
 

 

 
 
  



 

 

 – هدفت الدراسة التي أعدها كل من عالء عبدالجواد ويارا زايد لصالح الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال    
إتمام بحث  المركبات، وذلك من خالل  النساء في قطاع صيانة وميكانيكا  انخراط  للبحث حول فرص  أصالة، 
تطبيقي تحليلي يتضمن في مجتمع الدراسة شركات القطاع الخاص التجارية للمركبات ومحال صيانة السيارات 

لى مدينة رام هللا. الدراسة التي المتوسطة )الكراجات(، وفرص خلق فرص عمل للنساء في هذا السوق بالتركيز ع
. وضعت الدراسة عدة محاور للتحقيق الهدف المرجو من الدراسة وهي: تحليل 2018تم إعدادها في نهاية العام  

تقليدية في الضفة الغربية، إمكانية تطبيق نموذج حقيقي على أرض الأهمية مشاركة المرأة في القطاعات غير  
 ة لضمان ديمومة النموذج الممارس. الواقع )الممارسة(، تطوير آلي

تطرح الدراسة االستكشافية إلى أنه من المفترض أن يقوم النموذج بخلق وظائف دائمة وفرص لزيادة الدخل لما  
خريج/ة ممن تخرجوا من الجامعات الفلسطينية وكلياتها، بالتحديد من تخصصات الهندسة الميكانيكية   120يقارب  

المتعلقة بصيانة المركبات، وبالتحديد الخريجات الالتي يجدن صعوبة في الحصول   و"الميكاترونكس" والتخصصات
على فرص عمل نتيجة تخصصاتهن. ومن أجل تحقيق هذا الطرح، يرى معدوا الدراسة أنه إذا ما أعطيت الفتيات 

ات ومحال صيانة بين أروقة شركات السيار   –نظرية وتطبيقية    –مجموعة من التدريبات المتعلقة بصيانة المركبات  
 المركبات )الكراجات( متوسطة الحجم.

وضعت الدراسة فرضيتين أساسيتين، األولى هي أن النساء هن ضحايا ممارسات االحتالل اإلسرائيلي اليومية، 
والذي يرحم الفلسطينيين والفلسطينيات من ثرواتهم الطبيعية ومن التنقل واإلنتاج. الثانية، هي أن التمييز تجاه 

السياسية النسا النساء من ممارسة حقوقهن  يحرم  ما  المحتلة، وهو  فلسطين  النوع االجتماعي في  مبني على  ء 
واالقتصادية واالجتماعية في ظل النظام األبوي البطرياركي. هذا جميعه أدى إلى وجود فجوة في سوق العمل ما  

 من مشاركة اإلناث.  بين الذكور واإلناث لصالح الذكور حيث تكون مشاركة الذكور أعلى بكثير
% من العاملين في شركات المركبات في فلسطين المحتلة هن من  25وفقًا لمسح أجرته جمعية أصالة، تبين أن  

اإلناث، وتبين من خالل المسح أيضًا أن معظم الوظائف التي تشغلها النساء تتعلق باألعمال المكتبية ودوائر 
ن النساء يواجهن خطاب مجتمعهن الذكوري "المحافظ" الذي يرفض المبيعات والتسويق. وال يتجاوز األمر ذلك أل

عملهن فيما يتجاوز ذلك في دوائر أخرى كالصيانة وميكانيكا المركبات. ولغاية تغيير هذه الصورة من التفكير،  
والص االجتماعي(  النوع  على  المبنية  )المساواة  الجندرية  المساواة  حول  الموجود  الطابع  لتغيير  بحاجة  ورة نحن 

 النمطية الموجودة في المجتمع حول الذكور واإلناث.
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كمية   وأدوات  بؤرية(  ومجموعات  )مقابالت  كيفية  أدوات  المعلومات،  لجمع  األدوات  من  مجموعة  الدراسة  لهذه  استخدم 
)استمارات الكترونية(. بخصوص مجتمع الدراسة فهو قطاع المركبات ومراكز/مدارس التدريب المهني في محافظة رام هللا 

فلسطينية. تم إجراء المقابالت والمجموعات البؤرية مع ممثلين من وزارة العمل ، ووحدة التحليل هي المرأة ال2018والبيرة للعام  
تم توزيعها على مرحلتين، األولى  الكمية فقد  أما بخصوص االستمارات  السيارات.  المهنية وممثلين عن شركات  والمراكز 

تجاه األفراد  توجهات  لقياس  المجتمع  أفراد  بشكل عشوائي على  لالستطالع ووزعت  قطاع صيانة    كانت  في  المرأة  عمل 
المركبات، والثانية كانت موجهة للعاملين في مراكز التأهيل والمدارس المهنية لمجموعة مؤسسات )االتحاد اللوثري، كلية  

الخليل، جمعية   – هشام حجاوي التكنولوجية )المركز التقني لفحص المركبات(، دائرة التعليم المستمر في جامعة بوليتيكنك  
 الشبان المسيحية )برنامج تمكين المرأة(، المدرسة اللوثرية في مدينة رام هللا. 

بخصوص نتائج المقابالت التي أجريت، خرجت مجموعة من النتائج األساسية التي كان أبرزها أن هنالك أجساد ونماذج  
م وهنالك  المركبات،  صيانة  قطاع  في  للعمل  النساء  توجه  بالفعل  الدنماركي تدعم  "البيت  مؤسسة  قبل  من  نفذت  شاريع 

الفلسطيني" تستهدف ذلك. وبالرغم من أن المقابالت كشفت جانبًا من استهجان المبحوثين/ات في المجموعات البؤرية حول 
 وجود مركز صيانة مركبات تديره وتعمل به النساء بشكل كامل، إال أنهم لم يعارضوا فكرة وجود هكذا مركز، وقدموا بعض 

المتقرحات التي قد تؤول إلى نجاح الفكرة، مع تأكيدهم على وجود تحديات حقيقية أمام تحقيق هذه الفكرة. وفي االستفاضة 
حول المتطلبات والخبرات الالزمة لنجاح الفكرة، عبر/ت معظم المشاركين/ات في المجموعات البؤرية على أهمية اكتساب  

كما على اشتراط أن يدير المركز مهندسة ميكانيكية، يكون لديها خبرة واسعة   الخبرات لمن يرغبن في العمل في المركز،
للحصول على أفضل الخدمات. وأشار/ت المبحوثون/ات إلى أن تشكيل فريق من النساء يدير هكذا مركز يحتاج لخبرات ال 

ة بالميكاترونيكس، إال أنه يجب  سنوات فيما يتعلق بإدارته، مع عدم ضرورة اشتراط أن يكن العامالت لديهن خبر  5تقل عن 
 أن يكون لديهن معرفة كافية بأمور أبسط من ذلك.  

مبحوث/ة لالستبيان   1234أما بخصوص التحليل الكمي والذي كان على مرحلتين، ففي المرحلة األولى التي استجاب فيها 
ين/ات حول اعتقادهم بقدرة النساء في ذكور(، وعند سؤال المبحوث  558إناث و  676االلكتروني الذي كانت عينته عشوائية )

وكهرباء   بالمركبات  المتعلقة  المشاكل  وتشخيص  بها  الخاصة  الشركات  وإدارة  وصيانتها  المركبات  وسوق  بقطاع  العمل 
% أنهم ال يعتقدون ذلك. وكانت  31.6% من المبحوثين/ات أنهم يرون أنها قادرة، في حين يرى  68.31المركبات، أجاب  

% من بين الذكور 61% من مجموع من قالوا أنها تستطيع، في حين كانت النسبة  77التي أجبن بنعم هي  نسبة اإلناث ال 
 المشاركين ممن قالوا أنها تستطيع. 
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عملية جميع البيانات الكمية والتي تم خاللها توزيع استبيان على مجموعة من المؤسسات   وفي المرحلة الثانية من
 ( المختلفة  والتعليمية  التدريبية  تعبئة    212والمراكز  تم  هذه   75استمارة(،  في  العامالت  اإلناث  من  استمارة 

وا يرون أنهم يفضلون من الذكور. تبين عند سؤال المبحوثين/ات حول ما إذا كان  137المؤسسات والشركات و 
% منهم بنعم، وال 44أن تعمل النساء في تشخيص المشاكل الفنية للمركبات )كهرباء، ميكانيكا... إلخ(، أجاب  

يوجد اختالف يذكر وفقًا لمتغير الجنس ما بين الذكور واإلناث ممن عبروا بأنها تستطيع من حيث النسبة المئوية. 
لنساء في دائرة المبيعات، التسويق والدعاية، إدارة المخازن، السكرتاريا، وعند سؤالهم حول موقفهم/ن من عمل ا

بنسبة   المبحوثون/ات  أجاب/ت  والكمبيوتر...  المحاسبة  يستطعن 95التنسيق،  النساء  أن  على  بالموافقة   %
 المشاركة في هذه الدوائر. 

إنشاء مركز متخصص لصيانة   خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي كان أبرزها أن فكرة
المركبات تديره نساء ويعملن به قابلة للتحقيق، وهي فكرة مثيرة لالهتمام وستفتح آفاقًا مستقبلية تتعلق بالمجتمع 
المحلي لتكون خطوة باتجاه انخراط النساء في األعمال غير التقليدية، ومن أجل نجاح ذلك، يجب العمل على 

مجتمع حول ذلك، خلق حالة من التوازن المبني على النوع االجتماعي، االستثمار عدة خطوات منها زيادة وعي ال
في الدعاية واإلعالم المتعلقة بذلك، توجيه الخبرات الموجودة في توظيف النساء العامالت والمهندسات لذلك. كما  

حقيق ذلك، وتتكون وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة استشارية، يساعد أعضاؤها وفقًا لمناصبهم وتخصصاتهم في ت
الخاص،  القطاع  مع  بالتقاطع  المهني  التدريب  الفلسطينية ومراكز  العمل  المختصة كوزارة  الجهات  اللجنة من 

 120ليكون العمل بطريقة جمعية إلعداد تدريبات وفقًا لمعايير محددة وبرامج كاملة للتنفيذ. تقترح الدراسة تدريب  
كل مشترك، على أن يستمر العمل الحقًا بعد االنتهاء من التدريبات ذكور( بش  20إناث و   100متدرب ومتدربة )

بطريقة مشتركة، مما سيساهم في تحقيق نجاحات لإلناث مع وجود تغيير اجتماعي بشكل أو بآخر. كما ويوصي 
 الباحثون بضرورة تعيين مهندسة ميكانيكية لتكون مسؤولة عن مركز التدريب.
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