرجــال ،إذ يعتــر العمــل املدفــوع األجــر يف معظــم املجتمعــات مهمــة ذكوريــة،
بينــا أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر هــي ميــدان تبــدع فيــه النســاء.

 2.4.2أنشطة العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع حسب الجنس والحالة الزواجية
هنــاك فــرق واضــح بــن نســب النســاء والرجــال ســواء ممــن ســبق لهــم الــزواج أو مل يســبق لهــم الــزواج،
والذيــن قامــوا مبامرســة األنشــطة املتعلقــة بالخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل
األرسة املعيشــية (األعــال املنزليــة) ،إذ متــارس  96.3مــن النســاء هــذه األعــال مقابــل  46.5فقــط للرجــال
مــن نفــس الفئــة ،بينــا متــارس  85.5ممــن مل يســبق لهــم الــزواج هــذه األعــال مقابــل  40.7للرجــال مــن
نفــس الفئــة.
وتــرز فجــوة النــوع االجتامعــي جليــا ،يف معــدل الوقــت املســتخدم الــذي يقضيــه كل مــن الرجــال والنســاء ،يف
األنشــطة املتعلقــة بالخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية (األعامل
املنزليــة) والعمــل املنــزيل بــدون أجــر ألفـراد األرسة املعيشــية (رعايــة االطفــال وكبــار الســن) ،إذ تقــي النســاء
ممــن ســبق لهــن الــزواج يف هذيــن النشــاطني مــا معدلــه  7ســاعات و 4دقائــق ،مقابــل ســاعتني و 18دقيقــة
يقضيهــا الرجــال يف هذيــن النشــاطني .وبالرغــم مــن أن  50.4مــن النســاء تقــدم خدماتهــا للمجتمــع املحــي
ومســاعدة األرس املعيشــية األخــرى ،إال أن معــدل الوقــت الــذي تقضيــه النســاء ممــن ســبق لهــن الــزواج يف هذا
النشــاط هــو أقــل مــا يقضيــه الرجــال.

66 Jütting, J., C. Morrison, J. Dayton-Johnson and D. Drechsler. 2008. Measuring Gender In Equality: The OECD gender, institutions and development data base.
Journal of Human Development 9(1), pp. 65–86. Khandker, S.R., Z. Bakht and G.
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جدول ( :)5معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 12سنة فأكرث) ونسبة األفراد الذين
قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية يف فلسطني2013/2012 ،
االنشطة والجنس

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا
بالنشاط
مل يسبق لهم
سبق لهن
املجموع
الزواج
الزواج
د .س
د .س
د .س

نسبة من قاموا باألنشطة من إجاميل
السكان
سبق لهن مل يسبق لهم
املجموع
الزواج
الزواج

ذكور
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ
الخاص داخل األرسة املعيشية

1.22

1.12

1.17

46.5

40.7

43.7

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.56

1.06

0.57

26.6

4.0

15.7

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس
املعيشية األخرى

1.12

1.31

1.23

12.0

15.6

13.7

إناث
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ
الخاص داخل األرسة املعيشية

4.35

2.32

3.42

96.3

85.5

92.0

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

2.29

0.59

2.15

62.1

15.5

43.4

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس
املعيشية األخرى

0.40

0.39

0.39

50.4

34.6

44.1

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات

هــذه الفــروق الزمنيــة بــن اإلنــاث ممــن ســبق لهــم الــزواج ،وبدرجــة أقــل بقليــل لإلنــاث اللــوايت مل يســبق
لهــن الــزواج مقارنــة مــع الذكــور يف معــدل الوقــت الــذي يقضونــه يف أنشــطة العمــل املنــزيل والرعــايئ ،تتشــابه
مــع بيانــات مســوح الوقــت يف كل مــن العـراق ومــر وأثيوبيــا والهنــد التــي متــت مراجعتهــم ألغـراض هــذه
الدراســة .وهــذا يــدل عــى أن هــذا النشــاط وبغــض النظــر عــن الحالــة الزواجيــة ،هــو نشــاط نســايئ محــدد
ثقافيـاً ،ولكنــه ال يعطــى القيمــة املعنويــة أو القيمــة املاديــة التــي تعطــى للرجــال يف العمــل مدفــوع األجــر.
إن تجاهــل األنشــطة املنزليــة والرعائيــة التــي تقــوم بهــا النســاء يقودنــا إىل حقيقــة أن القيــم واألفــكار التــي
تتحــدث عــن تقديــس دور املـــرأة فـــي العائلــة كزوجــة وأم ،بوصفــه (الــدور) وظيفــة اجتامعيــة ترتبــط بقيــم
أخالقيــة .بالتــايل ،فــإن العمــل املنــزيل ورعايــة األطفــال يكلفــان النســايئ وقتــا ومجهــودا ويصبحــان واجب ـاً
يوميــاً تحصــل النســاء يف مقابلــه عــى متجيــد زائــف ال ينعكــس بــدوره عــى تطويــر وتحســن مكانتهــن
ومشــاركتهن يف الحيــاة العامــة.
إذ تشــكل األنشــطة املنزليــة والرعائيــة محــددات رئيســية أمــام ق ـرار النســاء للمشــاركة يف ســوق العمــل.
وســيبقى الحــال عــى مــا هــو عليــه ،يف ظــل غيــاب نظــام تعويضــات وضامنــات للنســاء وألصحــاب العمــل ومبــا
ينعكــس إيجابـاً عــى قـرار تشــغيل النســاء وعــى قـرار النســاء بالخــروج لســوق العمــل .وهــذا بالتحديــد مــا
جــاء يف املــادة  11مــن اتفاقيــة ســيداو البنــد  2فــرع ب التــي نصــت أن عــى الــدول اتخــاذ اإلجـراءات املناســبة
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إلدخــال نظــام األمومــة املدفوعــة األجــر أو التمتــع مبزايــا اجتامعيــة مامثلــة دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة
التــي تشــغلها.
ويف فلســطني ال تـزال التكلفــة التــي تقــع عــى عاتــق الوالديــن لرعايــة األطفــال تلعــب دورا ً مهـاً يف التأثري عىل
قـرار املــرأة لدخــول ســوق العمــل نظـرا ً للتكلفــة الباهظــة التــي تتحمــل أعباءهــا األرسة عنــد وضــع أبنائهــا يف
مــدارس خاصــة أو حضانــات تتناســب مــع طبيعــة العمــل للمــرأة .ولذلــك فــإن أي تســهيالت لعمليــة رعايــة
األطفــال عــن طريــق إجـراءات رضيبيــة مثــل دفــع مخصصــات رعايــة األطفــال ألصحــاب العمــل والخصــم مــن
النفقــات لرعايــة األطفــال ســوف تزيــد مــن مشــاركة النســاء االقتصاديــة.

 3.4.2أنشــطة العمــل المنزلــي والرعائــي وخدمــة المجتمــع حســب الجنــس والعالقــة بقــوة
العمــل
لــدى الحديــث عــن معــدل اســتخدام الوقــت الــذي تقضيــه اإلنــاث يف األنشــطة املتعلقــة بالعمــل املنــزيل
حســب العالقــة بقــوة العمــل ،فــإن البيانــات تؤكــد مبــا ال يــدع مجــاال للشــك ،بــأن مشــاركة اإلنــاث يف القــوى
العاملــة ال تأثــر يذكــر لهــا عــى التقليــل مــن الوقــت الــذي يقضينــه يف العمــل املنــزيل ،أو يف رعايــة األطفــال
وكبــار الســن .فالنتائــج تشــر إىل أن اإلنــاث ممــن هــن داخــل القــوى العاملــة يقضــن وقتــا أكــر يف العمــل
املنــزيل بفــارق  11دقيقــة ،أي مــا معدلــه  3ســاعات و 51دقيقــة مقارنــة مــع  3ســاعات و 40دقيقــة ملــن هــن
خــارج القــوة العاملــة .بينــا تقــي اإلنــاث ممــن هــم خــارج القــوى العاملــة وقتــا أكــر يف األنشــطة الرعائيــة
بفــارق  15دقيقــة ،مبــا معدلــه ســاعتان و 17دقيقــة مقابــل ســاعتني ودقيقتــن لإلنــاث داخــل القــوى العاملــة.
جدول ( :)6معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ملن قاموا باألنشطة
حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل يف فلسطني2013/2012 ،
العالقة بقوة العمل
األنشطة والجنس

داخل قوة العمل

خارج قوة العمل

د .س

د .س

ذكور
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ الخاص داخل األرسة املعيشية

1.17

1.17

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.58

0.48

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس املعيشية األخرى

2.03

2.15

إناث
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ الخاص داخل األرسة املعيشية

3.51

3.40

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

2.02

2.17

0.42

0.39

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس املعيشية األخرى

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013/2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات
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عــى مســتوى آخــر تشــر البيانــات أن الذكــور ممــن هــم خــارج وداخــل القــوى العاملــة ،يقضــون وقتــا أقــل
بكثــر مــا تقضيــه اإلنــاث ممــن هــن خــارج وداخــل القــوى العاملــة يف الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر
لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية بفــارق يصــل مــا بــن  2إىل  3أضعــاف تقريبــا لصالــح
اإلنــاث .فمثــا ،اإلنــاث ممــن هــم داخــل القــوى العاملــة يقضــن مــا معدلــه ســاعتني و 33دقيقــة أكــر مــن
الذكــور مــن نفــس الفئــة يف الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية
( 3ســاعات و 51دقيقــة) لإلنــاث مقابــل (ســاعة و 17دقيقــة) للذكــور .علــا بــأن الفــروق أيضــا يف نســب
مشــاركتهم يف هــذا النشــاط وصلــت إىل  ، 52.3بواقــع  94.8لإلنــاث مقابــل  42.5للذكــور.
أمــا اإلنــاث ممــن هــن خــارج القــوى العاملــة فتفوقــن عــى الذكــور مبــا معدلــه ســاعتان و 23دقيقــة أكــر
مقارنــة مــع الذكــور ( 3ســاعات و 40دقيقــة) لإلنــاث مقابــل ســاعة و 17دقيقــة للذكــور ســواء كانــوا داخــل
قــوة العمــل او خارجــه ،كــا أن نســب مــن قــام منهــن بالنشــاط وصلــت فارقــا يصــل إىل  41.6لصالــح اإلنــاث
بواقــع  90.1لإلنــاث مقابــل  48.5للذكــور.
وعنــد الحديــث معــدل الوقــت املســتخدم مــن كال الجنســن يف العمــل املنــزيل بــدون أجــر ألفــراد األرسة
املعيشــية (رعايــة األطفــال وكبــار الســن) ،فــإن اإلنــاث ممــن هــن داخــل القــوى العاملــة تقــي مــا معدلــه
ســاعة و 4دقائــق أكــر مقارنــة مــع الذكــور ،بينــا تقــي اإلنــاث ممــن هــم خــارج القــوى العاملــة وقتــا أكــر
مــا يقضيــه الذكــور يف هــذا النشــاط ،بفــارق يصــل إىل ســاعة و 29دقيقــة مقارنــة مــع الذكــور .كــا وجدنــا
أن الفجــوة يف نســب مشــاركة كال مــن الذكــور واإلنــاث ممــن هــم داخــل وخــارج القــوى العاملــة يف هــذا
النشــاط ،وصلــت إىل  ، 25.8بواقــع  41.1لإلنــاث و 15.3للذكــور.
وإذا مــا نظرنــا إىل خدمــات املجتمــع املحــي ومســاعدة األرس املعيشــية األخــرى ،نجــد أن الفــروق يف معــدل
الوقــت الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث يف مامرســة هــذا النشــاط بــرزت هــذه املــرة لصالــح الذكــور
ملــن هــم داخــل وخــارج القــوة العاملــة ،إذ يصــل الفــارق بــن الذكــور واإلنــاث ممــن هــم خــارج القــوى
العاملــة ســاعة و 36دقيقــة ،بينــا وصــل الفــارق بــن الجنســن ممــن هــم داخــل قــوة العمــل إىل ســاعة و21
دقيقــة لصالــح الذكــور .ولكــن تبقــى نســب مشــاركة الذكــور الفعليــة يف هــذا النشــاط محــدودة مقارنــة مــع
اإلنــاث.
هــذه النتائــج تؤكــد مــرة أخــرى بــأن األعــال املنزليــة ورعايــة االطفــال وكبــار الســن عنــد االنــاث ســواء كــن
يعملــن أو خــارج القــوة العاملــة ،يتحملــن العــبء االكــر اجتامعيــا وأرسيــا يف رعايــة االطفــال وكبــار الســن
واالهتــام بأعــال املنــزل مــن طبيــخ وتنظيــف عــى اعتبــار ان هــذا الــدور يعكــس الــدور النمطــي والتقليــدي
للنســاء يف املجتمــع الفلســطيني عــى العكــس مــن الرجــال الذيــن يعتــرون هــذا الــدور هــو ليــس مــن
أولوياتهــم املجتمعيــة .ولعــل هــذا مــا تحدثــت عنــه دراســة أوغناســيو ،67بــأن هــذا التوزيــع غــر املتســاوي
ملســؤوليات الرعايــة مرتبــط باألع ـراف االجتامعيــة وبالصــور النمطيــة التمييزيــة الســائدة حــول أدوار النــوع
االجتامعــي .إذ أظهــرت دراســتها بــأن النســاء يكرســن وقتــا أطــول للعمــل مدفــوع وغــر مدفــوع األجــر معــا.
وذلــك عــى اعتبــار أنهــن يقضــن وقتــا أطــول بكثــر مــن الرجــال يف املهــام واألنشــطة املنزليــة والرعائيــة.
لذلــك ،فــإن النســاء ممــن هــن داخــل القــوى العاملــة يحملــن معظــم األعبــاء والواجبــات املنزليــة رغــم أنهــن
67 Gender inequality in leisure time By J. Ignacio Gimenez-Nadal on http://enege.eu/sites/default/files/8-Gimenez-Nadal.pdf.
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داخــل القــوى العاملــة .كــا أظهــرت بــأن فجــوة النــوع االجتامعــي يف أنشــطة العمــل املنــزيل ترتفــع حــن
يصبــح الرجــال عاطلــن عــن العمــل ،كونهــم ال يتولــوا مســؤوليات إضافيــة يف األرسة ،خصوصــا يف دول حــوض
البحــر االبيــض املتوســط ،بســبب الثقافــة الســائدة حــول تقســيم العمــل بــن أف ـراد األرسة.

 4.4.2أنشطة العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع حسب الجنس والحالة التعليمية
هنــاك فجــوة الفتــة يف معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث وكذلــك يف نســب مشــاركتهم
الفعليــة يف مختلــف األنشــطة املتعلقــة بالخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل
األرسة املعيشــية ،بغــض النظــر عــن الحالــة التعليميــة لــكل منهــا.
جدول ( :)7معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ونسبة األفراد الذين
قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة التعليمية يف فلسطني2013/2012 ،
معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا
بالنشاط
النشاط والجنس

اقل من
ثانوي

ثانوي

دبلوم
فأعىل

املجموع

د .س

د .س

د .س

د .س

نسبة من قاموا باألنشطة من إجاميل السكان
اقل من
ثانوي

ثانوي

دبلوم
فأعىل

املجموع

ذكور
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام
النهايئ الخاص داخل األرسة املعيشية

1.14

1.16

1.28

1.17

44.8

39.1

51.2

44.6

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة
املعيشية

0.53

0.58

1.05

0.57

13.3

16.3

23.6

15.3

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة
األرس املعيشية األخرى

1.23

1.22

1.20

1.23

13.8

13.9

13.7

13.8

اناث
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام
النهايئ الخاص داخل األرسة املعيشية

3.33

3.51

4.05

3.42

88.4

95.0

95.9

90.8

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة
املعيشية

1.60

2.29

2.38

2.15

35.2

47.7

58.0

41.1

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة
األرس املعيشية األخرى

0.38

0.39

0.47

0.39

41.9

45.5

42.0

42.7

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات

وتبلــغ هــذه الفجــوة ذروتهــا عنــد الحديــث عــن الفــروق بــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كال مــن الذكــور
واإلنــاث ممــن هــم يف املرحلــة الثانويــة يف الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل
األرسة املعيشــية ،لتصــل ســاعتني و 35دقيقــة لصالــح اإلنــاث ،علــا بــأن الفــروق أيضــا يف نســب مشــاركتهم،
وصلــت حدهــا األعــى مقارنــة مــع املســتويات التعليميــة ملــن هــم أقــل مــن ثانــوي ،أو ممــن هــم دبلــوم
فأعــى ،إذ بلغــت هــذه الفــروق يف النســب  ، 55.9بواقــع  95لإلنــاث مقابــل  39.1للذكــور.
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ولــدى الحديــث عــن األنشــطة املتعلقــة العمــل املنــزيل بــدون أجــر ألف ـراد األرسة املعيشــية ،نالحــظ أيضــا
وجــود فــروق ولكنــه أقــل مــن النشــاط الســابق بــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث،
وكذلــك يف نســب مشــاركتهم الفعليــة يف مختلــف األنشــطة املتعلقــة بالعمــل املنــزيل بغــض النظــر عــن الحالــة
التعليميــة لــكل منهــا .وتظهــر لنــا النتائــج أيضــا هــذ املــرة بــأن الفجــوة بــن معــدل الوقــت املســتخدم لــدى
اإلنــاث يف املرحلــة الثانويــة مقارنــة مــع الذكــور مــن نفــس املرحلــة التعليميــة ،هــي األعــى يف هــذا النشــاط
مقارنــة مــع املســتويات التعليميــة ملــن هــم أقــل أو ملــن هــم دبلــوم فأعــى ،بفــارق ســاعة و 31دقيقــة لصالــح
اإلنــاث( ،ســاعتني و 29دقيقــة لإلنــاث مقابــل  58دقيقــة للذكــور).
وعنــد النظــر إىل خدمــات املجتمــع املحــي ومســاعدة األرس املعيشــية األخــرى ،نجــد أن الفــروق يف معــدل
الوقــت الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث يف مامرســة هــذا النشــاط تظهــر بشــكل أكــر يف املســتوى
التعليمــي أقــل مــن ثانويــة عامــة ،ولكــن هــذه املــرة لصالــح الذكــور بخــاف النشــاطني الســابقني ،إذ يصــل
الفــارق بينهــا  45دقيقــة( ،ســاعة و 23دقيقــة للذكــور مقابــل  38دقيقــة لإلنــاث) .ولكــن تبقــى نســب
مشــاركة الذكــور الفعليــة يف هــذا النشــاط محــدودة مقارنــة مــع اإلنــاث ،وبلغــت الفــروق يف نســب املشــاركة
إىل أعــى مســتوياتها بــن الجنســن يف املرحلــة التعليميــة الثانويــة ،إذ وصلــت  45.5( 31.6لإلنــاث مقابــل
 13.9للذكــور).
تظهــر هــذه النتائــج أن مســتوى ودرجــة التعليــم ال تؤثــر تأثـرا ً كبـرا ً يف معــدل الوقــت الــذي تقضيــه اإلنــاث
يف األنشــطة املنزليــة والرعائيــة ،أو يف نســب مشــاركتهن يف هــذه األنشــطة .ومهــا كانــت مســتويات التعليــم
التــي وصلــت إليهــا النســاء أو الدرجــات العلميــة التــي بلغتهــا ،فــإن العمــل املنــزيل يحتــاج إىل عــدد ســاعات
محـــدد للقيــام بــه ،ناهيــك عــن كونــه مهامــا وأعبــا ًء تقــع تأديتهــا عــى عاتــق النســاء بفعــل الثقافــة الســائدة
يف املجتمعــات.

 5.4.2أنشطة العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع حسب الجنس والفئة العمرية
تظهــر البيانــات أن نســبة مشــاركة اإلنــاث مــن مختلــف الفئــات العمريــة اللــوايت قمــن بأنشــطة العمــل املنــزيل
(إعــداد الغــذاء وتقدميــه ،تنظيــف ،كنــس ،العنايــة باملنــزل والتســوق ألغـراض املنــزل) ،أعــى بكثــر مــن نســبة
مشــاركة نظرائهــن الذكــور يف نفــس املجــال ،إذ بلغــت  90.8لإلنــاث مقابــل  44.6للذكــور.
وتكشــف لنــا البيانــات يف الجــدول ( ،)8عــن وجــود فجــوة حقيقيــة بــن اإلنــاث والذكــور مــن مختلــف
الفئــات العمريــة يف معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كل منهــا يف القيــام بأنشــطة العمــل املنــزيل (إعــداد الغــذاء
وتقدميــه ،تنظيــف ،كنــس ،العنايــة باملنــزل والتســوق ألغـراض املنــزل) .وتظهــر هــذه الفجــوة بشــكل أعمــق
بــن الجنســن يف الفئــات العمريــة مــا بــن ( )50-18ســنة ،إذ تقــي اإلنــاث  3أضعــاف مــا يقضيــه الرجــال يف
أنشــطة العمــل املنــزيل ،مبــا معدلــه  3ســاعات و 42دقيقــة لإلنــاث مقابــل ســاعة و 17دقيقــة يقضيهــا الذكــور.
ومــن الجديــر ذكــره أن اإلنــاث أيضــا ســجلن حضــورا ً بــارزا ً يف هــذا النشــاط ليؤكــد عــى وجــود هــذه الفجــوة،
فنســب اإلنــاث التــي متــارس هــذه األنشــطة مقابــل الذكــور يف الفئــة العمريــة مــن ( )50 – 18ســنة ،بلغــت
الضعــف بواقــع  90.8للنســاء مقابــل  44.6للرجــال.
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كــا تكشــف ذات البيانــات عــن وجــود فجــوة أخــرى بــن اإلنــاث والذكــور يف معــدل الوقــت الــذي يقضيــه كل
منهــا يف القيــام بالعمــل املنــزيل بــدون أجــر ألفـراد األرسة املعيشــية (رعايــة االطفــال وكبــار الســن) ،تحديــدا
للفئــات العمريــة مــا بــن ( )39 – 18ســنة ،وإن كانــت بدرجــة أقــل مــن النشــاط الســابق ،حيــث تقــي النســاء
وقتــا أكــر مــا يقضيــه الرجــال ،ويصــل إىل الضعــف تقريبــا يف هــذا النشــاط (رعايــة االطفــال وكبــار الســن)،
مبــا معدلــه ســاعتني و 15دقيقــة لإلنــاث مقابــل ســاعة يقضيهــا الرجــال يف رعايــة األطفــال وكبــار الســن.
جدول ( :)8معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ملن قاموا بالنشاط
حسب النشاط والجنس وفئات العمر يف فلسطني2013/2012 ،
األنشطة والجنس

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط
فئات العمر
17 - 10

29 - 18

39 – 30

49 - 40

+50

د .س

د .س

د .س

د .س

د .س

املجموع
د .س

ذكور
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ
الخاص داخل األرسة املعيشية

1.12

1.10

1.20

1.18

1.35

1.17

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.40

0.58

0.57

1.09

0.54

0.57

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس
املعيشية األخرى

1.26

1.37

1.24

0.51

1.08

1.23

اناث
الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ
الخاص داخل األرسة املعيشية

2.01

3.32

4.59

5.01

3.59

3.42

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.56

2.40

2.39

1.35

1.09

2.15

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس
املعيشية األخرى

0.31

0.48

0.38

0.33

0.38

0.39

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات

هــذه النتائــج التــي أظهــرت تفــوق اإلنــاث مــن مختلــف الفئــات العمريــة يف أنشــطة العمــل املنــزيل والرعــايئ،
تدعــم فكــرة تجــذر القيــم الثقافيــة التقليديــة املوروثــة يف املجتمــع الفلســطيني ،والتــي تشــكل أساسـاً ملعايــر
الرتبيــة والتنشــئة االجتامعيــة التــي متيــز ضــد اإلنــاث منــذ نعومــة أظافرهــن؛ ومــن أهــم هــذه القيــم فكــرة
تهيئــة الذكــر واألنثــى منــذ الصغــر للقيــام بــاألدوار التــي يتوقعهــا املجتمــع مــن كل منهــا .إذ يتــم التعامــل
مــع اإلنــاث يف العائلــة عــى أنهــا ســتقوم مســتقبال ،باإلضافــة ملســؤوليتهن بفعــل تكوينهــن البيولوجــي عــن
إعــادة انتــاج القــوى العاملــة وصيانتهــا إال أن التوقعــات املجتمعيــة ال تنتهــي عنــد هــذا الحــد ،بــل متتــد
لتشــمل رعايــة االطفــال وتربيتهــم ،باإلضافــة إىل املهــام واملســؤوليات املنزليــة ،وبالرغــم مــن أهميــة هــذا
الــدور إال أنــه عــادة مــا ينظــر إليــه عــى أنــه عمــل غــر حقيقــي وإمنــا جــزء مــن الطبيعــة والفطــرة البرشيــة
الخاصــة بالنســاء ،بينــا يتــم تهيئــة الذكــور ليتحملــوا مســؤولياتهم مســتقبال إلعالــة أرسهــم.
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هــذه القيــم الثقافيــة تتنــاىف مــع مــا جــاء يف اتفاقيــة ســيداو والتــي أكــد يف املــادة  5أن عــى الــدول إتخــاذ
جميــع التدابــر املناســبة ،وذلــك“ :لتغيــر األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة ،بهــدف تحقيق
القضــاء عــى التحي ـزات والعــادات العرفيــة وكل املامرســات األخــرى القامئــة عــى االعتقــاد بكــون أي مــن
الجنســن أدىن أو أعــى مــن اآلخــر أو عــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة” ،أو “لكفالــة تضمــن الرتبيــة العائليــة
فهــا ســليام لألمومــة بوصفهــا وظيفــة اجتامعيــة ،واالعــراف بكــون تنشــئة األطفــال وتربيتهــم مســؤولية
مشــركة بــن األبويــن عــى أن يكــون مفهومــا أن مصلحــة األطفــال هــي االعتبــار األســايس يف جميــع الحــاالت”.
عــى مســتوى آخــر نالحــظ بــأن معــدل اســتخدام الوقــت يف نشــاط خدمــات املجتمــع املحــي ومســاعدة
األرس املعيشــية األخــرى عنــد الذكــور أعــى مــن عنــد النســاء وهــذا مــؤرش بــأن الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر
لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية (األعــال املنزليــة) ،والعمــل املنــزيل بــدون أجــر ألف ـراد
األرسة املعيشــية (رعايــة االطفــال وكبــار الســن) مــن واجــب املــرأة ونشــاط خدمــة املجتمــع مــن مهــام الذكــور
وهــذا يخالــف مــا ورد يف اتفاقيــة ســيداو إذ تنــص هــذه اإلتفاقيــة يف املــادة  11البنــد (ج) أن عــى الــدول
املشــاركة يف وضــع االتفاقيــة أن تتخــذ اإلجـراءات املناســبة لتشــجيع توفــر مــا يلــزم مــن الخدمــات االجتامعيــة
املســاندة لتمكــن الوالديــن (الذكــور واإلنــاث) ،مــن الجمــع بــن إلتزاماتهــا األرسيــة وبــن مســئولية العمــل
واملشــاركة يف الحيــاة العامــة ،ال ســيام تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مرافــق رعايــة األطفــال .إضافــة ملــا ورد يف
املــادة  14بنــد  2فــرع (و) حيــث نصــت عــى رضورة مشــاركة املــرأة يف جميــع األنشــطة املجتمعيــة.
كــا نالحــظ تــدين يف معــدالت الوقــت املســتخدم مــن قبــل اإلنــاث مــن مختلــف الفئــات العمريــة يف األنشــطة
املتعلقــة بتقديــم الخدمــات للمجتمــع املحــي ومســاعدته لــأرس املعيشــية األخــرى ،وذلــك لعــدم وجــود
املحف ـزات للعمــل نحــو املجتمــع املحــي ،كــا أن مجتمعنــا يفضــل خــروج اإلنــاث للعمــل للحصــول عــى
الدخــل للمســاعدة يف توفــر متطلبــات الحيــاة املعيشــة.

 6.4.2أنشطة العمل المنزلي والرعائي وخدمة المجتمع حسب الجنس لسنوات مختارة
نالحــظ مــن الجــدول ( )9بــأن معــدل الوقــت املســتخدم يف تنفيــذ النشــاط لألف ـراد  10ســنوات فأكــر ملــن
قامــوا بالنشــاط حســب الجنــس يف فلســطني لســنوات  2000/1999مقارنــة مــع  2013/2012كانــت عــى النحــو
التــايل :إذ بلــغ الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور يف العمــل املنــزيل ســاعة و 20دقيقــة يف العــام  2000/1999بينــا
يف العــام  2013/2012ســاعة و 17دقيقــة وهــذا يــدل عــى االنخفــاض النســبي الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور
يف الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية (األعامل املنزليــة) وإن دل
هــذا عــى يشء فإنــه يــدل عــى انشــغال الذكــور أكــر خــارج املنــزل بســبب زيــادة متطلبــات الحيــاه وزيــادة
تعقيداتهــا واملحاولــة الدامئــة مــن قبــل الذكــور لالرتقــاء باملســتوى املعيــي ألرسهــم وبالتــايل الخــروج للعمــل،
هــذا عــدا عــن املتطلبــات الباهظــة للحيــاة.
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جدول ( :)9معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ملن قاموا بالنشاط
حسب النشاط والجنس يف فلسطني لسنوات مختارة
معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط
األنشطة

2013/2012

2000/1999
ذكور

اناث

كال الجنسني

ذكور

اناث

كال الجنسني

د .س

د .س

د .س

د .س

د .س

د .س

الخدمات املنزلية بدون أجر لالستخدام النهايئ
الخاص داخل األرسة املعيشية

1.20

4.07

3.16

1.17

3.42

2.53

العمل املنزيل بدون أجر ألفراد األرسة املعيشية

0.59

2.12

1.51

0.57

2.15

1.53

خدمات املجتمع املحيل ومساعدة األرس
املعيشية األخرى

2.13

1.35

1.51

1.23

0.39

0.50

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعات

أمــا فيــا يتعلــق باإلنــاث وخــال هاتــن الحقبتــن مــن الزمــن نالحــظ انخفــاض الوقــت الــذي تقضيــه اإلنــاث
يف الخدمــات املنزليــة بــدون أجــر لالســتخدام النهــايئ الخــاص داخــل األرسة املعيشــية (األعــال املنزليــة) يف
العــام  2013/2012عنــه يف العــام  2000/1999وذلــك يرجــع إىل انخـراط املــرأة بشــكل أكــر يف ســوق العمــل
وقضائهــا وقت ـاً أكــر يف العمــل خــارج املنــزل ،أمــا يف مــا يتعلــق بالعمــل املنــزيل بــدون أجــر ألف ـراد األرسة
املعيشــية (رعايــة األطفــال وكبــار الســن) فــا يوجــد تغيــر كبــر يف ذلــك ألن الذكــور واإلنــاث كالهــا يعملــون
عــى رعايــة األطفــال وكبــار الســن فالــوازع الدينــي والعــادات والتقاليــد وعاطفــة األمومــة واألبــوة مل تتغــر.
ونجــد أن هنــاك انخفــاض يف الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور واإلنــاث يف خدمــة املجتمــع يف العــام 2013/2012
عــن العــام  2000/1999وذلــك بســبب انشــغال الذكــور واإلنــاث بأعاملهــم الخاصــة ومحاولــة القيــام بأعــال
تعــود بالنفــع املــادي عليهــم وعــى عوائلهــم ،إضافــة إىل ضعــف االرتبــاط واالهتــام مبشــاكل املجتمــع وقضاياه
ألســباب قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة أو اجتامعيــة.

 5.2الخالصة
تظهــر النتائــج املتعلقــة بتوجهــات األفـراد نحــو أنشــطة العمــل املنــزيل ورعايــة األطفــال ،بــأن النســاء يتفوقــن
عــى الرجــال يف اســتخدام وقتهــن يف األنشــطة املنزليــة واألرسيــة ،بغــض النظــر عــن عالقتهــا مــع املتغ ـرات
األخــرى .وهــذا يعنــي أنــه يف الســياق الفلســطيني كــا يف الســياقات األخــرى ،فــإن مثــل هــذه األنشــطة
تعتــر مســؤولية النســاء األوىل ،ولكنهــا غــر مدفوعــة األجــر مــا يعنــي انتقاصــا للجهــد والوقــت الــذي تقضيــه
النســاء لــدى قيامهــا بأنشــطة العمــل املنــزيل واألنشــطة الرعائيــة.
األنشــطة املتعلقــة بالعمــل املنــزيل ورعايــة األطفــال وكبــار الســن غــر مدفوعــة األجــر هــي جانــب مهــم
للنشــاط االقتصــادي ،وبنفــس الوقــت هــي عامــل أســايس يســاهم يف العيــش الكريــم لألفــراد وعائالتهــم
ومجتمعاتهــم.68
68 Stiglitz, J., A. Sen and J.-P. Fitoussi (2007), Report on the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris: Commission on
the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/.
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يومي ـاً يقــي األف ـراد وقتــا يف الطبــخ ،والتنظيــف ورعايــة األطفــال واملــرىض وكبــار الســن .وبرغــم أهميــة
تلــك األعــال للرفاهيــة والعيــش الكريــم ،فــإن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عــادة مــا يتــم اســتبعادها
مــن أجنــدات السياســات بســبب ســوء الفهــم العــام بــأن هــذه األعــال ،بعكــس مقاييــس الســوق املعياريــة،
يصعــب جــدا قياســها وأنهــا أقــل انســجاما مــع السياســات.
وفضـاً عــن ذلــك ،فــإن فئــات معينــة مــن النــاس ،الصغــار جــدا ،والكبــار جــدا ،واملعاقــن ،واملــرىض يتطلبــون
مدخــات أكــر مــن العمــل اليومــي لضــان بقائهــم .إن تجاهــل األهميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة مــن قبــل
املخططــن وصانعــي السياســات ،لهــذه النشــاطات ذات األصــل البيولوجــي ،حاجــات النــوع البــري وطرائــق
تلبيتهــا ،جعلهــم ينتقصــون مــن قيمــة العمــل ،والوقــت ،والجهــد لــدى مــن يقــوم بتلــك األنشــطة .ومبــا أن
أحــد املالمــح شــبه الشــاملة للتقســيم االجتامعــي للعمــل يتمثــل يف مســؤولية النســاء عــن معظــم العمــل
الــازم إلنجــاب حيــاة إنســانية صحيــة ونشــطة ،وعــى أســاس يومــي ،فــإن النتقــاص قيمــة هــذا العمــل تأثـرات
ذات شــأن يف مجــال النــوع االجتامعــي.
ومــع ذلــك ،فــان إهــال هــذه األعــال يــؤدي الســتنتاجات غــر صحيحــة حــول مســتويات الرفاهيــة والعيــش
الكريــم لألفـراد والتغـرات التــي تطــرأ عليهــا وحــول قيمــة الوقــت ،التــي بدورهــا تحــد مــن فعاليــة السياســات
يف العديــد مــن املجــاالت االجتامعيــة االقتصاديــة ،خصوصــاً يف قضيــة عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي يف
الوظائــف وغريهــا مــن مجــاالت التمكــن.
عمومــا ،تقــي النســاء ،بشــكل غــر تناســبي ،وقتــا أكــر بــأداء أنشــطة الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مــن
الرجــال .ونتيجــة للمعايــر االجتامعيــة التــي تنظــر ألنشــطة الرعايــة غــر املدفوعــة كامتيــاز خــاص باإلنــاث،
فــإن النســاء مــن مختلــف املناطــق والطبقــات االجتامعيــة /االقتصاديــة والثقافيــة ،تقــي وقتــا مه ـاً مــن
يومهــا يف تلبيــة األدوار األرسيــة واإلنجابيــة املتوقعــة منهــن ،غــر مدفوعــة األجــر.
ولعــل الســبب الــذي يــؤدي إىل انتقــاص قيمــة العمــل وجعلــه غــر مدفــوع ،هــو النــزول بقــدر كبــر مــن
الوقــت والجهــد يف نشــاطات األمومــة والرعايــة لــدى النســاء إىل مملكــة “الغريــزة بــدالً” مــن املؤسســات .ويف
الواقــع ،فــإن املؤسســات البيتيــة التــي تقــوم خاللهــا النســاء مبعظــم نشــاطاتهن اإلنجابيــة كث ـرا ً مــا تعامــل
عــى أنهــا أقــرب إىل الطبيعــة ،ومــن ثــم فإنهــا تكــون أكــر شــمولية ومقاومــة للتحليــل االجتامعــي بالقيــاس
إىل املؤسســات األخــرى .وينتــج عــن هــذا ،يف ســياق التخطيــط التنمــوي ،إدراك مثــل هــذا العمــل عــى أنــه
امتــداد لــدور األمومــة الطبيعــي ومــن ثــم يرفــض االع ـراف بــه يف السياســات؛ وكذلــك املــوارد التــي ينطــوي
عليهــا مثــل هــذا االع ـراف.69
إن كيفيــة تنــاول ومعالجــة املجتمــع وصنــاع السياســات لقضايــا الرعايــة لــه نتائــج هامــة تتعلــق بتحقيــق
مســاواة النــوع االجتامعــي ،اذ ميكــن لهــذه املعالجــة امــا توســيع امكانيــات وخيــارات النســاء والرجــال ،أو
أنهــا قــد تحبــس النســاء داخــل األدوار التقليديــة املرتبطــة باألنوثــة واألمومــة لتوزيــع الغــر متســاوي ألعــال
الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بــن الرجــال والنســاء ميثــل انتهــاكا لحقــوق املــرأة ،وأيضــا يعطــل عمليــة متكينهــن
اقتصاديــا.
69 Ibid.
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 6.2التوصيات
	•العمــل عــى إعــداد الدراســات املعمقــة والتحليليــة الحتســاب قيمــة عمــل املــرأة يف نطــاق
الحســابات القوميــة.
	•رضورة العمــل عــى توفــر حضانــات للنســاء العامــات لتشــجيع النســاء للمشــاركة يف العمــل ســواء
يف القطــاع الخــاص أو العــام.
	•تفعيــل الــدور التوعــوي لوســائل اإلعــام ليــؤدي دوره التنمــوي مــن خــال غــرس قـــيم العدالــة
وتكافــؤ الفــرص ،والتأكيــد عــى مبــدأ الرشاكــة بــن الرجــل واملــرأة يف األعــال املنزليــة والحقليــة.
	•إجـراء املزيــد مــن الدراســات حــول العمــل غــر املأجــور وخصوصـاً العـــائيل منـــه ،واســتنباط طرائق
جديــدة لتقييمــه اقتصاديـاً عــى مســتوى األرسة واملجتمــع.
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الفصل الثالث
أنشطة وقت الفراغ
 1.3المقدمة
إن تصــور األفـراد لقيمــة الوقــت يعكــس املشــهد الحقيقــي لتقــدم وتتطــور املجتمعــات ،فــا يقومــون بــه مــن
أجــل الســيطرة عليــه يعكــس ظروفــه وثقافتــه وخصوصيتــه .والوقــت هــو قيمــة ميكــن تنظيمــه والســيطرة
عليــه بدرجــات مختلفــة ،وتظهــر قيمــة الوقــت يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات مــن خــال مــا ميارســه أفـراد
املجتمــع مــن نشــاط ومــدى قدرتهــم عــى االســتفادة منــه بشــكل عــام وأوقــات الفـراغ بشــكل خــاص.
ويعتــر الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يف أنشــطة وقــت الفـراغ ،أحــد األركان األساســية يف التعامــل بفعاليــة مــع
الضغوطــات الحياتيــة ،وال شــك أن وضــع بضــع دقائــق للحفــاظ عــى توازننــا مــن خــال االســرخاء ومامرســة
الرياضــة أو مامرســة أيــة هوايــة أو القيــام بنشــاط مختلــف ميكــن أن يخفــف مــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا
اإلنســان.
إن توزيــع نشــاط الســكان عــى الزمــن يعتــر مصــدرا ً غنيــا ملعرفــه اختيــارات األف ـراد ألنشــطتهم املتعلقــة
بوقــت الفـراغ وملعــدل الوقــت الــذي يقضونــه ،وقــد يكــون هــذا االختيــار مــورشا ً ألهميــة هــذا النشــاط ،أو أنــه
الخيــار األكــر قبــوال وفقــا للبيئــه وللمعتقــدات والتقاليــد الســائدة يف املجتمــع .لذلــك تعتــر بيانــات مســح
اســتخدام الوقــت  2013/2012ذات أهميــة كبــرة ليــس فقــط لكونهــا وفــرت مــؤرشات عديــدة عــن املجتمــع
الفلســطيني ولكــن أيضــا مهمــة لكونهــا أبــرزت لنــا رقمي ـاً توزيــع األنشــطه املختلفــة بــن أف ـراد االرسة أي
أبــرزت نوعيــة الحيــاة أو الرفــاه العــام.
يهــدف هــذا الفصــل اىل إلقــاء الضــوء عــى واقــع وتحديــد كيفيــة اســتخدام الوقــت يف مجــال أنشــطة وقــت
الف ـراغ (األنشــطة االجتامعيــة والثقافيــة والرياضيــة واســتخدام وســائل االعــام) مــن قبــل الذكــور واإلنــاث،
مــع إب ـراز أثــر الفــروق بينهــم عــى أســاس الخصائــص الدميغرافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة عــى اســتخدام
الوقــت .كــا تــرز أهميــة هــذا الفصــل ،يف كونــه يلقــي الضــوء عــى موضــوع هــام وهــو كيــف يقــي
الفلســطينيون /ات وقــت فراغهــم /ن؟ إذ أن الوقــت واســتخدامه ليــس فقــط دراســة كميــة لتوزيــع الســاعات
والدقائــق ولكنهــا تعكــس كذلــك البيئــة والظــروف التــي تســمح لنــا بتوزيــع الوقــت عــى أنشــطه مــا دون
غريهــا ،أي هــل الثقافــة تخضــع ملعايــر وعــادات ونظــم أخالقيــة محــددة وبالتــايل توزيعهــا الزمنــى مرتبــط
بشــكل مــا بهــذه املعايــر والعــادات ،وباإلمكانــات املاديــة كذلــك.
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 2.3اإلطار المفاهيمي
وقــت الف ـراغ هــو ترجمــة عربيــة للفــظ اإلنجليــزي ( )Leisureويعنــي التحــرر مــن قيــود العمــل أو مــن
االرتباطــات .70ويقــاس وقــت الفـراغ أو الوقــت الحــر عــادة بالوقــت املتبقــي بعــد طــرح الوقــت الــذي يتــم
قضــاؤه بالعمــل مدفــوع األجــر ،واألعــال املنزليــة ،ورعايــة األطفــال ،والتنقــل والعنايــة الشــخصية ،بينــا وقــت
الف ـراغ يكــون متعلــق أكــر بالوقــت الــذي يتــم قضــاؤه باألنشــطة الرتويحيــة.
وبنــاء عــى ذلــك ،فــإن وقــت الفــراغ يتألــف مــن محوريــن أساســن :األول يتعلــق بالوقــت الحــر الــذي
ال يرتبــط بعمليــة تحصيــل املعيشــة عــن طريــق العمــل ،وهــو ثاني ـاً الشــعور باالســتقالل وحريــة االختيــار
واالبتعــاد عــن الفــرض واإللـزام والتبعيــة .71ولعــل أكــر التعريفــات الخاصــة بأنشــطة وقــت الفـراغ شــمولية،
هــو التعريــف الــذي قدمــه ويســكويف“ :الوقــت الــذي يتــرف فيــه الشــخص كيفــا شــاء بعــد إمتامــه
لواجباتــه األساســية وبــأن ســاعات الف ـراغ هــي ذلــك الوقــت الــذي يتميــز بالحريــة حيــث يكــون الشــخص
قــادرا ً عــى زيــادة قيمتــه كإنســان وكعضــو منتــج وفعــال يف مجتمعــه” .أمــا دومازديــر فقــام بتعريــف وقــت
الف ـراغ عــى النحــو التــايل“ :الوقــت الــذي يتجــه إليــه الشــخص برغبتــه مــن أجــل االســرخاء أو التســلية أو
زيــادة معلوماتــه ،أو إقامــة عالقــات اجتامعيــة وتعزيزهــا وفــق قدراتــه وطاقاتــه ،ويحــدث ذلــك مبعــزل عــن
الواجبــات تجــاه العمــل واألرسة واملجتمــع”.72
وعــرف معجــم مصطلحــات العلــوم االجتامعيــة أوقــات الف ـراغ بأنهــا“ :نواحــي النشــاط التــي يبذلهــا الفــرد
يف أوقــات فراغــه ،وقــد تكــون إيجابيــة كالرياضــة البدنيــة والهوايــات أو ســلبية كالــردد عــى املقاهــي ،وقــد
ســاعد تخفيــف ســاعات العمــل عــى زيــادة أوقــات الفـراغ ،كــا أن ارتفــاع الدخــل يــؤدي إىل التوســع يف طلــب
زيــادة أوقــات الفـراغ ونقــص املعــروض مــن العمــل.“ 73
ونالحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه ركــز عــى نوعيــة النشــاطات التــي متــارس يف أوقــات الف ـراغ وأيض ـاً وضــح
العالقــة بــن وقــت الفـراغ واملســتوى االقتصــادي للفــرد .إن مصطلــح وقــت الفـراغ يجــب ّأل يفهــم عــى أنــه
مــدة زمنيــة محــددة يقضيهــا الفــرد يف القيــام بــأي ســلوك أو عمــل أو نشــاط ال يحقــق فائــدة وال يعــود عليــه
بالخــر ،بــل يجــب أن يكــون التقديــر متجهــا عــى أنــه مجــاالً خصبـاً لتطويــر الشــخصية وتنميتهــا نحــو التألــق
واإلبــداع.
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ولكــن إذا مــا قارنــا بــن التعريفــات أعــاه ،وبــن مــا ورد مــن تعريــف إج ـرايئ يف اســتامرة مســح اســتخدام
الوقــت  ،2013/2012التــي تــم تصميمهــا اعتــادا ً عــى دليــل االمــم املتحــدة الخــاص مبســح اســتخدام الوقــت
فقــد مثــل وقــت الف ـراغ األنشــطة التاليــة “التآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي؛ وحضور/زيــارة األحــداث/
األماكــن الثقافيــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة؛ الهوايــات ،واأللعــاب وأنشــطة التســلية األخــرى؛ اإلشـراك يف األلعــاب
الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة؛ وســائط اإلعــام الجامهــري ”.لكــن هــذا النــوع مــن
بيانــات املســح تتجاهــل الكيــف ،مبعنــي كيــف يقــي كال مــن الجنســن ،الذكــور واإلنــاث وقــت فراغهــم،
بالعالقــة مــع املتغـرات األخــرى ،حتــى نقــف عــى الفــروق الحقيقيــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،لكيفيــة
قضائهــم ألنشــطة وقــت الفـراغ.
وهــذا يعنــي أنــه يتعــذر علينــا معرفــة إذا كان حقــق كال مــن الجنســن أهدافهــم باالســتمتاع والرتويــح
واالســتجامم واســتنطاق الطاقــات وتنميــة مواهبهــم لــدى مامرســتهم هــذا النــوع مــن األنشــطة ،أم أنهــم كانــوا
تحــت ضغــط مســؤولياتهم ذات العالقــة بالعمــل مدفــوع أو غــر مدفــوع األجــر أو خدمــات املجتمــع املحــي
وغريهــا مــن العوامــل التــي تؤثــر يف كيفيــة قضــاء وقــت فراغهــم .كــا يتعــذر علينــا تحديــد مــا األثــر الــذي
تركتــه مامرســة أنشــطة وقــت الفـراغ عــى صحتهــم النفســية واملعنويــة ومبــا يضمــن بصــورة تضمــن تطويــر
شــخصيته وتفتيــح قدراتــه وإمكاناتــه وبعــث روح األمــل والرضــا والتفــاؤل عنــده ،ومبــا ينعكــس إيجابيــا عــى
تغيــر النظــرة النمطيــة تجــاه فكــرة مامرســة أنشــطة وقــت الفـراغ بشــكل إيجــايب يؤثــر يف املخــزون املعــريف
والفكــري لألف ـراد يف املجتمــع الفلســطيني.

 3.3الدراسات السابقة
تشــر العديــد مــن الدراســات بــأن اآلبــاء واألمهــات ميضــون وقتهــم الحــر بشــكل مختلــف ،فوقــت األمهــات
الحــر يكــون متقطعــا غالبـاً ،مــا يجعــل مــن الصعــب عليهــن الراحــة .74ومتيــل األمهــات لقضــاء وقتــا أكــر مــن
اآلبــاء يف أداء مهــات متعــددة ،كالســاعات اإلضافيــة التــي يتــم قضاؤهــا يف املهــام املتعــددة مرتبطــة بشــكل
أســايس بالوقــت املقــي يف عمــل املنــزل ورعايــة األطفــال.75
فمثــا ،يف العـراق أظهــر مســح اســتخدام الوقــت لعــام  ،2007تفــوق الرجــال عــى النســاء يف املعــدل الفعــي
للوقــت املســتخدم يف أنشــطة االتصــاالت والرتويــح ،وخصوص ـاً يف مراكــز املحافظــات التــي شــهدت ظروف ـاً
أمنيــة مرتديــة جعلــت النســاء يلتزمــن بيوتهــن وليــس أمامهــن خيــار إال التلفزيــون ســاعة و 5دقائــق للرجــال
يوميـاً مقابــل ســاعة و 36دقيقــة للنســاء فقــط للقيــام بهــذا النشــاط .لكــن الفجــوة يف نســبة املشــاركني بــن
الجنســن تنخفــض يف مراكــز املحافظــات وبقيــة الحــر ،وترتفــع كثـرا يف الريــف ( 86.2للرجــال مقابــل 23.2
للنســاء) مــا يعكــس فقــر حيــاة املــرأة الريفيــة يف هــذه األنشــطة.
ويظهــر تحليــل قــام بــه مركــز أبحــاث  Pewللبيانــات الســكانية املأخــوذة مــن مســح اســتخدام الوقــت
لألمريكيــن بأنــه ،عــى الرغــم مــن أن الرجــال والنســاء يقضــون نفــس الوقــت تقريبــا بالعمــل أســبوعياً ،لكــن
الرجــال ينزعــون ألخــذ املزيــد مــن وقــت الفـراغ عــى حســاب النســاء .وبحســب هــذا التحليــل ،ميــي الرجــال
74 Bianchi, Suzanne M., John P. Robinson, and Melissa A. Milkie. 2006. Changing Rhythms of American Family Life. New York: Russell Sage Foundation.
Mattingly, M.J., and Suzanne M. Bianchi. 2003. “Gender Difference in the Quantity and Quality of Free Time: The U.S. Experience,” Social Forces, March 2003, vol.
81, no. 3, pp. 9991030-.
75 Offer, Shira, and Barbara Schneider. 2011 “Revisiting the Gender Gap in Time-Use Patterns: Multitasking and Well-Being among Mothers and Fathers in DualEarner Families,” American Sociological Review, vol. 76, no. 6, pp. 809-833.
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وقتـاً إضافيـاً مدتــه  5ســاعات أســبوعياً مبشــاهدة التلفزيــون والتامريــن والقيــام بأنشــطة أخــرى تتجــه نحــو
االســتجامم والرتفيــه ،فجــوة النــوع االجتامعــي بــن الوالديــن العاملــن هــي أقــل بقليــل ،لكــن اآلبــاء العاملــن
يتفوقــون مبــا معدلــه  3ســاعات إضافيــة مــن وقــت الف ـراغ كل أســبوع مقارنــة باألمهــات العامــات.76
ويشــر مركــز أبحــاث  ،Pewباالســتناد عــى مســح اســتخدام الوقــت يف الواليــات املتحــدة لعــام  ،2011بأنــه
ميكــن تفســر الفــرق ،خصوصــا بــن األزواج الذيــن لديهــم أطفــال ،مبعرفــة كيفيــة قضــاء الرجــال والنســاء
ألنشــطة وقــت الف ـراغ ،فالوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف أنشــطة وقــت الف ـراغ هــو أكــر تجزئــة وتفتــت،
وبالتــايل ،تقــل احتامليــة أن يصبــح وقــت ف ـراغ لهــن لقضــاء أنشــطتهن بعيــدا عــن التزاماتهــن العائليــة.77
وتشــر ذات الدراســة أن األشــخاص البالغــن مــن عمــر  65فأكــر ميالــن للقــول بــأن لديهــم وقــت حـرا ً كافيــا
مقارنــة بالبالغــن بعمــر أصغــر ،والبالغــن يف الثالثينــات واألربعينــات أقــل ميــا لقــول ذلــك .حــوايل  8مــن
بــن كل  10بالغــن مــن األعــار  65ســنة فأكــر 83 ،يقولــون بــأن لديهــم وقتــا حـرا ً كاف لعمــل األشــياء التــي
يرغبــون عملهــا مقارنــة بـــ  63مــن البالغــن مــن االعــار ( )29 – 18ســنة ،ومقارنــة بـــ  64مــن الذيــن تبلــغ
اعامرهــم ( )64-50ســنة ،وبـــ  52مــن الذيــن تبلــغ أعامرهــم ( )45 – 30ســنة .78
ويرتبــط وجــود أطفــال صغــار بكيفيــة شــعور النــاس تجــاه وقتهــم الحــر ،إذ عــر  70مــن البالغــن ممــن
ليــس لديهــم أطفــال تحــت عمــر  18ســنة ،بــأن لديهــم وقتــا حـرا كافيــا ،مقارنــة مــع  48مــن البالغــن ممــن
لديهــم أطفــال صغــار ،نســبة حــوايل  72مــن البالغــن ممــن لديهــم اطفــاال كبــار فــوق ســن  18يشــعرون بــأن
لديهــم وقتـاً حـرا ً كافيـاً لعمــل االشــياء التــي يريــدون عملهــا.
دراســة أخــرى 79اســتندت عــى بيانــات تــم تجميعهــا حديثــاً حــول الوقــت وذلــك لتقييــم فــروق النــوع
االجتامعــي فيــا يتعلــق بكــم ونوعيــة الوقــت الحــر بــن النســاء والرجــال يف الواليــات املتحــدة ،مبــا يف ذلــك
مقاييــس مــدى تأثــر أنشــطة ال تعتــر مــن أنشــطة وقــت الفـراغ كاألعــال املنزليــة عــى الوقــت الحــر ،إضافــة
إىل مســألة تجزئــة الوقــت الحــر ،ومتــى يجــب تلبيــة احتياجــات األطفــال املســتمرة أثنــاء نشــاطات الوقــت
الحــر .وبنــاء عــى ذلــك ،أظهــرت النتائــج بــأن الرجــال والنســاء ميــرون بتجربــة الوقــت الحــر بشــكل مختلــف
متامــا .فالرجــال مييلــون ألخــذ الجــزء األكــر مــن هــذا الوقــت ،والــزواج واألطفــال يزيــد كثـرا مــن فجــوة النــوع
االجتامعــي ،كــا أن ســاعات العمــل بالســوق تأخــذ مــن وقــت الرجــال والنســاء الحــر بطــرق مختلفــة.
وتشــر مقالــة 80اســتندت عــى بيانــات مــن الــدول االســكندنافية ،والتــي هدفــت إىل فحــص فــروق النــوع
االجتامعــي التــي تتعلــق بأنشــطة وقــت الفـراغ خــال أيــام االســبوع ،إىل وجــود جملــة مــن العوامــل املحــددة
لوقــت الفـراغ تعمــل بشــكل مختلــف عنــد النســاء مقارنــة مــع الرجــال .وتشــر النتائــج بــأن جميــع النســاء يف
الدامنــارك ،الســويد ،والرنويــج لديهــن وقــت فـراغ أقــل خــال أيــام االســبوع مقارنــة بنظرائهــن الذكــور ،وتشــر
بيانــات مســح الوقــت أيضــا إىل أن بعــض تأث ـرات عــدد مــن املتغ ـرات األساســية عــى وقــت الف ـراغ خــال
أيــام االســبوع تختلــف عنــد الرجــال والنســاء ،ومــن بــن هــذه املتغـرات بحســب املســح ،العمــل بــدوام كامــل
الــذي يقلــل مــن وقــت الف ـراغ أكــر عنــد الرجــال نســبة للنســاء ،يف حــن أن وجــود أطفــال صغــار يف األرسة
يقلــل مــن وقــت الفـراغ عنــد النســاء مقارنــة بالرجــال.
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/10/another-gender-gap-men-spend-more-time-in-leisure-activities.
Ibid.
Ibid.
Gender Differences in the Quantity and Quality of Free Time: The U.S. Experience on http://sf.oxfordjournals.org/content/81999/3/
Men, Women, and Leisure Time: Scandinavian Evidence of Gender Inequality. Published online: 29 Oct 2010 http://www.tandfonline.com/doi/abs.
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وتشــر نتائــج بحــث أجــرى  Milton Keynesبربيطانيــا ،81بــأن النســاء يعانــن مــن عــدم املســاواة يف فرصهــن
المتــاك مســاحة ألنشــطة وقــت الفـراغ .وقــد أظهــر البحــث أيضـاً كيــف تشــكل بعــض مظاهــر أدوار النــوع
االجتامعــي لــدى النســاء معيقــات أمــام متتعهــن واســتخدامهن للوقــت الحــر وتتضمــن تلــك املعيقــات بحســب
البحــث ،العمــل املنــزيل؛ املواقــف تجــاه العمــل؛ وســاعات عمــل الرشيــك؛ رعايــة الطفــل؛ نقــص الدخــل
املســتقل وغيــاب وســائل التنقــل.
وقــد أظهــر البحــث بــأن النســاء اللــوايت لديهــن أقــل مســتوى مــن نشــاطات الفـراغ هــن متزوجــات ،لديهــن
أطفــال تحــت عمــر  16عامـاً ،تركــن املدرســة يف ســن مبكــرة جــدا ً وليــس لديهــن وســيلة تنقــل .لذلــك ،فــإن
العوامــل التــي تســاهم بشــكل عــام يف مكانــة املــرأة التبعيــة يف املجتمــع تســاهم كذلــك يف انخفــاض وقــت
الف ـراغ لديهــا .وحســب مســح اســتخدام الوقــت األورويب  ،82HETUSفالفجــوات بــن كيفيــة قضــاء النســاء
والرجــال ألنشــطة وقــت الف ـراغ ال زالــت موجــودة ،وهنــاك حاجــة التخــاذ اج ـراءات عــى مســتوى االتحــاد
األورويب ،وأظهــر املســح أيضــا وجــود تقــارب يف كيفيــة قضــاء وقــت الف ـراغ بــن الجنســن يف العديــد مــن
البلــدان املتقدمــة ،مــع تقلــص يف الفجــوة التــي كانــت مــن قبــل لصالــح الرجــال .لكــن برغــم ذلــك ،فــإن عــدم
مســاواة النــوع االجتامعــي يف هــذا املجــال ال زالــت قامئــة يف العديــد مــن البلــدان االوروبيــة.
ويظهــر املســح بــأن هــذا التقــارب بــن النســاء والرجــال يف معــدل اســتخدامهم للوقــت ســببه االنخــراط
التدريجــي للنســاء يف ســوق العمــل ،وذلــك نتيجــة الرتفــاع مســتويات التعليــم بــن النســاء وزيــادة اســتقاللهن
االقتصــادي عــن الرجــال ،لكــن هنــاك اختالفــات واضحــة يف وقــت الف ـراغ مــن دولــة ألخــرى .فعــى ســبيل
املثــال ،كانــت الفجــوة نســبيا أصغــر يف النمســا ،بلجيــكا ،وفرنســا (أقــل مــن  10ســاعات أســبوعياً) ،وأكــر يف
جمهوريــة التشــيك ،ايرلنــدا ،واســبانيا ( أكــر مــن  10ســاعات أســبوعياً).
مــن املثــر لالهتــام أن نالحــظ بــأن عــدم مســاواة النــوع االجتامعــي ،فيــا يتعلــق بوقــت الفـراغ يقــل حــن
تصبــح البلــد أكــر ثـراء .83وهــذا يعنــي أن هنــاك فــروق أقــل يف مجمــوع الوقــت الــذي يتــم قضــاؤه يف العمــل
يف البلــدان التــي يكــون فيهــا دخــل الفــرد مــن الناتــج الوطنــي االجــايل أعــى ،وبالتــايل تكــون هنــاك مســاواة
أكــر يف وقــت الفـراغ ،ويف هــذا الســياق تشــر أوغناســيوا أن التطــور االقتصــادي مرتبــط باملزيــد مــن املســاواة
يف النــوع االجتامعــي يف وقــت الفـراغ ،ولذلــك فــإن وضــع سياســات تهــدف لتعزيــز التنميــة يف البلــدان األفقــر
ال بــد أنــة تســاعد يف تقليــل الفجــوة يف الوقــت املســتخدم ألنشــطة وقــت الفـراغ.
ومبعنــى آخــر فــإن البلــدان االوروبيــة املتقدمــة جــدا ً والتــي تتميــز مبشــاركة عاليــة للمــرأة يف ســوق العمــل
وتنفــق بشــكل كبــر عــى السياســات الصديقــة لــأرسة ،تكــون فجــوة النــوع االجتامعــي فيــا يخــص وقــت
الفـراغ أقــل مقارنــة بالــدول االوروبيــة ذات الدخــل املتوســط وذات الدخــل املنخفــض ،حيــث تكــون مشــاركة
النســاء يف ســوق العمــل والنفقــات الحكوميــة عــى خدمــات األرسة أقــل بشــكل كبــر.84

 4.3أبرز النتائج
إن نتائــج مســح الوقــت املتعلقــة بأنشــطة وقــت الفــراغ والتــي متثــل األنشــطه االجتامعيــة والثقافيــة
والرياضيــة واســتخدام وســائل االعــام قــد أبــرزت فروقــات واضحــه بــن الجنســن وهــذا يدفعنــا اىل تفســرها
Women, leisure and inequality. Published online: 18 Sep 2006. http://www.tandfonline.com.
Gender inequality in leisure time By J. Ignacio Gimenez-Nadal on http://enege.eu/sites/default/files/8-Gimenez-Nadal.pdf
Burda, M., Hamermesh, D. and Weil, P. 2013. Total work and gender: facts and possible explanations, Journal of Population Economics, 26, 239–61.
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واىل البحــث يف أهــم العوامــل التــي أدت هــذه الفروقــات ،لــذا يســعى هــذا الفصــل اىل دراســة وتشــخيص
الواقــع الفلســطيني بأبعــاده املختلفــة وربطــه باســتخدام الوقــت يف املجــال االجتامعــي والثقــايف واســتخدام
اإلعــام معتمــدا بالدرجــه األوىل عــى بيانــات مســح اســتخدام الوقــت .2013/2012
تشــر البيانــات إىل أن الذكــور يف العمــر  10ســنوات فأكــر يقضــون مــا يقــارب  6ســاعات و 5دقائــق يف أنشــطة
وقــت الف ـراغ أي مــا نســبته  25.3خــال اليــوم ،يف حــن تقــي اإلنــاث مــا يقــارب  5ســاعات و 37دقيقــة
خــال اليــوم أي مــا نســبته  23.4خــال اليــوم .وبالرغــم مــن تقــارب بــن نســب مــن قامــوا بأنشــطة وقــت
الفـراغ مــن إجــايل الســكان مــن كالل الجنســن يف قضائهــم ألنشــطة الفـراغ إجــاال ،إال أن املتعمــق يف بيانــات
اســتخدام الوقــت يجــد أن نســب الرجــال تزيــد عــن النســاء يف بعــض املــؤرشات الرئيســية املتعلقــة بأنشــطة
وقــت الف ـراغ كاإلش ـراك يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة ،وتلــك املتعلقــة
مامرســة الهوايــات ،واأللعــاب وأنشــطة التســلية األخــرى ،يف حــن تتشــابه ذات النســب يف املــؤرشات الثالثــة
الرئيســية األخــرى ،التآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي؛ زيــارة األماكــن الثقافيــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة
اســتخدام وســائط اإلعــام الجامهــري.

 1.4.3أنشطة وقت الفراغ حسب الجنس
تشــر البيانــات يف جــدول ( )10أن نشــاط التآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي 85يحظــى بعنايــة كبــرة مــن
جانــب الســكان .إذ يحتــل هــذا النشــاط املقــام األول مقارنــة مــع األنشــطة الرئيســية التــي تتعلــق بأنشــطة
قضــاء وقــت الف ـراغ .فقــد بلغــت نســبة مــن قامــوا بالنشــاط مــن كال الجنســن  87.3يف فلســطني .وهــذا
يدلــل عــى أن هــذا النــوع مــن أنشــطة وقــت الفـراغ والــذي يشــمل التحــدث ،والرثثــرة ذات الطابــع الشــخيص/
االجتامعــي بوجــه عــام أو غــر املحــددة املضمــون ،وغريهــا ،هــو مــن النــوع الــذي يعــي مــن قيــم الثقافــة
البيتيــة والزيــارات االجتامعيــة االســتهالكية غــر املنتجــة لطاقــات إبداعيــة متميــزة ،كــا أنهــا نــوع مــن الثقافــة
التــي تعطــي األولويــة لتعميــق القيــم االجتامعيــة والحفــاظ عــى الــذات والـراث الشــفوي حيــث بلــغ معــدل
الوقــت الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث يف فلســطني يف هــذا النشــاط  3ســاعات و 23دقيقــة مقابــل
 3ســاعات و 13دقيقــة عــى التــوايل ،ويعــود ذلــك إىل االحتــال االرسائيــي الــذي يقيــد مــن خيــارات الشــعب
الفلســطيني عــى مســتوى حريــة الحركــة واألمــان الشــخيص ،ناهيــك عــن الوضــع االقتصــادي الــيء الــذي
يحيــا يف ظلــه الفلســطينيني عمومــا ،وبالتــايل هــذا يخلــق نوعــا مــن التكيــف ملامرســة األنشــطة املتاحــة فقــط
يف أوقــات فراغهــم.
أظهــرت البيانــات أن نســب مــن قامــوا بنشــاط زيــارة األماكــن الثقافيــة والرتفيهيــة والرياضيــة ،86مــن كال
الجنســن بلغــت  3.6يف فلســطني ،بواقــع  5.1للرجــال ،و 2.1للنســاء ،حيــث تبــدو هــذه النســب متواضعة
مقارنــة مــع النشــاط الســابق الــذي يتعلــق بالتآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي ،وهــذا يعنــي أن هــذا
النشــاط ال يحظــى بعنايــة كبــرة مــن جانــب الســكان تحديــدا ً النســاء والتــي تبلــغ  2.1وهــي أقــل مــن
نســب الرجــال والتــي بلغــت  . 5.1وبالنســبة ملعــدل الوقــت املســتخدم ملــن قامــوا فعليــا بنشــاط زيــارة
األماكــن الثقافيــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة مــن الجنســن يف فلســطني فقــد وصــل ســاعتني و 31دقيقــة.
 85تشــمل التحــدث ،والرثثــرة ذات الطابــع الشــخيص/االجتامعي بوجــه عــام أو غــر املحــددة املضمــون ،كــا تشــمل أداء األنشــطة/الذهاب إىل األماكــن أو األحــداث معــا ،الزيــارة واســتقبال الــزوار،
ق��راءة ،وكتاب��ة الربي��د ذي الطاب��ع الش��خيص/االجتامعي ،املش��اركة يف األح��داث الثقافية/االجتامعي��ة للمجتم��ع املح�لي.
 86تشــمل زيــارة األحــداث أو األماكــن الثقافيــة ،واملعــارض ،مشــاهدة العــروض املرسحيــة ،واألفــام ،زيــارة املنتزهــات العامــة ،والحدائــق ،وحدائــق الحيــوان ،زيــارة املالهــي ،واملعــارض،
واملهرجانــات ،والســرك ،مشــاهدة أحــداث األلعــاب الرياضيــة.
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عــى مســتوى آخــر أشــارت البيانــات أن نســبة مــن قامــوا مبامرســة الهوايــات ،واأللعــاب وأنشــطة التســلية
األخــرى 87مــن إجــايل الســكان يف فلســطني وصلــت إىل  ، 18.4وبذلــك تحتــل هــذه األنشــطة املرتبــة الثالثــة
مــن بــن أنشــطة وقــت الف ـراغ التــي متــارس يف فلســطني .لكــن عنــد الحديــث عــن الفــروق بــن الذكــور
واإلنــاث يف معــدل الوقــت املســتخدم بالنشــاط ملــن مارســوا الهوايــات واأللعــاب وأنشــطة التســلية األخــرى يف
فلســطني فالفــارق بينهــا يصــل إىل  37دقيقــة لصالــح الذكــور اي مبعــدل ســاعتني و 11دقيقــة للذكــور مقابــل
ســاعة و 34دقيقــة لإلنــاث).
جدول ( :)10معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ( 10سنوات فأكرث) ونسبة األفراد الذين قاموا
بأنشطة وقت الفراغ حسب النشاط والجنس يف فلسطني2013/2012 ،
األنشطة
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل
زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية
الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى
االشــراك يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة
والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة
وسائط اإلعالم الجامهريي

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط
ملن قاموا بالنشاط
كال الجنسني
اناث
ذكور
د.س
د.س
د.س
3.18
3.13
3.23
2.31
2.57
2.21
1.55
1.34
2.11

نسبة من قاموا باألنشطة من إجاميل
السكان
كال الجنسني
اناث
ذكور
86.2
5.1
20.8

88.5
2.1
16.1

87.3
3.6
18.4

1.44

1.07

1.35

16.7

5.8

11.4

2.44

2.46

2.45

84.2

86.5

85.3

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعة

يحتــل نشــاط اإلشـراك يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة 88املرتبــة الرابعــة مــن
بــن األنشــطة الرئيســية التــي تتعلــق بقضــاء وقــت الف ـراغ ،لكــن البيانــات هنــا تظهــر أن هنــاك فجــوة يف
النســب بــن مــن قامــوا بالنشــاط مــن الذكــور مقارنــة مــع اإلنــاث عــى مســتوى فلســطني بفــارق وصــل إىل
 10.9لصالــح الذكــور .وبالنظــر إىل معــدل الوقــت املســتخدم بالنشــاط ملــن قامــوا بالنشــاط عــى مســتوى
فلســطني ،فــإن الفــارق باملعــدل بــن الذكــور واإلنــاث يصــل إىل  37دقيقــة لصالــح الذكــور ،مبــا معدلــه ســاعة
و 44دقيقــة للذكــور مقابــل ســاعة و 7دقائــق لإلنــاث.
وعــى مســتوى اســتخدام وســائط اإلعــام الجامهــري ،89فــإن نســبة مــن قامــوا بالنشــاط مــن إجــايل الســكان
يف النشــاط املتعلــق باســتخدام وســائل اإلعــام الجامهــري يف فلســطني مــن كال الجنســن تحتــل املرتبــة الثانيــة
يف أنشــطة وقــت الف ـراغ بعــد نشــاط التآنــس ومشــاركة املجتمــع املحــي ،إذ بلغــت النســبة  ، 85.3بواقــع
 84.2للذكــور و 86.5لإلنــاث.
وبالنظــر إىل معــدل اســتخدام الوقــت لنشــاط وســائل اإلعــام الجامهــري ،نجــد أن هنــاك تقــارب يف كل مــن
معــدل الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور واإلنــاث يف العمــر  10ســنوات فأكــر الذيــن قامــوا بتنفيــذ أنشــطة
 87تشــمل االشـراك الفعــي يف الفنــون ،واملوســيقى ،واملــرح ،والرقــص (ليــس كوظيفــة) ،مامرســة هوايــات تقنيــة مــن قبيــل جمــع طوابــع الربيــد ،والعمــات املعدنيــة ،وبطاقــات صــور املشــاهري
واس��تخدام الحاس�وـب والربمجي��ات ،والربمج�ةـ؛ والحــرف ،التس�لي باأللعــاب ،أخــذ برامــج دراســية فيــا يتعلــق بالهوايــات.
 88تشــمل االشـراك الفعــي يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة (ليــس كوظيفــة) القيــام بــدور املــد ِّرب ،والتدريــب ،البحــث عــن قاعــة رياضيــة ،وبرنامــج متريــن ،ومــد ِّرب ،تجميــع وتجهيــز
معــدات األلعــاب الرياضيــة يف مركــز األلعــاب الرياضيــة ،أخــذ دورات دراســية فيــا يتعلــق باأللعــاب الرياضيــة.
 89تشــمل األنشــطة القـراءة (ال تتعلــق عــى وجــه التحديــد بالعمــل ،والتعلــم) ،مشاهدة/االســتامع إىل التلفزيــون والفيديــو ،االســتامع إىل الراديــو واألجهــزة الســمعية األخــرى ،اســتخدام تكنولوجيــا
الحاســوب (ليــس بالتحديــد ألغـراض العمــل ،والتعلــم ،والتدبــر املنــزيل ،والتســوق) ،الذهــاب إىل املكتبــة (ليــس بالتحديــد ألغـراض العمــل ،والتعلــم).
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وســائط اإلعــام الجامهــري (القـراءة ،مشــاهدة التلفــاز ،اإلســتامع اىل الراديــو ،اســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب
الذهــاب اىل املكتبــة) ،إذ يقــي األفـراد يف العمــر  10فــا فــوق مــا معدلــه ســاعتان و 44دقيقــة للذكــور مقابــل
ســاعتني و 46دقيقــة لإلنــاث أي دقيقتــن لصالــح اإلنــاث يف فلســطني.

 2.4.3أنشطة وقت الفراغ حسب الجنس والحالة الزواجية
تشــر البيانــات ذات العالقــة بقضــاء الوقــت يف أنشــطة الفـراغ جــدول ( ،)11بــأن مــن ســبق لهــم الــزواج مــن
كال الجنســن يقضــون وقتــا أكــر مقارنــة مــع الذيــن مل يســبق لهــم الــزواج يف األنشــطة التــي تتعلــق تحديــدا
بالتآنــس ومشــاركة املجتمــع املحــي وزيــارة األماكــن الثقافيــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة ،وبالنظــر بشــكل معمــق
نجــد أن معــدل مــا يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن ســبق لهــم الــزواج مــن وقــت يف التآنــس ومشــاركة
املجتمــع املحــي يتســاوى مــع الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور لتبلــغ  3ســاعات و 41دقيقــة مقابــل  3ســاعات
و 40دقيقــة لإلنــاث ،يف حــن يقــي الذكــور غــر املتزوجــن وقتـاً أطــول مــن اإلنــاث غــر املتزوجــات يف هــذه
األنشــطة مبعــدل  3ســاعات و 15دقيقــة مقابــل ســاعتني و 46دقيقــة لإلنــاث.
إن هــذا التوزيــع للمعــدالت الفعليــة للنشــاط يظهــر عــى وجــه العمــوم أن مــن ســبق لهــم الــزواج مــن كال
الجنســن ،يقضــون زمن ـاً أطــول يف مامرســة نشــاطات التآنــس ومشــاركة املجتمــع املحــي مقارنــة مــع غــر
املتزوجــن وغــر املتزوجــات ،بالرغــم مــن أن الــزواج يعنــي مســؤوليات أكــر وضيقــا يف الوقــت أكــر تحديــدا
للمتزوجــات ،إال أن ذلــك ميكــن تفســره عنــد النظــر إىل وصــف النشــاط الــذي يشــمل الزيــارة واســتقبال الــزوار
وغريهــا مــن األنشــطة التــي تعتــر يف العــرف االجتامعــي واجبـاً اجتامعيـاً ومــن الثقافــة التقليديــة الســائدة،
تحديــدا ملــن ســبق لهــم الــزواج مــن كال الجنســن ،حيــث يقــوم املتزوجــون باملجاملــة يف األنشــطة التــي تــريض
الغــر حتــى ال يوصــم أيــا منهــم بالتقصــر االجتامعــي .وبالرغــم مــن أن الذكــور املتزوجــن وغــر املتزوجــن
يــزورون األماكــن الثقافيــة والرتفيهيــة والرياضيــة بشــكل أكــر مــن اإلنــاث ،لكــن اإلنــاث يقضــن وقتـاً أطــول
مــن الذكــور خــال هــذه الزيــارات ،حيــث أن اإلنــاث املتزوجــات يقضــن مــا معدلــه  3ســاعات و 13دقيــة
مقابــل ســاعتني و 19دقيقــة للذكــور املتزوجــن ،كــا أن اإلنــاث غــر املتزوجــات يقضــن مــا معدلــه  3ســاعات
و 11دقيقــة خــال هــذه الزيــارات مقابــل ســاعتني تقريب ـاً للذكــور غــر املتزوجــن قــد يكــون لألســباب التــي
تــم ذكرهــا ســابقاً.
ومــا يلفــت االنتبــاه أن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور ممــن ســبق لهــم الــزواج يف مامرســة الهوايــات
وألعــاب التســلية يزيــد عــن الوقــت الــذي تقضيــه اإلنــاث ممــن ســبق لهــن الــزواج يف هــذه األنشــطة ،إذ
يقــي الذكــور الذيــن ســبق لهــم الــزواج مــا معدلــه ســاعة و 52دقيقــة مقابــل ســاعة و 16دقيقــة ملــن ســبق
لهــن الــزواج وبفــارق  36دقيقــة لصالــح الذكــور الذيــن ســبق لهــم الــزواج.
وبربــط هــذه النتائــج املتعلقــة بفجــوات النــوع االجتامعــي يف قضــاء وقــت الفـراغ ،بــن الذكــور ممــن ســبق
لهــم الــزواج ومــن مل يســبق لهــم الــزواج مقارنــة مــع اإلنــاث ممــن ســبق لهــن الــزواج أو مل يســبق لهــن
الــزواج ،مــع النتائــج املتعلقــة بفجــوات النــوع االجتامعــي ،يف معــدل الوقــت املســتخدم الــذي يقضيــه كل مــن
الرجــال والنســاء ،يف األنشــطة املتعلقــة بالعمــل مدفــوع األجــر والعمــل املنــزيل والرعــايئ ،فيمكــن االســتنتاج
بــأن الوقــت الــذي تكرســه اإلنــاث للعمــل مدفــوع األجــر هــو أقــل مــن الوقــت الــذي يكرســه الذكــور تقريبــا،
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وإذا كرســت النســاء وقتــا أطــول للعمــل املدفــوع والعمــل املنــزيل والرعــايئ معـاً ،فذلــك ألنهــن يقضــن وقتــا
أطــول بكثــر مــن الرجــال يف املهــام العائليــة ،ويحملــن معظــم املســؤولية ،مــا يســاهم يف خلــق فجــوة عــدم
املســاواة مــن منظــور النــوع االجتامعــي يف مســألة أنشــطتهن املتعلقــة بوقــت الفـراغ.
ولعــل النظــر يف تفاصيــل األنشــطة الفرعيــة التــي تتعلــق مبامرســة الهوايــات وألعــاب التســلية ،والتــي تشــمل
االشـراك الفعــي يف الفنــون ،واملوســيقى ،واملــرح ،والرقــص وغريهــا مــن الهوايــات التــي لهــا مــردود شــخيص
باالســتمتاع وإرضــاء الــذات ،يفــر هــذا االنخفــاض بــن مشــاركة االنــاث اللــوايت مل يســبق لهــن الــزواج
مــن  23.4إىل  3.6للــوايت دخلــن يف دائــرة الــزواج ،مــا يعنــي أن النســاء عندمــا يتزوجــن يضعــن جــل
اهتامماتهــن ووقتهــن مــن أجــل عائالتهــن ،وهــذا يتــاىش مــع القيــم الســائدة التــي متجــد صــورة األم التــي
تضحــي بنشــاطاتها اإلبداعيــة وهواياتهــا يف ســبيل خدمــة احتياجــات أف ـراد عائالتهــن.
جدول ( :)11معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ونسبة األفراد
الذين قاموا بأنشطة وقت الفراغ حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية يف فلسطني2013/2012 ،

األنشطة

معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط ملن
قاموا بالنشاط
الحالة الزواجية
مل يسبق لهم
سبق لهن
املجموع
الزواج
الزواج
د.س
د.س
د.س

نسبة من قاموا باألنشطة من إجاميل السكان
الحالة الزواجية
مل يسبق لهم
سبق لهن
الزواج
الزواج

املجموع

ذكور
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل

3.41

3.15

3.24

89.7

84.7

87.3

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية
والرياضية

2.19

2.02

2.24

3.0

7.0

4.9

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة
التسلية األخرى

1.52

2.09

1.47

5.4

29.8

17.2

االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية
والخارجية والربامج ذات الصلة

1.26

1.52

1.34

7.5

25.3

16.1

استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

2.40

2.49

2.45

82.8

84.8

83.8

إناث
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل

3.40

2.46

3.19

91.9

86.0

89.5

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية
والرياضية

3.13

3.11

3.12

1.8

1.8

1.8

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة
التسلية األخرى

1.16

1.19

1.18

3.6

23.4

11.5

االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية
والخارجية والربامج ذات الصلة

1.04

1.08

1.06

4.9

7.6

6.0

استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

2.32

3.03

2.45

82.5

91.2

86.0

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعة
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إن األعبــاء والواجبــات التــي تقــع عــى عاتــق املــرأة املتزوجــة تحرمهــا مــن مامرســة االش ـراك يف األلعــاب
الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة ،إضافــة لحرمانهــا مــن مامرســة هواياتهــا املختلفــة،
فنســبة االنــاث املتزوجــات اللــوايت ميارســن االشـراك يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات
الصلــة بلغــت  ، 4.9مقابــل  7.6لغــر املتزوجــات .وبالنظــر إىل معــدل الوقــت املســتخدم نجــد أن الرجــال
يقضــون وقتــا أكــر مــن املتزوجــات وبفــارق يصــل إىل  22دقيقــة لصالــح الرجــال املتزوجــن لتبلــغ ســاعة و26
دقيقــة للذكــور مقابــل ســاعة و 4دقائــق لإلنــاث) .كذلــك يقــي الذكــور غــر املتزوجــن وقتــا أكــر مــن غــر
املتزوجــات يف مامرســة هــذا النشــاط ومبــا معدلــه ســاعة و 52دقيقــة لغــر املتزوجــن مقابــل ســاعة و 8دقائــق
لغــر املتزوجــات ،وبفــارق يصــل إىل  44دقيقــة لصالــح الرجــال غــر املتزوجــن.
هــذه النتائــج التــي أظهــرت بعــض الفجــوات بــن النســاء والرجــال تحديــدا ً ممــن ســبق لهــن الــزواج ،تتفــق
مــع نتائــج البحــث الــذي أجــرى  Milton Keynesبربيطانيــا ،90بــأن النســاء ال ميتلكــن املســاحة الكافيــة مــن
الوقــت ملامرســة أنشــطة وقــت الفـراغ .إذ بــن كيــف أن بعــض مظاهــر أدوار النــوع االجتامعــي مثــل العمــل
املنــزيل؛ املواقــف تجــاه العمــل؛ وســاعات عمــل الــزوج؛ املســؤوليات العائليــة ورعايــة األطفــال؛ نقــص الدخــل
املســتقل وغيــاب وســائل التنقــل ،تشــكل عائقــا أمــام متتعهــن واســتخدامهن للوقــت الحــر .كــا تتفــق نتائــج
دراســتنا مــع النتائــج التــي أشــار إليهــا مركــز أبحــاث  ،Pewالــذي فــر الفــرق خصوصــا بــن األزواج الذيــن
لديهــم أطفــال ،مبعرفــة كيفيــة قضــاء الرجــال والنســاء ألنشــطة وقــت الفـراغ ،فالوقــت الــذي تقضيــه النســاء
يف أنشــطة وقــت الفـراغ هــو أكــر تجزئــة وتفتــت وبالتــايل تقــل احتامليــة أن يصبــح وقــت فـراغ لهــن لقضــاء
أنشــطتهن بعيــدا عــن التزاماتهــن العائليــة ،91مثــل مامرســة الهوايــات أو االشــراك يف األلعــاب الرياضيــة
الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة.
لكــن مــا ميكــن إضافتــه يف هــذا الســياق هــو الثقافــة الســائدة يف مجتمعنــا الفلســطيني ،التــي متنــع النســاء
ســواء مــن ســبق لهــن الــزواج أو مل يســبق لهــن مــن قضــاء وقــت فراغهــن يف أنشــطة تعــرف ثقافيــا بأنهــا
أنشــطة ذكوريــة مثــل تلــك املتعلقــة مبامرســة األنشــطة الرياضيــة ،وبدرجــة أقــل يف مامرســة الهوايــات عــى
اعتبــار أن مثــل هــذه الهوايــات ميكــن أن تتضمــن هوايــات تتفــق والســياق الثقــايف الســائد.

 3.4.3أنشطة وقت الفراغ حسب الجنس والعالقة بقوة العمل
تشــر البيانــات أن الذكــور داخــل القــوى العاملــة جــدول ( )12يقضــون وقت ـاً أطــول مــن اإلنــاث يف أنشــطة
التآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي ،ومبــا معدلــه  3ســاعات و 37دقيقــة ،مقابــل  3ســاعات و 7دقائــق
لإلنــاث ،بينــا تقــي اإلنــاث مــن خــارج القــوى العاملــة وقتــا أطــول مــن الذكــور يف ذات األنشــطة ومبــا
معدلــه  3ســاعات و 14دقيقــة ،مقابــل ســاعتني و 55دقيقــة للذكــور.
كــا توضــح البيانــات أن اإلنــاث مــن داخــل قــوة العمــل تقــي وقتــا أطــول مــن الذكــور خــال زيــارة األماكــن
الثقافيــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة ،ومبــا معدلــه ســاعتني و 28دقيقــة ،مقابــل ســاعتني و 9دقائــق للذكــور أي
بفــارق  19دقيقــة .وكذلــك األمــر بالنســبة لإلنــاث خــارج القــوة العاملــة ،إذ تقــي وقتــا أطــول مــا يقضيــه
الذكــور يف هــذه الزيــارات ،مبــا معدلــه  3ســاعات تقريبــا ،مقابــل ســاعتني و 51دقيقــة يقضيهــا الذكــور.

90 Women, leisure and inequality. Published online: 18 Sep 2006. http://www.tandfonline.com.
91 Ibid.
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عــى مســتوى مامرســة الهوايــات واأللعــاب وأنشــطة التســلية املختلفــة ،فقــد فــاق معــدل الوقــت الــذي
يقضيــه الذكــور ممــن هــم داخــل قــوة العمــل أو خارجهــا يف هــذه األنشــطة مقارنــة مــع اإلنــاث .إذ يقــي
الذكــور ممــن هــم داخــل قــوة العمــل مــا معدلــه ســاعتني تقريبــا ،مقابــل ســاعة ونصــف تقضيهــا النســاء يف
هــذا النشــاط .يف حــن يقــي الذكــور خــارج قــوة العمــل مــا معدلــه ســاعتني و 15دقيقــة ،مقابــل ســاعة
واحــدة و 35دقيقــة تقضيهــا النســاء يف هــذه األنشــطة.
وبالنســبة لنشــاط اإلش ـراك يف األلعــاب الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة ،فقــد أظهــرت
البيانــات أن هنــاك تفــاوت يف كل مــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور ســواء داخــل القــوى العاملــة
وخارجهــا لألنشــطة الرياضيــة مقارنــة مــع اإلنــاث .إذ يقــي الذكــور مــن خــارج قــوة العمــل مــا معدلــه ســاعة
و 44دقيقــة ،مقابــل ســاعة و 8دقائــق لإلنــاث .أمــا الذكــور مــن داخــل قــوة العمــل فيقضــون مــا معدلــه
ســاعة و 44دقيقــة ،مقابــل ســاعة و 6دقائــق تقريب ـاً لإلنــاث.
النتائــج الــواردة أعــاه واملتعلقــة بالفــروق يف معــدل كل مــن الذكــور واألنــاث يف زيــارة األماكــن الثقافيــة،
والرتفيهيــة والرياضيــة ،مامرســة الهوايــات ،واأللعــاب وأنشــطة التســلية األخــرى ،اإلشـراك يف األلعــاب الرياضيــة
الداخليــة والخارجيــة والربامــج ذات الصلــة ،تظهــر بــأن الرجــال حــن يصبحــوا خــارج القــوى العاملــة ،فإنهــم
ال يتولــوا مســؤوليات ومهــام منزليــة وأعبــاء تتعلــق باحتياجــات األرسة ،بينــا النســاء ممــن هــم خــارج القــوى
العاملــة أو اللــوايت وجــدن أنفســهن خــارج نطــاق القــوى العاملــة ،كرســن جــزءا ً مــن الوقــت اإلضــايف الــذي
أصبــح متاحــا لديهــن بعــد تــرك العمــل لألعــال املنزليــة ،بينــا الرجــال الذيــن مــروا بنفــس الوضــع قضــوا
وقتــا أطــول يف أنشــطة وقــت الفـراغ.
جدول ( :)12معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) الذين قاموا
بأنشطة وقت الفراغ حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل يف فلسطني2013/2012 ،
األنشطة
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل
زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية
مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى
اإلشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية
والربامج ذات الصلة
استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

داخل قوة العمل
ذكور
د:س

العالقة بقوة العمل
إناث
د:س

خارج قوة العمل

ذكور
د:س

إناث
د:س

3.37
2.09
2.03

3.07
2.28
1.33

2.55
2.51
2.15

3.14
3.01
1.35

1.44

1.06

1.44

1.08

2.39

2.30

2.53

2.49

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،استخدام الوقت يف األرايض الفلسطينية  ،2013-2012النتائج األساسية .رام الله -فلسطني.
د :دقيقة ،س :ساعة

 4.4.3أنشطة وقت الفراغ حسب الجنس والحالة التعليمية
هنــاك فروقــا يف معــدل الوقــت الــذي يقضيــه الذكــور واإلنــاث ملــن هــم يف املرحلــة الثانويــة يف جــدول
( ،)13ممــن قامــوا بأنشــطة التآنــس واملشــاركة يف املجتمــع املحــي يصــل إىل  27دقيقــة لصالــح الذكــور الــذي
ميارســون ذات النشــاط مبــا معدلــه  3ســاعات و 42دقيقــة للذكــور مقابــل  3ســاعات و 15دقيقــة لإلنــاث.
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واألمــر نفســه يتكــرر عنــد الحديــث عــن معــدل الوقــت الــذي يقضيــة كل مــن الذكــور واإلنــاث يف مامرســة
هــذا النشــاط ملــن هــم يف املرحلــة التعليميــة دبلــوم فأعــى ،ولكــن بفــارق أقــل يصــل إىل  20دقيقــة لصالــح
الذكــور أيض ـاً أي مــا معدلــه  3ســاعات و 29دقيقــة مقابــل  3ســاعات و 9دقائــق لإلنــاث.
ولكــن الذكــور يف املســتوى التعليمــي أقــل مــن الثانــوي ،وبحســب البيانــات شــكلوا املعــدل األعــى يف مامرســة
الهوايــات واأللعــاب وأنشــطة التســلية املختلفــة ،وبفــارق يصــل إىل  35دقيقــة مقارنــة مــع اإلنــاث مــن نفــس
املســتوى التعليمــي حيــث بلغــت ســاعتني و 14دقيقــة للذكــور مقابــل ســاعة و 39دقيقــة لإلنــاث.
أمــا مــن حيــث مامرســة األنشــطة الرياضيــة واالشـراك يف األلعــاب الرياضيــة ،فتشــر البيانــات إىل وجــود فــروق
مــا بــن الذكــور واإلنــاث مــن مختلــف املســتويات التعليميــة يف معــدل الوقــت املســتخدم ملامرســة هــذه
األنشــطة لصالــح الذكــور ،ولكــن الفــرق األكــر يف معــدل الوقــت املســتخدم ملامرســة هــذا النشــاط ،يتجــى بــن
الذكــور واإلنــاث ملــن هــم يف املســتوى التعليمــي أقــل مــن الثانــوي ليصــل إىل  33دقيقــة حيــث بلــغ الوقــت
ســاعة و 43دقيقــة للذكــور مقابــل ســاعة و 10دقائــق لإلنــاث.
وعنــد النظــر إىل أنشــطة وســائط اإلعــام الجامهــري لقضــاء وقــت الفـراغ ،نجــد أن الفــروق يف معــدل الوقــت
الــذي يقضيــه كل مــن الذكــور واإلنــاث يف مامرســة هــذا النشــاط تظهــر بشــكل أكــر يف املســتوى التعليمــي
دبلــوم فأعــى ،إذ يصــل الفــارق بينهــا  21دقيقــة ،فالذكــور الذيــن يحملــون شــهادة الدبلــوم فأعــى يقضــون
مــا معدلــه مــن  3ســاعات مــن وقــت فراغهــم يف متابعــة هــذه الوســائط مقابــل ســاعتني و 39دقيقــة لإلنــاث.
جدول ( :)13معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد ( 10سنوات فأكرث) للذين قاموا
بأنشطة وقت الفراغ حسب النشاط والجنس والحالة التعليمة يف فلسطني2013/2012 ،
األنشطة

اقل من ثانوي
د.س

ذكور

الحالة التعليمية
دبلوم فأعىل
ثانوي
د.س
د.س

املجموع
د.س

التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل

3.16

3.42

3.29

3.23

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية

2.38

1.29

2.05

2.21

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

2.14

1.52

1.52

2.11

االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والربامج ذات الصلة

1.43

1.60

1.24

1.44

استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

2.40

2.47

3.00

2.44

إناث
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل

3.14

3.15

3.09

3.14

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية

2.41

4.58

2.49

2.41

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

1.39

0.51

1.33

1.39

االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والربامج ذات الصلة

1.10

0.58

1.11

1.10

استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

2.49

2.44

2.39

2.49
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 5.4.3أنشطة وقت الفراغ حسب الجنس والفئة العمرية
يالحــظ أن هنــاك تقــارب واضــح مــا بــن الذكــور واإلنــاث يف الوقــت الــذي يقضونــه يف أنشــطة املشــاركة يف
املجتمــع املحــي ملختلــف الفئــات العمريــة يف جــدول ( ،)14باســتثناء قضــاء الذكــور يف فئــة الشــباب وقتــا
أطــول مــن اإلنــاث مبعــدل أربــع ســاعات تقريب ـاً ،يف حــن تقــي اإلنــاث مــا معدلــه  3ســاعات و 20دقيقــة.
وتظهــر البيانــات أن اإلنــاث يف الفئــات العمريــة الثــاث مــن  18وحتــى  49ســنة ،يقضــن وقتــا أطــول مــن
الذكــور يف زيــارة األماكــن الثقافيــة والرتفيهيــة والرياضيــة ،إال أن نســبة مــن قامــوا فعليــاً مــن الذكــور يف
مامرســة هــذه األنشــطة كانــت أكــر مــن اإلنــاث.
باملقابــل فــان الذكــور يف مختلــف الفئــات العمريــة ميارســون الهوايــات وأنشــطة التســلية بشــكل أوســع مــن
النســاء ويقضــون وقت ـاً أطــول أيض ـاً يف مامرســة هــذه الهويــات ،حيــث أعــى معــدل مــن الوقــت كان لفئــة
األطفــال مــن الذكــور مبعــدل ســاعتني و 16دقيقــة ،وذلــك أعــى معــدل مــن اإلنــاث أيضــا كان لفئــة األطفــال
بحــوايل ســاعة واحــدة و 44دقيقــة.
وســجلت اإلنــاث مســاهمة متواضعــة يف مامرســة األنشــطة الرياضيــة ويف مختلــف الفئــات العمريــة مقارنــة
مــع الذكــور ،حيــث أن  32.0مــن األطفــال الذكــور ميارســون الرياضــة مبــا معدلــه ســاعة واحــدة و 48دقيقــة،
باملقابــل  6.3مــن اإلنــاث يف نفــس الفئــة ميارســن الرياضــة مبــا معدلــه ســاعة و 9دقائــق ،كــا أن 15.8
مــن الشــباب الذكــور يف الفئــة العمريــة ( )29-18ســنة ميارســون أنشــطة الرياضــة املختلفــة مبعــدل ســاعة و51
دقيقــة ،باملقابــل  7.1مــن اإلنــاث يف فئــة الشــباب ميارســن الرياضــة مبعــدل ســاعة و 13دقيقــه.
جدول ( :)14معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ النشاط لألفراد( 10سنوات فأكرث) للذين قاموا بأنشطة
وقت الفراغ حسب النشاط والجنس والفئة العمرية يف فلسطني2013/2012 ،
األنشطة
ذكور
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل
زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية
مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى
االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والربامج
ذات الصلة
استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي
إناث
التآنس واملشاركة يف املجتمع املحيل
زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية
مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى
االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والربامج
ذات الصلة
استخدام وسائط اإلعالم الجامهريي

10-17

18-29

الفئة العمرية
40-49
30-39

د.س

د.س

د.س

د.س

 50فأكرث

املجموع

د.س

د.س

2.11
2.53
2.16

3.56
2.14
2.03

3.22
2.07
1.47

3.43
2.09
1.56

3.55
1.08
2.13

3.23
2.21
2.11

1.48

1.51

1.22

1.19

1.28

1.44

2.43

2.45

2.40

2.41

2.51

2.44

2.05
2.30
1.44

3.20
3.17
1.04

3.21
3.25
1.31

3.56
3.08
1.14

4.00
2.25
1.37

3.13
2.57
1.34

1.09

1.13

1.01

1.02

0.56

1.07

3.03

2.47

2.25

2.31

2.47

2.46
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دراسة تحليلية من بيانات مسح استخدام الوقت 2013 / 2012

فجــوة النــوع االجتامعــي بــن الذكــور واإلنــاث مــن مختلــف الفئــات العمريــة ،يف مامرســة أنشــطة وقــت
الف ـراغ تحديــدا تلــك التــي تتعلــق مبامرســة الهوايــات وأنشــطة التســلية كــا األنشــطة الرياضيــة ،تعطــي
دالالت واضحــة عــى مــا هــو املقبــول وغــر املقبــول ثقافيــا عــى اإلنــاث مامرســته يف وقــت فراغهــن .فهــذه
األنشــطة تعتــر أنشــطة ذكوريــة بامتيــاز ،ومــن الصعــب تقبــل املجتمــع املحــي يف أن تقــوم اإلنــاث بقضــاء
وقــت فراغهــن يف مامرســة هــذه األنشــطة ،وإذا أرادت اإلنــاث مامرســة هواياتهــن ،فإنهــا غالبــا مــا تكــون
تتعلــق بهوايــات مثــل التطريــز والنســيج وغريهــا مــن الهوايــات املقبولــة مجتمعيــا .وبالتــايل ،مــن املهــم
توعيــة املجتمــع الفلســطيني بــأن أنشــطة وقــت الفـراغ ليــس مبثابــة وقــت ضائــع يف أنشــطة منمطــة ثقافيــا
ومبنيــة عــى التقســيم الســائد لــأدوار بــن النســاء والرجــال ،وبــدون أن يحقــق الفائــدة اإلبداعيــة والتطويــر
عــى ذواتنــا كأفـراد يف مجتمعنــا الفلســطيني .ولكــن يجــب أن يتــم النظــر وبوعــي إىل تقديــر نوعيــة األنشــطة
التــي منارســها يف أوقــات يف فراغنــا ملــا لهــا مــن أهميــة يف تطويــر ذواتنــا وتنميتهــا بغيــة اســتنطاق الطاقــات
الكامنــة واإلبداعــات بغــض النظــر عــن كوننــا إناثــا أو ذكــور ،ومبــا يعــود بالنفــع عــى املســتوى الفــردي
والعائــي واملجتمــع.
ال يوجــد هنــاك تغــر جــذري يف ســلوك األفــراد مــن حيــث األنشــطة التــي يقضــون أوقــات الفــراغ فيهــا
وذلــك عنــد املقارنــة مــا بــن الفــرة  2000/1999والفــرة  ،2013/2012حيــث أن معــدل الوقــت املســتخدم يف
النشــاطات الثقافيــة ارتفــع بشــكل بســيط مــن  3ســاعات و 32دقيقــة إىل  3ســاعات و 50دقيقــة.

 5.3مقارنة مع بيانات مسح الوقت 2000/ 1999
جدول ( :)15معدل الوقت املستخدم يف تنفيذ األنشطة لألفراد ( 10سنوات فأكرث) ملن قاموا بأنشطة
وقت الفراغ حسب النشاط والجنس لسنوات مختلفة يف فلسطني
معدل الوقت املستخدم يف األنشطة املختلفة
األنشطة

2013/2012

2000/1999
ذكور

إناث

كال الجنسني

ذكور

إناث

كال الجنسني

د.س

د.س

د.س

د.س

د.س

د.س

النشاطات الثقافية واالجتامعية

3.50

3.14

3.32

4.08

3.32

3.50

استخدام وسائط اإلعالم

2.28

2.47

2.37

2.44

2.46

2.45
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هــذا املعــدل زاد بشــكل طفيــف عنــد الذكــور مــن  3ســاعات و 50دقيقــة إىل  4ســاعات و 8دقائــق ،وبنفــس
االرتفــاع تقريبـاً عنــد اإلنــاث مــن  3ســاعات  14دقيقــة إىل  3ســاعات و 32دقيقــة ،كــا ان معــدل الوقــت يف
اســتخدام وســائط اإلعــام زاد مــن ســاعتني و 37دقيقــة خــال الفــرة  2000/1999إىل ســاعتني و 45دقيقــة يف
الفــرة  .2013/2012وهــذا املعــدل ارتفــع عنــد الذكــور مــن ســاعتني و 28دقيقــة إىل ســاعتني و 44دقيقــة ،يف
حــن بقــي ثابتـاً تقريبـاً عنــد اإلنــاث.
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 6.3الخالصة
بالرغــم مــن أن بيانــات مســح اســتخدام الوقــت املتعلقــة بالفــرق بــن النســاء والرجــال بحســب عالقاتهــا مــع
املتغـرات األخــرى ،أظهــرت فــروق مبهمــة وذات إشــكالية تحديــدا يف املــؤرشات املتعلقــة مبامرســتهم للهوايــات
واســتخدامهم لوســائل اإلعــام .إال أن الفجــوات التــي بــرزت واملتعلقــة مبامرســة النســاء ألنشــطة الفــراغ
تحديــدا األنشــطة الرياضيــة منهــا ،تؤكــد عــى حقيقــة أن عــى العديــد مــن النســاء أن يكيفــن أنفســهن مــا
بــن العمــل ومســؤوليات األرسة ،مبعنــى أن يكــون لهــن وقــت حــر أكــر لتســريح وتســتجم ،ولذلــك فالنســاء
وبحســب بعــض الدراســات 92بشــكل عــام أكــر توت ـرا مــن الرجــال ،مــع وجــود عــدد نســاء أقــل قالــت بــأن
لديهــا مســتوى متــدن جــدا مــن التوتــر بســبب عمليــة التكيــف بــن الحيــاة /العمــل مقارنــة بالرجــال يف
معظــم البلــدان التــي تــم دراســتها.
هنــاك العديــد مــن العوامــل املؤسســاتية التــي تؤثــر عــى تكيــف النــاس مــا بــن العمــل املدفــوع وغــر
املدفــوع وأنشــطة الفـراغ ،وبالتــايل تســاهم يف تعزيــز فجــوة النــوع االجتامعــي فيــا يتعلــق بوقــت الفـراغ.
مثــا ،فــإن توفــر خدمــات رعايــة لالطفــال تحــت ســن الثالثــة ،ونســبة الناتــج القومــي االجــايل للبلــد الــذي
يتــم رصفــه لفائــدة األرسة والطفــل ،هــي يف حــد ذاتهــا عوامــل تؤثــر عــى مقــدار العمــل املدفــوع والغــر
مدفــوع الــذي يقــوم بــه النســاء والرجــال ،وبالتــايل عــى الوقــت املتبقــي لوقــت الف ـراغ ،وبالتــايل تحســن
نوعيــة الحيــاة للجميــع .لذلــك ،فــإن وضــع السياســات العامــة الهادفــة لزيــادة إرشاك الرجــال يف الواجبــات
املنزليــة مــن شــانه أن يســاعد يف تســاوي وقــت الف ـراغ بــن الرجــال والنســاء ،خصوصــا يف املجتمعــات التــي
فيهــا تتبنــى مواقــف تقليديــة أكــر تجــاه أدوار النــوع االجتامعــي.

 7.3التوصيات
	•العمــل عــى زيــادة عــدد الحدائــق العامــة واملتنزهــات املجانيــة إلتاحــة الفرصــة أمــام عــدد أكــر مــن كافة
فئــات املجتمــع خصوصـاً مــن األطفــال والنســاء ملامرســة األنشــطة الرتويحيــة ٬وذلــك بســبب عــدم قــدرة
رشيحــة كبــرة مــن األرسة الفلســطينية عــى تحمــل تكاليــف زيــارة األماكــن الرتويحيــة الخاصــة ،إضافــة
لتوفــر مالعــب وأنشــطة خاصــة باألطفــال يف هــذه املرافــق.
	•تفعيــل دور املؤسســات الثقافيــة بشــكل أفضــل ،والتــي يف الغالــب يقتــر دورهــا عــى إحيــاء مناســبات
معينــة فقــط ،دون أن يكــون هنــاك دميومــة واســتمرارية يف عملهــا.
	•تنميــة املهــارات لــدى النســاء مــن خــال إنشــاء نــوادي ثقافيــة ورياضيــة متخصصــة ،ومنتــرة يف مختلــف
املناطــق وخصوصـاً املناطــق الريفية.
	•تشــجيع القـراءة واالطــاع يف املجتمــع الفلســطيني ،وخصوصـاً لفئــات األطفــال والشــباب ،والذيــن يقضــون
جــزء كبــر مــن وقتهــم يف اســتخدام الحاســوب ومشــاهدة التلفــاز.

92 Gender inequality in leisure time By J. Ignacio Gimenez-Nadal on http://enege.eu/sites/default/files/8-Gimenez-Nadal.pdf
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أبرز مؤشرات الطفل ( )١٧-١٠سنة من بيانات استخدام الوقت
معدل الوقت لألفراد الذين قاموا باألنشطة
الجنس

النشاط

إناث

كال الجنسني

ذكور
الخدمات املنزلية غري املدفوعة األجر

0.53

1.53

1.35

التسوق

0.33

0.39

0.35

رعاية األطفال

0.43

0.57

0.53

رعاية الكبار

0.18

0.20

0.19

املساعدة غري املدفوعة األجر لألرس املعيشية األخرى

2.07

1.06

1.40

الخدمات التي ينظمها املجتمع املحيل والطوعية املنظمة غري املدفوعة االجر

0.36

0.20

0.25

التعلم

6.33

7.19

6.56

التآنس واالتصال

1.56

1.49

1.53

املشاركة يف األحداث الثقافية/االجتامعية للمجتمع املحيل

1.51

2.30

2.10

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية

2.53

2.30

2.44

الذهاب اىل املنتـزهات العامة/الحدائق ،والعروض

2.16

2.16

2.16

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

2.16

1.44

2.02

الفنون التشكيلية ،واألدبية وفنون األداء (كهواية) والربامج الدراسية ذات الصلة

1.48

1.06

1.14

الهوايات التقنية والربامج ذات الصلة

0.38

1.19

1.05

التسيل باأللعاب وأنشطة التسلية األخرى والربامج ذات الصلة

2.12

1.38

1.58

االشرتاك يف األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والربامج ذات الصلة

1.48

1.09

1.42

اإلشرتاك يف األلعاب الرياضية

1.41

1.03

1.35

التخييم واألنشطة الخارجية األخرى

1.09

1.33

1.16

وسائط اإلعالم الجامهريي

2.43

3.03

2.52

القراءة

0.37

0.45

0.43

مشاهدة/االستامع إىل التلفزيون والفيديو

2.15

2.41

2.28

االستامع إىل الراديو واألجهزة السمعية

0.41

0.40

0.41

استخدام تكنولوجيا الحاسوب

1.48

1.30

1.40

وسائط اإلعالم الجامهريي غري املصنفة يف موضع آخر

0.17

-

0.17

الرعاية والعناية الشخصية

11.57

11.49

11.53

النوم واألنشطة ذات الصلة

9.11

9.03

9.07

األكل والرشب

0.57

0.57

0.57

النظافة والرعاية الشخصية

0.50

0.56

0.53

تلقي الرعاية الشخصية والصحية/الطبية من الغري

0.43

0.56

0.49

األنشطة الدينية

1.23

1.13

1.18

األنشطة املرتبطة بالخلود إىل الراحة ،واالسرتخاء

0.38

0.35

0.36

77

الرعاية والعناية الشخصية

11.49

11.57

11.53
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النوم واألنشطة ذات الصلة

9.03

9.11

9.07
كال الجنسني
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التعلم

7.19

6.33

6.56
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وسائط اإلعالم الجامهريي

3.03

2.43

2.52
كال الجنسني

81

زيارة األماكن الثقافية ،والرتفيهية والرياضية

2.30

2.53

2.44
كال الجنسني
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مشاهدة/االستامع إىل التلفزيون والفيديو

2.41

2.15

2.28
كال الجنسني

83

الذهاب اىل املنتـزهات العامة/الحدائق ،والعروض

2.16

2.16

2.16
كال الجنسني

84

دراسة تحليلية من بيانات مسح استخدام الوقت 2013 / 2012

املشاركة يف األحداث الثقافية/االجتامعية للمجتمع املحيل

2.30

1.51

2.10
كال الجنسني

85

مامرسة الهوايات ،واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

1.44

2.16

2.02
كال الجنسني

86

دراسة تحليلية من بيانات مسح استخدام الوقت 2013 / 2012

القراءة

0.45

0.37

0.43
كال الجنسني

87

88

