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 ملخص تنفيذي
يادة في عدد الفلسطينيين، حيث ال يناقشها الكثيرون. مع ذلك، هناك ز بين مهمش موضوع هو الجنسين بين المساواة وعدم التمييز

 دمجها يتم التي قالحقو من المزيد اكتساب في الفلسطينيات النساء االناث في سوق العمل، مع الحاجة الى أكثر من معيل لألسرة. بدأت

ي العمل بما في فيحتوي القانون األساسي الفلسطيني على العديد من المواد التي تحمي اإلناث وحقوقهن على ذلك،  ةالنظام. عالو في

طاعات معينة قمثل حرمانهن من فرص العمل في  لإلناث،ولكن لديه أيًضا بعض القيود على العمل  ذلك،ذلك إجازة األمومة وما إلى 

باستثناء  قانوني،تحديد ساعات عملهم بجعل عمل النساء ليال ساعات عمل غير أو  (،تتطلب العمل البدني )مثل استخراج األحجار

, والتي CEDAW, وقعت الحكومة الفلسطينية على االتفاقية الدولية سيداو 2018. في يونيو فنادق ... الخ( مطاعم،قطاعات معينة )

 ال الجنسين بين مييزالتمع ذلك،  ، والتعامل مع االناث.الدللب الداخلية اللوائح وتستهدفتهدف الى القضاء على التمييز بين الجنسين، 

  .األخرى األماكن من العديد بين من العمل، مكان في مالحظته ويمكن، موجودا يزال

 حول الموظف تصور وكذلك العمل، مكان في الجنسين بين التمييز لدرجة تقييم بإجراء إم إف نساء قبل من العالمية الفا تكليف تم

 من لثاهمث مبحوث، 406 مع الهاتف عبر استقصائية دراسة ألفا أجرت وهكذا، .حولهم من اآلخرين وعلى عليهم وتأثيره الموضوع،

 باإلضافة العمل، مكان في والجنسين االقتصادي بالتمييز المتعلقة األسئلة من سلسلة عن المبحوثين ُسئل. الذكور من وثلثهم اإلناث،

 .قدسوال الغربية الضفة في العمل مكان في التمييز قياس إلى الدراسة هدفت. بالموضوع يتعلق فيما وتجاربهم آرائهم إلى

كان العمل. على مبين الجنسين في  ٪( يعتقدون أن هناك عدم مساواة / تمييز اقتصادي67تظهر نتائج الدراسة أن غالبية المستطلعين )

( قالوا إنهم لم يواجهوا ٪82إال أن األغلبية الساحقة ) العمل،الجنسين موجود في مكان  الرغم من أن األغلبية تعتقد أن عدم المساواة بين

هذا يشمل و رواتبهم،٪( راضون عن 59فإن أكثر من نصف المجيبين ) ذلك،عدم المساواة أو التمييز على أساس جنسهم. عالوة على 

  ٪( من المجيبات.59)

ب/األجور، المناصب يعتقد العديد من المبحوثين ان أكثر اشكال التمييز شيوعا هي الروات فيما يتعلق بأنواع التمييز في مكان العمل.

عه بشكل أساسي في م المبحوثينيتعامل  التمييز،عند مواجهة  اإلدارية/ المناصب الوظيفية العليا، المعاملة، والقدرات وطبيعة العمل.

ال  ذلك،اإلضافة إلى واالستقالة من الوظيفة. ب البشرية،والموارد  العمل،احب مكان عملهم. وهذا يشمل التحدث إلى اإلدارة العليا / ص

 يعرف العديد من المجيبين إلى أين يذهبون عندما يواجهون التمييز بين الجنسين.

ز ضد المرأة ٪( ال يعرفون ما إذا كانت هناك أحكام في القانون األساسي الفلسطيني تحظر التميي44) المبحوثينما يقرب من نصف 

الذين  المبحوثين ،ذلكال يعرفون المادة بالضبط. عالوة على  أحكام،فإن غالبية أولئك الذين يعرفون بوجود  ذلك،في مكان العمل. ومع 

وإجازة األمومة.  ،المتساويةوساعات العمل  العمل،والمعاملة المتساوية في  متساوية،ور التي تعطي أج ذكروا المواد األحكام،يعرفون 

٪( فقط قرأوها. 60٪( سمعوا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و )66فإن غالبية المشاركين ) ذلك،باإلضافة إلى 

سلبي / سلبي للغاية.  ٪(43أجاب العديد من الذكور ) المرأة،كال التمييز ضد عندما ُسئلوا عن آرائهم بشأن اتفاقية القضاء على جميع أش

 يز ضد المرأة.٪( لديهن آراء إيجابية / إيجابية للغاية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي36فقط ) المبحوثاتلكن ثلث 

 اشاروا مبحوثينال جميع من٪(  18) فقط العمل، مكان في دموجو الجنسين بين المساواة عدم أن المبحوثين من العديد يعتقد باختصار،

 على عالوة. ييزالتم من محددة أنواع عن اإلناث سئل عندما ملحوظ بشكل أعلى النتائج لوحظت. الجنسين بين التمييز من يعانون أنهم

 أين إلى يعرفون ال اأيضً  ولكنهم العمل، مكان في بالحقوق المتعلقة بالقوانين دراية على ليسوا المبحوثين من العديد أن فقط ليس ذلك،

 مع تتعارض قد لتيا الجنسين بين المساواة بقيم المبحوثين والذكور اإلناث من العديد يهتم. التمييز مواجهة عند يلجئون او يتوجهون

 الضروري من سيكون يوبالتال. الفعلية باألحكام علم على يكونوا لم المبحوثين هؤالء معظم أن من الرغم على والدينية، الثقافية القيم

 إعالم يجب. ستدامةواال التجارية األعمال نمو على وتأثيرها وفوائدها، الجنسين، بين بالمساواة يتعلق فيما العمل مكان في الوعي نشر

 وتأثيرات عنه، الغاإلب وكيفية الجنسين بين التمييز/  المساواة عدم مواجهة وكيفية العمل، مكان في بحقوقهم الفلسطينيين المواطنين

 .الفلسطيني المجتمع على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية مثل الدولية االتفاقيات
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   مقدمة1.

 

ساواة بين الجنسين يعد التمييز والم فلسطين،على القضاء عليها لسنوات عديدة. في  الدولالتمييز بين الجنسين هو قضية عالمية تعمل 

لك هو أن العديد من حيث ال يزال العديد من األفراد والمنظمات ال يأخذون بعين االعتبار. أحد األسباب الرئيسية لذ مهمالً،موضوًعا 

 ذلك،الديني. ومع  و الفكرأحجار الزاوية للمساواة بين الجنسين يُنظر إليها على أنها تتعارض مع األعراف االجتماعية أو التقاليد أ

زال أمامها لكن ال ي (،دولة وقعت على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو 187أصبحت السلطة الفلسطينية واحدة من 

 .طريق طويل للقضاء على التمييز والمساواة بين الجنسين داخل المجتمع والمنظمات

 

حيث  العمل،في مكان  ية وتعديلها في القوانين األساسية الفلسطينية ليكون لها تأثير مشروعيجب دمج االتفاقيات الدول هذا،ولكي يحدث 

 ذلك،. عالوة على وساعات العمل والتعامل، والوظائف، والفرص، الرواتب،أن العديد من القضايا التي تم العثور عليها هي عدم تكافؤ 

وجيا يقدمان واأليديول الذكوريقضية اجتماعية أيًضا. ال يزال المجتمع  بل هو قانونية،فإن موضوع حقوق المرأة ليس فقط مسألة 

حيث يخشين  الجنسين،ن تقل احتمالية اعتراف اإلناث بالتمييز بي المثال،على سبيل  مخفية،العديد من أشكال التمييز التي تبدو خفية أو 

 .في أي حدثأو مجرد التسبب  وظائفهن،من تداعيات مثل فقدان 

 

اإلناث  نظر وجهةتم إجراء دراسة للتحقيق وإعطاء نظرة ثاقبة على  العمل،لفهم مدى التمييز بين الجنسين والمساواة داخل مكان 

في التمييز  همتجاربمجموعة متنوعة من األسئلة بشأن آرائهم و المبحوثونالتمييز بين الجنسين في مكان العمل. سُئل حول والذكور 

إلضافة إلى والعمالء. با زمالئهم، والمديرين،الشخصية مع التمييز من أصحاب العمل  تجاربهنعن  مبحوثاتالبين الجنسين. سئلت 

كان العمل. معن تجاربهن / آرائهن بشأن التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالمرتبات والفرص والتحرش في  المبحوثاتسئلت  ذلك،

باتفاقية  مرفتهومع مفي مكان عمله الموظفين والنساء ساسية الفلسطينية التي تحميعن معرفتهم بالقوانين األ نيالمبحوثُسئل جميع 

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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  المنهجية و توزي    ع العينة السكانية 2. 

 

 المنهجية 2.1

وزيع العينة . كان تالشرقية والقدس من مناطق متعددة في جميع أنحاء الضفة الغربية مبحوث 406أجرت ألفا دراسة عبر الهاتف مع 

وانتهى جمع  ا،الفقاعدة بيانات ارقام من حيث تم استخدام  عشوائيًا،مشروًطا بحجم قطاع التوظيف لكل منطقة. كان اختيار العينة 

 البيانات بمجرد االنتهاء من العدد المطلوب من االستبيانات.

 

ن صحة االستبيان تم إجراء دراسة تجريبية لضما االنتهاء،بمجرد  .Nisaa FM تصميم االستبيان بالتنسيق مع العالميةجرت شركة ألفا أ

وتمت  وأهدافه،سح والتي غطت أهداف الم ،الفا وأدوات القياس. تم عقد ورشة عمل تدريبية ليوم واحد لفريق جمع البيانات داخليًا في

جمع  مليةكل ععلى مقر الفا  مراجعتها باستخدام أساليب جمع البيانات وأخالقيات فريق جمع البيانات. أشرف مدير المشروع في

 .البيانات

 

 توزيع العينة السكانية  2.3

 

مع اإلناث والذكور العاملين. تم توزيع  استبيان 406تم استكمال ما مجموعه 

٪( 67) مبحوثة 272 اإلناث،العينة من  ثيالعينة حسب الجنس حيث كان ثل

٪(. كانت غالبية العينة تحت سن 33) مبحوث 134، وثلثهم من الذكور ، 

٪( تتراوح 24و ) سنة، 24 - 19٪( من المستجيبين 33حيث كان ) سنة، 30

٪( تتراوح أعمارهم 18فإن ) للبقية،أما بالنسبة سنة.  29 - 25أعمارهم بين 

٪( 6و ) سنة، 39 - 35٪( تتراوح أعمارهم بين 9و ) سنة، 34 - 30بين 

 كان وأخيًرا،سنوات من العمر.  49 - 45٪( بين 6وأخرى ) ،44 - 40بين 

 حصل فقد ، التعليم لمستوى بالنسبة أماعاًما أو أكثر.  50العينة  ٪( من5)

٪( 8) ، أدنى مؤهل أو الثانوية شهادة على المبحوثين إجمالي من٪( 16)

 حاصلون٪( 1) و الماجستير درجة على حصلوا٪( 10) ، البكالوريوس درجة على حصلوا المبحوثين من٪( 65) ، دبلوم على حصلوا

  .الدكتوراه درجة على

 

 

 

 

Female 
67%

Male
33%

توزيع العينة حسب الجنس

Figure 1الجنس حسب العينة توزيع 
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فإن  المبحوثين،( أعاله. أما بالنسبة لقطاع توظيف 2كما هو موضح في الشكل ) منطقة،تم توزيع العينة حسب حجم قطاع العمل لكل 

٪( 12والمحالت التجارية وشركات التصنيع وغيرها. ) واإلنتاجفي االعالم ٪( يعملون في القطاع الخاص في البنوك 52أغلبيتهم )

٪( يعملون في القطاع الصحي في المستشفيات 14. )االمني المنظمات الحكومية مثل البلديات والوزارات أو من أفراد العينة يعملون ف

٪( يعملون في قطاع التعليم بشكل رئيسي في المدارس والجامعات ومراكز التعلم. 13والعيادات والمراكز الصحية حتى كصيادلة. )

 .٪( رفضوا اإلجابة1و ) مهنة،٪( هم عمال 2) ية،الحكوم٪( من عينة العمل في المنظمات غير 5فقط )

 

ساعة  40حيث كان المتوسط لإلناث عند  أقل،ساعة في األسبوع. تعمل اإلناث بشكل طفيف  41حوالي  المبحوثينيعمل  المتوسط،في 

بأنهن  المبحوثاتفادت ٪( أ45ساعة في األسبوع. وتجدر اإلشارة إلى أنه في المجمل ) 45في حين بلغ متوسط الذكور  األسبوع،في 

 .المبحوثين الذكور٪( فقط من 17مقارنة بـ ) األسبوع،ساعة في  40يعملن أقل من 

 

 

ا مقارنة شيكل شهريً  2500٪( من اإلناث أقل من 33هناك فرق ملحوظ بين مستويات الدخل للذكور واإلناث حيث يكسب ما مجموعه )

ط في ساعة فق 30٪( من اإلناث 20حيث تعمل ) العمل،٪( من الذكور. يمكن أن يكون ذلك مرتبًطا بشكل كبير بساعات 14بـ )

 الشهر،في  شيكل 4500يكسبون أكثر من  المبحوثين الذكور٪( من 19فإن ) أخرى،. من ناحية ٪( من الذكور6مقارنة بـ ) األسبوع،

 .اإلناث المبحوثات ٪( من10مقابل )

 

36%

22%

11% 9% 6% 5% 5% 2% 1% 1% 1%

Ramallah &
Al Bireh

Hebron Nablus Bethlehem Jerusalem Jenin Tulkarem Qalqilya Jericho Salfit Tubas

وزيع العينة حسب المنطقةت

11%

22% 21%

16%

5% 5%

19%

1%

13%

23%
20%

11%
8%

24%

7%

19%
22%

17%

7% 6%

21%

< 1500 1500 - 2499 2500 - 3499 3500 - 4499 4500 - 5499 5500 + Refused

الدخل الشهري حسب الجنس

Female Male Total

Figure 2المنطقة حسب العينة توزيع 

Figure 3 الجنس حسب الشهر الدخل 
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ي مكان العمل  3.
ز فز  التميي 

 بين الجنسين  والتمييزعامة حول عدم المساواة  تصورات .3.1 

 

عما إذا كانوا يعتقدون أن عدم المبحوثون ُسئل 

التمييز االقتصادي  / بين الجنسينالمساواة 

موجود في مكان العمل في فلسطين. يعتقد غالبية 

٪( أن عدم المساواة والتمييز 67) المبحوثين

االقتصادي بين الجنسين موجود في مكان العمل. 

على الرغم من موافقة غالبية اإلناث والذكور 

 التوالي،٪( على 64٪( و )69على هذا البيان )

ال يوافقون على هذا  المبحوثينلي فإن ثلث إجما

 .البيان

 

عدم وجود وقد طُلب من أولئك الذين وافقوا على 

 مالحظتها،بين الجنسين التي تمت  المساواة / التمييز االقتصادي بين الجنسين في مكان العمل أن يصفوا أكثر الطرق شيوًعا للتمييز

 العمل،وطبيعة  الهرمي،والوظائف الوظيفية والتسلسل  األجور،وأشكال التمييز األكثر شيوًعا التي تمت مالحظتها هي الرواتب / 

عن أن اإلناث  المبحوثينوالتمييز التفضيلي. أعرب العديد من  والمعاملةالوظيفي واإلجازات والتطور وساعات العمل وفرص التقدم 

يتقاضين أجوراً أقل من الذكور ويتم منحهن فرصاً أقل للتقدم في وظائفهن. كما أشار أحد المجيبين إلى أن "المديرين يفضلون تولي 

 لديهمو أكثر عمل التمقابفرص أشار آخر إلى أنهم "ال يعطون المناصب اإلدارية للنساء. لدى الذكور  "،المناصب العليا للرجال

في حين أن الذكور أكثر قدرة  المعلمين،". الحظ مشاركون آخرون أن اإلناث أكثر مالءمة لوظائف السكرتارية أو  أكثر عملفرص ال

أيًضا أن اإلناث  المبحوثينعلى سبيل المثال الوظائف التي تتطلب العمل الميداني مثل الصحافة. يشرح بعض  البدنية،على الوظائف 

 .موميةاالواجبات الالعمل ألنهن أكثر عرضة ألخذ إجازة أمومة والقيام بأكثر عرضة للتمييز في مكان 

إنهم ال يعرفون / يعتقدون أن هناك أي تمييز / عدم مساواة بين الجنسين في مكان  المبحوثينقال عدد كبير من  أخرى،من ناحية 

"ال توجد عدم  المبحوثين،العمل. كما الحظ أحد 

 "ن في مكان العملفالمرأة لها حقوق اآل مساواة،

 

 أن يعتقدون كانوا إذا عما المبحوثون ُسئل كما 

 تعتقد. للتمييز عرضة أكثر العمالة قطاعات بعض

 عمل معينة قطاعات أن٪( 65) العظمى الغالبية

 هو كما القطاعات،فيها تمييز أكثر من غيرها من 

 المثال، سبيل على. أعاله( 5) الشكل في موضح

 في موجود التمييز أن المجيبين معظم يعتقد

/  اإلعالم وسائل التجارة،: هذه التوظيف قطاعات

 الحكومة، الهندسة، التعليم، التصنيع، الصحافة،

أشار المبحوثين الى . الخاصة والشركات الصحة،
Figure 5: محددة عمل مجاالت في الجنسين بين التمييز 

35% 36% 35%

65% 64% 65%

Female Male All

تمييز اكثر من غيرهاهل بعض قطاعات التوظيف لديها 

No Yes

64% 69% 67%

36% 31% 33%

Male Female All

بين الجنسين التمييز االقتصادي/ هل تعتقد أن عدم المساواة 

موجود في مكان العمل

Yes No

Figure 4 الجنسين بين المساواة والتمييز االقتصادي عدم  
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 والمبيعات، والتسويق اإلدارية، والوظائف المهنية، والعمالة المعلومات، تكنولوجيا قطاع تضمنت األخرى وظائف / قطاعات عمل

 .المصرفية واألعمال والقانون،

أن  المبحوثينض إلى التجارة باعتبارها القطاع الذي يعاني من أكبر قدر من التمييز بين الجنسين. وذكر بع المبحوثينوأشار معظم 

مجيبين أن قطاع ذكر أحد ال المثال،الوظائف التي تعتمد على العمل البدني من المرجح أن يكون لديها موظفين من الذكور. على سبيل 

"تفضل المشاريع  خر،آبينما تُعطى النساء أدواًرا مثل التغليف". وقال مستجيب  والبناء،التصنيع "يُمنح الرجال أدواًرا مثل التصنيع 

 ."عمل بدني يُعطى للذكور فيهوأي شيء  الذكور، ليكونوا منالمديرين واإلدارة  الزراعية

 

 التجارب الشخصية مع عدم المساواة / التمييز بين الجنسين 3.2:

  

واجهوا عدم عما إذا كانوا قد المبحوثون ُسئل  

في العمل بسبب جنسهم.  همالمساواة أو التمييز ضد

٪( أنهم لم يتعرضوا لعدم 82قالت أغلبية ساحقة )

أفاد  ذلك،المساواة أو التمييز في مكان العمل. ومع 

٪( من الذكور أنهم  16٪( من اإلناث و ) 20)

مضيفين.  العمل،يعانون من التمييز في مكان 

قال ما يقرب  ضدهم،لتمييز عندما ُسئلوا عمن قام با

٪( إن المدير في 68) المبحوثينمن ثالثة أرباع 

العمل قام بالتمييز ضدهم بطريقة أو بأخرى. 

٪( 8و ) الزمالء،٪( تعرضوا للتمييز ضد 21)

 .الزبائنتعرضوا للتمييز من العمالء / 

الثالث اشكال للتميز التي تم مالحظتها من كانت 

األجور واألولوية / التفضيل والمعاملة. كان التمييز أو عدم المساواة في الرواتب / األجور أكثر /رواتبهي القبل معظم المبحوثين 

أن "العديد من الوظائف الهندسية تطلب موظفين من الذكور  المبحوثينأشكال التمييز التي تم اإلبالغ عنها في مكان العمل. وذكر أحد 

. من قبل الزبونآخر األولوية / التفضيل  مبحوثأكثر قدرة جسدية على تلك الوظائف". وذكر ألنهم يعتقدون أن المهندسين الذكور هم 

خبرة  ذات الممرضين الذكورمن قبل المرضى بسبب االعتقاد بأن االناث "تم رفض الممرضات  المبحوث،قال  التحديد،على وجه 

 العمل،وساعات  والحوافز، االجتماعي،والوضع  العمل،وطبيعة  الوظيفي،إلى التمييز في التطوير والتقدم  المبحوثينر". كما أشار بأك

 .باإلضافة إلى التمييز المرتبط بالمظهر البدني

٪( لم يشعروا بأنهم رفضوا من وظيفة 90إال أن الغالبية العظمى ) العمل،قد أعربوا عن التمييز في مكان  المبحوثينعلى الرغم من أن 

٪( من 10فقد تم رفض ) ترفض،٪( من اإلناث والذكور على ذلك. على الرغم من أن األغلبية لم 90فق )بناًء على جنسهم. حيث وا

. على سبيل األفكار النمطية حول الجنسينبسبب  المبحوثين

إلى أنها رفضت بسبب  المبحوثات ىأحد تأشار المثال،

لكنني  للوظيفة،"كان لدي كل القدرات والمؤهالت  حملها،

 ."لمدير ألنني حاملرفضت من قبل ا

عما إذا كانوا يشعرون بالرضا عن الراتب  المبحوثونُسئل 

٪( راضون 59الذي يتلقونه. أكثر من نصف المستجيبين )

٪( من اإلناث والذكور على 58٪( و )59عن راتبهم. منهم )

 .التوالي راضون عن راتبهم

 

Figure 6: العمل مكان في والتمييز الجنسين بين المساواة عدم 

80% 84% 82%

20% 16% 18%

Female Male All

تجربة التمييز الشخصية بسب الجنس

No Yes

Figure 7:  الرضا عن الراتب 

41% 42% 41%
59% 58% 59%

Females Males Total

الرضا عن الراتب

No Yes
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٪( أن ساعات عمل اإلناث أقل من 33) المبحوثينيعتقد ثلث 

يختلف إدراك  الجنس،ساعات عمل الذكور. عند النظر إلى 

 24حيث تعتقد ) كبيًرا،اإلناث والذكور لهذا األمر اختالفًا 

مقارنة  أقل،٪( فقط من النساء أن ساعات العمل لدى النساء 

 .٪( من الذكور 52بـ )

 

 

 

 

ز ضد المرأة 4.  التميي 

 المعاملة داخل مكان العمل  .4.1

 

 Figure 9  تجارب / مشاعر االناث حول التمييز 

سلسلة من األسئلة بخصوص تجاربهن في مكان العمل. تضمنت األسئلة مواضيع التمييز والمضايقة والتقدم  المبحوثاتسئلت 

اتفقوا على  (،٪25) اإلناث،ربع  الذكور،ُسئلوا عما إذا كان رب عملهم يعاملهم بشكل مختلف عن زمالئهم  أوالً،واألدوار الوظيفية. 

٪( من اإلناث 20. وهذا يتعارض مع النتائج السابقة حيث اتفقت )بشكل متساويمن الذكور واإلناث  موظفيهمال يعاملون  المدراءأن 

 على تعرضهن لنوع من التمييز في مكان عملهن.

٪( من اإلناث وافقن 39في حياتهم المهنية أكثر من اإلناث. )بشكل أسرع كما ُسئلت اإلناث عما إذا الحظن زمالئهن الذكور يتقدمون 

 للتحرش٪( أنهم تعرضوا 10٪( من اإلناث اتفقت أيًضا على عدم المساواة في األجور بين اإلناث والذكور. وقد أفاد )51لك. )على ذ

 في مكان العمل.

 ومع العمل، مكان في الجنسين بين التمييز ما من انواع لنوع تعرضن أنهن على اإلناث من فقط٪( 20) اشارت سابق، سؤال في

 من اإلناث تعاني٪( 51) األقل على أنه وجد الجنسين، بين التمييز من معينة ألشكال نتعرض قد كانت إذا ما عن نُسئل عندما ذلك،

/  المساواة عدم من أخرى أشكال من عانوا ممن والعديد والمهام، المؤهالت نفس من واإلناث الذكور بين األجور في المساواة عدم

 يشعرون أو الجنسين، بين تمييًزا يشكل بما دراية على ليسوا اإلناث أن هذا يعني قد. العمل مكان في الجنسين بين االقتصادي التمييز

 .مختلفة بطرق عايشوه قد بعضهم أن من الرغم على عنه، اإلبالغ من بالخجل

 

75%

39%

51%

10%

اوي يعاملك المدير على بشكل متس
مع زمالئك الذكور

يتقدم  الذكور بشكل أسرع في
حياتهم المهنية من اإلناث

ور عدم المساواة في األجر بين الذك
واإلناث بنفس المؤهالت والمهام

عملتعرضتي للتحرش في مكان ال

:مشاعر االناث كما يلي / تجارب 

 Figure 8: الرجال من أقل عمل ساعات لديها المرأة هل 

76%

48%

67%

24%

52%

33%

Females Males Total

االنطباع حول ساعات العمل

No Yes
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 العمل مكان في المرأة حول اإلناث آراء  .4.2

 

 

 

٪( يوافقن 98شاركتهن في مكان العمل. معظم اإلناث )على عبارات مختلفة حول مموافقتهن  درجة اختياراإلناث المبحوثات ُطلب من 

٪( 91أو يوافقن بشدة على أن النساء لديهن القدرة على اكتساب المهارات الالزمة للنجاح في عملهن. لكن نسبة أقل بقليل من اإلناث )

٪( من 10دم في حياتهن المهنية. فقط )بأن النساء ليست طموحات بما يكفي للنجاح والتق العبارة القائلةأبلغن عن عدم موافقتهن على 

٪( 62ما يصل إلى ) المهنية،اإلناث يوافقن بشدة على أن الرجال والنساء لديهم فرص متساوية في التطوير المهني والتقدم في حياتهم 

يوافقن بشدة على هذا ٪( من اإلناث ال 33من جميع اإلناث الالتي يوافقن أو يوافقن بشدة على هذا البيان. وتجدر اإلشارة إلى أن )

البيان ، مما يعني أنهن يعتقدن أن الرجال والنساء ليس لديهم فرص متساوية للتقدم في مكان العمل. وأخيًرا ، يوافق أكثر من نصف 

شدة على ٪( يوافقون ب13٪( بقليل على أن الذكور لديهم إمكانية أكبر للتقدم في المنظمة / الشركة إلى أدوار اإلدارة ، )55المجيبات )

 .٪( ال يوافقون بشدة12٪( ال يوافقون على البيان الثمين ، و )33ذلك. فقط )

 

 

 

 

 

 

12%

33%

46%

1%

33%

5%

45%

1%

42%

52%

8%

38%

13%

10%

1%

60%

في مكان عملي ان احتمالية ان يتقدم الموظفين الذكور داخل 
إداري هي اعلى منها للموظفات/ الشركة إلى دور قيادي /المؤسسة

االناث

اوية بشكل عام وبعيد عن مكان عملك ان للرجال والنساء فرص متس
في التطور المهني والتقدم في حياتهم المهنية

ها المرأة ليست طموحة بما يكفي لتكون ناجحة ومتقدمة في حيات
المهنية

جحة في تتمتع المرأة بالقدرة على اكتساب المهارات الالزمة لتكون نا
عملها

تصورات اإلناث في مكان العمل

ال أوافق بالمرة ال أوافق بالمرة أوافق أوافق وبشدة

Figure 10: العمل مكان في مشاركتهنالمبحوثات حول  اإلناث موافقة مستوى 



 

12 
 

ز عىل أساس  5.   ز الفلسطينية المتعلقة بالتميي  ي مكان العمل الجنسالقواني 
 فز

 ضد التمييز على أساس الجنسبالقوانين القائمة  الوعي 5.1 

٪( ال يعرفون 44) المبحوثونمعظم 

ما إذا كانت هناك قوانين عمل 

 العمل،فلسطينية تحمي النساء في 

٪( فقط 28و ) بالنفي،٪( أجابوا 28)

 قوانين عملوافقوا على أن هناك 

تمنع التمييز ضد المرأة في العمل. 

أن عدد الذكور  للدهشة،والمثير 

٪( على علم بهذه القوانين 34)

 .٪( من اإلناث25مقارنة بـ )

 

لم يتذكر أو لم  المبحوثينمعظم 

يعرفوا أي أحكام في قانون العمل 

والمعاملة المتساوية  المتساوية،األجور  رئيسي، القوانين ذكروا بشكلالتمييز في العمل. أولئك الذين يعرفون بعض  تمنعالفلسطيني 

أيضاً أحكاماً عامة مثل الحفاظ على حقوق المرأة والحماية  المبحوثينوإجازة األمومة. وذكر  المتساوية،وساعات العمل  العمل،في 

 .من التمييز

٪( يعرفون إلى أين 51فقط ) المبحوثيننصف   

يذهبون إذا واجهوا التمييز في العمل. ال يوجد 

٪(  52٪( واإلناث ) 50فرق كبير بين الذكور )

إذا واجهوا التمييز.  نأين يذهبوالى الذين يعرفون 

أو أقسام  اشخاص أشار المبحوثون الى ذلك،ومع 

أنواع  4مختلفة سيذهبون إليها. يمكن تقسيمها إلى 

الموظفين الذين يتعاملون مع التمييز  ،مختلفة

من خالل الذهاب إلى  العمل،داخليًا داخل مكان 

 أوقسم الموارد البشرية.  والمالك، ااإلدارة أو 

 المؤسسات استخدام آخرون موظفون ذكر غيرها،

 حتى أو العمل، وزارة المحامين، مثل القانونية،

/  منظمات أيًضا الموظفين بعض وذكر. الشرطة

 المرأة، حقوق منظمة اإلنسان، حقوق مثل نقابات

 أنه إلى مشيرين أنفسهم تلقاء من هذا مع يتعاملون المستجيبين من كبيًرا عدًدا فإن ذلك، على عالوة. الشباب مبادرات أو العمال، نقابة

 .شخصيًا معها يتعامل أو وظيفته يترك قد

28% 27% 28%

47%
39%

44%

25%

34%
28%

Female Male Total

أة في التمييز ضد المريمنعهل يوجد في قانون العمل الفلسطيني نص 
العمل؟

No I Don't Know Yes

48% 50% 49%52% 50% 51%

Females Males Total

ي إذا واجهت التمييز ضدك فتذهب او تلجأهل تعرف إلى أين 
العمل؟

No Yes

Figure12  العمل في كضد التمييز تم إذا او تلجا تذهب أين معرفة 

Figure 11العمل في المرأة ضد التمييز تمنع التي الفلسطينية العمل بقوانين لمعرفة 
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 ( سيداواتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )  5.2

 

 

٪( باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. وقد ُسئل أولئك الذين سمعوا بها عما إذا 66) المبحوثينسمع غالبية 

٪( قد اطلعوا على 60) المبحوثينكانوا قد نظروا أو قرأوا شروط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. غالبية هؤالء 

 قرأوا سمعوا المبحوثين جميع من٪( 40) حوالي أن يعني وهذا شروط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو قرأوها.

ع أشكال اتفاقية القضاء على جمي قرائن بنود٪( قد 56وتجدر اإلشارة إلى أن عدد أقل من اإلناث المستجيبات ) .سيداو اتفاقية إلىبنود 

 .(67%)الذكور بالمبحوثينالتمييز ضد المرأة مقارنةً 

. كما ُسئل أولئك الذين سمعوا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عما إذا كانت االتفاقية تحمي حقوق المرأة اقتصاديًا

٪( ال يعرفون. على غرار النتائج 41و ) عارضوا، ٪(18و ) لإلناث،٪( من المستجيبين على أنه يحمي الحقوق االقتصادية 41وافق )

٪( فقط من  38حيث وافقت ) لإلناث،كان عدد أقل من اإلناث على دراية إذا كانت اتفاقية سيداو تحمي الحقوق االقتصادية  السابقة،

 .٪( من الذكور 44مقارنة بـ ) ذلك، اإلناث على

٪( 36) للغاية،٪( من المجيبين على أنه إيجابي أو إيجابي 35حيث وافق ما مجموعه ) ،هناك تصور مختلط حول اتفاقية سيداو 

النوع . أما بالنسبة إلدراك غير قادر على إعطاء رأي ٪( لم تجب أو29)و  بشأنه،أشاروا إلى أنهم شعروا بالسلبية أو سلبية للغاية 

 للغاية،٪( من اإلناث أنه إيجابي أو إيجابي 36حيث يعتقد ) الذكور،فيُنظر إلى اإلناث على أنهن أكثر إيجابية قليالً من  االجتماعي،

٪( من الذكور43٪( من اإلناث على أن سلبياتها أو سلبية للغاية مقابل )33٪( من الذكور. من جهة أخرى اتفقت )33مقارنة بـ ) . 

إنهم يشيدون بالمساواة  المرأة،الذين لديهم مواقف إيجابية / إيجابية للغاية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  وقال أولئك

إلى  المرأة،الذين يوافقون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المبحوثينأشار العديد من  ذلك،بين الجنسين. ومع 

44%
33% 40%

56%
67% 60%

Female Male Total

يع هل نظرت أو قرأت شروط اتفاقية القضاء على جم
أشكال التمييز ضد المرأة؟

No Yes

34% 33% 34%

66% 67% 66%

Female Male Total

هل سمعت عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة؟

No Yes

2%

34%
29%

4%

16% 16%

8%

25%
20% 23%

13% 11%

4%

31%
26%

10%
15% 14%

Very Postive Postive Negative Very Negative No Answer No Opintion

المعرفة حول اتفاقية سيداو حسب الجنس

Female Male Total

Figure 13ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية شروط قرأت أو نظرت هل 
 المرأة؟

Figure 14سيداو اتفاقية حول المبحوثين تصور 

Figure 12المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية معرفة 
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، "لدي موقف  المبحوثات االناثة أو حكم يتعارض مع الحكم الديني أو معتقدات المجتمع. كما ذكرت إحدى االختالف مع أي ماد

قال  ذلك،إيجابي تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، طالما أنها ال تدعم أي شيء ضد الشريعة". باإلضافة إلى 

بعض العناصر التي ال تتوافق مع الشريعة والعادات والتقاليد ، ألنني محافظ قليالً". أما حفظ على ت: "أنا مالمبحوثين الذكور أحد 

فقد أشار معظمهم إلى أنها تتعارض  المرأة،بالنسبة ألولئك الذين لديهم تصور سلبي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

 المبحوثات االناث. كما أشارت إحدى المبحوثينوقد ذكر ذلك من قبل كل من اإلناث والذكور  المجتمع،مع القواعد الدينية أو تقاليد 

الذكور أيضا عن قلقهم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المبحوثينببساطة "إنها تتعارض مع الشريعة". وأعرب 

"يتعارض مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وله شروط غامضة". يعتقد  الذكور، المبحوثينالمرأة تتعارض مع الثقافة الفلسطينية. وذكر أحد 

الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة غير واضحة وغير محددة بما يكفي وال  البنودأن  المبحوثينالعديد من 

حيث  االتفاقية،لنساء يمكن أن يتمتعن بحقوق كاملة بدون يعتقدون أنها يمكن أن تحمي حقوق المرأة. حتى أن البعض يجادل في أن ا

 .أن النساء حصلن على حقوق كاملة من القرآن المبحوثينمن  القليليدعي 

 

 

 الخاتمة و التوصيات  6. 

 

 

 الذكور نم كل وجهة نظر االعتبار في الدراسة أخذت. العمل مكان في الجنسين بين والتمييز المساواة عدم أعاله الدراسة بحثت

 سيداو تفاقيةا حول وأفكارهم آرائهم إلى باإلضافة العمل، مكان في التمييز مع تجربتهم إلى باإلضافة الموضوع، هذا حول واإلناث

 فيما العام رهنومنظو العمل، في المضايقات أو التمييز أشكال مختلف في تجربتهن حول أسئلة المستجيبات ُسئلت وأخيًرا،. وتأثيرها

 .العمل مكان في بالذكور مقارنة اإلناث ومعاملة بفرص يتعلق

 

. العمل قطاعختالف يختلف با وأنه العمل، مكان في بالفعل موجود الجنسين بين التمييز أن على المبحوثين أرباع ثالثة اتفق عام، بشكل

 والتصنيع فةالصحا/  واإلعالم التجارة هي تمييز وجود لوحظت التي والقطاعات. المبحوثين والذكور اإلناث من كل على ينطبق هذا

 الرواتب هي ذلك من عانوا الذين أولئك قبل من مالحظتها تم التي شيوًعا التمييز أشكال أكثر فإن ذلك، على عالوة. والهندسة والتعليم

 .العامة التمييزية والمعاملة ، واحد لجنس األولوية إعطاء/  التفضيلية والمعاملة ، األجور /

 ، العمل نمكا في التمييز أشكال من شكل ألي تعرضن أنهن على اإلناث من فقط٪( 20) وافقت التمييز، عن عام بشكل ُسئلن عندما

 يعاملونهم المديرين أن على وافقوا٪( 25) ، التمييز من معينة أشكال عن اإلناث سؤال تم عندما ذلك، ومع. الذكور من٪( 16) و

 أن على قواواف٪( 51) ، اإلناث من أسرع بشكل يتقدمون الذكور الزمالء أن على وافقوا٪( 39) ، الذكور زمالئهم عن مختلف بشكل

 ألن تائجالن في التناقض هذا يكون أن يمكن. العمل مكان في للتحرش تعرضهم على وافقوا٪( 10) و األجور في مساواة عدم هناك

 الجنسين بين لمساواةا عدم يشكل وما ، للتمييز المختلفة األشكال يدركن ال أنهن أو ضدهن، التمييز تم أنه قولهن من خجاًل  أكثر اإلناث

 .االقتصادي التمييز أو

 عالوة. بالذكور قارنةم اإلناث بين خاصة نسبيًا، منخفضة سيداو اتفاقية وأحكام األساسي الفلسطيني بالقانون المبحوثين معرفة وأخيًرا،

 إال ، القانوني مالنظا في المرأة حقوق ودمج ، الجنسين بين التمييز على القضاء أجل من تعمل االتفاقية أن من الرغم على ذلك، على

 تعارض أنها على فاقيةاالت تجاه بالسلبية يشعرون الذين المستطلعين غالبية يوافق. ذلك حول إيجابية نظرة لديهم فقط المستطلعين ثلث أن

  .الدين أو التقاليد أو االجتماعية األعراف

 ليسوا الكثيرين أن إال العمل، مكان في موجود الجنسين بين التمييز أن على يوافقون المبحوثين من العديد أن من الرغم على الختام، في

 هي ما أو ، يذهبون أين إلى يعرفون ال فإنهم ، لمواجهته استعداد على كانوا إذا أو، التمييز، مع بتجربتهم لالعتراف استعداد على

 يمنعهم قد مما ما، حد إلى ةالمجتمعي بالنظرة األفراد يهتم ذلك، على عالوة. التمييز يواجهون عندما تحميهم التي المنظمات و القوانين
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 التوصيات بعض. معينة قطاعات في العمل حتى أو المحتملة فرصهم أو حقوقهم على الحصول نحو معينة إجراءات اتخاذ من يحدهم /

 :هي القضايا هذه لمعالجة

 بعض في موضوعال لحساسية نظًرا. انتشاره ودرجة ، الجنسين بين التمييز أشكال بمختلف الوعي زيادة إلى تهدف: التوعية حمالت •

 خالل نم الجنسين بين للتمييز واالجتماعي االقتصادي السلبي الجانب شرح إلى أيًضا التوعية حمالت تهدف أن يجب المجاالت،

 .الجنسين بيناالقتصادية  المساواة وعدم التمييز على القضاء فوائد عن فضالً  نفسه، المجتمع على تأثيره توضيح

 الموظفين عرفةم عدم الجنسين بين المساواة عدم على القضاء تمنع التي الرئيسية القضايا من: الدعم مجموعات/  منظمات •

 بين التمييز اجهواو إذا يذهبون أين إلى الموظفون يعرف ال ببساطة،. الجنسين بين التمييز لمواجهة الالزمة والعملية ، بحقوقهم

 فإن وبالتالي،. بذلك مللقيا المناسبة الدعم أنظمة/  قنوات على العثور من يتمكنوا لن أنهم األرجح فمن ذلك، فعلوا وإذا الجنسين،

 االتصال علوماتم وكذلك العمل، مكان في المرأة وحقوق األساسية، الموظفين بحقوق المتعلقة المعلومات نشر هي التوصيات إحدى

 .ماتالمنظ هذه وإنجازات مصداقية ضمان الوقت نفس وفي التمييز، من مختلفة أشكال مع تتعامل التي المنظمات لجميع

 بين بالتمييز يتعلق فيما العمل مكان في التدريب وإجراء ، والذكور اإلناث من كال استهداف: التدريبية العمل لورش الدعوة •

 فيما والذكور اإلناث من كل نظر وجهات تغيير في جًدا مفيًدا يكون قد الدعم على العثور وكيفية ، معه التعامل وكيفية ، الجنسين

 منظمة في الموظفين رؤية لكيفية متعمق فهم الكتساب هذه التدريبية العمل ورش استخدام يمكن ذلك، على عالوة. بالموضوع يتعلق

 والتخفيف ، محددة قضايا استهداف في سيساعد مما الجنسين، بين والتمييز المساواة لعدم فهمهم إلى باإلضافة اآلخر، للجنس معينة

 .المستقبل في المحتمل يالتمييزسلوك ال من

 قياس إلى تهدف دةوح/  منظمة هناك تكون أن يجب الجنسين، بين للمساواة واتفاقيات أحكام أي استدامة لضمان: التقييم آلية• 

 وستعمل فلسطين، يف الجنسين بين لمساواةا مراقبةفي  رائدة كوحدة الوحدة هذه ستعمل. سنوي/  منهجي بشكل الجنسين بين التمييز

 .األحكام تطبيق ضمان وكذلك والموظفين، اإلناث لدعم جديدة آلية وتطوير سنوية، تقييمات إجراء على
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 استمارة التمييز بين الجنسين – 1 مرفق

 

 العمل داخل التمييز: االول الجزء

Q1: ال. 2      نعم. 1    فلسطين؟ في العمل مكان في موجود الجنسين بين االقتصادي التمييز/المساواة عدم أن تعتقد هل 

  

Q2:  فلسطين؟ في الموجودة العمل مكان في المساواة عدم/التمييز اشكال اهم هي ما, برايك ............................ 

Q3:  الى انتقل) ال. 2          نعم. 1 غيرها؟ من اكثر تمييز فيها مجاالت هناك هل (Q5 

Q4:  المجاالت؟ هذه هي ما ............................ 

 

Q5: الى تقلان) ال. 2          نعم. 1  جنسك؟ بسبب العمل في ضدك تمييز أو مساواة عدم واجهت أن لك سبق هل (Q8 

Q6 ؟ ضدك ميز الذي من 

     ................... : ي/حدد اخرى. 4    زبون/  عميل. 3      العمل في لك زميل. 2       العمل في مدير .1      

 

Q7:  ضدك؟ حدث الذي التمييز طبيعة هو ما ............................ 

Q8: ال. 2                  نعم. 1   جنسك؟ بسبب ما عمل من رفضت انك شعرت ان لك سبق هل 

 

Q9: ال. 2                  نعم. 1      االن؟ تتقاضاه الذي بالراتب راضي انت هل 

 

Q10: ال. 2             نعم. 1    ؟ العمل طبيعة نفس في الرجال من اقل ساعات عدد العمل في يقضون النساء ان تعتقد هل 

Q11: راديو عن ي/تسمع هل Nissa FM الى قلانت)ال. 2                  نعم. 1    ؟ الفلسطينية المرأة اذاعة (Q12 

Q11_1: راديو الى ي/تستمع هل Nissa FM الى انتقل)ال. 2                  نعم. 1    ؟ الفلسطينية المرأة اذاعة (Q12 

Q11_2: المسائي البرنامج. 3          الظهيرة برنامج. 2        الصباحي البرنامج. 1   ؟ اليها تستمع التي البرامج من اي 

 

 

 فقط لإلناث الجزء هذا - المرأة ضد التمييز: الثاني الجزء

Q12: ال. 2   عمن. 1  الذكور؟ زمالئك مع متساوي بشكل يعاملك المدير/العمل صاحب بان تشعرين هل عملك، مكان في 
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Q13: ال. 2 نعم. 1    اإلناث؟ من أسرع بشكل المهنية حياتهم في يتقدمون عملك مكان في الذكور زمالئك أن تشعرين هل 

Q14: في متشابهة ومهامهم المؤهالت نفس يحملون الذين واإلناث الذكور بين األجور في مساواة عدم بوجود تعتقدين هل 

 ال. 2      نعم   .1العمل؟

Q14_1: ال. 2             نعم. 1         ؟ العمل مكان في التحرش انواع من نوع ألي تعرضتي هل 

 

Q15: التالية الجملة على توافقين درجة اي الى 

Q15_1: اعلى هي إداري/  قيادي دور إلى الشركة/المؤسسة داخل الذكور الموظفين يتقدم ان احتمالية ان عملي مكان في 

 االناث للموظفات منها

 بالمرة موافق غير. 4     موافق غير. 3        موافق. 2     جدا موافق .1         

Q15_2: المهنية حياتهم في والتقدم المهني التطور في متساوية فرص والنساء للرجال ان عملك مكان عن وبعيد عام بشكل 

 بالمرة موافق غير. 4     موافق غير. 3        موافق. 2     جدا موافق .1         

Q15_3: المهنية حياتها في ومتقدمة ناجحة لتكون يكفي بما طموحة ليست المرأة 

 بالمرة موافق غير. 4     موافق غير. 3        موافق. 2     جدا موافق .1         

Q15_4: عملها في ناجحة لتكون الالزمة المهارات اكتساب على بالقدرة المرأة تتمتع 

 بالمرة موافق غير. 4     موافق غير. 3        موافق. 2     جدا موافق .1         

 

 االجتماعي النوع على القائم العمل داخل بالتمييز المتعلق الفلسطينية بالقوانين الوعي: الثالث الجزء

Q16: الى انتقل)ال. 2    نعم. 1   العمل؟ في المرأة ضد التمييز يمنع الفلسطيني العمل قانون في نص هناك هل (Q18 

Q17: ؟ باختصار القانون هذا يتحدث ماذا حول........................... 

Q18: ال. 2                  نعم. 1        العمل؟ في ضدك تمييز اي واجهت اذا تتوجه اين تعلم هل 

Q19: ؟ تمييز اي واجهت اذا تلجأ اين الى او تتصرف كيف ................................................................... 

 

Q20:  الى انتقل) ال. 2       نعم. 1   سيداو؟ المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية عن سمعت هل 

(B2                  

Q20_1: ال. 2                  نعم. 1    سيداو؟ اتفاقية بنود قرأت أو اطلعت هل 

Q21:  اعرف ال. 3    ال. 2          نعم. 1     ؟ االقتصادي المجال في المرأة حقوق االتفاقية تحفظ هل 

Q22: الى انتقل) جدا ايجابي. 1 ؟ االتفاقية هذه من سلبي أم ايجابي موقفك هل (B2   2. الى انتقل)ايجابي (B2   

 إجابة ال.  6       رأي ال. 5   جدا سلبي. 4   سلبي .3 
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Q23: ؟ لماذا سلبي، اذا و مالحظاتك ....................................................................... 

 

 المبحوث خلفية: االخير الجزء

B2. ( فوق فما سنة 18......................... ) الكاملة بالسنوات العمر 

B3. ؟.........................  المدينة 

B4. ة/منفصل. 5     ة/أرمل.4       ة/مطلق. 3      ة/متزوج. 2       عزباء/أعزب. 1:     االجتماعية الحالة 

B5. التعليمي المستوى: 

 دكتوراة. 5      ماجستير. 4         بكالوريوس. 3       متوسط دبلوم. 2            أقل أو ثانوي .1     

B6. شركتك؟/مؤسستك تنتجه التي المنتج/الخدمة هي ما ........................ 

B7. الشركة؟/ المؤسسة في وظيفتك هي ما ........................ 

B7_1. ؟ الشركة في الموظفيين عدد كم  ........................ 

B8.  األسبوع؟ في تعملين/تعمل ساعة كم ، المتوسط في......... 

 B9.  (بالسنوات......... ) حاليا؟ بها تعمل التي المؤسسة او الشركة هذه في عملك على مضى كم 

B10. بالشيقل الشهري الدخل:...........................................  

B11. انت فيهم بما االسرة أفراد عدد:.........................................  

B12. المبحوث اسم: ...............................................  

B13. الهاتف أو الموبايل رقم: .......................................... 

 


