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ملخص تنفيذي
ــة  ــاة اإلجتامعي ــراً يف الحي ــاً كب ــل دورهــا خل تشــكل املــرأة جــزءاً أساســياً مــن املجتمــع، ويشــكل تعطي

نظــراً لتعطيــل فئــة مجتمعيــة مؤثــرة. وهنالــك عــدة عوامــل مــن أهمهــا املــوروث الثقــايف الــذي يــؤدي إىل 

تعطيــل دورهــا يف الكثــر مــن املجــاالت ومنهــا دورهــا يف منظــامت املجتمــع املــدين الســوري عمومــاً ويف 

محافظــة الحســكة خصوصــاً. وملــا كان للمــرأة دور مهــم يف الدفــع بعجلــة التنميــة يف أي بلــد والتــي يســهم  

املجتمــع املــدين يف جــزء مهــم منهــا وخاصــة يف أوقــات النزاعــات، كان البــد مــن أبحــاث توصــف حجــم 

ــة لتافيهــا. وينــدرج  مشــاركة املــرأة يف العمــل املــدين ســعياً لوضــع إطــار يحــدد مواضــع الخلــل مبحاول

هــذا البحــث مــن ضمــن هــذه األبحــاث, حيــث يهــدف إىل معرفــة حجــم املشــاركة النســائية يف منظــامت 

املجتمــع املــدين، وتأثرهــن يف تلــك املنظــامت، ومــدى موامئــة تلــك املنظــامت الحتياجــات املــرأة، وأيضــاً 

تحديــد الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه عمــل املــرأة وكذلــك الخــروج بتوصيــات مــن شــأنها تحســن 

ظــروف عمــل املــرأة يف املجــال املــدين واملســاهمة يف زيــادة نســبة تأثرهــا عــى صناعــة القــرار. 

ــة و20  ــاول بالدراســة 30 منظمــة مدني ويصنــف هــذا البحــث ضمــن إطــار األبحــاث االستكشــافية وتتن

ناشــطة مدنيــة. متثلــت عينــة البحــث يف كل املنظــامت املدنيــة يف محافظــة الحســكة باســتثناء املنظــامت 

النســوية واملنظــامت التــي ال يتقــاىض العاملــون فيهــا أجــراً شــهرياً ثابتــاً. اســتخدم البحــث االســتامرة كأداة 

إلجــراء البحــث يف الشــق املتعلــق باملنظــامت، واملقابلــة يف الشــق اآلخــر الــذي تنــاول الناشــطات املدنيــات.

ــداين كانــت عــدم وجــود أبحــاث ســابقة ميكــن  ــق البحــث املي ــات التــي واجهــت فري مــن أهــم التحدي

اإلرتــكاز عليهــا يف هــذا املجــال، و عــدم وجــود مســح جاهــز للمنظــامت، التــي تتوفــر فيها رشوط الدراســة، 

وكذلــك عــدم اإلجابــة بشــفافية عــن كل األســئلة، التــي تــم طرحهــا يف االســتبيان، مــن قبــل املنظــامت.

خلص البحث إىل عدة نتائج من أهمها:

ــث  ــك النســبة، حي ــع تل ــا ال تتناســب م ــة، إال أن مكانته ــة مقبول نســبة النســاء يف املنظــامت املدني

ــن يف إطــار وظائــف  ــة يف محافظــة الحســكة يعمل ــة النســاء العامــات يف املنظــامت املدني أن غالبي

ــث نســبة  ــن حي ــرار، م ــز الق ــى مراك ــال ع ــة للرج ــبه تام ــل ســيطرة ش ــة مقاب ــر قيادي ــة غ تقليدي

ــال. ــا رج ــوم بإدارته ــي يق ــاريع الت ــبة املش ــي ونس ــب الوظيف ــامت، املنص ــل يف إدارة املنظ التمثي

ــن  ــا قوان ــد لديه ــامت ال يوج ــب املنظ ــن أغل ــب لك ــال يف الروات ــاء والرج ــن النس ــز ب ــد متيي ال يوج
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ــف  ــن نص ــر م ــإن أك ــل ف ــاء، باملقاب ــة للنس ــاعات رضاع ــال س ــرأة يف مج ــات امل ــب واحتياج تتناس

ــر. ــة األج ــة مدفوع ــازة أموم ــا إج ــتهدفة لديه ــامت املس املنظ

ــة ال  ــامت املدني ــرأة يف املنظ ــل امل ــبة متثي ــدن أن نس ــات يعتق ــطات املدني ــامت والناش ــة املنظ غالبي

ــع. ــع نســبتها يف املجتم تتناســب م

تلخصــت التحديــات والصعوبــات، التــي توجــه توظيــف املــرأة بحســب البحــث، يف عــدة عوامــل مــن 

أهمهــا املحســوبية يف التوظيــف وســاعات العمــل الطويلــة، التــي ترهــق املــرأة، باعتبارهــا تعمــل يف 

املنــزل أيضــاً.

خــرج البحــث بعــدة توصيــات مــن أهمهــا منــح دور أكــر للنســاء يف إدارة املنظــامت، منحهــا الفرصــة 

للقيــام بــأدوار قياديــة غــر منطيــة، إفســاح املجــال للمــرأة للقيــام بــإدارة مشــاريع أســوة بالرجــال، 

العمــل عــى اتخــاذ إجــراءات أكــر شــفافية يف مجــال التوظيــف، قيــام املنظــامت مبشــاريع لتمكــن 

ــع  ــا مــن دور يف الدف ــا لعمله ــة املجــاالت، وم ــرأة يف كاف ــدور امل ــة ب ــذ مشــاريع توعوي ــرأة وتنفي امل

بعجلــة التنميــة.
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مقدمة
مــن نافلــة القــول أن متثيــل املــرأة يف مراكــز صناعــة القــرار ليــس باملســألة املجــردة واملعزولــة باملفهــوم 

العــام بــل ترتبــط ارتباطــاً عضويــاً بالبنــى الفوقيــة والقيميــة، املنبــت اإليديولوجــي والفكــري لألشــخاص، 

مســار العمليــة الدميقراطيــة واملــوروث الثقــايف والســيايس للشــعوب. 

مل تكــن القيــم  البطريركيــة الذكوريــة حالــة طارئــة يف املجتمعــات القدميــة، بــل كانــت نتيجــة طبيعيــة 

ــب  ــام كان يتطل ــد م ــى الصي ــاش ع ــان يعت ــرات كان اإلنس ــن الف ــرة م ــي ف ــة. فف ــدادات مجتمعي الرت

ــه. كــام أن الرجــل هــو الــذي كان يحمــي األرسة  ــاً مل تكــن املــرأة، بشــكل عــام، تقــوى علي جهــداً عضلي

ــاً أيضــاَ.  ــاره األقــدر عــى حمــل الســاح عضلي ــة الصغــرة، باعتب واملجتمعــات املحلي

بذلــك فــإن الرجــل كان املســيطر عــى اقتصــاد العائلــة، وكذلــك املدافــع عنهــا، األمــر الــذي أفــرز نتيجــة 

حتميــة متثلــت يف ازديــاد نفــوذ الرجــل وتهميــش املــرأة.

ــك  ــة، وكذل ــورة الصناعي ــث أن الث ــر حي ــع ع ــرن التاس ــدل يف الق ــة بالتب ــورة النمطي ــك الص ــدأت تل ب

ــر  ــدان العمــل، األم ــن، وخاصــة مي ــة امليادي ــرأة يف كاف ــادة انخــراط امل ــا إىل زي ــان أّديت ــان العامليت الحرب

الــذي انعكــس عــى زيــادة املشــاركة الشــعبية يف آليــة اتخــاذ القــرارات املصريــة، حيــُث أّن حضــوَر املــرأة 

بفعاليــة أكــر يف الحيــاة العامــة ســاهم يف رشعنــة مطالبتهــا بحقوقهــا، وكذلــك قدرتهــا عــى انتــزاع تلــك 

الحقــوق، مــا أثـّـر إيجابــا عــى الحيــاة الدميقراطيــة، االقتصاديــة واالجتامعيــة بشــكل عــام.  أّدت الثــورة 

الصناعيــة ومــن ثــم الهجــرة مــن الريــف إىل املدينــة إىل زيــادة دور املــرأة ومكانتهــا، مــن خــال عملهــا 

ــه )إىل جانــب  ــذي كان مــن خال ــدان العمــل، وال ــكار الرجــل ملي ــذي كــر احت يف تلــك املــدن، األمــر ال

القتــال والــذي كان يف الســابق حكــرا عــى الرجــل وحدهــم أيضــا( يُســيطر عــى مفاصــل املجتمــع برمتــه، 

باإلضافــة إىل كــر احتــكار الرجــل إلعالــة األرسة ماديــا، حيــُث توفّــرت فــرص عمــل للمــرأة بعــد الثــورة 

الصناعيــة، وكذلــك اإلنتقــال إىل حالــة الدولــة الحاميــة للمواطــن، والتــي وإن كان الرجــل يشــكل عــامد 

جيوشــها، إاّل أّن الحامــي الرســمي أصبــح الدولــة، بغــّض النظــر عــن جنــس مــن يُقاتــل فيهــا، األمــر الــذي 

أّدى إىل تعاظــم دور املــرأة بفقــدان الرجــل للميزتــن اللتــن كانتــا تؤهانــه للقيــام بــدوره الســابق، كقائــد 

أوحــد للمجتمــع.

باإلضافــة إىل مــا أســلفنا، فإنـّـه وخــال الحربــن العامليتــن، وبســبب اتســاع رقعــة تلــك الحــروب، ومقتــل 



8

الكثــر مــن الرجــال فيهــام، احتاجــت تلــك الجيــوش الجــرّارة التــي شــاركت يف تلــك املعــارك إىل النســاء، 

للعمــل يف مجــاالت التمريــض، وتحضــر وجبــات طعــام ألجــل املقاتلــن وباقــي األعــامل املُرافقــة للحــرب، 

ــد  ــة تواج ــرب، نتيج ــاء الح ــدن أثن ــال يف امل ــص الرج ــبّبه نق ــذي س ــل ال ــص الحاص ــة النق ــك لتغطي وكذل

ــك إىل  ــاركة تل ــن منهــم، أّدت املُش ــك بعــد الحــرب نتيجــة مــوت املاي ــال، وكذل ــن القت الرجــال يف ميادي

ــم دورهــا وعلــّو صوتهــا املطالــب بحقوقهــا. زيــادة الحاجــة إىل املــرأة، وتعاظُ

ــطى،  ــة الوس ــو الطبق ــادي، أدى إىل من ــع االقتص ــن الوض ــة، وتحسُّ ــف إىل املدين ــن الري ــرة م ــا الهج وأيض

ــت إىل  ــا أفض ــل يف مجمله ــذه العوام ــوق املرأة.ه ــف حق ــات إىل مل ــم، واإللتف ــتوى التعلي ــن مس وتحس

ــة  ــورة الصناعي ــر إن  الث ــى آخ ــة؛ مبعن ــدول الحديث ــرارات يف ال ــاذ الق ــعبية يف اتخ ــاركة الش ــعة املش توس

وكذلــك الحربــان العامليتــان، ومــا رافقتهــام مــن ظــروف وتغــّرات أّدت إىل تغيــر بنيــة املجتمــع، وتحّســن 

ــن ملــّف الدميقراطيــة بشــكل عــام، كــام فتــَح البــاب عــى مرصاعيــه  ملــّف حقــوق املــرأة، وبالتــايل تحسُّ

ملشــاركة شــعبية أكــر يف اتخــاذ القــرارات.

وتعــد العالقــة بــن الدميقراطيــة واملشــاركة الفعليــة للمــرأة يف اتخــاذ القــرارات عالقــة عضويــة. فمــن جهة 

تعتــر مشــاركة املــرأة رضوريــة كونهــا جــزء مــن املجتمــع ويتوجــب عــى أيــة حكومــة دميقراطيــة إرشاك 

ــإن تهميــش املــرأة  ــة اتخــذا القــرار. ومــن جهــة أخــرى ف ــة يف عملي ــة الدميقراطي ــات يف العملي كل الفئ

يعنــي تهميــش فئــة واســعة مــن املواطنــن وبالتــايل فــإن تهميشــها يعنــي أن مــن يتخــذ القــرار ال ميثــل 

إال فئــة محــدودة وذلــك ال يســتوي مــع أهــم مبــادئ الدميقراطيــة التــي تعــرف بأنها«مجموعــة نُظــم 

تتضمــن آليــات إلرشاك أكــِر قدر/عــدد مــن املواطنــن يف أكــر قــدر مــن القــرارات التــي تـُـدار مــن خاللهــا 

الدولــة، يُشــرط يف تلــك النظــم أن تكــون عادلــة تكتســب رشعيتهــا مــن خــالل مشــاركة املواطنــن يف تلــك 

العمليــة وقبولهــم بهــا وتأقلمهــم معهــا« 

ــة للمــرأة يف اتخــاذ القــرارات يف دول ومجتمعــات  ــة دون مشــاركة فعلي إذاً ال يوجــد دميقراطيــة حقيقي

تُشــكّل املــرأة نصفهــا عــى األقــل.

  1- شيار عيىس، 2016، » تساؤالت يف الدميقراطية-سوريا منوذجاً«، كتاب غر منشور، ص 17
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ويف ظــل االنفتــاح الدميقراطــي الــذي عاشــته القــارة األوربيــة, شــهدت القــارة العجــوز تحــركات كثرةلوضع 

حــد الضطهــاد املــرأة يف كافــة املجــاالت. تــم توقيــع عــدة اتفاقيــات دوليــة تضمــن حقــوق املــرأة مثــل 

ــاري  ــول االختي ــك »الروتوك ــرأة« وكذل ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض »اتفاقي

التفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة« باإلضافــة إىل اإلعــان العاملــي لحقــوق 

اإلنســان والعهديــن الدوليــن الخاصــن بالحقــوق االقتصاديــة، االجتامعيــة، الثقافيــة واملدنيــة والسياســية.

ــن فاملــادة األوىل مــن اإلعــان  ــن الجنســن يف مختلــف امليادي ــات عــى املســاواة ب ركــزت هــذه االتفاقي

العاملــي لحقــوق اإلنســان تنــص عــى  »يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين يف الكرامــة والحقــوق، وقــد 

وهبــوا عقــاً وضمــراً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح اإلخــاء املــادة« 

كام تنص املادة 3 يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عى أن 

»تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بضــامن مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع الحقوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهد«  

أمــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة فتحــوي يف البنــد )آ( مــن مادتهــا الخامســة 

عــى أن« تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــر املناســبة لتحقيــق : تغيــر األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة 

ــات  ــة وكل املامرس ــادات العرفي ــزات والع ــى التحي ــاء ع ــق القض ــدف تحقي ــرأة، به ــل وامل ــلوك الرج لس

ــة  األخــرى القامئــة عــى االعتقــاد بكــون أي مــن الجنســن أدىن أو أعــى مــن اآلخــر، أو عــى أدوار منطي

للرجــل واملــرأة« 

أمــا املــادة رقــم 11 فتعنــى بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة يف مجــال العمــل وحقوهــا يف عــدة مجــاالت 

مــن أهمهــا حقهــا يف العمــل، املســاواة يف األجــر واملعاملــة، احتفاظهــا بالعمــل يف حالــة الحمــل واألمومــة 

والحصــول عــى إجــازة مدفوعــة األجــر يف فــرة األمومــة.   

  2- املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، 2006،. منشورات األمم املتحدة، ص 2
  3-املصدر السابق، ص 11

  4-املصدر السابق، ص 77

  5-املصدر السابق 79
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رغــم أن بعــض املجتمعــات وخاصــة األوربيــة منهــا قطعــت أشــواط طويلــة يف ميــدان تحــرر املــرأة, إال أنــه 

ال يــزال موضــوع الحديــث عــن املســاواة بــن الجنســن قامئــاً،  ففــي الســويد التــي تعتــر إحــدى أعتــى 

قــاع الدميقراطيــة يف العــامل ال تــزال املــرأة فيهــا تعــاين مــن عــدم تســاوي األجــر بــن الرجــل واملــرأة يف 

نفــس املهمــة يف مجــاالت معينــة كمجــال التمريــض. 

ــات جمــة. ففــي عهــد  ــل وشــاق نظــراً لوجــود صعوب ــق نحــو تحــرر املــرأة طوي ــإن الطري ويف ســوريا ف

الحكومــات الســابقة كانــت القوانــن غــر منصفــة بحــق املــرأة و مل تســتطع املنظــامت النســوية لعــب 

ــاط تلــك املنظــامت بحــزب  ــة بحقــوق املــرأة نظــراً لعــدة أســباب مــن أهمهــا ارتب دور فعــال يف املطالب

البعــث والــذي عمــل خــال فــرة حكــم حافــظ األســد بتنصيــب الحــزب كقائــد للدولــة واملجتمــع وتــم 

ــم يكــن يعطــى أي ترخيــص ألي منظمــة نســائية مــا مل  ــة فل ــات الحزبي ــة بالنقاب ــط املنظــامت املدني رب

تكــن منظمــة يف االتحــاد العــام النســايئ.   

ــى  ــارش ع ــكل مب ــر بش ــة يؤث ــة أو طائفي ــة، ديني ــة عرقي ــايف ألي مجموع ــوروث الثق ــك امل ــف إىل ذل أض

ــال دور  ــدم إغف ــع  ع ــا، م ــتى القضاي ــال ش ــة حي ــا كمجموع ــة وترصفاته ــك املجموع ــد تل ــادات وتقالي ع

ظــروف كل مرحلــة مبــا تعانيهــا مــن تقلبــات سياســية، اجتامعيــة واقتصاديــة تؤثــر بشــكل مبــارش عــى 

ــات . ــة للمجتمع ــى الفوقي البن

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن أســاليب التغيــر متــر بعــدة مناحــي، منهــا القوانــن التــي تؤثــر 

يف املــوروث الثقــايف بشــكل مبــارش وكذلــك دور منظــامت املجتمــع املــدين كمنشــط لعمليــة التحديــث يف 

املجتمعــات.

ــش الشــباب  ــا تهمي ــة عشــائرية قوامه ــرة ففــي ظــل انتشــار ثقاف ــة مجتمــع الجزي وبالدخــول لخصوصي

منهجية البحث

مشكلة البحث

6- بناء السام يرسم مستقبلنا اآلن، مؤسسة بدائل 2015، رزان غزاوي، عفراء محمد، عا رمضان، مطبعة بيجز، اسطنبول، ص 8
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والنســاء مل تســتطع املــرأة أن تلعــب دوراً كبــراً يف عمليــة التغيــر قبــل الثــورة كان مــن أســبابها أيضــاً عــدم 

وجــود قوانــن تهيــأ األرضيــة نحــو تغيــر تلــك القيــم العشــائرية وكذلــك عــدم وجــود منظــامت مجتمــع 

ــر  ــدين وللتأث ــل امل ــاء، يف العم ــن النس ــة م ــة، خاص ــاركة مجتمعي ــر مش ــن أك ــة تأم ــى بثقاف ــدين تُعن م

واملســاهمة يف صناعــة القــرار يف مختلــف املياديــن السياســية منهــا واملدنيــة.

كل مــا ســبق ُمجتمعــاً أدى لتكريــس تهميــش املــرأة ودورهــا يف املشــاركة يف صناعــة القــرار حتــى بعــد 

تأســيس املنظــامت املدنيــة بســبب رســوخ املــوروث الثقــايف القائــم عــى إلغــاء دور املــرأة وعــدم قــدرة 

املنظــامت الفتيــة عــى إحــداث تغيــر جــذري مبــارش بســبب طبيعــة العمــل املنظــاميت القائــم عــى التأثــر 

الراكمــي وليــس املبــارش، وكذلــك بســبب مــا تعانيــه تلــك املنظــامت مــن مواطــن للضعــف والخلــل.

أهمية البحثأهمية البحث

ــك  ــاً يف العمــل املــدين وكذل ــه املــرأة حالي ــذي تلعب ــدور ال ــة هــذا  البحــث بالتعريــف يف ال تكمــن أهمي

ــة  ــاء وخاص ــبة النس ــث إن نس ــة حي ــة التنمي ــع بعجل ــبيل للدف ــدين كس ــل امل ــا يف العم ــة إدماجه أهمي

الشــابات منهــن تفــوق نســبة الرجــال ألســباب عــدة مــن أهمهــا الهجــرة غــر املســبوقة للشــباب، بالتــايل 

فــإن تهميــش املــرأة وإبعادهــا عــن العمــل املــدين وصناعــة القــرار فيــه؛ يعنــي بالــرورة تعطيــل الفئــة 

األكــر مــن املجتمــع وبالتــايل املســاهمة يف عرقلــة عجلــة التنميــة وخاصــة يف مجــال البنــى الفوقيــة. كــام 

تكمــن  أهميــة البحــث يف الحصــول عــى معلومــات دقيقــة عــن درجــة مشــاركة املــرأة وشــكلها التخــاذ 

إجــراءات أكــر فاعليــة وقابلــة للتطبيــق يف مجــال دمجهــا يف العمــل املــدين.
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أبحاث سابقة

أجريــت العديــد مــن األبحــاث لــرح مفهــوم التمثيــل فتــم الفصــل بــن عــدة نظريــات يف تلــك املجــال 

ــة  ــات املنتخب ــون الهيئ ــدأ أن تك ــن مب ــق م ــي تنطل ــس والت ــس كريفيث ــا آ.فيليب ــي أطلقه ــة الت كالنظري

واملؤسســات خليطــاً يشــبه التنــوع املجتمعــي وبالتــايل فــإن أي فئــة موجــودة يجــب أن تكــون ممثلــة ألن 

ذلــك ميثــل الحالــة الدميقراطيــة، وكذلــك فــإن الشــخص الــذي ميثــل فئــة معينــة يســتطيع أن يدافــع عــن 

تطلعــات مجموعتــه بشــكل أفضــل. فالنســاء يســتطيعون متثيــل النســاء بشــكل أفضــل مــن الرجــال. كــام 

أن التمثيــل بهــذا الشــكل ال يكفــي بــل يجــب أن يتــم اقــران متثيــل املجموعــة بــأن يتــم متثيــل أفــكار تلــك 

املجموعــة وأن يكــون لــكل مجموعــة صــوت مؤثــر. تتحــدث الباحثــة هانــا بيكتــن عــن التمثيــل الرمــزي 

الــذي يكــون لــه دالالت عاطفيــة مؤثــرة. فاملــرأة الناجحــة املَُمثلــة يف أيــة مؤسســة ميكــن أن تكــون قــدوة 

ودافعــاً لغرهــا مــن النســاء مــن أجــل تقديــم أفضــل مــا لديهــا لبلــوغ مــا بلغتــه قدوتهــا.  

ــك  ــة مل ــوم الباحث ــث تق ــدين«  حي ــع امل ــامت املجتم ــاء يف منظ ــن النس ــوان »تضم ــث بعن ــك بح وهنال

قاســم مبحاولــة معرفــة واقــع املــرأة الســورية يف منظــامت املجتمــع املــدين يف مدينــة غــازي عنتــاب الركيــة 

مــن خــال معرفــة نســبة النســاء يف تلــك املنظــامت، دور النســاء يف صناعــة القــرار، معرفــة مــدى تقديــر 

ــات  ــر املعوق ــة س ــامت ومحاول ــك املنظ ــرأة يف تل ــل امل ــم عم ــاء، تقيي ــات النس ــامت الحتياج ــك املنظ تل

ــات  ــات ميداني ــة بالتعــاون مــع مجموعــة باحث ــك النســوة. فقــد قامــت الباحث ــي تعــرض عمــل أولئ الت

باســتهداف مئــة منظمــة مدنيــة ســورية يف مدينــة غــازي عنتــاب الركيــة مــن خــال اســتبيانات لإلجابــة 

عــى التســاؤالت اآلنفــة الذكــر وتــم اســتثناء املنظــامت النســوية لضــامن عــدم وجــود انحــراف يف النتائــج. 

توصلــت الدراســة إىل نتائــج مهمــة تلخصــت يف مــا يــي:

ــتبيانات  ــاركون يف االس ــم املش ــي 20 %  وقي ــتهدفة ه ــة املس ــامت املدني ــات يف املنظ ــبة العام  نس

ــر إىل  ــرأة بالنظ ــدرة امل ــع ق ــب م ــي ال تتناس ــة الت ــل الطويل ــاعات العم ــبة بس ــدين النس ــباب ت أس

-1

 7- إينغامر أندرسون، التمثيل يف دميقراطية االنتخابات؟، رسالة ماجستر، جامعة أوربرو يف السويد، 2006، ص -27 29

 8- ملك قاسم، تضمن النساء يف منظامت املجتمع املدين، 2016، ،  حلقة سام غازي عينتاب من شبكة أنا هي 

7
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مســؤولياتها املنزليــة أيضــاً وكذلــك بنقــص الكفــاءات، املحســوبيات يف التوظيــف، األجــور اإلضافيــة 

ــة.   ــل واألموم ــة الحم ــرأة يف حال للم

 من أصل 2863 امرأة عاملة يف املنظامت املستهدفة كانت 11 امرأة تشغل مناصب قيادية

 تبــن مــن خــال  البحــث أن عــدد املنظــامت التــي تشــارك املــرأة فيهــا بالقــرارات اإلداريــة هــي 13 

منظمــة  واملنظــامت التــي تشــارك املــرأة فيهــا بالقــرارات االســراتيجية هــي 5 مــن أصــل 100 منظمــة

 25 منظمــة لديهــا حضانــة ألطفــال العامــات يف املنظــامت ومنظمــة واحــدة لديهــا ســاعة رضاعــة 

يف نظامهــا الداخــي

أغلب املنظامت ال يوجد لديها تفرقة بن النساء والرجال من حيث الراتب 

 تبــن مــن خــال البحــث أنــه توجــد عــدة صعوبــات تواجــه املــرأة يف العمــل املــدين ومــن أهمهــا: 

ــا، املحســوبية  ــع التزاماته ــي ال تتناســب م ــة الت ــل الطويل ــاعات العم ــدى النســاء، س ــة الخــرة ل قل

ــة  ــازة األموم ــاالت إج ــرأة يف مج ــات امل ــامن احتياج ــة لض ــح داخلي ــود لوائ ــدم وج ــف، ع يف التوظي

ــل يف الداخــل الســوري  ــة العم ــة وصعوب ــة والحضان والرضاع

وتعــد هــذه الدراســة محاولــة جيــدة يف إطــار معرفــة واقــع املــرأة يف منظــامت العمــل املــدين يف عنتــاب، 

بالرغــم مــن مــا يشــوب البحــث مــن أخطــاء منهجيــة مــن حيــث نــوع وطريقــة االســئلة، وكذلــك طريقــة 

عــرض النتائــج املشــكوك يف بعضهــا أحيانــاً نظــراً لتعميــم وجهــة نظــر واحــدة ال ميكــن أن تعمــم أو عــدم 

وضــوح اإلجابــة عــى بعــض األســئلة بســبب عــدم عــرض نســب اإلجابــة كاملــة.  

إذاً فبحســب األبحــاث الســالفة الذكــر فــإن متثيــل املــرأة ودورهــا يعــاين مــن حالــة لجــم مختلفــة األوجــه. 

ــه عــى  ــر وقدرت ــك التأث ــة ذل ــك رمزي ــا وكذل ــر صوته ــف املؤسســات وتأث ــل املــرأة يف مختل كــام أن متثي

ــة  ــاة السياســية واملدني ــة يف الحي ــة للدفــع نحــو أكــر مشــاركة مجتمعي ــر اإليجــايب حاجــة مجتمعي التأث

ســبياً لتحقيــق أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الدميقراطيــة أال وهــو تأمــن أكــر مشــاركة مجتمعيــة يف عمليــة 

اتخــاذ القــرار عــى كافــة الصعــد مــام قــد يــؤدي بشــكل تراكمــي إىل تغيــر موازيــن القــوى نحــو تأمــن 

حقــوق املــرأة وتغيــر الثقافــة املجتمعيــة القامئــة عــى تهميشــها يف مناطــق تطغــى عليهــا ثقافــة ال زالــت 

تحتــوي عــى بعــض مخلفــات العاقــات العشــائرية بجانبهــا املقــي للمــرأة.

-2
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أهداف البحث

 مجتمع البحث

ــة يف محافظــة  ــدين العامل ــل امل ــة النســاء يف منظــات العم ــدف هــذا البحــث إىل: اســتقصاء وضعي يه

الحســكة  مــن خــالل : 

معرفة نسبة النساء العامات يف املنظامت املدنية، ونسبة النساء القياديات فيها.

  تأثر النساء العامات عى صناعة القرار يف املنظات اللوايت يعملن فيها.

 معرفــة فيــام إذا كان هنالــك متييــز ضــد املــرأة يف مجــال الرواتــب مقارنــة بالرجــال يف نفــس املنصــب 

الوظيفي.

مدى موامئة سياسات املنظامت الحتياجات املرأة الخاصة يف مختلف الصعد كاألمومة والرضاعة.

 تحديد الصعوبات التي تعرض عمل املرأة يف املنظامت املدنية. 

 الخروج بتوصيات عى ضوء نتائج التساؤالت السابقة.

ــات  ــة باملواصف ــاء عين ــم انتق ــكة وت ــة الحس ــة يف محافظ ــات املدني ــامل للمنظ ــح ش ــراء مس ــم إج ت

ــة: ــروط التالي وال

 عــدم شــمول املنظــامت النســائية باعتبــار أن جميــع الناشــطن فيهــا مــن النســاء وشــملهم ســيؤدي 

إىل انزيــاح يف النتائــج.

ــه  ــار أن  أن يكــون للموظفــن يف املنظمــة راتــب شــهري ثابــت كــرط للمشــاركة يف البحــث. باعتب

يوجــد الكثــر مــن املنظــامت املدنيــة يف املحافظــة وأغلبهــا غــر فعالــة بســبب عــدم وجــود دعــم 

مــادي وبالتــايل فــإن مشــاركة النســاء فيهــا لــن يعكــس حــال املــرأة لســببن أولهــام أن عمــل تلــك 

ــي  ــا يلغ ــطن فيه ــب للناش ــود رات ــدم وج ــة وألن ع ــا وهمي ــاالً وأغلبه ــس فع ــل لي ــامت باألص املنظ

املنافســة عــى اإلنتســاب إليهــا وبالتــايل ال يكــون هنالــك مــكان للتمييــز بــن املــرأة والرجــل يف تلــك 

املنظــامت.
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 كــام ســيتم إجــراء مقابــات مــع 20 ناشــطة نســائية لســر آرائهــم حــول مختلــف املواضيــع املطروحة 

ــي تواجــه عمــل املــرأة واملقرحــات التــي ميكــن مــن  ــات الت ــات والتحدي وخاصــة موضــوع الصعوب

خالهــا تطويــر عمــل املــرأة يف تلــك املنظــامت

منهج البحث

مــن أهــم رشوط البحــوث العلميــة املبنيــة عــى قواعــد علميــة متينــة هــي اســتنادها إىل نتائــج ســابقة 

ــا وتطويرهــا. لكــن بســبب  ــاء عليه ــا والبن ــم االختــاف أو االتفــاق معه ــا األبحــاث ومــن ث توصلــت إليه

ــل  ــافياً. أفض ــيكون استكش ــث س ــإن البح ــذا ف ــا ه ــوع مبحثن ــى مبوض ــابقة تعن ــاث س ــود أبح ــدم وج ع

طريقــة للوصــول إىل األهــداف املبتغــاة مــن البحــث هــو اســتخدام املنهــج الكمــي عــن طريــق اســتخدام 

ــة الشــخصية. اداة املقابل

وميكــن إجــراء األبحــاث إمــا بطريقــة وصفيــة يتــم مــن خالهــا اســتعراض املشــكلة عــن طريــق توجيــه 

ــدأ بـــ مــاذا؟ أيــن؟ كيــف؟ وهــذه األســئلة تســاعد عــى فهــم املشــكلة، أو بطريقــة  ــة تب أســئلة مفتاحي

رشحيــة تحليليــة تقــوم بطــرح أســئلة تبــدأ ب كلــامت مفتاحيــة ك ملــاذا؟ فتقــوم بــدور املحلــل للظواهــر.  

ــة  ــم محاول ــن ث ــث ســيتم اســتعراض املشــكلة أوالً وم ــن حي ــا ســيعتمد هــذا البحــث عــى الطريقت هن

معرفــة أســباب تلــك املشــكلة بطريقــة تحليليــة. 

 9- بير ايسايسون، ميكايل غيليام، هيرنيك اوسكارسون، لينا فانغرود، دليل املنهجية، مطبعة أياندر السويد، فلينغباري 2012، ص 26
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أدوات البحث

التحديات والصعوبات

نظــراً لعــدم وجــود أبحــاث ســابقة عــن واقــع املــرأة يف املنظــامت املدنيــة يف محافظــة الحســكة وكذلــك 

ــامت  ــك املنظ ــن يف تل ــن املوظف ــة ع ــات تفصيلي ــا معلوم ــة فيه ــامت املدني ــع للمنظ ــود مواق ــدم وج ع

وكذلــك آليــات عملهــا، باإلضافــة إىل عــدم وجــود أرشــيف لتلــك املنظــامت مــع معلومــات تفصيليــة يف 

ــه ســتكون  ــات. حيــث أن ــة اقتــرصت عــى االســتبيانات واملقاب ــإن األدوات البحثي مكاتــب املنظــامت،  ف

هنالــك اســتبيانات ســيتم تعبئتهــا عــن طريــق باحثــن ميدانيــن مدربــن. كذلــك ســيتم إجــراء مقابــات 

مــع عــدة قــادة مجتمعــن نســاء.

ــامت  ــد املنظ ــه لتحدي ــامد علي ــن االعت ــامت ميك ــيف للمنظ ــا أرش ــد فيه ــز يتواج ــود مراك ــدم وج ع

املدنيــة التــي تتوفــر فيهــا املواصفــات املحــددة للمشــاركة يف البحــث. متــت معالجــة هــذه العقبــة 

عــن طريــق االعتــامد عــى املعلومــات الشــخصية، والباحثــن امليدانيــن وعــن طريــق التواصــل مــع 

ــا. ــر فيه ــو كانــت املواصفــات املذكــورة أعــاه تتوف ــام ل املنظــامت والســؤال في

ــات   ــات يف حلق ــن النســاء العام ــة م ــل مجموع ــم تأهي ــن أهــم أهــداف البحــث هــو أن يت كان م

الســام  التابعــة لشــبكة أنــا هــي  للقيــام بأبحــاث ميدانيــة ومل يكــن ألغلــب أولئــك النســوة أي خــرة 

يف مجــال إجــراء املقابــات أو القيــام بأبحــاث ميدانيــة. لذلــك كان هنالــك خلــل يف بعــض جوانــب 

االســتبيانات واملقابــات رغــم مــا تــم مــن تدريــب لهــن عــى  تقنيــات تعبئــة االســتبيان واملقابلــة، 

األمــر الــذي يعتــر طبيعيــاً ألن تلــك التقنيــات ال ميكــن اكتســابها مــن خــال تدريــب قصــر. ومتــت 

 10- مكتب املنظامت هو الجهة املسؤولة عن املنظامت املدنية يف محافظة الحسكة وهي تابعة لإلدارة الذاتية

ــة مــن  ــا هــي املكون ــة واحــدة تنتمــي هــذه املجموعــة لشــبكة أن  11- حلقــة الســام هــي مجموعــة مــن النســاء الســوريات يف منطقــة جغرافي

حلقــات ســام

 شــبكة أنــا هــي هــي مجموعــة مــن الســوريات املقيــامت يف منطقــة جغرافيــة يف الداخــل الســوري أو يف دول الجــوار يتشــاركن هــم بنــاء الســام 

املحــي والوطنــي ويتفقــن عــى قيــم ومبــادئ ومعايــر شــبكة أنــا هــي

10

11
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معالجــة مكامــن النقــص مــن خــال إجــراء مراجعــة شــاملة لــكل املقابــات واالســتبيانات وإعــادة 

طــرح بعــض األســئلة امللتبســة فيهــا.

عــدم اإلجابــة بشــفافية عــى كل األســئلة مــن قبــل بعــض املنظــامت وخاصــة أن فريــق البحــث لديــه 

ــات.  ــة للمعلوم ــق ومراجع ــك بعــد إجــراء تدقي ــب املنظــامت املســتهدفة وكذل ــات عــن أغل معلوم

هــذه الطريقــة يف عــدم الــرد عــى كل األســئلة بطريقــة  شــفافة أمــر شــائع يعــود إىل عــدة أســباب 

مــن أهمهــا عــدم التــزام معظــم املنظــامت مبعايــر بنــاء املنظــامت نتيجــة عــدة صعوبــات منهــا قلــة 

ــاءة املؤسســاتية  ــص الكف ــك نق ــة وكذل ــة عــى أســس متين ــة منظامتي ــاء هيكلي ــازم لبن ــل ال التموي

لــدى القامئــن عــى املنظــامت وأيضــاَ صعوبــة يف تقبــل املجتمــع املحــي والســلطات املحليــة لــدور 

املنظــامت الحقيقــي. كل ذلــك يــؤدي بالعديــد مــن املنظــامت إلعطــاء أجوبــة غــر واقعيــة لتجميــل 

ــم هــم  ــاء معه ــم اللق ــن ت ــة م ــة أن أغلبي ــا معلوم ــف إليه ــك املنظــامت، خاصــة إذا أضي ــر تل مظه

مــن مــدراء تلــك املنظــامت األمــر الــذي يفــر عــدم اإلجابــة بشــفافية عــى كل األســئلة املوجهــة. 

كــام ميكــن أن يكــون للعامــل االجتامعــي الــذي ال يقبــل الخطــأ ويعتــره موبقــة يف عمــل املنظــامت 

تأثــر حيــث أن وجــود مكامــن للخلــل عــادة يف العمــل املؤسســايت أمــر شــائع األمــر، الــذي يتطلــب 

اتخــاذ إجــراءات لتافيهــا، لكــن ظــروف املنطقــة فيــام يتعلــق بعــدم قبــول الخطــأ يف العمــل املــدين، 

واعتبــاره فســاداً قــد تدفــع البعــض إىل عــدم االعــراف بالخطــأ ومحاولــة تجميــل الواقــع. 

عــدم وجــود أبحــاث ســابقة يف هــذا املجــال باســتثناء بحــث واحــد كان نطاقــه املنظــامت العاملــة يف 

عنتــاب وليــس محافظــة الحســكة.
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نتائج االستبيانات  والمقابالت

القسم األول: تحليل نتائج االستبيانات 

مجال عمل المنظمات

تــم خــال هــذا البحــث  تعبئــة 30 اســتبيان مــع املنظــامت وفــق رشوط ســبق وتــم ذكرهــا وكذلــك لقــاء 

20 مــن الناشــطات النســائيات املطلعــات عــى واقــع منظــامت املجتمــع املــدين لوضــع تصــور عــن واقــع 

ــة يف  ــاط الضعــف يف مشــاركتها بفعالي ــاوز نق ــول لتج ــم أفضــل الحل ــة وتقدي ــرأة يف املنظــامت املدني امل

العمــل املــدين.

1- طبيعة المنظمات
ــا إىل نتيجــة  ــم اســتهدافها توصلن ــل نتائــج االســتبيانات يف املنظــامت الثاثــن التــي ت مــن خــال تحلي

ــة املوضحــة يف الجــدول: ــك املنظــامت كان وفــق الصيغــة التالي مفادهــا أن مجــال عمــل تل

 إحصائية

1

3914

12

 إغاثة

طبية

تنموية وإغاثية

إغاثة وطبية

تنموية
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التوزع الجندري
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يتبــن مــن خــال نتائــج االســتبيان أن أغلــب املنظــامت املســتهدفة هــي منظــامت تنمويــة ولذلــك فــإن 

ــل  ــى أق ــا، ع ــة لديه ــائية العامل ــوادر النس ــة الك ــة لتنمي ــة خصب ــامت بيئ ــك املنظ ــون تل ــع أن تك املتوق

ــاً يف هــذا البحــث. ــة كــام ســيتبن الحق ــذي مل يحصــل بالصــورة املطلوب ــر ال ــر، األم تقدي

2- عدد الموظفين في المنظمات المستهدفة ونسبة النساء
ــت نســبة  ــك املنظــامت هــو 1184 وكان ــن مــن خــال دراســة االســتبيان أن عــدد املوظفــن يف تل  تب

ــي: ــدري كــام ي ــوزع الجن الت

تعــد هــذه النســبة ممتــازة بشــكل نظــري لكــن بنظــرة أكــر متعنــاً يظهــر أنهــا ال تعكــس الواقــع بشــكل 

كامــل. حيــث أنــه يوجــد عــى ســبيل املثــال منظمــة لديهــا 121 موظــف منهــم 90 امــرأة ومنظمــة أخــرى 

لديهــا 100 موظــف منهــم 75 امــرأة، ومنظمــة ثالثــة لديهــا 300 موظــف منهــم 215 امــرأة. املنظــامت 

الثاثــة املذكــورة رجحــت الكفــة لصالــح النســاء لكــن يف املنظــامت املتبقيــة يلحــظ تفــوق كبــر للرجــال 

مــن حيــث العــدد عــى النســاء. يوجــد هنــا ماحظــة أخــرى وهــي أن الراتــب يف منظمتــن مــن املنظــامت 

الثاثــة املذكــورة أعــاه ال يتجــاوز 50 دوالر أمريــي وهــو راتــب متــدين جــداً ال يعمــل بــه الرجــال عــى 

األغلــب األمــر الــذي ميكــن أن يفــر العــدد الكبــر للنســاء يف تلــك املنظــامت. مــا يدعــم هــذا االســتنتاج 

هــو أنــه رغــم العــدد القليــل للرجــال يف تلــك املنظــامت فإنهــم يشــكلون الغالبيــة الســاحقة يف إدارتهــا 

مقابــل دور صغــر للنســاء يف اإلدارة كــام ســيتبن الحقــاً.



20

3- مكانة المرأة في المنظمات المدنية 
- نســبة النســاء يف مجالــس اإلدارة : مــن خــال دراســة نتائــج االســتبيانات تبــن مــا يــي: يوجــد يف 

مجالــس إدارة املنظــامت املســتهدفة221 شــخص تتــوزع نســبتهم بــن االجنســن كــام هــو مبــن يف 

الشــكل التــايل:

التنوع الجندري في اإلدارة

63185
ــك  ــبتهن يف إدارة تل ــة إال أن نس ــامت املدني ــال يف املنظ ــبة الرج ــن نس ــر م ــاء أك ــبة النس ــم أن نس رغ

املنظــامت أقــل بكثــر مــن نســبة الرجــال. يف املنظمــة التــي فيهــا 121 موظــف منهــم 90 امــرأة ، يوجــد 

11 عضــو يف اإلدارة منهــم 2 فقــط نســاء.  يف املنظمــة األخــرى التــي فيهــا 100 موظــف منهــم 75 امــرأة 

تتكــون اإلدارة مــن 15 شــخص منهــم امــرأة واحــدة. أمــا املنظمــة الثالثــة التــي يوجــد فيهــا 300 موظــف 

ــامت  ــاء يف املنظ ــع النس ــاء وواق ــن النس ــم 15 م ــخص منه ــن 50 ش ــون اإلدارة م ــرأة؛ تتك ــم 215 ام منه

املتبقيــة ال يختلــف كثــراً حيــث أن نســبة الرجــال أكــر وال تقــارن  بالنســبة الصغــرة للنســاء. 

يتبــن مــن خــال هــذا االســتعراض أنــه بغــض النظــر عــن نســبة النســاء يف املنظــامت فــإن متثيلهــن يف 

إدارة تلــك املنظــامت وأنــه ومــن خــال املنظــامت الثاثــة املذكــورة يتبــن أنــه يتــم االعتــامد عــى نســاء 

عندمــا يكــون الراتــب متدنيــاً كــام تبــن ســابقاً لكــن يتــم تســليم أغلــب املناصــب لرجــال حيــث يكــون 

الراتــب أعــى.

املنصب الوظيفي للنساء العامالت يف املنظات املدنية

تبــن مــن خــال البحــث أن النســاء يف املنظــامت املســتهدفة يشــغلن عــدة مناصــب مبينــة يف الشــكل 

التــايل:
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المنصب الوظيفي

مديرة المنظمة

منسقة

عضو إدارة

ــة ــال إداري  أعم
ــبة )محاس
سكرتارية(

أعمال اخرى
)راصدة لوجستية

الخ.....(

مسؤوالت أقسام

1

20

63

63

20

493

ــن  ــد 63 ه ــام يوج ــة بين ــرة املنظم ــب مدي ــغل منص ــدة تش ــرأة واح ــث أن ام ــال البح ــن خ ــن م ويتب

ــة يف منظامتهــن  ــه يوجــد 84 امــرأة يشــغلن مناصــب قيادي عضــوات إدارة، 20 مســؤوالت أقســام، أي أن

مقابــل 537 امــرأة يقمــن بأعــامل منطيــة للمــرأة مثــل: محاسبة،ســكرترة،  راصــدة، لوجســتية،...الخ بنســبة 

%87 تقريبــا مــن عــدد النســاء الــكي العامــل يف تلــك املنظــامت  مــا يعكــس الــدور النمطــي للنســاء يف 

تلــك املنظــامت مقابــل دور قيــادي للرجــل يف تلــك املنظــامت.

املشاريع التي قامت نساء بإدارتها

قامــت املنظــامت املســتهدفة بتنفيــذ عــدة مشــاريع وكانــت الحصيلــة النهائيــة بعد دراســة االســتبيانات 

هــي أن املنظــامت  نفــذت مــا مجموعــه 157 مــروع لبنــاء الســام. وقامــت النســاء يف تلــك املنظــامت 

بــإدارة 42 مــروع منهــم. بينــام كانــت املشــاريع املتبقيــة وعددهــا 115 مــروع بــإدارة رجال.

يتبــن مــرة أخــرى ســيطرة الرجــال عــى اتخــاذ القــرار بواقــع إدارة مــا يقــارب 73 % مــن املشــاريع 

مقابــل 27 % للنســاء رغــم أن عــدد النســاء أكــر يف تلــك املنظــامت مــن عــدد الرجــال.
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التوزع الجندري في إدارة المشاريع

42115
4 - احتياجات المرأة

يتعلــق هــذا املنحــى بخصوصيــة املــرأة يف مجــال إجــازة األمومــة، الرضاعــة وســاعات العمــل. كانــت 

النتائــج وفــق الصيغــة التاليــة:

أوال فيا يخص األمومة تبن إجابات املنظات املستهدفة ما يي: 

12 منظــامت ليــس لديهــا إجــازة أمومــة، 17 منظمــة لديهــا إجــازة أمومــة، منظمــة واحــدة مل تجــب 

عــى الســؤال( .

3 منظــامت مــن تلــك املنظــامت التــي لديهــا إجــازة أمومــة ال تدفــع راتــب املوظفــات خــال تلــك 

اإلجــازة التــي تبلــغ ســنة ملنظمتــن و3 شــهور للمنظمــة الثالثــة.  

15 منظمة لديها إجازة أمومة مدفوعة األجر. 

 9 منظامت تبلغ مدة اإلجازة لديهم 3 شهور. 

منظمتان 4 أشهر. 

منظمة غر محددة املدة وأخرى أجابت أن املدة محددة حسب الدستور السوري. 

أما املنظمتان املتبقيتان فمدة إجازة األمومة لديهم هي 17 أسبوع، 14 أسبوع 

يتبــن مــن خــال اإلجابــات أن أغلــب املنظــامت لديهــا إجــازة أمومــة بنســبة تقريبــا 57 % رغــم أن النســبة 

بحاجــة إىل الزيــادة لكنهــا بدايــة جيــدة يف طريــق تأمــن أكــر قــدر مــن احتياجــات املــرأة وتوفــر فرصــة 

أكــر لديهــا للعمــل وعــدم اســتبعادها بســبب طبيعتهــا البريــة التــي تؤهلهــا للحمــل.

بالنسبة للحضانة تبن أن نسبة املنظامت التي يوجد فيها ساعات حضانة موزعة كام يي:
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الحضانة

 منظمــات لديهــا
ســاعة رضاعــة

لم تجب  منظمــات ليــس
نظــام  لديهــا 

ــة رضاع

10191

يف مجــال الرضاعــة يتبــن أن نســبة املنظــامت التــي لديهــا ســاعة رضاعــة أقــل مــن املنظــامت التــي يحتــوي 

النظــام الداخــي فيهــا عــى إجــازة أمومــة بواقــع 63 % مــا يشــكل عائقــاً أمــام املــرأة التــي لديهــا أطفــال 

يف العمــل يف تلــك املنظــامت.

األجر الذي تتقاضاه املرأة نسبة إىل الرجل:

يف الســؤال فيــام لــو كانــت املــرأة تتقــاىض نفــس األجــر الــذي يتقاضــاه الرجــل يف نفــس الوظيفــة كانــت 

اإلجابــات أن  األجــر متســاٍو للجنســن بنفــس الوظيفــة يف كل املنظــامت املســتهدفة ، ويتــن مــن خــال 

البحــث أنــه ال يوجــد منظمــة تقــوم بإعطــاء أجــر أقــل للنســاء يف نفــس الوظيفــة األمــر الــذي يعــد ظاهــرة 

جيــدة لكــن يتــم يف املقابــل توظيــف النســاء يف الوظائــف التــي يكــون راتبهــا أقــل مــن الرجــل األمــر الــذي 

يتطلــب إعــادة نظــر.

5- واقع المرأة والتحديات والصعوبات التي تقف حائاًل أمام توظيفها
إجابــة عــن الســؤال فيــام لــو كان متثيــل املــرأة يف منظــامت املجتمــع املــدين يف محافظــة الحســكة يتناســب 

مــع نســبتها يف املجتمــع كانــت الــردود كــام يــي:
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عدالة تمثيل المرأة

التحديات التي تواجة توظيف المرأة

النعم

20 10

ويظهــر مــن خــال االســتبيانات أن أغلــب القامئــن عــى املنظــامت يدركــن أن نســبة النســاء يف املنظــامت 

ــإدراك املشــكلة يشــكل أوىل  ــة ف ــر ظاهــرة إيجابي ــة ال يتناســب مــع نســبتهن يف املجتمــع مــا يعت املدني

مراحــل حلهــا.

أمــا الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه توظيــف املــرأة: فكانــت اإلجابــة عــى هــذا الســؤال مفتوحــة 

ويحــق للشــخص كتابــة عــدة إجابــات بنفــس الوقــت وجــاء ترتيــب تلــك اإلجابــات عــى النحــو التــايل:

ــاعات العملالمحسوبية  س
يلة لطو ا

 نقــص الكفــاءة
والخبــرة

لم يجاوب أسباب اخرى
ــادات والتقاليد,النظرة  الع

ــة للمرأة الدوني

األوضاع األمنية

17

1181

1612
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يتبــن مــن خــال اإلجابــات أن املــرأة تعــاين مــن آثــار املحســوبية يف التوظيــف حيــث أن الكفــة تكــون 

راجحــة لصالــح الرجــل األمــر، الــذي يؤثــر عــى اســتبعاد النســاء مــن املنافســة يف الكثــر مــن األحيــان. 

كــام أن تهميــش املــرأة يــؤدي إىل نقــص الكفــاءة والخــرة لديهــا، وهــو مــا ميكــن أن يكــون طبيعيــاً نظــراً 

ألن الخــرة تنشــأ مــن إعطــاء فــرص للشــباب للعمــل الكتســاب املهــارات األمــر، الــذي ال يحــدث غالبــاً. 

باإلضافــة إىل هــذا وذاك، فــإن املنظــامت املدنيــة يف محافظــة الحســكة مل تقــم مبشــاريع جديــة يف مجــال 

متكــن املــرأة لتأهيلهــا يف مجــاالت متكنهــا مــن القيــام بــدور فاعــل يف مياديــن العمــل.

مــن أجــل االســتامع إىل رأي النســاء وخاصــة الناشــطات منهــن تــم اللقــاء مــع 20 ناشــطة نســائية وتــم 

طــرح ثاثــة أســئلة عليهــن فكانــت اإلجابــات كــام يــي:

يف الســؤال عــن مــدى تناســب نســبة النســاء يف الواقــع مــع نســبتهن يف املنظــامت املدنيــة يف محافظــة 

الحســكة ارتــأت 14 امــرأة أنــه ال يوجــد تناســب بينــام كان رأي 6 نســوة أن النســبة جيــدة.

عدالة تمثيل المرأة

النعم

14 6

القسم الثاني: نتائج المقابالت مع نساء فاعالت اجتماعياً:
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تركز السؤال الثاين عى فيام لو كان للمرأة تأثر عى صنع القرار يف منظامتهن أم أن الرجل 

هو من يتخذ القرارات يف تلك املنظامت فكانت اإلجابات كام هو موضح يف الشكل التايل:

عملية اتخاذ القرار

التحديات التي تواجه توظيف المرأة

ــي ــاركة ف ــرأة مش  الم
ــرار ــاذ الق ــة أتخ عملي

 المــرأة غيــر مشــاركة فــي
عمليــة أتخــاذ القــرار

النعم 164
الســؤال الثالــث كان عــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه املــرأة وكان يحــق لــكل امــرأة اإلجابــة بأكــر 

مــن احتــامل فكانــت النســبة كالتايل:

الوضع األمني

المحسوبية

نقص الكفاءة

ساعات عمل طويلة

5

9

3,5

13
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ــة التــي تــم طرحهــا عــى الناشــطات أنــه يواجــد توافــق بــن مــا قمــن  يتبــن مــن خــال األســئلة الثاث

بطرحــه وبــن نتائــج االســتبيان الــذي تــم إجــراؤه مــع املنظــامت حيــث أنــه يوجــد توافــق عــى عــدم 

ــن عــدد النســاء يف املنظــامت ونســبتهن يف املجتمــع.  التناســب ب

ــامت  ــرر يف املنظ ــن يق ــو م ــل ه ــب وأن الرج ــرأة مغي ــوت امل ــر إال أن ص ــات تش ــب املقاب ــام أن أغل ك

األمــر الــذي بــدا جليــاً يف اســتبيان املنظــامت أيضــاً حيــث كان عــدد الرجــال أكــر مــن عــدد النســاء يف 

إدارة املنظــامت كــام كانــت كل املنظــامت باســتثناء واحــدة تــدار مــن قبــل رجــال باإلضافــة إىل أن أغلــب 

املشــاريع تــدار مــن قبــل رجــال.
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توصيات على ضوء نتائج البحث

ــل النســاء  ــة يف محافظــة الحســكة ليكــون متثي ــن النســاء يف املنظــامت املدني ــر م ــف عــدد أك توظي

ــك املنظــامت. ــادالً يف تل ع

 اعتامد معاير أكر شفافية يف التوظيف يف املنظامت املدنية.

 منح دور أكر للمرأة يف إدارة املنظامت.

إعطاء فرصة أكر للنساء للقيام بأعامل خارج اإلطار النمطي لدور املرأة يف املنظامت.

إفساح املجال للنساء بإدارة املشاريع أسوة بالرجال يف منظامتهن.

ــة  ــر لألموم ــة األج ــازة مدفوع ــص إج ــرأة كتخصي ــات امل ــع احتياج ــر م ــكل أك ــل بش ــف العم تكيي

ــل. ــاء العم ــة أثن ــاعة للرضاع ــص س وتخصي

القيــام مبشــاريع توعويــة تســاهم يف توعيــة الرجــل للقيــام بواجباتــه يف املنــزل وتخفيــف ضغــط العمــل 

املنــزيل عــن املــرأة لتتمكــن مــن املــرأة مــن التوفيــق بــن واجباتهــا املنزليــة وعملهــا يف الخــارج.

القيــام مبشــاريع لتمكــن املــرأة ورفــع قدراتهــا يف مختلــف املجــاالت لتتمكــن مــن تقديــم أفضــل مــا 

لديهــا يف ميــدان العمــل.

ــا عــن هــذه  ــه تغييبه ــا يحدث ــدان العمــل وم ــرأة يف مي ــدور امل ــن ب ــة املواطن ــذ مشــاريع لتوعي تنفي

ــة. ــة االقتصادي ــة التنمي ــأ يف عملي ــن بط الســاحة م

-2

-1

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9
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