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Project SHE_GE: MA-Theses Abstracts 
 
Introduction 

Mirror MA theses is one of the main activities of “Strengthening Higher Education 
Capacities in Palestine for Gender Equality" (SHE-GE) project that is funded by 
APPEAR programme that is running since 2017 in partnership between the Islamic 
University of Gaza (IUG) and University of Graz (UniGraz) in Austria.   It is an add-on 
to the capacity building in terms of developing research collaboration and competence 
in women’s and gender issues.  
Project staff from IUG and UniGraz formulated four MA student research projects 
leading toward an MA thesis, in the second and in the third year of the project duration. 
Each of the four topics was researched by a student simultaneously at IUG and UniGraz 
and supervised by the faculty at the respective universities. The research topics are 
formulated in such a way that they can be researchable by the students in their own 
cultural environments and completed within one 9 months. The main topics are similar 
in some way, but the overall approach and disciplinary grounding are at the discretion 
of the supervisors at each partner university. The theses have met the formal 
requirements set at the respective university.  Theses’ topics are:  
 Women in “Men’s” Job 
 Young People in the Community  
 Women, Work, and Family 
 Green Home 
 
In June 2020, the Women’s Studies Centre (WSC) at IUG with Sociology department 
at UniGraz organized a workshop using online meeting application “Big Blue Bottom” 
in order to students to present their researches communicate results.  The workshop was 
attended by SHE-GE team members in addition to mirror MA students at both 
universities and their supervisors.   
 
In the following pages, the MA abstracts for both IUG and UniGraz students are 
presented. 
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  SHE_GE 
  

حد األنشطة الرئيسية لمشروع "تعزيز قدرات أ بالتوازي رسائل الماجستيرمشروع يمثل 
) الذي يموله SHE-GEفلسطين من أجل المساواة بين الجنسين" (التعليم العالي في 

) IUGبالشراكة بين الجامعة اإلسالمية في غزة ( 2017الذي يعمل منذ عام  APPEARبرنامج 
إلى بناء القدرات من حيث عنصرًا إضافيًا يمثل هو ) في النمسا، وUniGrazو جامعة غراتس (

 .(الجندر) يا المرأة والنوع االجتماعيتطوير التعاون البحثي والكفاءة في قضا
 

بصياغة أربعة مشاريع بحثية لطالب  UniGrazو  IUGجامعتي المشروع من العاملون بقام 
قام في السنة الثانية والثالثة من مدة المشروع.  أطروحة ماجستيرفضي إلى إنجاز ماجستير تُ

في كل من أحد الطالب من الجامعة اإلسالمية وجامعة غراتس بشكل متزامن بالبحث 
تتم صياغة تين. الجامعكلتا أعضاء هيئة التدريس في  يهوأشرف عل، الموضوعات األربعة

ن الطالب من البحث عنها في بيئاتهم الثقافية الخاصة موضوعات البحث بطريقة تمكِّ 
، ولكن النهج الموضوعات الرئيسية بطريقة ما، حيث تتشابه رأشهتسعة  غضوننجازها في وإ

وقد استوفت هذه تخضع لتقدير المشرفين في كل جامعة شريكة. ناظمة العام واألسس ال
موضوعات األطروحات تشتمل الجامعة المعنية. تي حددتها المتطلبات الرسمية الاألطروحات 

 على التالي: 
 "لالمرأة في وظيفة "الرج •
 في المجتمعالشباب  •
 المرأة والعمل واألسرة •
  األخضر المنزل •

 
قسم علم بالتعاون مع  2020يونيو  الجامعة اإلسالمية فيب) WSCنظم مركز دراسات المرأة (

 Big Blueورشة عمل باستخدام تطبيق االجتماع عبر اإلنترنت "جامعة غراتس  االجتماع في
Bottom " النتائج. حضر الورشة أعضاء فريق وعرض  أبحاثهمالطالب لتقديم إلتاحة المجال أمام

SHE-GE في الجامعتين ومشرفيهم.طلبة الماجستير بالتوازي  باإلضافة إلى  
  

الجامعة اإلسالمية وجامعة غراتس  الماجستير لكل من طالبرسائل ملخصات عرض يتم س
 :في الصفحات التالية
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Topic 1: Young People in the Community 

Adolescents and their experience with the Points4action 
programme 

Hannah Lia Schunko 
Supervised by: Prof. Libora Oates-Indruchova 

Adolescents and their Experience with the Points4action programme looks at young people 
in the community, specifically at the Points4action programme’s young participants and 
their experience. The programme was launched in 2006 and offers 13 to 19-year-olds from 
Graz the opportunity to spend time with seniors living in one of 17 currently participating 
care homes. They, inter alia, play games, talk, and go for walks with the senior citizens, 
but are prohibited from performing care work. Each hour spent at a home earns a point, 
which can be exchanged at partner firms for various goods and services. The author 
investigates the adolescents’ experience and assesses how these can be affected by gender. 
 
Each month the adolescents have the possibility to enroll at an introductory workshop. 
Twenty-three adolescents completed a questionnaire about their expectations and 
motivation at the workshop before their first visit. The author conducted a further nine 
semi-structured interviews as described by Hopf (2015), collating information about the 
participants’ experience over time.  
  
The author analysed the results with the help of the theory of engaged citizenship (Van 
Detz 2007), Karl Mannheim’s concept of the problem of generations (Mannheim 1952 
[1927/28]), and West and Zimmermann’s concept of “doing gender” (West and 
Zimmerman 1987). The results indicate that the adolescents have both positive and 
negative experiences with the elderly, as well as with staff in the care homes, and with 
other young participants. For example, they experience gratitude and happiness. Contact 
with senior citizens is both a motivation to take part and an expectation. The participants 
are interested in the elderly, their knowledge, experience, and feelings, as well as in 
intergenerational contact, which is a greater motivation for their visits than earning and 
spending points. The adolescents establish a routine for their visits which fosters close 
relationships with the elderly. The young people speak about “their” senior, and the elderly 
call them “their grandchildren”. The participants gain friendship and support, as Tanos’s 
case shows. The woman he visits offers him advice, listens to him, and teaches him. Tanos 
even says he needs the visits.   
The young people gain new knowledge, develop new skills, and enhance existing abilities. 
For example, they learn challenge management, gain patience, develop organisational 
skills, and develop small-talk strategies. They further their empathy and willingness to 
help, as well as strengthening their self-confidence. Results show no gender-based 
differences in the experience. Gender is only mentioned when discussing the numbers of 
female residents and staff.   
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الشباب  الشباب في المجتمع، وتحديدًا موضوع  Points4actionمع برنامج تجربتهم المراهقون ويتناول برنامج 

يتيح الفرصة لمن حيث  2006تم إطالق البرنامج في عام تجربتهم فيه. و Points4actionالمشاركين في برنامج 
عامًا من غراتس لقضاء بعض الوقت مع كبار السن الذين يعيشون في واحد من  19و  13تتراوح أعمارهم بين 

يمارسون األلعاب بها الشباب مثال أنهم  قوم، ومن ضمن جملة األشياء التي يدار رعاية مشاركة حاليًا 17
قضيها يكل ساعة وفي ويتحدثون ويذهبون للتنزه مع كبار السن، لكن ُيحظر عليهم أداء أعمال الرعاية. 

سلع وخدمات مختلفة. باستبدالها في الشركات الشريكة حيث يمكن  نقطة،يكسب بها في المنزل الشاب 
  در. م كيف يمكن أن يتأثروا بالجنويقيِّ يبحث المؤلف في تجربة المراهقين 

مراهقًا استبيانًا حول  23أكمل وقد كل شهر يمكن للمراهقين التسجيل في ورشة عمل تمهيدية. وفي 
كما مقننة أجرى المؤلف تسع مقابالت أخرى شبه وتوقعاتهم ودوافعهم في ورشة العمل قبل زيارتهم األولى. 

قام المؤلف بتحليل . لمعلومات حول تجربة المشاركين بمرور الوقتاحيث تم تجميع )، 2015وصفها هوبف (
)، ومفهوم كارل مانهايم لمشكلة األجيال Van Detz 2007النتائج بمساعدة نظرية المواطنة المشاركة (

). تشير 1987وزيمرمان  ويست" (در])، ومفهوم ويست وزيمرمان عن "ممارسة الجن1927/28[ 1952(مانهايم 
أن المراهقين لديهم تجارب إيجابية وسلبية مع كبار السن، وكذلك مع الموظفين في دور الرعاية،  النتائج إلى

مع كبار ، فاالتصال باالمتنان والسعادةالمراهقون  ومع المشاركين الشباب اآلخرين. على سبيل المثال، يشعر
براتهم ومشاعرهم، يهتم المشاركون بالمسنين ومعرفتهم وخ .اللمشاركة وتوقع ادافعيشكل السن 

يضع و. وإنفاقها كسب نقاطأكثر من مجرد  أكبر لزياراتهم ادافعً ما يمثل وكذلك بالتواصل بين األجيال، وهو
أنهم على المسنين يتحدث الشباب عن ، والمراهقون روتينًا لزياراتهم يعزز العالقات الوثيقة مع كبار السن

يظهر ذلك "أحفادهم". يكتسب المشاركون الصداقة والدعم، كما الشباب باسم كبار السن وينادي ، "كبارهم"
حتى أن تانوس يقول إنه يحتاج ، المرأة التي يزورها تقدم له النصيحة وتستمع إليه وتعلمه، فحالة تانوسفي 
. لديهم يكتسب الشباب معرفة جديدة ويطورون مهارات جديدة ويعززون القدرات الموجودة الزيارات.هذه إلى 

بيل المثال، يتعلمون إدارة التحدي ويكتسبون الصبر ويطورون المهارات التنظيمية ويطورون على س
لمساعدة، فضالً عن االستعداد لولخفيفة، ويعززون لدى أنفسهم مشاعر التعاطف استراتيجيات المحادثات ا

لتطرق لموضوع ، ويتم اظهر النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين في التجربةتعزيز ثقتهم بأنفسهم. تُ 
 فقط عند مناقشة أعداد النساء المقيمات والموظفات.الجندر 

 
References 
Hopf, Christel (2015): Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst; Steinke 

Ines (ed.): Qualitative Forschung: Ein Handbuch. 11. Ausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 349–360. 

Mannheim, Karl (1952 [1927/28]): The Problem of Generations. In: Kecskemeti, Paul (ed.): Essays on the 
Sociology of Knowledge by Karl Mannheim. London: Routledge and Kegan Paul, 276–322. 

Van Deth, Jan W. (2007): Norms of Citizenship. In: Dalton, Russel J.; Klingemann, Hans-Dieter: The Oxford 
Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, 403–417. 

West, Candace; Zimmermann, Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society 1 (2), 125–151. 
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين السلوك االجتماعي اإليجابي وكالً من معنى الحياة، وتوكيد الذات 

المرحلة الثانوية في قطاع غزة، وعالقة ذلك بمتغيري (الجنس والتخصص).  حيث تكونت عينة لدى طلبة 
) طالب وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر بفرعيه (األدبي والعلمي) في المدارس الحكومية 288الدراسة من (

مات على ثالث بمحافظة رفح.  وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت في جمع المعلو
مقاييس وهي: مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي (إعداد الباحثة)، مقياس توكيد الذات للمراهقين في قطاع 

) وهو مقياس  (Steger et al., 2006م)، مقياس معنى الحياة لستيجر وزمالؤه2018غزة لداليا سكيك (سكيك، 
 ئة الفلسطينية.  وقد كشفت نتائج الدراسة عما يلي: دولي قامت الباحثة بترجمته، وتعديله ليتالءم مع البي

وجود مستوى مرتفع من السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة، وذلك  •
  .%83.2بوزن نسبي 

وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين السلوك االجتماعي اإليجابي وكالً من توكيد الذات،  •
  ى الحياة لدي طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة.ومعن

) في مستوى السلوك االجتماعي اإليجابي α ≥0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  •
أدبي)، بينما توجد فروق  ،لدى طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة، تُعزى إلى متغير التخصص (علمي

االجتماعي اإليجابي تُعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث في بُعد (نطاق األسرة) في مستوى السلوك 
 بالتحديد.

 
وقد فسرت الباحثة ذلك أن اإلناث في المجتمع الفلسطيني يتأثرن بمفهوم القدوة، فاألنثى في البيئة 

لراحة باقي أفراد أسرهن،  الفلسطينية اعتادت أن ترى الدور الفاعل الذي تقوم به أُمها وجدتها داخل البيت
فضالً عن الوصمة الذكورية للمجتمع الفلسطيني في معظم الجوانب الحياتية، حيث نجد أسلوب النمذجه 
يعزز هذه الفكرة فاألبناء هم امتدادًا لنموذج األب الذي اعتادوا أن يروه ال يشارك بالشكل الكافي داخل األسرة، 

التي تصحح هذه الثقافة السائدة رغم تأصيلها الواضح في ديننا في ظل غياب دور المنظومة التعليمية 
اإلسالمي.  ومن جهة أخرى، الذكور هم أكثر إيثارًا في المواقف التي تتضمن نوعًا من الخطورة والمغامرة، أما 

مراعاة  في المواقف الطبيعية التي ال تتضمن خطورة، فاإلناث هم أكثر إيثارًا، وأكثر تعاطفًا من الذكور، وأكثر
لمشاعر اآلخرين وذلك يعود لقدرتهن العالية على قراءة المنبهات االنفعالية غير الكالمية التي يطلقها اآلخرون 

 ).  56: 2016 ،(اسكندراني ممن حولهن
بعدم وجود فروق تعزى للجنس في بُعدي (المدرسة والمجتمع)، فذلك يرجع إلى ولقد توصلت الباحثة إلى 

لذي يعزل مدارس الذكور عن اإلناث؛ فليس هناك بيئة مدرسية مختلطة، فنجد أن كالً من النظام التعليمي ا
الجنسين يتفاعل بنفس الفاعلية بين أبناء جنسه، كذلك في نطاق المجتمع الذي ثقافته وأعرافه تمنع 

عنى الحياة وقد أوصت الباحثة بصياغة خطط واستراتيجيات تعزز توكيد الذات وتهتم بم االختالط بال ضرورة.
في مراحل تعليمية مبكرة لألجيال الناشئة تدعيمًا للسلوك االجتماعي اإليجابي، وتشجيع المشاركة الذكورية 

  باألعمال داخل األسرة وعدم حصرها في اإلناث.
 

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the 
presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–
93. https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80 

التوكيدية وعالقتها بالحساسية االنفعالية لدى عينة من المراهقين القاطنين في م). 2019سكيك، داليا (
 المناطق الحدودية لمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

م). اإليثار وعالقته بمعنى الحياة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق،  2016اسكندراني، أماني أحمد (
 وريا.س
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Prosocial Behavior and its Relationship with Self-
Assertion and Meaning of Life for Secondary School 

Students in Gaza Strip  
Fedaa Abushammala 

Supervised by:  Prof. Sanaa Aboudagga 
 The study aimed to shed light on the relationship between prosocial behaviour and both the meaning 
of life and self-assertion among secondary school students in the Gaza Strip, and its relationship 
with the two variables of (gender and specialization). The study sample consisted of (288) 11th 
grade students from the two streams (literary and scientific) in the government schools in Rafah. 
The researcher followed the descriptive analytical approach and collected information using three 
scales: the Prosocial Behavior Scale (prepared by the researcher), Dalia Skaik's Self-Assertion 
Scale for Adolescents in the Gaza Strip (Skaik, 2018), and the Meaning of Life Scale (Steger et al., 
2006), which is an international scale that the researcher translated and modified to fit the 
Palestinian environment. The results of the study revealed the following: 

• The presence of a high level of prosocial behavior among secondary school students in the 
Gaza Strip, with a relative weight of 83.2%. 

• There is a statistically significant direct correlation between positive social behavior and 
both self-assertion and the meaning of life for secondary school students in the Gaza Strip. 

• There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤0.05) in the 
level of prosocial behavior among secondary school students in the Gaza Strip, due to the 
variable of specialization (scientific, literary), while there are differences in the level of 
prosocial behavior due to the gender variable, in favour of female students in the (family 
domain) dimension in particular. 

The researcher explained that that females in Palestinian society are affected by the concept of role 
models, as the female in this environment got used to see the active role that her mother and 
grandmother play in the home for the comfort of the rest of their family members. This is in addition 
to the male stigma in most aspects of life in the Palestinian society, where the modelling approach 
reinforces this idea, with children are thought of as an extension to the model of the father, whom 
they got used to see his insufficient participation in the family. Add to that is the absence of the 
role of the educational system that rectifies this prevailing culture though this system has clear roots 
in our Islamic religion. On another side, males are more altruistic in situations that involve a type 
of risk and adventure, but in normal situations that do not include danger, females are more 
altruistic, more sympathetic than males, and more sensitive to the feelings of others, due to females’ 
acute ability to read non-verbal emotional stimuli shown by others around them (Iskandarani, 2016: 
56). 
The researcher found that there are no differences attributed to gender in the two dimensions (school 
and community), as this is due to the educational system that isolates male schools from female 
ones. There is no mixed school environment, so we find that each gender interact with the same 
effect with members of the same gender, and within the community whose culture and norms 
prevent unnecessary mixing. The researcher recommended the formulation of plans and strategies 
that enhance self-assertion and pay attention to the meaning of life in early educational stages in 
support of prosocial behavior, and to encourage male participation in household duties which need 
not be limited to females only. 
 
References 

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the 
presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–
93. https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80 ) ا ك، دال ة لمحافظات م). 2019س ة لد عينة من المراهقين القاطنين في المناط الحدود ة االنفعال الحساس ة وعالقتها  يد التو

ة، غزة.رسالة م غزة،  اجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالم
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق،  سوريا.اإليثار وعالقته بمعنى الحياةم). 2016اسكندراني، أماني أحمد (
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Topic 2: Women in “Men’s” Jobs 
Self-Perception and Coping Strategies for Women in Man-

Dominated Professions in Gaza 
By Rukiye Demir Salhiya 

Supervised by: Prof. Sanaa Aboudagga 
 
Palestinian women in Gaza face many challenges in their lives similar to other women all over the 
world besides their daily life challenges because of occupation.  However, some of the challenges 
are not because of economic, political and social conditions, but because of their being part of a 
profession that is dominated by men (Martin and Barnard, 2013; Parnaby and Leyden, 2011; and 
Richman and vanDellen, 2011). The present study aims at examining self-perception for 
policewomen and their coping strategies in Gaza, Palestine.  
The study design is mixed; where both the quantitative and the qualitative approaches were used.  
The study sample consisted of 120 female police officers.  Only 99 participants filled the Self-
Report Profile for Adults (SPPA) as required.  The age for the study sample ranged from 23 to 49 
with a mean of (32.23) years.  For the qualitative part of the study, five policewomen were selected 
purposively.  To measure self-perception, the researcher used SPPA (Messer & Harter, 1986) was 
used after being culturally adapted.  
 
The results of the study showed that despite of all current difficulties policewomen face; Gaza 
policewomen have high self-perception in the following dimensions; “1) Sociability, 2) Job 
Competence, 3) Nurturance, 4) Physical Training, 5) Physical Appearance, 6) Balance between 
home and work, 7) Islamic Moral, 8) Household and Work Management, 9) Close Relationships, 
10) Intelligence, 11) Sense of  Humor, 12) Sense of Being a Woman, and 13) Global Self-Worth”.  
Qualitative results showed that there are several internal coping strategies for policewomen in Gaza.  
They are; self-awareness, Islamic belief, strong faith, internal conviction and normalization, 
ablution, praying and dua’a, support group, reading Qur’an, fasting, and crying and moving outside. 
 
Although the society labels women in general as more family oriented, communal, taking care of 
others and men as freer, assertive, and forceful (Eagly & Wood, 2012), the present study shows 
that Gazan women can perform their job in a man-dominated profession as well as men with high 
self-concept.  They also are able to deal with challenges using different coping strategies.  The 
study recommends providing more professional developmental programs for policewomen that 
focus on enhancing policewomen work-home balance.    
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النساء األخريات في جميع أنحاء تواجه المرأة الفلسطينية في غزة العديد من التحديات في حياتها على غرار 

العالم، إلى جانب تحديات حياتها اليومية تحت االحتالل. ومع ذلك ، فإن بعض التحديات ليست بسبب الظروف 
 Martin and) االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، ولكن بسبب كونها جزءًا من مهنة يسيطر عليها الرجال (

Barnard, 2013; Parnaby and Leyden, 2011; vanDellen, 2011 .( البحث في الدراسة الحالية إلى  تهدف
البحث تصميم تتبنى الدراسة بفلسطين. غزة مواجهة لديهن في الذاتي للشرطيات واستراتيجيات الاإلدراك 

ضباط الشرطة من  120تكونت عينة الدراسة من والنوعي، والكمي تم استخدام المنهجين ، حيث المختلط
وقد . بالشكل المطلوب) SPPAملف تعريف التقرير الذاتي للبالغين (تعبئة فقط بة مشارك 99، وقامت اإلناث

من كيفي النسبة للجزء ال) سنة، وب32.23سنة بمتوسط ( 49إلى  23تراوحت أعمار أفراد عينة الدراسة من 
ملف تعريف التقرير  ة الباحث تاستخدمالذاتي،  ولقياس اإلدراك بكل عمدي. تم اختيار خمس شرطيات  الدراسة،

أظهرت نتائج الدراسة أنه  ثقافيًا.بعد أن تم مواءمته  ، SPPA )(Messer & Harter, 1986 الذاتي للبالغين
ذاتي عالٍ في األبعاد  وبات التي تواجه الشرطيات حاليًا؛ تتمتع الشرطيات في غزة بإدراكبالرغم من كل الصع

 -6االخارجي،  المظهر -5، التدريب البدني -4 ،حنانال -3، الكفاءة الوظيفية  -2ة، جتماعياأللفة اال -1 : التالية
 -11 الذكاء، -10 العالقات الوثيقة، -9إدارة األسرة والعمل،  -8، األخالق اإلسالمية -7 ،بيت والعملالتوازن بين ال

أن هناك التحليل الكيفي  نتائج وقد أظهرت. العامتقدير الذات  -13 ،بأنك امرأة اإلحساس -12 ،روح الدعابة
واإليمان العقيدة اإلسالمية، والوعي الذاتي، لدى الشرطيات في غزة، وهي داخلية مواجهة عدة استراتيجيات 

الصوم، وقراءة القرآن، و، ومجموعة الدعم، والصالة والدعاء ،والوضوءاالقتناع الداخلي والتطبيع، و، القوي
، ا أكثر توجهًا نحو األسرةعمومًا على أنهعلى الرغم من أن المجتمع يصنف المرأة  .للخارج البكاء واالنتقالو
 & Eagly(أكثر حزما وصالبة وبحرية أكبر، يتمتع  ل على أنهينظر للرجبينما اجتماعية وتهتم باآلخرين، تكون و

Wood, 2012 ( ، العمل في وظائف يسيطر عليها الرجال تُظهر الدراسة الحالية أن المرأة في غزة يمكنها
التعامل مع التحديات باستخدام لديهم مفهوم عالي للذات، كما أن المرأة قادرة على  رجالتعمل مع وكذلك 

التطويرية للشرطيات المهنية توصي الدراسة بتوفير المزيد من البرامج استراتيجيات المواجهة المختلفة. 
  ين عمل المرأة ومنزلها.والتي تركز على تعزيز التوازن ب
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The Gendered Tradition of the Walz: Experiences of 

travelling crafts-women 
Hannah Rose Bayer 

Supervised by: Prof. Libora Oates-Indruchova   
In Austria, a country with a rich and conflicted history, countless traditions, customs and rituals 
exist mainly undiscussed in society. From an academic, feminist stance many of these traditions 
can be criticized, especially those which inherently exist and consist through limitation and 
exclusions of female participation. Tippelei, Gesell_innenwanderschaft or Walz are three German 
terms describing one of these traditions. Going on the Walz is a crafts/artisanal tradition in Austria, 
Germany and Switzerland, but similar traditions are also found in Belgium and France. Originating 
in the 13th century, young crafts-people were sent away from home for at least three years and one 
day to refine their craft, learn new techniques and become more versatile artisans. Beyond these 
noble reasons, also socio-economic necessities encouraged young crafts-people to leave their 
hometowns for this adventure. The Walz has persisted mostly unchanged since its beginnings, 
though some rules have been adapted to modern standards (for details see Bohnenkamp and Möbus 
2012; Vosahlíková 1994). To identify young crafts-people as travelling and working traditionally, 
they agree to wear specific clothes whilst participating. The outfit, which is called the Kluft is not 
a uniform, but a symbol of recognition. It unites and distinguishes every actively travelling crafts-
person. Young crafts-people engaging in this tradition have the possibility to travel freely 
(freireisend) or within an institution called a Schacht. These institutions are exclusively for 
travelling crafts-people, adding a framework (Bohnenkamp and Möbus 2012: 51), comradery and 
guideline to this otherwise quite free experience of journeying crafts-tradition. Today, there are 
eight active Schächte, five of which exclude women (or female categorized people) explicitly. Five 
travelling crafts-women were interviewed during the research, one of whom was travelling within 
the Schacht “Axt&Kelle”, whilst the others were all travelling freely. The author used narrative 
research to identify commonalities or differences over all five interviews. She analysed the 
narratives within clusters, using a reflexive, feminist methodology and drawing on feminist 
theories, for instance on male alliances and female exclusion. Results indicate that all of 
interviewed crafts-women had made gender-specific experiences within the Walz. Travelling 
crafts-people are assumed to be masculine, creating a role-conflict for female participants, who 
continuously needed to account for either their gender, or their participation in this tradition. The 
Schächte create clear dividing lines that exclude women by re-producing the gendered binary and 
normative masculinity. The Schächte also re-create biologistic femininity through exclusion, based 
on sex categorization, as other researchers observed also in other contexts (Acker 1992: 568; Cyba 
1993: 40). The stance of the Schächte on non-binary or queer crafts-people is yet to be explored. 
The interviewed travelling crafts-women were either appalled by their exclusion of some Schächte, 
accepting of their exclusion or didn’t mention the sexist exclusion in the interview at all. The person 
who was most vocal about sexist structures in this tradition was also the only person who had 
decided to travel within the Schacht “Axt&Kelle”, which is known for its feminist stance within 
the Walz. This was a direct political reaction to her exclusion, intended to strengthen the 
countermovement inside this tradition. Through the extensive historical exclusion of women in all 
aspects of this tradition, and hence the invisibility of women’s participation, the normative 
stereotype of the adventurous, hard-working, travelling crafts-MAN is reproduced and clearly 
manifested in (especially outsiders’) view of the Walz. Beyond other false myths about the tradition, 
the idea that women are not allowed to participate in this tradition is one of the most prominent 
untruths about the Walz.  
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ال يتم حصى من التقاليد والعادات والطقوس يخ غني ومتضارب ، يوجد عدد ال يُتتمتع بتارفي النمسا ، وهي دولة 
، عديد من هذه التقاليدتوجيه النقد لل، يمكن من وجهة نظر أكاديمية نسويةو. بشكل أساسيمناقشتها في المجتمع 

أو  Tippelei مشاركة اإلناث.على ستثناءات االقيود وخالل المن وتتشكل  تكون متأصلةال سيما تلك التي 
Gesell_innenwanderschaft  أوWalz  هي ثالثة مصطلحات ألمانية تصف أحد هذه التقاليد. يعد الذهاب إلىWalz  تقليدًا

في  Waltz  الوالتز في بلجيكا وفرنسا. نشأتقاليد مماثلة أيضًا  في النمسا وألمانيا وسويسرا ، وتوجد للحرف اليدوية
لصقل  على األقل ثالث سنوات ويوم واحدعن منازلهم لبعيدًا يُرسلون الشباب الحرفيين كان حينما ، القرن الثالث عشر

، شجعت الضرورات اإلضافة إلى هذه األسباب النبيلةبمهارة. يصبحوا حرفيين أكثر كي جديدة أساليب م حرفتهم وتعلُّ
في  Walz تقليد استمر من أجل هذه المغامرة.بلداتهم األصلية باب الحرفيين على مغادرة االجتماعية واالقتصادية الش

الغالب دون تغيير منذ بداياته، على الرغم من أن بعض القواعد قد تم تكييفها مع المعايير الحديثة (لمزيد من التفاصيل 
لتحديد الحرفيين الشباب على أنهم يسافرون ويعملون و). Vosahlíková 1994؛  Bohnenkamp and Möbus 2012انظر 

كان ليس زيًا رسميًا ، ولكنه  Kluft. الزي الذي يسمى ذلك على ارتداء مالبس محددة أثناءوافق الشباب بشكل تقليدي، 
يتمتع األشخاص الحرفيون الشباب شكل نشط. ز كل حرفي يسافر بد ويميّيوحِّللتعرف عليهم، فهو  ارمزًيمثل 

هذه كانت   .Schachtمؤسسة تسمى  ضمنو أ  (freireisend)نخرطون في هذا التقليد بإمكانية السفر بحرية الم
)، والصداقة Bohnenkamp and Möbus 2012: 51عمل (الإطار مضيفة ، حرفيين الرحالةالمؤسسات مخصصة حصريًا لل

نشطة  Schächte مؤسسات هناك ثمانحاليا اليدوية.  الحرفتقاليد رحلة لتمامًا الحرة والمبادئ التوجيهية لهذه التجربة 
، خالل هذا البحثخمس حرفيات متنقالت  عقد مقابالت مع . تمعالنية، خمسة منها تستبعد النساء (أو النساء المصنفات) 

ثة مت الباحاستخد ، بينما كانت األخريات يسافرن جميعًا بحرية. ”Axt&Kelle“ضمن مؤسسة  إحداهن كانت تسافر
قامت بتحليل السرديات ، وختالفات في جميع المقابالت الخمسالبحث السردي لتحديد القواسم المشتركة أو االمنهجية 

النظريات النسوية ، على سبيل المثال حول ومعتمدة على داخل العناقيد، باستخدام منهجية انعكاسية نسوية 
تجارب خاصة عشن تشير النتائج إلى أن جميع النساء الحرفيات الالتي تمت مقابلتهن قد  .التحالفات الذكورية وإقصاء اإلناث

حرفيات ، مما يخلق صراعًا في األدوار لليونذكوريكون الحرفيون الرحالة . يُفترض أن من خالل والتزبالنوع االجتماعي 
 Schächteيخلق  مشاركتهن في هذا التقليد. نوعهن االجتماعي أوبين مراعاة ال مشاركات، الالئي يحتجن باستمرار إلىال

أيضًا  Schächteأعاد والنساء من خالل إعادة إنتاج الذكورة الثنائية الجنسانية والمعيارية. قصي خطوطًا فاصلة واضحة تُ
أيًضا في سياقات أخرى  ذلك ، بناءً على تصنيف الجنس، كما الحظ باحثون آخرونقصاءإنشاء األنوثة البيولوجية من خالل اإل

)Acker 1992: 568  ؛Cyba 1993: 40 لم يتم بعد استكشاف موقف .(Schächte الشواذ.  الثنائيين أوالحرفيين غير  من
و قمن بإقصائهن، أ Schächteأن بعض مؤسسات  إما بسبب بالصدمة النساء الحرفيات الالتي تمت مقابلتهن شعرت 

في المقابلة على اإلطالق. كان الشخص القائم على الجنس تذكر مسألة اإلقصاء لم ت أن هذه المؤسساأو إقصائهن  قبول
 Schacht "Axtالسفر داخل  تي قررتأيضًا الشخص الوحيد ال ي األكثر صراحةً حول الهياكل الجنسية في هذا التقليد ه

& Kelle" النسوي داخل  ابموقفه ةالمعروفWalzبهدف تقوية وذلك استبعادها،  . كان هذا رد فعل سياسي مباشر على
في جميع جوانب هذا التقليد، وبالتالي نساء من خالل اإلقصاء التاريخي المكثف لل الحركة المضادة داخل هذا التقليد.

وتتجلى المجتهد المغامر ورجل الحرفي المسافر فاء مشاركة المرأة، يتم إعادة إنتاج الصورة النمطية المعيارية للتإخ
 هذا األساطير الخاطئة األخرى حولخالف بخارج التقليد. ومن هم التز، وخاصة موجهة نظر الومن هذه الصورة بوضوح 

 عن هذا التقليد. هي واحدة من أبرز األكاذيب تقليد الوالتز التقليد ، فإن فكرة عدم السماح للمرأة بالمشاركة في 
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Topic 3: Women, Work, and Family  

Family, Work, Gender: Motives for sharing parental leave 
in dual-earner and dual-career couples in Graz 

Natalie Horn 
Supervised by: Prof. Markus Hadler 

 
Austrian law grants mothers, fathers, adoptive, and foster parents up to two years’ parental leave 
and leave benefits which can be shared freely by the parents, enabling egalitarian distribution. 
However, childcare and general care remain dominated by women, as reflected in the gender pay 
gap (Addati et al. 2018).  
This study investigates the motives of dual-earner and dual-career couples in Graz for sharing 
parental leave. It examines the ostensible and actual motives in intra-partnership negotiations. 
Increasing paternity leave uptake is thus relevant.   
This thesis explores the motives and internal and external ascription within the couples using 
Peukert’s (2015) categories: hegemonic mothering, sameness taboo, maternal gatekeeping, and 
equally shared parenting. Depending on each parent’s traditional or egalitarian stance, their internal 
and external ascription may (hegemonic mothering, equally shared parenting) or may not (sameness 
taboo, maternal gatekeeping) match. To compare the results with Bathmann et al. (2011), who 
investigated the professional development of dual-career couples, dual-earner couples are 
distinguished and examined according to the above categories, the author conducted semi-
structured interviews with 15 dual-earner and dual-career couples living in Graz. She interviewed 
each parent individually, since considering both parents’ stance is critical in the context of gender 
studies. A questionnaire complements the interviews to survey the responsibilities within the 
partnership. All of the interview subjects in the sample work over 30 hours per week and are highly 
educated.  
The results are dominated by traditional distribution of parental leave. They show differences 
between the purported motives and the underlying reasons for leave distribution. The most common 
arguments include income and gender pay gap, breastfeeding and the man’s job. However, 
traditional attitudes are evident: the man’s job and possible negative influences on his career are 
deal-breakers for most couples. In contrast, mothers’ careers are arranged around family life. Both 
partners reflect the couples' strategy, but each partner's motives can differ. The internal and external 
ascription within the partnership usually match. Where it does not, tensions or disputes can arise. 
Furthermore, gathering information about the parental leave system proved challenging. The 
current Austrian system is inadequate. Parents with multiple and non-orthodox working conditions 
find it almost impossible to get competent answers. 
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إجازة والدية واستحقاقات مدة ن بالتبني ما يصل إلى عامين يمنح القانون النمساوي األمهات واآلباء والوالديْ 

هذه اإلجازة التي يمكن أن يتقاسمها الوالدان بحرية، مما يتيح التوزيع على أساس قائم على المساواة. ومع 
ن عليه النساء، كما يتضح من فجوة األجور بين الجنسين ذلك، ال تزال رعاية األطفال والرعاية العامة أمرًا تهيم

)Addati et al. 2018 تبحث هذه الدراسة في دوافع األزواج العاملة والمعيلة في غراتس لتقاسم اإلجازة .(
مفاوضات بين الشريكين، وبالتالي فإن زيادة اإلقبال الالوالدية، وتتناول الدراسة الدوافع الظاهرية والفعلية في 

بين لإلجازة الخارجي اإلسناد الداخلي أو ى الجازة الوالدية أمر وثيق الصلة. تستكشف هذه األطروحة الدوافع وعل
األمهات بدور : األمومة المهيمنة ، محرمات التشابه ، وهي ) ,2015Peukertاألزواج باستخدام فئات بيوكيرت (

لكل من الوالدين، قد عادل الموقف التقليدي أو الوبالنظر إلى . بالتساوي واألبوة المشتركةحارس البوابة، 
) أو قد ال تتطابق بالتساوي (األمومة المهيمنة ، األبوة المشتركة الداخلي والخارجيمسألة إسنادهما تتطابق 

التي بحثت  (Bathmann et al, 2011)دراسة  لمقارنة النتائج معو). ألمهات بدور حارس البوابةا، محرمات التشابه(
أجرت  للفئات أعاله،العاملة وأصحاب الدخل حيث تم تصنيفهم و دراستهم وفقًا تطوير المهني لألزواج الفي 

من األزواج العاملين أصحاب الدخل الذين يعيشون في غراتس، حيث أجرت  15الباحثة مقابالت شبه مقننة مع 
ر بالغ األهمية في سياق دراسات مقابلة مع كل من الوالدين على حدة ، ألن النظر في موقف كال الوالدين أم

الشراكة. كل المسؤوليات داخل بهدف تقصي المقابالت الستكمال نتائج النوع االجتماعي. وتم إجراء استبيان 
ساعة في األسبوع وهم على درجة عالية  30جميع األشخاص الذين تمت مقابلتهم في العينة يعملون أكثر من 

تظهر االختالفات بين الدوافع توزيع التقليدي لإلجازة الوالدية، وال الدراسة نتائجيغلب على  من التعليم.
تشمل الحجج األكثر شيوعًا فجوة في الدخل واألجور بين  المزعومة واألسباب الكامنة وراء توزيع اإلجازات.

ة الرجل الجنسين، والرضاعة الطبيعية، ووظيفة الرجل. ومع ذلك ، فإن المواقف التقليدية واضحة: وظيف
، يتم وفي المقابلبالنسبة لمعظم األزواج. هي أمور حاسمة والتأثيرات السلبية المحتملة على حياته المهنية 

، لكن دوافع كل شريك زواجترتيب وظائف األمهات حول الحياة األسرية. يعكس كال الشريكين استراتيجية األ
إذا لم يحدث ذلك ، يمكن أن تنشأ جي داخل الشراكة، ومكن أن تختلف. عادة ما يتطابق اإلسناد الداخلي والخاري

عالوة على ذلك، جمع المعلومات حول نظام اإلجازة الوالدية شكُّل تحديًا، فالنظام  التوترات أو الخالفات.
النمساوي الحالي غير مالئم، ويجد اآلباء الذين لديهم ظروف عمل متعددة وغير تقليدية أنه من المستحيل 

 ول على إجابات مناسبة. تقريبًا الحص
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Cognitive orientation, social harmony and their relation to 
work-family balance among female doctors in Gaza Strip  

Arwa A. Alskafi 
Supervised by:  Prof. Sanaa Aboudagga   

  
  أروى االسكافي

 إشراف: أ.د سناء أبو دقة
 

المرأة العاملة في المجتمع الفلســــطيني، وبشــــكل أخص العاملة في القطاع الصــــحي في غزة تواجه العديد 
العقبات التي تواجهها حتى تســـتطيع  من المعوقات التي تســـتحق الدراســـة والبحث للكشـــف عنها وتذليل

جه.المر مل و ها على أك يام بواجب والمرأة فطرتها األســـــــاس نحو األمومة وتكوين أســــــرة مســــــتقرة  أة الق
منســجمة، وهذا ما يســعى إليه أفراد األســرة الواحدة ككل، حيث أن االنســجام األســري يحدث التوازن المناســب 

والمرأة العاملة الطبيبة تعاني من  لياتها المتنوعة داخل البيت.بين عمل المرأة خارج بيتها وعملها ومســــؤو
ضــــغط مســــتمر بســــبب طبيعة عملها في القطاع الصــــحي وبســــبب مناوباتها الليلية مما يتطلب منها أن 

بين مهامها الوظيفية وواجباتها األســــرية لتكون العالقات بين أفراد أســــرتها متميزة بالدعم والتقدير  توازن
أجل الكشــــــف عن بعض العوامل التي من  من البحث ولية والرعاية والتعاون.  ويأتي هذاوتحمل المســــــئ

الممكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العمل والحياة األسرية لدى الطبيبات حيث تم التركيز على التوجه 
 1990فالتوجه المعرفي حســـــب كريتلر وآخرون ( المعرفي لديهن نحو األســـــرة وكذلك االنســـــجام االجتماعي.

(Kreitler & Kreitler,  نه "الطبيعة المعرفية المفترضـــــــة للعمليات التوجيهية" إذ يُعَدُّ االتجاه يعّرف على أ
المعرفي للمرأة ذا فاعلية وكفاءة من خالل أُطُرها العالجية والوقائية المتعددة في التعامل مع التوازن بين 

ة األسرية (ضغوط الحياة بشكل عام والمرتبطة باألسرة بشكل خاص)، حيث يتعامل هذا االتجاه العمل والحيا
مع إطار الوعي، ويعالج القصــــــور المعرفي لدى الفرد على اعتبار أن التفكير يؤدي دورًا جوهريًّا في تشــــــكيل 

فة العالقة بين كل من لذلك هدفت الدراســـــة معر ).1999الســـــلوك اإلنســـــاني طِبقًا للنظرية المعرفية (حنا، 
التوجه المعرفي، واالنســـجام االجتماعي نحو األســـرة، والتوازن بين األســـرة والعمل لدى الطبيبات في محافظة 

منهن على  104طبيبة متزوجة أجابت  120غزة. وقد تم اســتخدام المنهج الوصــفي التحليلي، حيث من بين 
رفي نحو األســــرة من إعداد الباحثة، مقياس االنســــجام المقاييس المعدة للدراســــة وهي: مقياس التوجه المع

) من (Hayman; 2005االجتماعي نحو األســرة من تعريب وتعديل الباحثة، مقياس التوازن بين العمل واألســرة 
) وجود مستوى متوسط لدى الطبيبات على مقياس التوجه المعرفي نحو ١وقد بينت النتائج:  تعريب الباحثة.

مســـتوى االنســـجام االجتماعي نحو األســـرة على مســـتوى مرتفع، ووجود مســـتوى توازن بين األســـرة. فيما حاز 
) عدم وجود عالقة بين التوجه المعرفي والتوازن بين العمل واألســــرة، في ٢العمل واألســــرة بدرجة منخفضــــة. 

دم وجود فروق في ) ع٣المقابل توجد عالقة بين االنسجام االجتماعي نحو األسرة والتوزان بين العمل واألسرة. 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول التوجه المعرفي واالنسجام االجتماعي نحو األسرة والتوازن بين 
العمل واألسرة لدى الطبيبات تعزى للمتغيرات التالية (سنوات الخبرة، عمر الزوجة، طبيعة العمل، عدد األبناء.  

د عينة الدراســـــة حول االنســـــجام االجتماعي نحو األســـــرة لدى ) وجود فروق في متوســـــطات اســـــتجابات أفرا٤
وأوصـــــت الباحثة بضـــــرورة بلورة ســـــياســـــات  الطبيبات المتزوجات في محافظة غزة تعزى لمتغير عمل الزوج.

وبدائل تعزز أهمية دور المرأة ومشـــــــاركتها في العمل خارج األســــــرة من خالل تعديل المناهج المدرســــــية 
عمل المرأة وإبراز أهمية دورها في العملية التنموية، وتفعيل دور وســـــائل اإلعالم  والجامعية لتعميق مفهوم

جل والمرأة  خل األســــــرة ودور الطبيبة في الحياة االجتماعية والعملية وتعريف الر عاون دا فة الت قا ليغرس ث
 بحقوقهم وواجباتهم وأدوارهم في الحياة.

Women working in the Palestinian society, particularly those working in the health sector in Gaza 
face many obstacles that deserve study and research to uncover them and to overcome the obstacles 
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they face so that women can do their duties properly. The woman’s instinct is basically oriented 
towards motherhood and the formation of a stable and harmonious family, and this is what the 
members of the same family as a whole seek, as family harmony creates an appropriate balance 
between a woman’s work outside her home and her work and various responsibilities inside the 
home. The working female doctor suffers from constant pressure due to the nature of her work in 
the health sector and because of her night shifts, which requires her to balance between her job 
duties and family duties, so that the relationships between her family members are characterized by 
support, appreciation, responsibility, care and cooperation. This research seeks to reveal some of 
the factors that can help achieve a balance between work and family life for female doctors, as the 
focus is on their cognitive orientation towards the family as well as social harmony. Cognitive 
orientation, according to Kreitler & Kreitler (1990), is defined as "the presumed cognitive nature 
of directive processes", as the cognitive orientation of women is considered effective and efficient 
through its multiple therapeutic and preventive frameworks in dealing with the balance between 
work and family life (pressures of life in general and those related to the family in particular). This 
approach deals with the framework of consciousness, and addresses the cognitive deficiency of the 
individual on the grounds that thinking plays a fundamental role in shaping human behaviour 
according to the cognitive theory (Hanna, 1999).  
Therefore, this study aimed to know the relationship between cognitive orientation, social harmony 
towards the family, and the balance between family and work for female doctors in the Gaza 
Governorate. The descriptive and analytical approach was used, whereby out of 120 married female 
doctors, 104 of them responded to the scales prepared for the study, namely: the cognitive 
orientation scale towards the family prepared by the researcher, the social harmony towards the 
family scale, which was Arabized and modified by the researcher, and Hayman’s scale of balance 
between work and family (Hayman, 2005), also Arabized by the researcher.  
The results showed the following: 1) The presence of an average level among female doctors on 
the scale of cognitive orientation towards the family, while the level of social harmony towards the 
family is at a high level, and there is a level of balance between work and family at a low level. 2) 
There is no relationship between cognitive orientation and the balance between work and family, 
whereas there is a relationship between social harmony towards the family and the balance between 
work and family. 3) The absence of differences in the average responses of the study sample 
individuals about the cognitive orientation, social harmony towards the family, and the balance 
between work and family among female doctors due to the following variables (years of experience, 
age of the wife, nature of work, number of children). 4) There are differences in the average 
responses of the study sample individuals about the social harmony towards the family among 
married female doctors in Gaza governorate attributed to the variable of the husband’s work.  
The researcher recommends the necessity of developing policies and alternatives that enhance the 
importance of the role of women and their participation in work outside the family by modifying 
the school and university curricula to deepen the concept of women’s work and highlight the 
importance of their role in the development process. It is also recommended to activate the role of 
the media to inculcate a culture of cooperation within the family and the female doctor’s role in the 
social and practical life and to acquaint men and women with their rights, duties and roles in life. 

: 
Hayman, J. (2005). Psychometric Assessment of an Instrument Designed to Measure Work Life 

Balance, Research and Practice in Human Resource Management, 13(1), 85-91. 
Kreitler, S., & Kreitler, H. (1990).  The Cognitive Foundations of Personality Traits:  Emotions, 

Personality, and Psychotherapy. ISBN: 9780306431791 
م ( الت االنحراف االجتماعي م). 1999حنا، مرم ابراه مش ة الوعي  العالقة بين استخدام العالج المعرفي في خدمة الفرد وتنم

ة، جامعة المعرضين لالنحرافلد األحداث  ة الخدمة االجتماع ل . ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر. 
  حلوان، القاهرة.
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Topic 4: Green home 

Using solar energy in cooking appliances in Palestine 
Eng. Besan Attaee 

Supervised by:  Prof. Hala Jarallah El-Khozenadar 
 
Palestine is located in one of the most exposed regions to solar irradiance. It is located in the solar 
belt where it has more than 300 sunny days per year with an average of 8 hours of daily brightness. 
This motivates researchers to study statistics of using solar cells in Palestine (El-Khozenadar and 
El-Batta, 2018a) and the attributes that affect the decision on using solar cell (El-Khozenadar and 
El-Batta, 2018b). In this study, we study the possible use of solar energy to power applications that 
have a direct impact on our daily lives, particularly in cooking. In a previous work, authors 
(Oparaocha and Dutta,  2011) show that considering gender issues in the energy sector helps 
achieving overall developmental goals. Thus, we focus in our study on the gender role in using 
solar energy to power kitchen appliances. This study is divided into two parts, theoretical and 
experimental. The theoretical part aims to survey the opinions of citizens in the Gaza Strip about 
using renewable energy sources in powering cooking appliances and to know the differences 
between spouses in adopting the idea of using solar systems to power cooking appliances. The 
population and the sample of the study are the staff of three local universities (Islamic University, 
Al-Aqsa University, and University College of Applied Sciences) who have solar energy systems 
in their homes. To achieve the study goals, an electronic questionnaire was prepared and distributed 
to the sample of the study. The questionnaire is divided into two parts: first part collects personal 
information and the second part has three sections to measure the extent of knowledge of the target 
sample using solar energy, especially in cooking appliances; the role of gender in making the 
decision to use solar energy in cooking; and the impact of the financial situation on the use of solar 
energy. The retrieved questionnaires were 10% of the study sample. The collected data have been 
analyzed using SPSS program. The results showed that there are no statistically significant 
differences at significance level 0.05 between the average degrees of using solar energy (knowledge 
of using solar energy, using solar energy in the kitchen, financial situation, and making decision on 
using solar energy in the kitchen) in cooking appliances for the staff of the local universities in 
Gaza attributed to gender (male, female), the number of family members at residence, job status, 
and place of residence. Moreover, results show that there are statistically significant differences at 
the level of significance 0.05 between the average degrees of using solar energy (knowledge of 
using solar energy) in cooking appliances for the staff of the local universities in the Gaza attributed 
to their education and age. The result is understandable since education and age is highly affect our 
decisions. The experimental part is dedicated to build a solar tracking system to feed cooking 
appliances directly from the sun using maximum power point tracking system (MPPT). A survey 
of the most used MPPT are presented in (El-Khozondar, El-Khozondar, Matter, Suntio, 2016).  The 
solar tracking system is at the Islamic University laboratory to be recommended to local industry 
to adopt it to produce in large scale. According to our results, we recommend using solar energy 
for cooking appliances because it is safe to use and less expensive compared to traditional energy 
since the former is for free. In addition, we recommend local industry to produce cooking devices 
that operate using solar tracking systems and request utility company to support and recommend 
families in the Gaza Strip to use solar energy for cooking. Moreover, we recommend universities 
to give training courses to female and male employees to deepen their knowledge and 
understanding of solar energy systems.  
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  بيسان عطيةمز   

  إشراف: أ.د. هالة جارهللا الخزندار
  

سودها أكثر من ويتقع في الحزام الشمسي  ، حيثتقع فلسطين في واحدة من أكثر المناطق تعرضًا لإلشعاع الشمسي
دراسة إحصائيات إلى الباحثين دفع ساعات من السطوع اليومي. وهذا ي 8السنة بمتوسط يوم مشمس في  300

التي تؤثر على قرار  لخصائصوا، )(El-Khozenadar and El-Batta, 2018a استخدام الخاليا الشمسية في فلسطين 
رس االستخدام المحتمل ، ند. في هذه الدراسة)(El-Khozenadar and El-Batta, 2018b استخدام الخاليا الشمسية

في عمل سابق، . ، وخاصة في الطهيتأثير مباشر على حياتنا اليومية للطاقة الشمسية لتشغيل التطبيقات التي لها
في قطاع الطاقة يساعد في  (الجندر) النوع االجتماعياالهتمام بقضايا ) أن Oparaocha and Dutta, 2011(باحثان أظهر ال

في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل در تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وبالتالي ، فإننا نركز في دراستنا على دور الجن
يهدف الجزء النظري إلى استطالع آراء المواطنين ، حيث ، نظري وتجريبيجزءينأجهزة المطبخ. تنقسم هذه الدراسة إلى 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل أجهزة الطهي ومعرفة الفروق بين الزوجين في تبني  في قطاع غزة حول
مجتمع وعينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس تكون  .فكرة استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة الطهي

لديهم أنظمة الذين امعية للعلوم التطبيقية) في ثالث جامعات محلية (الجامعة اإلسالمية ، وجامعة األقصى ، والكلية الج
ينقسم ، وطاقة شمسية في منازلهم. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبيان إلكتروني وتوزيعه على عينة الدراسة

لقياس مدى أجزاء الثاني من ثالثة  قسمال، بينما يتكون األول يجمع المعلومات الشخصيةقسم االستبيان إلى قسمين: ال
في اتخاذ قرار استخدام در دور الجنو، فة العينة المستهدفة باستخدام الطاقة الشمسية، وخاصة في أجهزة الطهيمعر

٪ من 10دة االستبيانات المستربلغت وتأثير الوضع المالي على استخدام الطاقة الشمسية.  ،الطاقة الشمسية في الطبخ
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  .اإلحصائي  SPSSبرنامج متم تحليل البيانات المجمعة باستخدا، وعينة الدراسة

بين متوسط درجات استخدام الطاقة الشمسية (معرفة استخدام الطاقة الشمسية ،  0.05إحصائية عند مستوى داللة 
 في المطبخ)اتخاذ القرار بشأن استخدام الطاقة الشمسية والوضع المالي ، واستخدام الطاقة الشمسية في المطبخ ، و

، منزلإلى الجنس (ذكور ، إناث)، وعدد أفراد األسرة في ال ُتعزىلموظفي الجامعات المحلية في غزة الطهي في أجهزة 
بين متوسط  0.05والوضع الوظيفي، ومكان اإلقامة. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

عرفة استخدام الطاقة الشمسية) في أجهزة الطبخ لموظفي الجامعات المحلية درجات استخدام الطاقة الشمسية (م
الجزء كان النتيجة مفهومة ألن التعليم والعمر يؤثران بشدة على قراراتنا. هذه  عزى إلى تعليمهم وأعمارهم.بغزة تُ

لبناء نظام تتبع شمسي لتغذية أجهزة الطهي مباشرة من الشمس باستخدام نظام تتبع نقطة  االتجريبي مخصصً
 ,El-Khozondar, El-Khozondar)دراسة  األكثر استخدامًا في MPPT لنظام ). تم عرض مسحMPPTالطاقة القصوى (

Matter, Suntio, 2016 (  ية لصناعة المحلكن توصية اويم نظام التتبع الشمسي في معمل الجامعة اإلسالميةيوجد
، نوصي باستخدام الطاقة الشمسية ألجهزة الطهي ألنها نا في هذه الدراسةوفقًا لنتائج تبنيه لإلنتاج على نطاق واسع.ب

، نوصي الصناعة المحلية مجانية. باإلضافة إلى ذلكنظرًا ألن األولى آمنة لالستخدام وأقل تكلفة مقارنة بالطاقة التقليدية 
لعائالت في لتقديم الدعم الكهرباء  أجهزة طهي تعمل باستخدام أنظمة التتبع الشمسي، كما نطلب من شركةبإنتاج 

تدريبية للموظفات ات دورعقد نوصي الجامعات ب، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في الطهيبوتوصيتها قطاع غزة 
 والموظفين لتعميق معرفتهم وفهمهم ألنظمة الطاقة الشمسية.
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Green, Healthy, Accessible: Effects of urban green spaces 
on the quality of life and urban dwellers’ health using the 

example of the Green LAB in Smart City Graz  
Cornelia Draxler 

Supervised by Anke Strüver 
Public green space is a critical recreation area, especially in urban areas which often have lower 
social cohesion than rural areas (Gehl, 1987). Within the context of climate change, public health 
or urbanisation, green space and its health-promoting effects are gaining significance (Demuzere 
et al., 2014; Jennings et al., 2012). This thesis investigates the effects of urban green spaces on the 
quality of life and the health of urban dwellers. From an urban planning perspective, non-traditional 
green spaces are particularly attractive (Claßen, 2018). Non-traditional green spaces include green 
tram tracks, green roofs and façades, alleys, urban gardening projects or parklets. The area being 
investigated is the green.LAB in the Smart City Graz, a research project approximately two 
kilometres from Graz’s city centre. The green.LAB is a wooden building where various types of 
urban green infrastructure are tested. Surrounded by a spacious community garden, it is a temporary 
structure for the quarter currently under construction. Green.LAB’s aim is to identify new green 
infrastructure that significantly improves the local microclimate and neighbourhood relations. The 
researcher conducted twenty semi-structured guided interviews with green.LAB visitors and 
citizens and employees of the Waagner-Biro quarter. She explored which green areas are used and 
valued in Graz, which subjective benefits they provide for the citizens, and the assessment criteria 
for participation possibilities. Furthermore, the researcher held expert interviews with politicians 
and officials of Graz’s city government about the planning of green areas and the concomitant 
challenges. The interviews reveal a need for action on different topics. The number and size of 
green areas in Graz is currently inadequate. Graz’s residents value green spaces, but often there is 
no significant recreation area near their home. Thus, transport is required, which is a potential 
barrier, especially for those of limited means. The larger parks should offer more heterogeneous 
areas, to help welcome and integrate different generations, genders, and ethnicities. Some green 
spaces could be designed more openly and be equipped with more light to improve safety. 
Furthermore, citizen participation should be extended. Locals know their own needs best. Overall, 
the green.LAB is a fantastic example for non-traditional urban greenery and contributes positively 
to the temporary use of nearby vacant space. It improves social health and the urban climate, 
especially if it becomes more established. This thesis concludes with eleven recommendations for 
action which are essential for the planning of high-quality green areas.     
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 كورنيليا دراكسلر
  : آنك شتروفرإشراف

 
التي غالبًا ما يكون بها تعد المساحات الخضراء العامة منطقة ترفيهية مهمة، ال سيما في المناطق الحضرية 

الصحة العامة أو ي وتغير المناخال اتفي سياقو). Gehl, 1987تماسك اجتماعي أقل من المناطق الريفية (
؛  Demuzere et al., 2014أهمية (تكتسب المساحات الخضراء وآثارها المعززة للصحة فإن التوسع الحضري، 

Jennings et al., 2012 تبحث هذه األطروحة في آثار المساحات الخضراء الحضرية على نوعية الحياة وصحة .(
جذابة بشكل مناطق سكان المدن. من منظور التخطيط الحضري، تعتبر المساحات الخضراء غير التقليدية 

األسطح الخضراء و (القطار) تشمل المساحات الخضراء غير التقليدية مسارات الترام. و)Claßen, 2018خاص (
المنطقة التي يتم الواحات الخضراء بجانب الطرقات. والواجهات الخضراء واألزقة ومشاريع البستنة الحضرية أو 

قرابة على بعد يقع مشروع بحثي  ي، وهمدينة غراتس الذكية في green.LABدراستها هي المعمل األخضر 
خشبي يتم فيه اختبار أنواع مختلفة من  عبارة عن مبنىهو  green.LABغراتس.  مدينةمركز كيلومترين من 

قيد اإلنشاء حاليًا. حي مؤقت للمبنى ، وهو عبارة عن يط به حديقة واسعة، تحالبنية التحتية الخضراء الحضرية
على تحسين المناخ بشكل كبير هو تحديد البنية التحتية الخضراء الجديدة التي تعمل  Green.LABهدف 

مع زوار المختبر األخضر والمواطنين موجهة وشبه مقننة عشرين مقابلة  ةلباحثا تأجر المحلي وعالقات الحي.
استكشفت المساحات الخضراء التي يتم استخدامها وتقييمها في ، حيث بيروفاغنر والعاملين في حي 

 تأجر غراتس، والفوائد الذاتية التي توفرها للمواطنين، ومعايير التقييم إلمكانيات المشاركة. عالوة على ذلك،
مسؤولين في حكومة مدينة غراتس حول تخطيط المناطق السياسيين ومع خبراء من المقابالت  ةالباحث

عدد وحجم ، فتكشف المقابالت عن الحاجة إلى العمل على مواضيع مختلفة الخضراء والتحديات المصاحبة.
المساحات الخضراء، ولكن غالبًا ال ر سكان مدينة غراتس المساحات الخضراء في غراتس غير كافٍ حاليًا. يقدِّ

عائق محتمل،  ذا، وهوسائل مواصالت مطلوب توفر توجد منطقة ترفيهية مهمة بالقرب من منازلهم. وبالتالي
خاصة لمن لديهم موارد محدودة. يجب أن توفر الحدائق األكبر مساحات غير متجانسة، للمساعدة في الترحيب 

. يمكن تصميم بعض المساحات الخضراء بشكل أكثر انفتاحًا ودمجها لفةاألجيال واألجناس واألعراق المختب
وتجهيزها بمزيد من اإلضاءة لتحسين السالمة. عالوة على ذلك، يجب توسيع مشاركة المواطنين. يعرف 

مثالًا رائعًا  green.LABمشروع  بشكل عام، يعتبرو .السكان المحليون احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل
، ضرية غير التقليدية ويساهم بشكل إيجابي في االستخدام المؤقت للمساحات الشاغرة القريبةضرة الحللخُ

تقديم تختتم هذه األطروحة باستقرارا. يحسن الصحة االجتماعية والمناخ الحضري، خاصة إذا أصبح أكثر  فهو
  ودة.والتي تعتبر ضرورية لتخطيط مناطق خضراء عالية الج عليها إحدى عشرة توصية للعمل
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Student Gender Research in Graz and in Gaza: Online workshop presenting the results of Mirror MA Dissertations  
3 JUNE 2020, 09:00–13:00 CEST, 10:00–14:00 ADT  
09:00–09:15 WELCOME AND OPENING:                              Prof. Libora Oates-Indruchová and Prof. Sanaa Aboudagga  
 
09:15–10:00 SESSION I: Young People in the Community   Moderation: Prof. Sanaa Aboudagga  

  Hannah Schunko Young people and the community – Adolescents and their experiences with the Points4action programme  Fedaa Abushammala Prosocial behavior and its relation with self-assertion and meaning of life for secondary school students in Gaza Strip  Discussion 
 

10:00–10:45 SESSION II: Women in “Men’s” Jobs                  Moderation: Prof. Libora Oates-Indruchová  
 Rukiye Demir Salhiya  Self-perception and coping strategies for women in man-dominated professions in Gaza   Hannah Rose Bayer  Women “auf der Walz” - Travelling craftswomen in a male-dominated crafts tradition   Discussion  
10:45–11:00 Break  
11:00–11:45 Session III: Women, Work, and Family    Moderation: Prof. Sanaa Aboudagga  
 Natalie Horn  Gender, family, work: Motives of dual-earner and dual-career couples for sharing parental leave   Arwa A. Alskafi  Cognitive orientation, social harmony and their relation to work-family balance among female doctors in Gaza Strip   Discussion  
11:45–12:30 Session IV: Green home                       Moderation: Prof. Libora Oates-Indruchová  
 Besan Attaee  The feasibility of using solar energy in cooking Applications: A questionnaire-based study   Cornelia Draxler  Green, Healthy, Accessible: Effects of urban green spaces on life quality and health of urban dwellers: The example of the green.LAB in the Smart City Graz as a case study   Discussion  
12:30–13:00 Concluding remarks   Prof. Sanaa Aboudagga and Prof. Libora Oates-Indruchová 
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