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  اإلهداء
  

  لعزيز حفظه اهللا. إلى والدي ا
  

  التي غمرتني بدعائها ورضاها حفظها اهللا. .... إلى والدتي العزيزة 
  

  إلى إخوتي وأخواتي األعزاء. 
  

  إلى خطيبي العزيز ثائر. 
  

  إلى عمي أبو زيد حفظه اهللا. 
  

  وأهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة.
  

فاطمة موسى أبو رحمة 



  أ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار:
  

الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة  ةاقر أنا مقدم
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي 

  جامعة أو معهد. 
  

  التوقيع: .....................
  اطمة موسى أبو رحمةاالسم: ف

اريخ: .....................الت



  ب 

  شكر وعرفان
  

الحمـــد هللا رب العـــالمين والصـــالة والســـالم علـــى ســـيد الخلـــق والمرســـلين ســـيدنا محمـــد عليـــه أتـــم الصـــالة 
  وأفضل التسليم وبعد.. 

  
لمشــرف أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان واالعتــراف بالجميــل مــن مشــرفي األســتاذ الــدكتور ذيــاب عيــوش وا

علــى هــذه الرســالة علــى عنائــه وٕارشــاده المتواصــل وعلــى مــا بذلــه مــن عنــاء ووقــت حتــى وفقــت فــي إتمــام 
  هذه الدراسة بشكل علمي ومهني. 

  
  كما أتقدم بجزيل الشكر من المحكمين األفاضل الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة. 

  
الفلســـطينية والعـــاملين فيهـــا، وخاصـــة  كمـــا أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والعرفـــان مـــن مـــديري األجهـــزة األمنيـــة

  العامالت في هذه األجهزة على تعاونهن معي.
  

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى محــافظ محافظــة الخليــل والعــاملين فيهــا للمســاعدة التــي قــدموها لــي 
  وخاصة في االتصال باألجهزة األمنية الفلسطينية. 

  
هــذا الصــرح العلمــي الكبيــر، أدامــه اهللا ذخــرًا لهــذا الــوطن ولهــذا وال يفوتني أن أشكر إدارة جامعة القدس، 

  الشعب وأخص بالشكر والتقدير إدارة معهد التنمية الريفية المستدامة. 
  

  فاطمة موسى أبو رحمة



  ج 

  مصطلحات الدراسة 
  

ميل أو نزعة تؤهل الفــرد الســتجابة ســلوكية مــا نحــو أشــياء أو أفعــال أو أفكــار  :  االتجاه
حــوادث أو أوضــاع، واالتجــاه لــه مكونــات ثالثــة تتفاعــل فيمــا  أو أشــخاص أو

ـــــي، والمكـــــون  بينهـــــا هـــــي: المكـــــون العـــــاطفي أو الوجـــــداني، والمكـــــون المعرف
  )1992السلوكي أو األدائي. (عالونة، 

مفهوم االجهزة 
  االمنية

يتــألف القطــاع األمنــي مــن الجهــات الرئيســية المكلفــة بتــوفير األمــن والعدالــة،  :
طــار الــي إدارتهــا والمؤسســات التــي تمــارس الرقابــة عليهــا. ويــنظم االباإلضافة 

المهــــام التــــي تنفــــذها هــــذه الجهــــات، كمــــا يحكــــم  ســــيالقــــانوني واالطــــار السيا
وتضـــم االجهـــزة االمنيـــة بـــالمفهوم الفلســــطيني ســـلطاتها وهيكليتهـــا التنظيميـــة. 

، واألجهــزة قوى األمــن (القــوات المســلحة، والشــرطة والمخــابرات :االجهزة االتية
القــانون والعدالــة  بإنفــاذالهيئــات المكلفــة  االمنيــة، الــى جانــب جــيش التحريــر).

  ، والسجون وأنظمة القضاء التقليدية).العسكرية ، والنيابةالعسكرية (المحاكم
األجهزة األمنية 

في فلسطين 
  (إجرائيًا):

ــ : داخلي المقصــود بهــا فــي هــذه الدراســة جميــع األجهــزة المســؤولة عــن األمــن ال
والخــارجي مثــل جهــاز الشــرطة، األمــن الــوطني، األمــن الوقــائي، االســتخبارات 
العســـكرية وحـــرس الـــرئيس، المخـــابرات العامـــة، القضـــاء العســـكري، الضـــابطة 
الجمركيـــة، الماليـــة العســـكرية، الخـــدمات الطبيـــة، االرتبـــاط العســـكري، والـــدفاع 

  المدني. 
جنوب الضفة 

  الغربية
الدراســـة محـــافظتي الخليـــل وبيـــت لحـــم بمـــا تشـــمله مـــن المقصـــود بـــه فـــي هـــذه :

  أجهزة أمنية وعامالت في هذه األجهزة.
وحدات النوع 
  االجتماعي

باســــم وحــــدة شـــؤون المــــرأة بقــــرار مــــن مجلــــس 2005اســـتحدثت الوحــــدة عــــام :
/م.و/أ.ق) ثــــــم تــــــم اســــــتبدالها باســــــم وحــــــدة النــــــوع 15/12/09الــــــوزراء رقــــــم (

ن مجلــــــــــــــــس الــــــــــــــــوزراء رقــــــــــــــــم بقــــــــــــــــرار مــــــــــــــــ  2008االجتمــــــــــــــــاعي عــــــــــــــــام 
/م.و/س.ف). ومــــن اهــــم الخــــدمات التــــي تقــــدمها هــــذه الوحــــدة: 08/65/12(

تضمين قضايا واحتياجات النوع االجتماعي في خطط وسياسة الوزارة وتــدقيق 
ومتابعة البرامج والسياسات من منظور النوع االجتمــاعي ومتابعــة قضــايا ذات 

التـــدقيق والمتابعـــة مـــن منظـــور  طـــابع نســـوي. ومـــن الـــدوائر التابعـــة لهـــا: دائـــرة
النــوع االجتمــاعي ودائــرة تطــوير وٕادمــاج النــوع االجتمــاعي، ومــن اهــم انجــازات 
الوحـــدة: تـــم تنفيـــذ مـــذكرة تفـــاهم بـــين وزارتـــي الداخليـــة وشـــؤون المـــرأة وتشـــكيل 
فريــق عمــل مــن الداخليــة لتنفيــذ مــذكرة التفــاهم. تــم عمــل دورات لضــباط األمــن 



  د 

ة لتعامــل مــع ضــحايا العنــف، وقــد تــم تــدريب ثــالث مــن جميــع األجهــزة األمنيــ
-األمـــــن الوقـــــائي-مجموعـــــات مـــــن الضـــــباط فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة (الشـــــرطة

الدفاع المدني) ومجموعة من مــوظفي وزارة الداخليــة -االستخبارات-المخابرات
المـــدنيين ويقـــوم علـــى التـــدريب مركـــز ســـوا بـــدعم مـــن صـــندوق األمـــم المتحـــدة 

الوطنيــــة لمناهضــــة  االســــتراتيجيةرشــــة حــــول عــــرض (اليــــونيفيم)، تــــم عمــــل و 
)، حيث تــم مناقشــتها مــع مســئولي 2015-2011العنف ضد النساء لألعوام (

وزارة الداخليــة وبحضــور كــل مــن ممثلــي وزارة شــؤون المــرأة واليــونيفيم. عمــل 
احتفــال ليــوم المــرأة العــالمي فــي الثــامن مــن آذار مــن كــل عــام لموظفــات وزارة 

  الداخلية.
  



  ه 

  لملخصا
  

هدفت الدراســة إلــى تقيــيم اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة 
األمنية الفلسطينية، وتشخيص أهم معوقات انخــراط المــرأة الفلســطينية وتفعيــل دورهــا فــي األجهــزة األمنيــة 

ر المــرأة الفلســطينية فــي األجهــزة الفلسطينية، كما هدفت الدراسة إلى تحديد أهم ســبل تحســين وتطــوير دو 
) 200األمنيــة الفلســطينية، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي وتكونــت عينــة الدراســة مــن (

) امــرأة 100) امرأة عاملة في األجهزة األمنية الفلســطينية، و(100امرأة من جنوب الضفة الغربية منها (
اختيــرت بطريقــة العينــة الطبقيــة تبعــًا لمتغيــر عاملــة وغيــر غيــر عاملــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، 

عاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية، وزعـــت علـــيهن اســـتبانة لقيـــاس اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي 
جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية، وقـــد تـــم تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم 

  .ألساليب اإلحصائية المناسبةالحصول عليها بالطرق وا
  

وقد توصلت الدراسة إلــى نتــائج مــن أهمهــا: أن اتجاهــات المجتمــع الفلســطيني فــي جنــوب الضــفة الغربيــة 
واتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية العاملـــة وغيـــر العاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو عمـــل المـــرأة فـــي األجهـــزة 

عــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء ال
بدرجـــة متوســـطة. كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن أقـــوى اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة 
الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية كانـــت اتجاهـــات المـــرأة نحـــو العمـــل اإلداري فـــي 

المقــام الثــاني اتجاهــات المــرأة نحــو الحاجــة إلــى عمــل المــرأة فــي  األجهــزة األمنيــة بدرجــة قويــة، تالهــا فــي
المجال األمني بدرجة قوية، وجاء في المقام الثالث اتجاهــات نحــو العمــل المخــتلط (إداري وميــداني) فــي 
األجهزة األمنية بدرجة قوية، وجاء في المقام الرابع اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المــرأة فــي األجهــزة 

ية بدرجــة متوســطة، وفــي المقــام الخــامس واألخيــر جــاء مجــال اتجاهــات المــرأة نحــو العمــل الميــداني األمن
مستوى وجود معوقات انخراط المرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وأن  في األجهزة األمنية بدرجة ضعيفة. 

األجهـــزة  فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي
األمنيــة كــان بدرجــة متوســطة، وأن أهــم معوقــات انخــراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة 

دم عــاألمنية الفلسطينية من وجهة نظر عينة النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنيــة هــي: 
العمــل فــي األجهــزة و  جــة قويــة.تفهــم المجتمــع للحاجــة الضــرورية لوجــود المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة، وبدر 

اعتقـــاد األســـرة أن و  األمنيـــة قـــد يســـبب المشـــاكل مـــع األســـرة (األخ، األب، الـــزوج... الـــخ) وبدرجـــة قويـــة.
 طبيعة المرأة وأنوثتها ال تتناسب مع متطلبات العمل األمني، وبدرجة قوية.

  
  لضفة الغربية في األجهزة أشارت نتائج الدراسة إلى أن الحاجة لتحسين دور المرأة في جنوب اكما و 



  و 

األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت 
بدرجة قوية، كما أوضحت الدراسة أن أهم ثالثة سبل لتحسين دور المرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي 

بنات في المدارس الثانوية حول أهمية عمــل المــرأة األجهزة األمنية الفلسطينية هي: إنشاء برامج توعية لل
ضــرورة توعيــة المجتمــع ألهميــة وجــود المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة، و  فــي األجهــزة األمنيــة، وبدرجــة قويــة.

 العمل على تحسين نظرة المجتمع نحو انخراط المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية.و  وبدرجة قوية.

 

فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى يضــا أأشــارت نتــائج الدراســة و 
الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنيــة تعــزى للمتغيــرات (المحافظــة، 

 العمل في األجهزة األمنية، السن، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي، ونوع الجهاز األمني). 

  
ـــدورات التأهيليـــة فـــي ضـــ ـــة عـــددًا مـــن التوصـــيات مـــن أهمهـــا: تكثيـــف ال وء نتـــائج الدراســـة قـــدمت الباحث

والتدريبية والبعثات الخارجية التخصصية للعامالت والملتحقات باألجهزة األمنيــة حتــى تكــون المــرأة قــادرة 
الفلســــطينية ألهميــــة علــــى أداء المهــــام األمنيــــة الميدانيــــة واإلداريــــة بكفــــاءة وضــــرورة تفهــــم وادراك المــــرأة 

وجودهــا فــي األجهــزة األمنيــة بمختلــف أقســامها كمطلــب امنــي ومجتمعــي خاصــة فــي ظــل الظــروف التــي 
يعيشـــها المجتمـــع الفلســـطيني، وٕاجـــراء دراســـة حـــول اتجاهـــات العـــاملين والعـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة 

  ها.دور المرأة الفلسطينية في األجهزة األمنية وسبل تحسين الفلسطينية حول
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Abstract 
 
The study examine the trends of Palestinian women in the West Bank in working in the 
Palestinian security apparatuses and ways to improve them. This study aimed to identify 
the trends of Palestinian women in the southern West Bank towards working in the 
Palestinian security services, and to identify the main obstacles to the involvement of 
Palestinian women and enhancing their role in the Palestinian security services, Also the 
study aimed to identify the most important ways to improve and develop the role of 
Palestinian women in the Palestinian security apparatuses.  
 
 The study used descriptive analytical method as it is the appropriate method to the  nature 
and objectives of the study and nature, and study sample consisted of (200) woman from 
the southern West Bank, including (100) women working in the Palestinian security 
services, and (100) woman is working in the Palestinian security services, was chosen in a 
manner stratified sample depending on the variable operating and non-operating in the 
Palestinian security services, and distributed them to identify measurable trends Palestinian 
women in the southern West Bank towards working in the Palestinian security services, 
has been analyzing data that were obtained through the questionnaire study methods and 
appropriate statistical techniques 
 
The results of the study indicated that the trends of the Palestinian community in the 
southern West Bank towards women's work in the Palestinian security services from the 
point of view of a sample of working women and is employed in the security services were 
moderately. The results of the study indicated that the trends of Palestinian women in the 
West Bank to work in the Palestinian security services from the point of view of a sample 
of working women and is employed in the security services were moderately. As study 
results showed that the strongest trends of Palestinian women in the southern West Bank 
towards working in the Palestinian security apparatuses trends were women about 
administrative work in the security degree is strong, followed in second place trends 
women about the need to work of women in the field of security degree is strong, and came 
Thirdly trends towards work mixed (manager and field) in the security degree is strong, 
and came primarily fourth trends women about the reality of women's participation in the 
security moderately, primarily fifth and final came the trends of women towards the field 
work in the security degree weak. 
 
The results of the study indicated that the trends of Palestinian women working in the 
Palestinian security apparatuses to work in the Palestinian security services in the southern 
West Bank from the point of view of a sample of women is employed in the security 
services was a strong degree. The results indicated that the level of the obstacles that 
women's involvement in the southern West Bank in the Palestinian security services from 
the viewpoint of a sample of women and non-workers in the security services was 
moderately, and that the most important impediments to women's involvement in the 
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southern West Bank in the Palestinian security services from the point of view sample of 
women workers and non-workers in the security services are: • lack of understanding of 
the need for community necessary for the existence of women in the security services, and 
a strong degree work in the security services may cause problems with family (brother, 
father, husband, etc.) and a strong degree. • the family's belief that the nature of women 
and femininity are not commensurate with the requirements of the security work, and a 
strong degree. 
 
The results indicated that the need to improve the role of women in the southern West 
Bank in the Palestinian security services from the viewpoint of a sample of women and 
non-workers in the security services was highly powerful, study also showed that the five 
most important ways to improve the role of women in the southern West Bank in the 
security services Palestinian are: Create awareness programs for girls in secondary schools 
about the importance of women's work in the security services, and a strong degree. the 
need to educate the community of the importance of the presence of women in the security 
services, and a strong degree. work to improve the look of the society towards women's 
involvement in the security services, and a strong degree. 
 
The results indicated that there was no significant differences in the trends of Palestinian 
women in the West Bank and working in the security services about the work of the 
security services attributable to the variables (the province, working in the security 
services, age, marital status, academic qualification, type the security apparatus). 
 
The results indicated that there are significant differences in the trends of Palestinian 
women in the West Bank and working in the security services about the work of the 
security services attributable to the variables (military rank and in favor of the higher 
levels, and depending on the variable Employment and for administrative work and office, 
and depending on the variable working hours and for always daytime , and depending on 
the variable security device, which prefer to work with and belonging to him and in favor 
of the police and medical services and military justice and military financial). 
 
In light of the results of the study researcher presented a number of recommendations 
including: intensify rehabilitation and training courses and specialized foreign missions 
and workers enrolled in the security services until women are able to perform the tasks of 
field security and administrative efficiency. the need to understand and Drake Palestinian 
women of the importance of its presence in the security services to various divisions as a 
security requirement and community, especially in light of the circumstances of the 
Palestinian society. urged the Palestinian community to recognize the need for women's 
involvement in the security services, especially since many of the tasks related to women, 
and women's work in the security services is not incompatible with the principles of 
Islamic Sharia. conduct a study on the attitudes of male and female workers in the 
Palestinian security services about the role of Palestinian women in the security services 
and ways to improve it. 
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  اإلطار العام للدراسة
  

  المقدمة  1.1
  

فــي العصــر الحــديث كــل مجــاالت النشــاطات علــى اختالفهــا، وأصــبحت تنــافس الرجــل فــي دخلــت المــرأة 
كل المهام والوظــائف والمهــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق باألعمــال المكتبيــة والمهنيــة، وقطــاع التربيــة والتعلــيم، 

ساواة مع دور الرجــل، كمــا دخلــت بل أن دور المرأة في كثير من الدول والمجتمعات أصبح على قدم الم
المرأة المجــال السياســي واالقتصــادي وتولــت مناصــب حكوميــة رفيعــة، وفــي بعــض الــدول وخاصــة الــدول 

  )2010الغربية قادت المرأة مجتمعات عديدة ووقفت على رأس سلم الهرم اإلداري. (عواد، 
  
وعلـــى كـــل المســـتويات العلميـــة  علـــى الـــرغم مـــن االهتمـــام الـــذي حظيـــت بـــه المـــرأة فـــي العقـــود األخيـــرة،و 

المــرأة ال زالــت تواجــه عــددا مــن الصــعوبات فــي واالجتماعيــة، واالقتصــادية والسياســية، إال أننــا نجــد أن 
التشــريعات والقــوانين التــي تحــض علــى ذلــك أو علــى وجود من العديد من المجاالت والمواقع على الرغم 

ــــراق  ــــع أو يحــــد مــــن هــــذا االخت ــــد والنظــــرة األقــــل عــــدم وجــــود مــــن يمن ــــت العــــادات والتقالي ــــدم، وبقي والتق
 خذ موقعها الحقيقي المتناسب مع حجمها فــي المجتمــع.أاالجتماعية الدونية للمرأة تحد من التقدم فيها، و 

  )2007(صالح، 
  

فلقـــد عانـــت المـــرأة مـــن تســـلط الرجـــل وعنفـــه حتـــى بـــدأت تظهـــر  ،أمـــا فـــي المجتمـــع العربـــي بشـــكل عـــام
علــى الســطح وذلــك فــي الخمســينيات مــن القــرن المنصــرم، إثــر ظهــور تحــوالت  المطالبــات بحريــة المــرأة

ثقافيـــة واجتماعيـــة نتيجـــة النفتـــاح المجتمعـــات العربيـــة واحتكاكهـــا مـــع المجتمعـــات األخـــرى. وممـــا ســـاعد 
علـــى ذلـــك ظهـــور التنظيمـــات المهنيـــة النســـوية فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ودخـــول المـــرأة عـــالم السياســـة 

نيــة، ومزاحمتهــا للرجــل فــي ســوق العمــل والمهــن المختلفــة. كــل هــذه العوامــل مهــدت للمــرأة والحيــاة البرلما
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طــرق االنخــراط فــي األمــور المجتمعيــة، وأصــبحت المــرأة نظيــرًا ومكمــًال للرجــل فــي كثيــر مــن الميــادين 
تفــق والحيــاة والهــدف والرســالة، فكــان مــن الطبيعــي أن يكــون للمــرأة مــن الشــأن أن تنــال مــن االهتمــام مــا ي

  )2009ومكانتها ووظيفتها وطبيعتها. (األنصاري، 
  

كانـــت الفكـــرة الســـائدة فـــي كـــل المجتمعـــات العربيـــة واإلســـالمية هـــي أن العمـــل األمنـــي مـــن اختصـــاص 
الرجــال، لــذا مــن الصــعب اقتحــام المــرأة هــذا المجــال، فصــورة المــرأة وهــي ترتــدي زيــًا رســميًا ينظــر إليهــا 

رة وحســب بــل أنهــا شــيء يفتقــر إلــى الحكمــة تمامــًا، وذلــك لعــدم ثقــتهم الرجال على إنهــا ليســت صــورة منفــ
ــًا ال  فيهــا مــن جهــة، والعــداء لهــا مــن جهــة أخــرى. فصــورة المــرأة لــديهم تتمثــل فــي كونهــا مخلوقــًا عاطفي
تستطيع التعامل مع المتاعــب اليوميــة التــي يتعــرض لهــا المنتســب لألجهــزة األمنيــة والشــرطية فــي الشــارع 

لعمل األمنية، كما ُينظر إليها على أنها اقــل درجــة مــن الرجــال مــن حيــث القــوة الجســدية، وفي قطاعات ا
  .)2005(الشيباني، ة باألنوثة والرقة وال تحتمل التدريبات القاسية إذ تتسم المرأ

  
وفـــي فلســـطين لطالمـــا أثيـــرت قضـــية عمـــل المـــرأة فـــي القطـــاع األمنـــي، وُأثيـــر الجـــدل مـــن حولهـــا ليبقـــى 

قضية عمل المرأة الفلسطينية في القطاع األمنــي والعســكري. ل سطيني ما بين مؤيد ومعارضاإلنسان الفل
فقد وقفت المرأة الفلسطينية إلى جانب أخيها وزوجها جنبــًا إلــى جنــب فــي ميــادين النضــال والكفــاح بكافــة 

خــذ دورهــا لفاعــل أشــكاله فكانــت األســيرة والشــهيدة والمقاتلــة ومــا وزالــت المــرأة الفلســطينية تقــف وبثبــات لتأ
فــي بنــاء الدولــة الفلســطينية وتشــارك فــي اتخــاذ القــرارات وعلــى أعلــى مســتويات العمــل الــوطني والقيــادة 

  )2006الفلسطينية. (ناصر الدين، 
  

وبنظــرة ســريعة وخاطفــة نجــد أن المنتســبات لألجهــزة األمنيــة: الشــرطة، الــدفاع المــدني، األمــن الــوطني، 
%) مــن إجمــالي العــاملين، ونجــد أن المــرأة الفلســطينية 6كلن ما يقــارب ألـــ(والخدمات الطبية العسكرية يش

حــاجز احتكــار  تكســر و  افســة ومتفوقــة فــي كثيــر مــن المجــاالت العســكرية واألمنيــة التــي دخلتهــاباتــت من
فــي العديــد مــن المجتمعــات والــدول العربيــة، فتولــت  سائداً والذي ما زال  ،الرجال للعمل العسكري واألمني

 كفرد وضابط وقائد بعد مسيرة شــاقة مــن العمــل والجهــد والتــدريب. اصبالفلسطينية العديد من المن المرأة
  )2006(ناصر الدين، 

  
لتــي يخضــع لهــا رجــال األمــن وبعضــهن اتخضــع العــامالت فــي القطــاع األمنــي لــنفس التــدريبات الشــاقة و 

مــن  اً كبيــر  اً عملهــن يحمــل قــدر نظــرًا الن مجــال  ،لتــدريبات مكثفــة علــى مختلــف أنــواع األســلحة نيتعرضــ
حتــى  غيــر مباليــات بالمخــاطر التــي يواجهنهــا، األمنيــة،الخطر فــي مجــاالت مكافحــة الجريمــة والمالحقــة 

ولما كــان هــذا التواجــد القــوي للمــرأة الفلســطينية  في حياتهن وفي مجال عملهن. بات السالح جزًء أساسياً 
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وي للمــرأة العســكرية وتنميتــه وتطــويره وٕانجــاح عالقــة نــه يجــب تشــجيع الــدور الحيــإف ،في القطاع العسكري
وضــــع  إلــــىالشــــراكة بــــين الرجــــل والمــــرأة فــــي تنفيــــذ المهــــام العســــكرية المناطــــة بهمــــا معــــًا، باإلضــــافة 

اســتراتيجيات لنجــاح المــرأة العســكرية والتأكيــد علــى جــودة األداء العملــي لهــا، وتشــجيع المشــاركة الفعالــة 
  )2010(عواد،  ي صنع القرار وسن القوانين.للمرأة العسكرية القيادية ف

  
اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو  لتقيــيم تهــدف هــذه الدراســةوانطالقًا مــن ذلــك 

العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية وفي الميدان األمنــي، خاصــة وأن دوًال عربيــة كثيــرة لهــا بــاٌع طويــل 
حيث تحاول الباحثة في هــذه الدراســة إلقــاء ، ردن، وتونس والبحرين، والسودانفي هذا الميدان ومنها: األ

من جوانب عمل المرأة والتعرف علــى اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة جانب الضوء على 
  الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية. 

  
مــع بشــكل عــام، وٕافــادة المــرأة العاملــة فــي المجــال وتأمــل الباحثــة أن تســهم هــذه الدراســة فــي إفــادة المجت

األمني، خاصة العامالت في األجهزة األمنية في جنوب الضفة العربية، إضــافة إلــى البحــث العلمــي فــي 
  مجال عمل المرأة في المجال األمني. 

  
  مبررات الدراسة 2.1

  
 األجهــزةلســطينية نحــو العمــل فــي الف المــرأةاتجاهــات موضــوع تولدت الرغبة والقناعة لدى الباحثة لدراســة 

  أهمها: والمحّفزات من خالل عدد من المبررات الفلسطينية  األمنية
  

  .قناعة الباحثة بأهمية دور المرأة في كل مجاالت الحياة وحتى األمنية منها  
  إن قضــية عمــل المــرأة الفلســطينية فــي القطــاع األمنــي والعســكري كانــت ومــا زالــت قضــية تثيــر

  يد ومعارض. الجدل بين مؤ 
  تســتدعي وجــود  األمنيــةخاصة وأن الكثير من المهــام  األمنيفي العمل  للمرأةالحاجة المجتمعية

التحقيــق  أومثــل تفتــيش النســاء  المــرأةيســتحيل تنفيــذها دون وجــود  أمنيــةفيها، وهناك مهام  المرأة
 معهن. 

  األمنيــة األجهــزةفــي  رأةالمــوخاصة نحو عمل  المرأةنحو  -بشكل عام–النظرة الدونية للمجتمع ،
بالشــكل المطلــوب، وهــذا  األمنيــة بــاألجهزةالفلسطينية عن االلتحــاق  المرأةعزوف  إلىمما يؤدي 

   المرأةهذا العزوف وسبل تذليل المعوقات التي تحول دون التحاق  أسبابيستدعي دراسة 

 .  األمنيةمجاالت في ال المرأةرغم الحاجة المجتمعية لوجود  األمنية باألجهزةالفلسطينية 
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  قلة الدراسات حول هذا الموضوع ممــا يعطــي هــذه الدراســة أهميــة خاصــة فــي مجــال عمــل المــرأة
  الفلسطينية في األجهزة األمنية. 

  
  مشكلة الدراسة 3.1

  
الفلســطينية ومــن  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةانطالقــًا مــن االنخفــاض النســبي الملحــوظ فــي مســتوى وجــود 

، خاصــة األمنيــة األجهــزةفــي مختلــف  األمنــيفي العمــل  المرأةوالحاجة المهنية لوجود  الحاجة المجتمعية
، وبعضــها غيــر ممكــن التنفيــذ دون وجــود المــرأةتتطلــب وجــود  األمنيــة واألعمــالوأن العديــد مــن المهــام 

 ألمنيــةا األجهــزةفــي  المــرأة، وانطالقــًا مــن النظــرة الدونيــة والســلبية للمجتمــع بشــكل عــام نحــو عمــل المــرأة
الدراسة لبحــث  تأتي هذهبالشكل المطلوب،  األمنية األجهزةفي  المرأةووجود العديد من المعوقات لوجود 

الفلسطينية ومعوقات التحاقهــا بالعمــل  األمنية األجهزةنحو العمل في  المرأةالعوامل المؤثرة في اتجاهات 
بشــكل خــاص نحــو العمــل فــي  لمــرأةاســبل تحســين وتطــوير اتجاهــات ايجابيــة لــدى  إلــىوصــوًال  األمنــي
وعينــة مــن النســاء  األمنيــة األجهــزةالعاملــة فــي  المــرأة، وذلــك مــن خــالل قيــاس اتجاهــات األمنيــة األجهــزة

والمخــــتلط ونحــــو واقــــع ومجــــاالت  واإلدارينحــــو العمــــل الميــــداني  األمنيــــة األجهــــزةغيــــر العــــامالت فــــي 
االتجاهــات وقوتهــا تمهيــدًا لوضــع توصــيات هــذه وذلــك لمعرفــة طبيعــة  األمنــيفــي العمــل  المــرأةمشــاركة 

 األمنيــة األجهــزةنحــو العمــل فــي  المــرأةتشــجيع وتنميــة وتعزيــز اتجاهــات  إلــىتــؤدي  أنومقترحــات يمكــن 
الفلســطينية  المــرأة: "اتجاهــات ، وعليــه فــإن المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة تتحــدد فــي قيــاسأنواعهــابشــتى 

  لفلسطينية وسبل تحسينها" ا األمنية األجهزةنحو العمل في 
  

الفلســـطينية فـــي جنـــوب  األمنيـــة األجهـــزةكدراســـة وصـــفية ميدانيـــة علـــى عينـــة مـــن النســـاء العـــامالت فـــي 
ويمكــن التعبيــر عــن مشــكلة البحــث  .األمنيــة األجهــزةالضفة الغربية وعينة من النساء غير العامالت فــي 

  :  )1.1( اآلتيومتغيراتها من خالل النموذج 
  

ذج الدراســة توضــيحًا للعوامــل والمتغيــرات والمجــاالت الداخلــة ضــمن المشــكلة البحثيــة وذلــك يتضــمن نمــو 
  :  اآلتيعلى النحو 

  
  وذلــك  األمنــيفي المجال  المرأة: ويتمثل هذا المجال في نظرة المجتمع نحو عمل األولالمجال

ن عوامــل اجتماعيــة انطالقــًا مــ ،األمنــيفــي المجــال  المــرأةالنظــرة الســلبية نحــو عمــل  إلىاستنادًا 
 السائدة في المجتمع، بما في ذلك المفاهيم الدينية  واألعرافواقتصادية ودينية والقيم والعادات 

  فقرات.  )10(على اشتمل هذا المجال لدى المجتمع، و 
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  شرح وتوضيح نموذج الدراسة: : 1.1شكل 
  

 الفلســـطينية نحـــو  المـــرأة : ويشـــتمل علـــى المتغيـــرات التابعـــة ممثلـــة فـــي اتجاهـــاتنيالمجـــال الثـــا
 ، وذلك من خالل خمسة محاور هي: األمنية األجهزةالعمل في 

  
o  اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى عمل المرأة في المجال األمني، بهدف توضيح نظرة المــرأة

) 8الفلســـطينية نحـــو ضـــرورة وأهميـــة وجودهـــا فـــي األجهـــزة األمنيـــة ويتضـــمن هـــذا المجـــال (
 فقرات. 

o المــرأةقيــاس اتجاهــات  إلــى، ويهــدف فــي األجهــزة األمنيــة الميــداني حــو العمــلاالتجاهــات ن 
الميــداني باعتبــاره  األمنــينحــو العمــل  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية العاملــة وغيــر العاملــة فــي 

) 7يتضــمن هــذا المحــور (و علــى اختالفهــا،  األمنيــة لألجهزة األمنيةالجانب التطبيقي للمهام 
  فقرات.

o بهــدف قيــاس اتجاهــات  األمنيــة األجهــزةوالمكتبي فــي  اإلداري األمنيو العمل االتجاهات نح
يتضــمن هــذا و  األمنيــة األجهــزةداخــل  اإلداريــةنحــو العمــل فــي الوظــائف والمجــاالت  المــرأة

 ) فقرات. 5المحور (
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o  ،نحــو العمــل  المــرأة) بهــدف قيــاس اتجاهــات وأدارياالتجاهات نحو العمل المختلط (ميــداني
 فقرات.  )6يتضمن هذا المحور (، و األمنية األجهزةي المختلط ف

o  المــرأةبكافــة جوانبــه بهــدف التعــرف علــى اتجاهــات  األمنــيفــي العمــل  المــرأةواقــع مشــاركة 
نحــو وضــعها  المــرأةوواقــع هــذه المشــاركة ونظــرة  األمنــينحــو مجــاالت مشــاركتها فــي العمــل 

 فقرات.) 8(، ويتضمن هذا المحور األمنية األجهزةفي 

 

 نحــو العمــل فــي  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية غيــر العاملــة فــي  المــرأةاتجاهــات : لــثالمجــال الثا
اتجاهــات  إلــىونظرتهــا  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةوجــود  ألهميــة، ومــدى تفهمهــا األمنية األجهزة

، ويتضــمن هــذا األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةبشكل خاص نحو عمل  واألسرةالمجتمع بشكل عام، 
  ) فقرات. 8جال (الم

  :معوقات انخراط المرأة في األجهزة األمنيــة الفلســطينية والــذي يتضــمن تحديــد أهــم المجال الرابع
المعوقات االجتماعية واالقتصادية والدينية اللتحــاق المــرأة الفلســطينية فــي العمــل األمنــي إضــافة 

ركة المتاحــة للمــرأة فـــي إلــى المعوقــات المتعلقــة بطبيعــة العمــل ومواعيــد الــدوام ومجــاالت المشــا
  ) فقرات. 7يتضمن هذا المجال (حسب األهمية، و  العمل األمني وترتيبها

 األجهـــزةالفلســـطينية نحـــو العمـــل فـــي  المـــرأة: وســـائل وســـبل تحســـين اتجاهـــات خـــامسالمجـــال ال 
نحــو العمــل  المــرأةوســائل تحســين وتعزيــز اتجاهــات  أهــمبهــدف التعــرف علــى وتعزيزهــا،  األمنيــة
 األجهــزةالوضــع المنشــود فــي هــذه  إلــىوصــوًال  األمنيــة بــاألجهزةتعزيز مســتوى التحاقهــا و  األمني

  فقرة. ) 11يتضمن هذا المحور على (و 
  

  أهمية الدراسة  4.1
  

  هي: نواح عدةفي   الدراسةهذه تكمن أهمية 
  

 ة فيهــا أهمية مرتبطة بالباحثة: من حيــث زيــادة معرفتهــا بــاألجهزة األمنيــة وعمــل المــرأة الفلســطيني
والتعــرف علــى اتجاهــات المــرأة الفلســطينية العاملــة وغيــر العاملــة فــي هــذه األجهــزة، إضــافة إلــى 
زيــــادة مهــــارات البحــــث العلمــــي وكيفيــــة دراســــة الظــــواهر وتفســــيرها مــــن خــــالل منهجيــــة علميــــة 

  صحيحة خاصة وأنها تعمل في هذه المجال. 
  المــرأةلــى العوامــل المــؤثرة فــي اتجاهــات التعــرف عاألهميــة التطبيقيــة: وتتمثــل هــذه األهميــة فــي 

الفلســـطينية فـــي العمـــل  المـــرأةومعوقـــات انخـــراط  األمنـــيالفلســـطينية نحـــو العمـــل فـــي المجـــال 
قيــاس وتقيــيم اتجاهــات المــرأة الفلســطينية العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة وغيــر العاملــة ثــم  األمنــي
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لــى نتــائج توضــح نوعيــة وقــوة بشــكل عــام وفــي جنــوب الضــفة الغربيــة بشــكل خــاص، والتوصــل إ
مــن التوصــيات والمقترحــات فــي ضــوء نتــائج  هــات وأهمهــا وتفســيرها ثــم وضــع عــددهــذه االتجا

  الدراسة، مما قد يشجع ويطور عمل المرأة في المجال األمني وكسر النظرة السلبية نحو ذلك. 
 المعرفــــة العلميــــة  األهميـــة العلميــــة (النظريــــة): تكمـــن األهميــــة العلميــــة لهـــذه الدراســــة فــــي زيـــادة

بموضوع عمل المرأة بشــكل عــام فــي األجهــزة األمنيــة، وأهميــة وضــرورة وجــود المــرأة فــي العديــد 
من المهام األمنية، وعمل المرأة الفلسطينية في المجال األمني بشكل خاص، مــن خــالل دراســة 

ات أخــرى، كمــا جتمعــاتجاهات المرأة الفلسطينية نحو العمل في األجهزة األمنية ومقارنة ذلــك بم
ول العمــل األمنــي ودور المــرأة فيــه، كمــا تشكل هذه الدراسة إضافة علمية إلى المكتبة العربية ح

تكمن االهمية العلمية للدراسة من خالل اضافة معلومات لألدبيات الموجــودة وفــتح االفــاق امــام 
  دراسات وابحاث اخرى حول عمل المرأة في االجهزة االمنية. 

 جاالت وحدود الدراسة: فعلى حد علم الباحثــة هــذه أول دراســة فــي هــذا المجــال أهمية مرتبطة بم
متعلقــة بجنــوب الضــفة الغربيــة، وأنهــا تشــتمل علــى عينــة مــن النســاء العــامالت وغيــر العــامالت 
فــي األجهــزة األمنيــة، كمــا أنهــا تشــمل كافــة األجهــزة األمنيــة (الشــرطة، األمــن الوقــائي، األمــن 

ـــــرئيس، المخـــــابرات العامـــــة، القضـــــاء العســـــكري، االســـــتخبارات و  الـــــوطني العســـــكرية، حـــــرس ال
) ممــا يعطــي الدراســة أهميــة مــن حيــث الضابطة الجمركية، المالية العســكرية، والخــدمات الطبيــة

شمولها لألجهزة األمنية، كمــا أنهــا يمكــن أن تفيــد النســاء العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة والنســاء 
 المــــرأة، والمســــاهمة فــــي تعزيــــز انخــــراط فــــي المجــــال األمنــــياللــــواتي لــــديهن رغبــــة فــــي العمــــل 

  .  باعتباره حاجة مجتمعية األمنيالفلسطينية في العمل 
  

  أهداف الدراسة  5.1
  

  :  تحقيق األهداف اآلتية هذه الدراسة إلى تسعى
  

 باعتبــاره حاجــة مجتمعيــة األمنيــة األجهزةالفلسطينية في  المرأةمشاركة  أهميةالضوء على  إلقاء 
  في شتى المجاالت.  األمنيومن متطلبات نجاح العمل 

  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية نحــو العمــل فــي  المــرأةالتعــرف علــى العوامــل المــؤثرة فــي اتجاهــات 
الفلســطينية بشــكل خــاص نحــو العمــل  والمــرأةمن خالل التعرف على نظــرة المجتمــع بشــكل عــام 

الفلســطينية  المــرأةوامــل التــأثير فــي اتجاهــات باعتبــاره حاجــة مجتمعيــة، والتعــرف علــى ع األمنــي
وطبيعــة الوظــائف ومجــاالت العمــل  األجهــزةمــن حيــث طبيعــة  األمنيــة األجهــزةنحــو العمــل فــي 

  نهارًا.  أوالعمل ليًال  وأوقاتالفلسطينية،  للمرأةالمتاحة  األمني
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  الل قيـــاس مـــن خـــ األمنيـــة األجهـــزةالفلســـطينية نحـــو العمـــل فـــي  المـــرأةالتعـــرف علـــى اتجاهـــات
 األمنــينحــو العمــل  األجهــزةوغيــر العاملــة فــي هــذه  األمنيــة األجهــزةالعاملــة فــي  المرأةاتجاهات 
فــي العمــل  المــرأةوالمخــتلط، وقيــاس االتجاهــات نحــو واقــع ومجــاالت مشــاركة  واإلداريالميــداني 
  .  األمنية األجهزةفي  المرأةوقياس مستوى القبول والرضا عن عمل  األمني

 لــى أهــم معوقــات انخــراط المــرأة الفلســطينية فــي العمــل األمنــي وترتيــب هــذه المعوقــات التعــرف ع
 حسب أهميتها مما يساهم في عالجها مستقبًال. 

  وانخراطهــا  األمنــيالفلســطينية فــي العمــل  المــرأةوســائل وســبل تعزيــز مشــاركة  أهــمالتعــرف علــى
  .  األمنية األجهزةي ف المرأةوتحسين نظرة المجتمع نحو عمل  األمنية األجهزةفي 

  تبعـــًا  األمنيـــة األجهـــزةالفلســـطينية نحـــو العمـــل فـــي  المـــرأةالتعـــرف علـــى الفـــروق فـــي اتجاهـــات
العمــل فــي األجهــزة األمنيــة، الســن، الحالــة االجتماعيــة، المؤهــل العلمــي، لمتغيــرات: المحافظــة، 

ـــد، مجـــال العمـــل، الرتبـــة العســـكرية، األمنـــينوعيـــة الجهـــاز  أوطبيعـــة  ، ثـــم تفســـير وامأوقـــات ال
 دالالت هذه الفروق. 

  تشجيع التحاق المرأة الفلسطينية باألجهزة األمنية في ظــل االنخفــاض الملحــوظ فــي وجــود المــرأة
فــي هــذه األجهــزة وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى معوقــات التحــاق المــرأة بــاألجهزة األمنيــة علــى 

 مستوى المجتمع ككل، وعلى مستوى المرأة بشكل خاص. 

  تشجيع الرؤية االيجابية للمجتمع الفلسطيني نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية. محاولة  
  التعــرف علــى ردة الفعــل لــدى المــرأة الفلســطينية تجــاه النظــرة الســلبية للمجتمــع نحــو عمــل المــرأة

فــي المجــال األمنــي مــن خــالل قيــاس اتجاهــات المــرأة العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو عمــل 
جهـــزة األمنيـــة والتعـــرف علـــى الفـــروق فـــي هـــذه االتجاهـــات تبعـــًا لعوامـــل شخصـــية المـــرأة فـــي األ

، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، وكونها عاملــة أو غيــر عاملــة فــي األجهــزة األمنيــة) سن(ال
وتبعـــًا لعوامـــل متعلقـــة بـــاألجهزة األمنيـــة (المحافظـــة، طبيعـــة الجهـــاز األمنـــي، الرتبـــة العســـكرية، 

المجال األمني من حيث كونه ميداني أو إداري أو مختلط) ثــم تفســير دالالت  طبيعة العمل في
  هذه الفروق. 

  
  أسئلة الدراسة  6.1

  
الباحثة اإلجابة عن أسئلة رئيسة يندرج منهــا أســئلة فرعيــة  تودفي ضوء طبيعة المشكلة البحثية وأهدافها 

  على النحو التالي:
  

 لضفة الغربية نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية ما اتجاهات المجتمع الفلسطيني في جنوب ا 
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 )Aالمجــال (الفلسطينية من وجهة نظر النساء العامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة؟ 
  .  في استبانة الدراسة

  ما اتجاهات المرأة الفلسطينية (العاملة وغير العاملة) في األجهزة األمنية الفلسطينية فــي جنــوب
فــي اســـتبانة  )B ،C ،D ،E ،Fالمجــاالت (نحــو العمــل فـــي األجهــزة األمنيــة؟  الضــفة الغربيــة

  يندرج عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:  الدراسة.
  

o  مـــا اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو الحاجـــة لعمـــل المـــرأة فـــي
  )Bاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

o  الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل الميــداني فــي األجهــزة مــا اتجاهــات المــرأة
  )Cاألمنية الفلسطينية؟ (المجال 

o  مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل اإلداري/المكتبــي فــي
  )Dاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

o  الغربيــــة نحــــو العمــــل المخــــتلط (إداري مــــا اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة
  )Eوميداني) في األجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

o  مـــا اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو واقـــع مشـــاركة المـــرأة  فـــي
  )Fاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
 منيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة األ

) خــاص بــالمرأة غيــر العاملــة فــي األجهــزة Gالغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة؟ (المجــال 
  األمنية. 

  مــا أهــم معوقــات انخــراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن
المجــال ي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية؟ وجهة نظر عينة من النساء العامالت وغير العــامالت فــ

)H  .(  
  مــا أهــم ســبل تحســين دور المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن

المجــال وجهة نظر عينة من النساء العامالت وغير العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية؟ 
)I  .(  

 نـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة هـــل تختلـــف اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي ج
المحافظة، العمل في األجهــزة األمنيــة، الســن، الحالــة االجتماعيــة، األمنية الفلسطينية باختالف (

المؤهل العلمي، طبيعة أو نوعية الجهاز األمني، الرتبة العسكرية، مجــال العمــل، أوقــات الــدوام، 
  نتماء إليه)؟ الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واال
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  فرضيات الدراسة 7.1
  

  لتالية: اإلحصائية الصفرية اتسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات 
  

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
 ة األمنية تعزى لمتغير المحافظة.الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهز 

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر العمــل فــي 

 األجهزة األمنية. 

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
 لسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير السن. الف

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة 

 االجتماعية. 

  ــــة (ال توجــــد ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر المؤهـــل 

 العلمي. 

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
فة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــ

 األمنية تعزى لمتغير نوع الجهاز األمني.  

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
زة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــ

 األمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.  

 ) ــــة ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة 

 األمنية تعزى لمتغير مجال العمل.   

 ــــة (ال توجــــد فــــروق ذات داللــــ ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة ≤0.05ة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة 

 ية تعزى لمتغير أوقات الدوام.األمن

 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤0.05 في اتجاهات المرأة ( 
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ية في جنوب الضفة الغربية وغير العاملة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة الفلسطين
  األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واالنتماء إليه. 

  
    وحدودها الدراسة مجال 8.1

  
  تجري هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية: 

  
  ة (محافظــة الخليــلمحافظــات جنــوب الضــفة الغربيــالحــدود المكانيــة: تقتصــر هــذه الدارســة علــى 

 ومحافظة بيت لحم). 

  م.5/6/2013م وانتهت بتاريخ 15/10/2011الحدود الزمانية: بدأت هذه الدراسة بتاريخ 

  ،الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على فئة النساء العامالت في األجهزة األمنيــة الفلســطينية
 العامالت في األجهزة األمنية في جنوب الضفة الغربية. إضافة إلى عينة من النساء غير

 

  خطة (هيكل) الدراسة  9.1
  

  :  اشتملت الدراسة على الفصول اآلتية
  

  الفصل األول: اإلطار العام للدراسة ويتضــمن (المقدمــة، ومشــكلة الدراســة وأســئلتها، والفرضــيات
  الدراسة، وهيكل الدراسة). واألهداف، ومجال وحدود الدراسة، ومصطلحات الدراسة، وأهمية 

  (عربيــة وأجنبيــة) الفصل الثاني: ويتضمن اإلطار النظــري (الخلفيــة النظريــة) والدراســات الســابقة
  والتعقيب عليها. 

 منهجيــــة الدراســــة (مــــنهج الدراســــة، المجتمــــع، العينــــة، أداة الدراســــة،  الفصــــل الثالــــث: ويتضــــمن
المعالجــة اإلحصــائية، ومقيــاس يرات الدراســة، صعوبات الدراسة، متغثبات األداة، صدق األداة، 

  الدراسة). 
  أسئلة الدراسة، واختبار الفرضيات. عن الفصل الرابع: تحليل نتائج الدراسة: اإلجابة  
  .الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها  
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  الثانيالفصل 
_____________________________________________________  

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
  

  اإلطار النظري 1.2
  
 إلعادة أدى ما وهو نوعي بشكل الدولي المشهد لتغير منطقية نتيجة األمن مفهوم في التحول يعد

 الفعل يعد لم ناحية الدولية، فمن العالقات في األمنية للمعادلة األساسية االفتراضات كافة في النظر
 الدول غير من دوليين فاعلين هناك أصبح القومية، إذ الدولة على حكًرا ليةالدو  العالقات في والتأثير

 حدث أخرى ناحية الحكومية، ومن غير الدولية والمنظمات والدولية، اإلقليمية الحكومية كالمنظمات
 مصدر هو الخارجي العسكري التهديد يصبح لم إذ القومية، للدولة التهديد مصادر طبيعة في تحول
 بأنماط تواجه اآلن أصبحت فالدولة). الواقعي المنظور أنصار يفترض كما( الدولة ألمن لوحيدا التهديد
 الحدود، عبر المخدرات تجارة ومنها عسكرية مصادر بالضرورة ليست والتي التهديد، مصادر من عدة

 والتلوث الفقر، وانتشار كاإليدز، واألوبئة األمراض وانتشار الدولي، اإلرهاب وانتشار المنظمة والجريمة
 معظم في التهديد إن إذ القضايا تلك مع التعامل عن لألمن التقليدي المنظور وعجز. إلخ... البيئي

  . واضح أو مرئي غير األحيان
  
 آثاره تفوق قد الذي التهديد مصادر من األنماط تلك لمواجهة كأداة تصلح ال العسكرية القوة أن كما

 إنفاق تم الماضي العقد خالل أنه إلى اإلحصاءات فتشير لمباشر،ا العسكري التهديد آثار المدمرة
. دقيقة كل جوًعا يموتون ) شخًصا24( وهناك العالم، في اإليدز عالج على دوالر بليون )240(

 دون للحيلولة العسكرية القوة تستخدم أن أو حدودها تغلق أن دولة ألي يمكن ال أنه ذلك من واألخطر
 تلك تمتد بل فقط المواطنين على يقتصر يعد لم مجتمع أي في والسياسي قتصادياال والخلل. انتشارها
   معها التعامل يتطلب ثم ومن. والجئين وٕارهاب، وأوبئة، وأمراض تلوث، صورة في الحدود لخارج اآلثار



13  

  )2013(عرفة،  .مختلفة وبأدوات العالمي المستوى على تعاوًنا
  

 التركيز من مزيًدا األخيرة العقود فشهدت الدولية، العالقات جندةأ تغير إلى ذلك يؤدي أن لزاًما وكان
 وقضايا الالجئين، وقضايا السكاني، واالنفجار البيئة، تلوث قضايا ومنها القضايا، من مجموعة على
 أمنها لتحقيق السعي واحدة دولة بمقدور يصبح ولم. العالمية القضايا من وغيرها البحري، األمن
 العالم لتدمير تكفي كانت والتي السوفيتي االتحاد يملكها كان التي النووية القوة عتمن فلم منفردة،
 أصبحت إذ ذاتها؛ الصراعات طبيعة في تحول حدث آخر جانب وعلى. تهاويه من المرات عشرات
 من أنه إلى اإلحصاءات فتشير الدول، بين وليست واألفراد الجماعات بين داخلية الصراعات معظم
 أي-  داخلًيا صراًعا منها )58( كان العشرين القرن من التسعينيات عقد شهدها صراًعا )61( بين

 ومعظمهم عسكريين وليسوا المدنيين من الصراعات تلك ضحايا من )%90و( - تقريًبا )%95( بنسبة
 من فيها والضحايا الدول بين وليست جماعات بين أصبحت فالصراعات. واألطفال النساء من

 داخل من أصبحت بل فحسب، خارجية مصادر تعد لم للدول األساسية التهديد ادرومص. المدنيين
 ليبيريا إلى رواندا إلى الصومال من أفريقيا في المسلحة النزاعات ومثال ذاتها، القومية الدولة حدود
  )2013(عرفة،  .واضح مثال

  
 وغاية ممتدة وجذور بخلفيات هاوارتباط والتشابك التعقيد بشدة الداخلية الصراعات من النمط هذا ويتسم
  .اإلنسان لحقوق الشديد واالنتهاك للعنف، المتزايد االستخدام إلى باإلضافة التعقيد، في
  

 مؤخًرا المفهوم بروز فإن تاريخًيا موجودة تهديده ومصادر اإلنساني األمن مكونات أن من الرغم وعلى
 فتح من العولمة عملية عليه تقوم لما نظًرا لكوذ مشتركة؛ مصائرنا جعلت والتي العولمة بعملية ارتبط
 االقتصاد دراسات أكدت فقد. العالمي االقتصادي والتحرير والخدمات السلع النتقال الدول بين للحدود
 يمكن ال مستقرة غير أنظمة انتشار منها عدة مخاطر له العالمي االقتصادي التحرير أن على الدولي
 سلبية تأثيرات من الدراسات تلك عليه أكدت ما إلى باإلضافة. لماليةا األسواق في خاصة فيها التحكم

 واالستقرار البيئة، قضايا على السلبي تأثيرها لها يكون أن يمكن والتي العالمي االقتصاد تصيب قد
 وجه ذات عولمة" بعنوان )2009( عام اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن صدر تقرير السياسي، ففي

 تقدمه مما الرغم على أنه على التقرير أكد"  Globalization with a Human Face إنساني
 وانتقال المعرفة انتقال لسرعة نظًرا المجاالت كافة في البشرى للتقدم هائلة فرص من العولمة

 األمن على هائلة مخاطر تفرض المقابل في فإنها والخدمات، السلع انتقال وحرية الحديثة التكنولوجيا
 حد على والفقيرة الغنية الدول في األفراد ستصيب المخاطر وهذه والعشرين، الحادي القرن في البشرى
  :في تتمثل العولمة عصر في اإلنساني األمن تهدد أساسية تحديات سبع التقرير حدد وقد. سواء
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 منتصف آسيا شرقي جنوب في المالية األزمة ذلك على البارز والمثال: المالي االستقرار عدم 
 والخدمات للسلع السريع والتدفق العولمة عصر في أنه على التقرير أكد إذ. )1997( امع

  .تحدث أن لها يتوقع مماثلة مالية أزمات فإن المال ورأس
 بالحكومات العالمية المنافسة سياسة دفعت إذ: الدخل استقرار وعدم الوظيفي األمان غياب 

 وظيفية؛ ضمانات أو عقود أي بغياب تتسم نةمرو  أكثر وظيفية سياسات اتباع إلى والموظفين
  .الوظيفي االستقرار غياب عليه يترتب ما وهو

 وانتشار انتقال بسهولة ارتبطت الحركة وحرية االنتقال فسهولة: الصحي األمان غياب 
 في باإليدز المصابين عدد بلغ )2008( عام في أنه إلى التقرير فيشير كاإليدز األمراض
 إليهم انتقلت فرد ماليين ستة منهم فرد، مليون ثالثة وثالثون حوالي مالعال أنحاء مختلف
  .وحده )2008( عام في العدوى

 والمعرفة األفكار وانتقال الثقافات امتزاج على العولمة عملية تقوم إذ: الثقافي األمان غياب 
 وامتزاج المعرفة انتقال أن على التقرير أكد وقد ،الصناعية واألقمار اإلعالم وسائل عبر

 إلى الغنية الدول من واألفكار المعرفة انتقال على تقوم متكافئة، غير بطريقة يتم الثقافات
 الثقافية القيم على تهديًدا الوافدة والثقافات األفكار تفرض كثيرة أحيان وفي الفقيرة، الدول

  .المحلية
 أحدث تستخدم أصبحت والتي المنظمة الجريمة انتشار في ويتمثل: الشخصي األمان غياب 

  .الحديثة التكنولوجيا
 بالغة جانبية تأثيرات لها والتي الحديثة االختراعات من الخطر هذا وينبع: البيئي األمان غياب 

  .البيئة على الخطورة
 تمثلت النزاعات على جديًدا طابًعا العولمة أضفت حيث: والمجتمعي السياسي األمان غياب 

 كما شديدين، وخطورة تعقيًدا عليها أضفى ما وهو ود؛الحد عبر األسلحة انتقال سهولة في
 للحكومات تدريب بتقديم تقوم األحيان بعض في أصبحت والتي األسلحة شركات دور انتعش
  )2009(برنامج االمم المتحدة االنمائي،  .اإلنساني لألمن خطيًرا تهديًدا يمثل ما وهو ذاتها؛

  
 في - العسكرية قوتها بجانب- االقتصادية الدولة بقدرات ًمااهتما الباردة الحرب بعد ما فترة شهدت وقد

 سهل االقتصادي التكامل نحو المتزايد فاالتجاه، الذكر آنفة المستويات كافة على األمنية الحماية توفير
 في ساهم ما وهو مختلفة؛ واجتماعية واقتصادية سياسية وخلفيات لنظم تنتمي دول بين روابط خلق
 ركز قد لألمن التقليدي التحليل كان وٕاذا .األمنية المبادرات من عدد وٕانشاء طويرلت مالئم مناخ خلق
 تلك وجود فإن الدولية العالقات أنماط مجمل تنظيم في الدولية واالتفاقات الحكومية الترتيبات دور على

 عدد يوجد إذ ين؛الالجئ قضايا ومنها. إطارها في تعهداتها بتنفيذ الدول التزام بالضرورة يعني ال القواعد
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 اتجاه هو حاليا تشهده ما أن إال الالجئين، أوضاع مجمل لتنظيم الدولية واالتفاقات القواعد من كبير
 القرن نبدأ جعلنا ما وهو الالجئين؛ بمعاملة يتعلق فيما الدولية التزاماتها تنفيذ لعدم الدول من متزايد
 )27( حوالي إلى باإلضافة الجئ مليون شرخمسة ع حوالي العالم مواطني وبين والعشرين الحادي
 لذا. الدولية تعهداتها بتنفيذ االلتزام عدم نحو الدول اتجاه هو حاليا نشهده فما. داخلي نازح مليون
 بغية الدولية واألعراف القواعد عن الدفاع خالله من يمكن إلطار التوصل كيفية على االهتمام انصب
  .األزمات وقت في خاصة المختلفة الجماعات مساعدة

  
 المراجعة أسباب هذه كانتفسمكن تلخيصها في أنه  وتطوره اإلنساني األمن مفهوم مقوماتأما اهم 
 النظريات وتطوير المفاهيم توسيع على الدولية العالقات دارسي اهتمام وانصب األمن، لمفهوم القوية
 العلوم مجال في الدراسات تكون أن هو المتطلبات أحد وكان. المتغير الواقع تفسير لنا يتسنى حتى

 أنسنة أو االجتماعية العلوم بأنسنة يعرف فيما-  المواطنين احتياجات من اقتراًبا أكثر االجتماعية
 اإلنسان، وكرامة البشرية الكرامة صون على باألساس اإلنساني األمن مفهوم ويرتكز، األمن قضايا
 يمكن األمن أن هو هنا الرئيسي واالقتراب المادية، احتياجاته بجانب المعنوية احتياجاته تلبية وكذلك
 يمكن لكن الوحيد، الخطر ليس العسكري التهديد وأن رشيدة، تنموية سياسات اتباع خالل من تحقيقه

 ضمانات وجود وعدم الحياة، في المقبولة المساواة وانتقاص االقتصادي، الحرمان شكل التهديد يأخذ أن
 المستدامة، االقتصادية التنمية تحقيق يتطلب اإلنساني األمن فتحقيق. سيةاألسا اإلنسان لحقوق كافية

(برنامج االمم  القانون وسيادة االجتماعية، والمساواة الرشيد، والحكم وحرياته، اإلنسان حقوق وصون
  )2009المتحدة االنمائي، 

  
 كوحدة الفرد على تركز اإلنساني األمن مفهوم دعامة أو أساس تشكل التي األفكار أن من الرغم وعلى
 األمن دراسات في الحديثةالمقاربات  مع وتتفق الدولة وراء ما اعتبارها في تدخل أيًضا فإنها تحليل
 فأمن األخرى؛ الدول وسالمة أمن على يعتمد دولة أي وسلم أمن أن على تقوم التي الدوليين والسلم
 نظام أي أن بمعنى. المتكامل األمني البناء ءأجزا من جزًءا يكون آن إال يعدو ال أهميته رغم الدولة
 مجرد الدولة أمن فان ثم، ومن). العالم( أعلى إلى) األفراد( أسفل من أمنًيا يبنى ومستقر آمن عالمي
 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في اإلنساني األمن مفهوم جذور تتبع ويمكن .وسيطة مساحة

 وبالتالي اإلنسان، حقوق بحماية الكفيلة القواعد بعض إرساء على منصب تركيزه كان الذي )1945(
 لم أنه إال اإلنساني، األمن مفهوم لطرح المحدودة المبادرات بعض ذلك تلي. اإلنساني األمن تحقيق
 )1966( عام ففي. الدولية العالقات أجندة على المفهوم طرح في مؤثر ودور كبير صدى لها يكن

 السبعينيات بداية ومع ،"Individual Security الفردي األمن" باسم ديةكن سيكولوجية نظرية ظهرت
 للتنمية المستقلة واللجنة روما، نادي جماعة ومنها اللجان لبعض التقارير من مجموعة تظهر بدأت
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 أهمية على تقاريرها في اللجان تلك أكدت وقد. األمنية والقضايا السالح لنزع المستقلة واللجنة الدولية،
 لألمن وغياب وتلوث، فقر من العالم أنحاء كافة في األفراد يعانيه ما على وركزت. الفرد أمن يقتحق

  )2013(عرفة،  .األفراد مشاكل نحو االهتمام دفع ضرورة ثم ومن العمل، سوق في الوظيفي
  
 لصادرا )1994( لعام البشرية التنمية تقرير خالل من جاءت المفهوم لدفع الحقيقية المساهمة أن إال
 لألمن الجديدة األبعاد" الثاني الفصل في التقرير تناول إذ اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن

 في المجتمعات إدارة في لثورة بساطتها رغم اإلنساني األمن فكرة تؤدي بأن التقرير وتنبأ ،"اإلنساني
  .والعشرين الحادي القرن

  
  :هي نسانياإل لألمن أساسية خصائص أربع التقرير حدد وقد
  

 مكان كل في لإلنسان حق فهو عالمي؛ شامل اإلنساني األمن.  
 اآلخر على منها كل يتوقف متكاملة اإلنساني األمن مكونات.  
 الالحق التدخل من أسهل وهي المبكرة، الوقاية خالل من ممكن اإلنساني األمن.  
 نمكا كل في الناس حياة بنوعية ويتعلق اإلنسان محوره اإلنساني األمن.  

  
 الحرية هو والثاني الحاجة، من الحرية هو األول شقين؛ في اإلنساني األمن مكونات التقرير حدد وقد
 األدبيات تناقشها التي المفهوم عليها يقوم التي الدعائم أو األسس من آخر عدد وهناك. الخوف من

  )2009اإلنمائي،  المتحدة األمم (برنامج :ومنها المختلفة،
  

 وتحقيق البشرية التنمية بجانب اللينة القوة عليها يطلق ما هي اإلنساني األمن تحقيق في الفاعلة األداة
 العسكرية األداة من بدال الهيكلي التغيير خالل من اإلنساني األمن تحقيق يمكن ثم، ومن. الديمقراطية

 الشرسة الستبداديةا األنظمة في أو النزاع مناطق في اإلنساني األمن لتحقيق القوة استخدام تم ما إذا
 والمنظمات فالدول. الدولية المنظمات مظلة وتحت وجماعية، قانونية، بطريقة يتم أن بد ال فهذا

 مجاالت في العمل قواعد لتشكيل مًعا تتفاعل أن يجب)  الحكومية وغير الحكومية( والدولية اإلقليمية
 المفهوم أن رغم، و اإلنساني األمن ديدته مصادر مواجهة بمفردها دولة تستطيع ال إذ اإلنساني؛ األمن
 هي الدولة النهائي التحليل ففي الدولة؛ دور تهميش يعني ال فإنه الدولة، ألمن التقليدية النظرة يتجاوز
 .العولمة ظل في األفراد أمن تهديد مصادر تعقد ظل في خاصة للمواطنين األمن توفير عن المسئولة

 األمن مفهوم ويركز اجتماعي، بعد على تشتمل أن يجب القرار لصانع أمنية أو اقتصادية سياسة أي
   واالستبعاد االضطهاد أشكال كافة مواجهة على تركز أن ينبغي العامة السياسات أن على اإلنساني



17  

  )2009اإلنمائي،  المتحدة األمم برنامج(
  
 يعد اإلنساني األمن قتحقي فإن صفرية، مباراة يعد األمن تحقيق لألمن التقليدي للمنظور وفقا كان إذ

 األمن .المدى طويل الجماعي واألمن المتوازنة البشرية التنمية أجل من األطراف لجميع مكسًبا
 اإلنساني األمن تحقيق مرتكزات أبرز لعل. و والمجتمع األفراد مكانة خالل من العالم مستقبل: اإلنساني

  :هي العولمة ظل في اليوم عالم في
  

  ًبين التوفيق خالله من يمكن مالئم إلطار التوصل ضرورةلمحلي: ا المستوى على :أوال 
 أي فتحقيق الدولة؛ بأمن األفراد أمن الرتباط نظًرا الدولة؛ وأمن اإلنساني األمن متطلبات
 أن يجب الدول واقتصاديات نظم بناء إعادة عملية .اآلخر عن بمعزل يتم أن يمكن ال منهما
 خلق خالل من األفراد أمن وتحقيق خدمة نحو موجهة تكون وأن إنساني اقتراب من تنبع

 تنموية سياسات اتباعو  اإلنسانية والرفاهة اإلنساني األمن متطلبات بتحقيق الكفيلة المؤسسات
 وأمن األفراد أمن متطلبات بين التوازن من نوع خلق يستلزم المحلي المستوى على رشيدة
 من العسكري واإلنفاق جهة، من والتعليم الصحة على اإلنفاق بين توازن خالل من الدولة،
 على اإلنفاق نسبتي انخفاض يالحظ 2001 لعام البشرية التنمية لتقرير فوفقا. أخرى جهة

 في وخاصة اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة العسكري باإلنفاق مقارنة والتعليم الصحة
  .المنخفضة البشرية التنمية ذات الدول

  ًفإن اإلنساني األمن قضايا وتشابك وتعقد صعوبة ظل في: قليمياإل المستوى على: ثانيا 
 قضايا في وخاصة اإلنساني األمن تهديد مصادر لمواجهة مالئًما إطاًرا يعد اإلقليمي التعاون
 فبجانب. محدوًدا زال ما اإلقليمية المنظمات دور أن نجد هذا ومع. الالجئين قضايا مثل

 لقضايا االهتمام من مزيد بتوجيه مطالبة اإلقليمية فالمنظمات ،واالقتصادية التجارية االتفاقيات
 مليون 2.2 يوجد وحدها آسيا شرقي جنوب ففي. الالجئين قضايا ومنها اإلنساني األمن
 أمم رابطة( اآلسيان ومنها اإلنساني األمن لمفهوم تنبهت التي المنظمات بعض وهناك الجئ،
 فيما التفعيل من مزيد إلى بحاجة اإلقليمية نظماتالم دور يظل هذا ومع ،)آسيا شرقي جنوب
  .دولية وجريمة مخدرات وتجارة الجئين مشكالت من ذكرها السابق التحديات لمواجهة بينها

  ًعالمية أو كونية قضايا باألساس هي اإلنساني األمن قضايا: العالمي المستوى على: ثالثا 
 على المتطلبات أبرز ومن. العالمي ستوىالم على وتعاوًنا رشيدة سياسات تتطلب ومواجهتها
  :اإلنساني األمن لتحقيق العالمي المستوى

  
o لمتطلبات استجابة أكثر يصبح بحيث المتحدة األمم نظام على اإلصالحات بعض إدخال  
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 هدفها يكون المنظمة إطار في اإلنساني لألمن لجنة إنشاء اقتراح ويمكن اإلنساني، األمن
 الصدد، هذا في تقاريرها وتقديم العالم أنحاء مختلف في نسانياإل األمن أوضاع دراسة
 الدولية تعهداتها بتنفيذ الدول تلزم إلزامية أداة إلى للتوصل ضرورة هناك أخرى ناحية ومن
 .اإلنسان حقوق بقضايا المتعلقة الدولية االتفاقات إطار في

o التنمية من النوع هذا وتحقيق ،البشرية للتنمية جديًدا نموذًجا اإلنساني األمن تحقيق يتطلب 
 جديد إطار تصميم أي التنمية، لتحقيق العالمي التعاون من عالية درجة يتطلب البشرية
 محاربة على التنموية السياسة تلك وترتكز. اإلنساني األمن التزامات ليالئم التنموي للتعاون
 .البيئي التلوث ةومحارب اإليدز، مرض انتشار ومكافحة العالمي، المستوى على الفقر

o من ولعل األخيرة، السنوات في شديدة دفع بقوة حظي قد اإلنساني األمن مفهوم أن شك وال 
 أجندة من كجزء المفهوم الدول بعض تبني الخارجية السياسات في دمجه إرهاصات
 في األساسية األهداف كأحد المفهوم وضعتا حيث وكندا، اليابان ومنها الخارجية سياستها
 لمشروعات توجيهها ليتم توظيفها وأوجه وشروط الخارجية والمعونات للمساعدات ماسياسته
 ينعكس بما اإلنساني األمن مقومات لتوفير المحلية والمجتمعات لألفراد الذاتية القدرات بناء
 )2013(عرفة،  .اليومية مساراتهم في للبشر الحياة نوعية تحسين على

  
  :األمنية األجهزةعمل المرأة في رؤية المجتمع الفلسطيني ل .1.1.2

  
مــن عــدد ، التحق )1994(الفلسطينية عام  األمنية األجهزةمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيل 

المــــرأة  أن إالوالعســــكرية،  األمنيــــةديــــد مــــن المهــــام ، واضــــطلعت بالعاألجهــــزةالنســــاء فــــي صــــفوف هــــذه 
 األمنــيعملهــا فــي المجــال فكــرة المجتمــع الســلبية اتجــاه   أبرزهــا لصــعوباتمــن ا كثيراً  واجهتالفلسطينية 
 أنوالعســكري يجــب  األمنــيباعتقاد بعض فئات المجتمع بان العمــل  األفكار، وقد تمثلت هذه والعسكري

تفرضــها من االنفتاح واالختالط التــي قــد  ، وخوفاً خشونة إلىال فقط كونه عمل يحتاج يقتصر على الرج
  ) 2010. (عواد، هذا العملطبيعة 

  
 األجهــزةايجابيــة وهــي انــه ال مــانع مــن عمــل المــرأة فــي  أكثــر آراء بإبــداءوقــد تطــورت الفكــرة المجتمعيــة 

، ولكــن المــرأة الفلســطينية اســتطاعت وبكــل فقــط اإلداريــةر عملهــا علــى الشــئون يقتصــ أنعلــى  ،األمنيــة
فهــي المــرأة التــي واجهــت  ؛هاقــدراتمــن خــالل مؤهالتهــا و  ير وجهة نظر المجتمع السلبية هــذهتغ أنجدارة 

 األمنيــةوتعاملــت مــع المفــاهيم  ،جنــب مــع الرجــل إلــىالمقاومــة جنبــا  وقامــت بفعــل ،اإلســرائيلياالحــتالل 
ثـــورة ، وهـــي المـــرأة التـــي شـــاركت فـــي الالمخـــاطر أنـــواعرة فـــي مواجهـــة كافـــة الخبـــ بتهاالدقيقـــة التـــي اكســـ

    اإلنسانوالحكومية ومؤسسات حقوق  األهلية توجهات المؤسساتنتيجة ل، الفلسطينية بكافة مراحلها
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  )2010. (نجيب، ها على التغيير في كافة المجاالتالداعمة  لعمل المرأة والمؤمنة بقدرت
  

والــذي يــدعو  )2000(الصــادر فــي العــام  )1325(المتحــدة  األمــمالمواثيق الدولية مثــل قــرار  أنوال شك 
قــد  والمفاوضــات السياســية األعمــار إعــادةوجهودهــا فــي والســالم  األمــنتعزيــز دور المــرأة فــي حفــظ  إلــى

اهتمــام  إلــىالــذي أدى  األمــروقوات حفظ السالم الدوليين  األمنية األجهزةتعزيز دور المرأة في  إلىدعا 
  .  بها لاللتحاقن النساء وتشجيعهن اكبر م أعدادفي توظيف  األمنية األجهزة

  
االجتماعية التــي كانــت ســائدة لفتــرة  األفكارر شيئا فشيئا تغي أنوبذلك استطاعت المرأة مع مرور الزمن 

المـــرأة الضـــابط، نـــرى  وأصـــبحنا، فكـــرة عملهـــا نيتقـــبال ،المجتمـــع ثانيـــاً ، و أوالً عائلتهـــا  فأصـــبحتطويلـــة، 
ن يراهــا أيــرى المــرأة باللبــاس العســكري و  أنوتعــود المجتمــع الفلســطيني ، والمــرأة المحقــق، والمــرأة المفــتش

  )2010(عواد، . مل السالحتح
  

ضــروري انخراطهــا مــن ال أصــبحمــن نصــف المجتمــع الفلســطيني  أكثــرالمــرأة الفلســطينية تشــكل  أنوبمــا 
هنـــاك حاجـــة ماســـة للمـــرأة للعمـــل فـــي معظـــم  أصـــبح األمنـــيومـــع تطـــور المفهـــوم  .فـــي كافـــة المجـــاالت

قضـــايا المتعلقـــة عليهـــا مـــن خـــالل معالجـــة بعـــض ال الملقـــاة، وتنوعـــت المهـــام األمـــن أجهـــزةفـــي  األقســـام
 األمنيــة، والقيــام بالمهــام معهــن وتفتــيش المنــازل والمــداهمات بالنساء مثــل عمليــة توقيــف النســاء والتحقيــق

المتخصصــة  األكاديميــةالمؤسســات  وٕانشــاء ،فــي فلســطين األمنــيتطور العمــل  أن، كما الخاصة بالنساء
المجــال  أفســحوعســكرية ومهنيــة متخصصــة  أمنيةدورات  بإعطاءوالعسكرية التي تقوم  األمنيةفي العلوم 

ة فـــي الـــدورات المحليـــة والمشـــارك ،والعســـكرية األمنيـــةالمـــرأة لتثبـــت جـــدارتها فـــي خـــوض التـــدريبات  أمـــام
، وكيفيـــة التعامـــل مـــع والدراســـات والقـــانون واألبحـــاث، وفـــي فنـــون الكتابـــة  واإلداريـــةالمهنيـــة و  والخارجيـــة

، كـــذلك هنالـــك العديـــد مـــن النســـاء العـــامالت فـــي ة المختلفـــةوالفكريـــالنفســـية  مســـتوياتهالجمهـــور حســـب 
وبهــذا تحــول مفهــوم عمــل المــرأة ، والــدكتوراههــم مــن حملــة الشــهادات العليــا كالماجســتير  األمنيــة األجهــزة

، ومــع تغيــر المفهــوم االقتصــادي وغــالء والعســكري واألمنــي اإلداريالشــكل  إلــىفقــط  اإلداريمن الشــكل 
النســاء  أعــداد أيضــاً ازدادت  األمنيــة األجهــزةالبطالــة واتســاع الفرصــة للعمــل فــي  المعيشــة وازديــاد نســبة

  )2011(نجيب،  الفلسطينية. األمنية األجهزةالعامالت في 
  
التوجـــه االيجـــابي لتعزيـــز دور المـــرأة والـــذي يظهـــر مـــن خـــالل التعيينـــات فـــي الوظـــائف الهامـــة فـــي  نإ

زيــرات فــي الحكومــة، ومحــافظ لــرام اهللا والبيــرة ونســاء فــي الوطنيــة الفلســطينية مــن خــالل تعيــين و  الســلطة
فــي ثقــة كبيــرة  تثــق جعل المرأة الفلســطينية السلك الدبلوماسي، وقاضيتين شرعيتين في السلك القضائي، 

    )2011. (نجيب، وتتولى المناصب والمراكز القيادية الهامة ،األمنية األجهزةا في  دورهاتأخذ  أن
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  :ة الفلسطينية في أجهزة األمن مهمة وطنية مقدسةالمرأ انخراط .2.1.2
  

 وحضــوراً  ملحوظــاً  يشــهد دور ومســاهمة المــرأة الفلســطينية فــي أجهــزة األمــن فــي الفتــرة األخيــرة، ازديــاداً 
رصــد االرتفــاع  )SDA(األمــن والــدفاع العربــي وحاولــت منظمــة وفاعليــة جــديرة باالنتبــاه واالستكشــاف، 

مــدير ا. واظهــر تقريــر هــذه المنظمــة أن ومســتقبله اقــرب واكتشــاف أســبابهالملحوظ فــي تلــك الظــاهرة عــن 
ســيدة، وكــذلك الحــال بالنســبة لمــدير قســم التحقيــق فــي شــرطة مدينــة  )النقيب وفاء شــرقاوي(سجن رام اهللا 

برتبــة مقــدم،  )عبيــر أبــو ســارة(قلقيلية، ومدير مخفر شرطة بيت ساحور الواقعــة شــرقي مدينــة بيــت لحــم، 
لعمليــات فــي شــرطة أريحــا ســيدة، وبــان أجهــزة األمــن الفلســطينية قــد أصــبحت فــي الســنوات ن مــدير اأو 

األخيرة مجال تنافس بين النساء الفلسطينيات مــن مختلــف األعمــار والتخصصــات لاللتحــاق بهــا، والقيــام 
ظمــة (من بــدور أساســي فاعــل، ولــيس االقتصــار علــى األدوار الهامشــية وأداء األعمــال المكتبيــة التقليديــة.

ومــن المؤسســات المهمــة التــي اضــطلعت  فــي الســنوات األخيــرة بمهمــة  .)2010األمــن والــدفاع العربــي، 
 )PASSاألكاديميـــة الفلســـطينية للعلـــوم األمنيـــة (هـــي  إعـــداد المـــرأة ذات التخصـــص والتـــدريب األمنـــي،

  إلى "جامعة االستقالل". والتي تحولت مؤخراً 
  

تقــوم بتعلــيم وتــدريب  -ومقرهــا مدينــة أريحــا -(جامعــة االســتقالل) يــةاألكاديميــة الفلســطينية للعلــوم األمن
لبرنــامج البكــالوريوس فــي مختلــف التخصصــات األمنيــة والعلــوم االســتخبارية، وعلــم  الفتيــات الفلســطينيات

يخــدمن فــي أجهــزة حتــى إلــى جانــب تأهيــل وٕاعــادة تأهيــل العــامالت فــي االجهــزة االمنيــة  الــنفس األمنــي،
يجتــزن دورات إعــادة تأهيــل مكثفــة لتعزيــز مهــاراتهن وكفــاءتهن المهنيــة علــى ا وبعــدم ،يةاألمــن الفلســطين

  وحسب متطلبات الجهاز األمني الذي تنخرط فيه الخريجة.  مدى عام
  

إلى عدد من المتدربات حول األســباب التــي دفعــت بهــن  )SDA(األمن والدفاع العربي منظمة  توتحدث
وموقف ُأسرهن من هكذا قرارات وانطباعهن وتجربتهن بعد مــرور شــهر  ،الدراسات األمنية إلىلالنتساب 

قبلهن فــي أجهــزة علــى التحــاقهن باألكاديميــة، والعقبــات والمواقــف الصــعبة التــي واجهــتهن، وبالتــالي مســت
، ووجــــدت أن الفتيــــات المنتســــبات ســــعيدات بوجــــودهن وقبــــولهن فــــي األكاديميــــة، وأن األمــــن الفلســــطينية
لهــن بيئــة مناســبة تســمح لهــن بــالنوم والبقــاء فــي األكاديميــة، كمــا أشــارت الفتيــات إلــى األكاديميــة تــوفر 

  )2010االهتمام الكبير من طاقم التدريب والتدريس في األكاديمية. (منظمة األمن والدفاع العربي، 
  

ي مــدير ويعزى الفضل في دخول المرأة الفلسطينية في جهاز المخابرات العامة إلى اللــواء توفيــق الطيــراو 
األكاديميــة الفلســطينية للعلــوم األمنيــة حيــث تتــدرب أ ، والــذي أنشــ)2008(المخــابرات الســابق حتــى نهايــة 

مــن والــدفاع العربــي الفتيات الفلسطينيات في مختلف العلوم األمنيــة، حيــث يقــول فــي مقابلــة مــع موقــع األ
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رأة الفلســطينية نــه شــجع انضــمام المــأ فيه إال نه عندما تسلم قيادة جهاز المخابرات لم يكن للنساء وجوداً أ
مــن مجمــوع  )%15(نــه عنــد إحالتــه إلــى التقاعــد بلغــت نســبة المنتســبات لهــذا الجهــاز ألسلك المخــابرات و 

من ضــباط المخــابرات مــن النســاء قمــن بمهمــات بطوليــة ال يمكنــه الكشــف عنهــا  ن عدداً أب األفراد مضيفاً 
فـــي جهــــاز  كنـــت تشـــاهد امـــرأة فـــي رتبـــة عاليـــة جـــداً بأنـــه لـــو كـــان الوضـــع المجتمعـــي يســـمح ل مضـــيفاً 

خـــذ بعــــين االعتبـــار أثنـــاء التخطــــيط لبنـــاء كليـــة تــــدريب الشـــرطة الفلســـطينية الجديــــدة أوقـــد  المخـــابرات.
(منظمـــة األمـــن  .متـــدرباً  )650(متدربـــة فـــي كـــل دورة تدريبيـــة عـــددها  )100ـ(تخصـــيص مكـــان يتســـع لـــ

  )2010والدفاع العربي، 
  

  طينية والعمل في األجهزة األمنية:فلسالمرأة ال .3.1.2
  

 وفــي جهــاز الشــرطة الفلســطينية تنشــط النســاء بالعمــل فــي دائــرة المباحــث الجنائيــة والتحقيــق وٕادارة شــؤون
امــرأة تخــدم فــي جهــاز  )256(ن إوبحســب مصــادر فــي الشــرطة فــ، الضــباط واألفــراد وفــي قســم المــرور

ب مختلفــة، فيمــا هنالــك مئــات أخريــات يخــدمن فــي الشــرطة الفلســطينية مــن رتــب أعالهــا رائــد وفــي شــع
ويقــول اللــواء عــدنان الضــميري رئــيس جهــاز ، ، واألمن الوقائي، واألمن الــوطنيجهازي المخابرات العامة

التوجيه المعنوي والناطق باسم أجهزة األمن الفلسطينية: "رغم أن الثقافة المحليــة الفلســطينية ال زالــت فــي 
في العمل األمني إال أن القانون الفلسطيني ال يميزها عن الرجل، ويمنحهــا نفــس بدايات تفهم دور المرأة 

دوار أمنيــة تنــافس فيهــا الرجــل أ"تســتطيع المــرأة أن تقــوم بــ الحقــوق فــي أداء هــذا النــوع مــن العمــل" مضــيفاً 
اتي ن نســبة النســاء اللــو أبــ اعتــرفنــه إ" إال منافسة مشــروعة كالعمــل فــي أقســام التحقيــق الشــرطي واألمنــي

بأجهزة إقليمية لها تاريخ في انخراط النســاء فــي  قياساً قليلة انخرطن في األجهزة الفلسطينية حديثة النشأة 
  )2010(نجيب،  العمل األمني كاألردن والجزائر ومصر.

  
يصل بعــد للنســبة  ولم ال زال متواضعاً  إال أنه من المالحظ أن عدد النساء العامالت في األجهزة األمنية

عندما قبلت بعض األسر الفلسطينية أن تنخرط بناتهن إلــى جانــب  طرأ مؤخراً  كبيراً  ، لكن تحوالً بةالمطلو 
العديـــد مـــن المـــراقبين ويتوقـــع ، خـــارج المنـــزل الـــذكور فـــي دورات تدريبيـــة واإلقامـــة لفتـــرات طويلـــة أحيانـــاً 

ي مرحلــة االســتقالل حدوث تغيير كلي على موقف األسر الفلسطينية من التحــاق بنــاتهم بــأجهزة األمــن فــ
ن تحــدث منافســة قويــة بــين الفتيــات علــى أو يــه اليــوم تحــت االحــتالل، لوٕاقامــة الدولــة عمــا هــو الحــال ع

  ) DCAF ،2010مركز جنيف، ( االنخراط في أجهزة األمن الفلسطينية.
  
واة مــع ن ظاهرة اإلقبال الشديد علــى انخــراط المــرأة الفلســطينية فــي أجهــزة األمــن ال يعكــس ســعيها للمســاإ

فــي الــوعي واإلصــرار  علــى الرجــل، وٕانمــا يعنــي تحــوالً  الرجل فــي مجــال كهــذا كــان إلــى وقــت قريــب حكــراً 
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علــى القيــام بمهمــة وطنيــة تراهــا المــرأة الفلســطينية مقدســة وال بــد مــن مشــاركة الرجــل فــي تحمــل أعبائهــا 
   )DCAF ،2010(مركز جنيف،  ومسؤولياتها وخوض غمارها.

  
  :في القطاع العسكريفلسطينيات  .4.1.2

  
الجــدل  وأثيــرقضــية لطالمــا أثيــرت هــي والعســكري  األمنــيقضــية عمــل المــرأة الفلســطينية فــي القطــاع إن 

جانــب  إلــىفقــد وقفــت المــرأة الفلســطينية ، الفلســطيني مــا بــين مؤيــد ومعــارض اإلنســانمــن حولهــا ليبقــى 
فكانـــت األســـيرة والشـــهيدة  ،أشـــكالهجنـــب فـــي ميـــادين النضـــال والكفـــاح بكافـــة  إلـــىوزوجهـــا جنبـــًا  أخيهـــا

 ة،لفاعـــل فـــي بنـــاء الدولـــة الفلســـطينياوالمقاتلـــة ومـــا وزالـــت المـــرأة الفلســـطينية تقـــف وبثبـــات لتأخـــذ دورهـــا 
  وتشارك في اتخاذ القرارات وعلى أعلى مستويات العمل الوطني والقيادة الفلسطينية.

  
الـــوطني  األمـــنالشـــرطة، الـــدفاع المـــدني،  المنتســـبات لألجهـــزة األمنيـــة أنوبنظـــرة ســـريعة وخاطفـــة نجـــد 

مــن إجمــالي العــاملين، ونجــد أن المــرأة الفلســطينية  )%6ـ(والخدمات الطبية العسكرية يشكلن ما يقــارب الــ
باتــت منافســة ومتفوقــة فــي كثيــر مــن المجــاالت العســكرية واألمنيــة التــي دخلتهــا بكســرها حــاجز احتكــار 

 ا زال منصــوبًا فــي العديــد مــن المجتمعــات والــدول فــي العربيــةالرجــال للعمــل العســكري واألمنــي والــذي مــ
، فتولت المرأة الفلسطينية العديد من المنصب كفــرد وضــابط وقائــد لنجــد الــدكتورة ليلــى غنــام على الرجال

فــارة رئيســة مركــز  أبــووالنقيــب/ عبيــر  وهــي ضــابطة فــي جهــاز المخــابرات العامــة محــافظ رام اهللا والبيــرة
  )2009(الطروة،  بعد مسيرة شاقة من العمل والجهد والتدريب.شرطة بيت ساحور 

  
  :الفلسطينية والدفاع المدني المرأة .5.1.2

  
) تقريـــــرًا بعنـــــوان 2012أظهـــــر تقريـــــر منشـــــور فـــــي مجلـــــة الحيـــــاة اللندنيـــــة وعلـــــى موقعهـــــا االلكترونـــــي (

الفلســطينية  المــرأة أن"، حيــث أظهــر التقريــر فلســطينيات يتــأهبن لمواجهــة الحرائــق ضــمن الــدفاع المــدني"
علـــى  اإلشـــراف)، ويوجـــد هنـــاك نســـاء تتـــولى مهمـــات 2009دخلـــت جهـــاز الـــدفاع المـــدني فـــي العـــام (

 إلــىالتقريــر  أشــارمراكز الدفاع المدني ومدارس وميادين التــدريب كمــا  إنشاءالت ئو المنشآت القائمة ومس
العســكرية والحرفيــة والمهنيــة المتخصصــة،  الملتحقة بالدفاع المدني تتلقــى العديــد مــن التــدريبات المرأة أن

وتشــير العديــد مــن والســالمة العامــة،  واإلنقــاذ واإلســعاف باإلطفــاءكمــا تتلقــى دورات عديــدة ذات عالقــة 
 أبوابـــهالـــدفاع المـــدني بـــات أفضـــل ممـــا كـــان عليـــه منـــذ أن فـــتح  أداءالعـــامالت فـــي الـــدفاع المـــدني أن 

علــى تحمــل كــل مــا يتعلــق بعمليــة التــدريب الخاصــة، وفــي كثيــٍر  الفلســطينية قــادرة المــرأةللنســاء، كمــا أن 
علــى زميلهــا الرجــل فــي مهمــات الــدفاع المــدني، كمــا يوجــد فــي هــذا الجهــاز  المــرأةمــن الحــاالت تفوقــت 
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. )2012فــي شــتى المجــاالت. (زيــدان،  للمــرأةتــوفير الحمايــة المدنيــة  إلــىوحدة للنــوع االجتمــاعي تســعى 
بشــكل  األمنيــة األجهــزةفــي الــدفاع المــدني بشــكل خــاص وفــي  المــرأةتواجههــا  وحول أهم الصعوبات التي

عــام، فإنهــا تتمثــل فــي أن المجتمــع الفلســطيني هــو مجتمــع ذكــوري كبقيــة المجتمعــات العربيــة ويســتهجن 
في المجاالت التي اقتصرت لفترة طويلة على الرجال، ولكــن مــع مــرور الوقــت يعتــاد النــاس  المرأةدخول 

فـــي كثيـــر مـــن  األمنيـــة األجهـــزةجنـــب مـــع الرجـــل، كمـــا أن مبـــاني ومرافـــق  إلـــىجنبـــًا  المـــرأةعلـــى تواجـــد 
المالبــس العســكرية وطريقــة تفصــيلها ال  أحجــاموحاجاتها، كما أن  المرأةالحاالت غير مهيأة لخصوصية 

 عديــدة فــي بدايــة التحاقهــا بهــذا أســرية، كمــا عبــرت بعــض العــامالت عــن عوائــق اإلنــاث وأجســامتتناســب 
فــي هــذا المجــال. (زيــدان،  المــرأةلعمــل  واألســرةهناك قبول كبير من قبــل المجتمــع  أصبحأنه  إالالعمل، 
2012(.  

  
والحــد مــن الكــوارث، عــن طريــق  واإلشــراف اإلدارةفــي الــدفاع المــدني فــي مجــاالت  المــرأةواليــوم تشــارك 

لهــا لحمــل خــراطيم الميــاه لدورات عسكرية وورش عمل تؤه المرأة، كما تخضع وٕارشادوضع خطط توعية 
  الحرائق وغيرها من المهمات الميدانية.  إلطفاء

  
  :انجازات األجهزة االمنية الفلسطينية .6.1.2

  
 القوات على الديمقراطية للرقابة جنيف مركز نظمهما التي العمل ورشتي في المشاركون أوصى
 المركزين، ينفذها التي اءاتاللق ضمن وذلك ،"شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق ومركز المسلحة
 عن ممثلين استهدفت والتي تطويرها وسبل والمواطن، األمنية األجهزة بين العالقة تعزيز عنوان تحت
 األمن ظاهرة لقبول وتهيئته المواطن مع وثيقة صياغة على بالعمل الداخلية ووزارة األجهزة، كافة

 اجل من فلسطين خارج والدورات واللقاءات عملال ورش من المزيد تنظيم إلى إضافة القانون، وسيادة
 أوصى كما.  األخرى الدول في األمني األداء طبيعة تفاصيل على أكثر والتعرف االضطالع
 سيادة على وصوالً  األمنية األجهزة مع للتعاون به المنوط بالدور المواطن توعية بضرورة المشاركون
 األدوات تطوير على والعمل األمنية واألجهزة مواطنينال بين األدوار تبادل تعزيز وأهمية القانون،

 وأكد.  لها الالزمة المعدات وتوفير المادية الناحية من ودعمها األمني األداء في المستخدمة
 من حالة وخلق األمنية، األجهزة بإنجازات وتعريفهم المواطنين مع التواصل أهمية على المشاركون
 ومساعدته، لحمايته وجد الذي األمن، لرجل الحقيقي بالدور نالمواط تعريف خالل من االنسجام،

 حقهم متابعة إلى المواطنين العمل ورشتي في المشاركون دعا كما.  عليه االعتداء أو لقمعه، وليس
 إلى الجنوح وعدم معينة، مخالفة أو خطأ منه صدر حال في األمن رجل على الشكاوى تقديم في

 ال األمنية األجهزة أن وأكدوا .الفلسطينية األرضي في أفضل منيةأ خدمة هناك يكون حتى الصمت،
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 توفير يتم ريثما ذلك، تقدير يتم أن ويجب بسيطة بإمكانيات تعمل وٕانما الضخمة، اإلمكانيات تمتلك
 ضمنها من المواطنين لخدمة متطورة وانجازات ونتائج متطور أداء وٕانتاج لتحقيق اإلمكانيات
 على الديمقراطية للرقابة جنيف مركز مدير وأكد. مهمة أخرى وتقنيات المتخصصة التحليلية المختبرات

 ومن التشريعي المجلس إمكانيات ببناء تتمثل المركز أدوار أهم أحد أن فريدريك روالند المسلحة القوات
 دةع خالل من خدماته يقدم المركز أن على وأكد. المدني المجتمع لمؤسسات والمساندة الدعم تقديم ثم

 المدني، المجتمع مستوى وكذلك المدنية والصالحيات المدنية الرقابة مستوى أهمها مستويات
 من أن وتابع .والمخابرات والشرطة المسلحة القوات التنفيذية، السلطة والقضائية، التشريعية والسلطتين

 لمؤسساتا في التحول إحداث خالل من األمني القطاع إصالح هو الرئيسي جنيف مركز عمل ضمن
 من الديمقراطية، للمسائلة ويخضع الشرعية بالصفة يتمتع فعال بدور يضطلع بحيث األمنية واآلليات
 ويجب فاسدة األمنية األجهزة أن نقصد ال" قائال ودعمها األمنية األجهزة عمل تطوير خالل

 في ألمنا قطاع تطوير في تعمل حيادية مؤسسة هو جنيف مركز أن على فريدرك وشدد". إصالحها
 منسق نصيف خالد جهته الدول، من هذه في للمركز أفرع عدة وجود خالل من المختلفة العربية الدول

 في األمن قطاع تطوير بهدف ودورات نشاطات ينفذ األخير أن فبين جنيف، مركز في المشاريع
 اتالمؤسس من مجموعة يضم إنه ناصيف فقال األمن، قطاع إصالح لمنتدى وبالنسبة .فلسطين
 مضيفا األمنية، واألجهزة المواطنين بين ما تواصل وعالقة آلية إيجاد إلى ويهدف الفلسطينية التشريعية

 وشدد).  األمنية واألجهزة المواطن،( الطرفين بين النظر وجهات تقريب على للعمل سعى المركز أن
 الفلسطيني األمن جلر  يحتاج ماذا معرفة في يكمن البؤرية اللقاءات هذه الرئيسي الهدف أن على

 الفلسطيني المجتمع فئات إلى بها ستخرج التي التوصيات نقل إلى إضافة الوقت، نفس في والمواطن
 كمقدمة جديدة استراتيجيات األجهزة لتضع وكذلك األكاديميين، ضمنهم من القرار وصناع المختلفة

 عبد اهللا وأكد.  الفلسطينيين المواطنين ومالحظات آراء كل تأخذ فلسطيني قومي امن الستراتيجية
 المجتمع مؤسسات ممثلي مع اللقاءات هذه مثل أهمية على" شمس" مركز في المشاريع منسق محمود
 على ومالحظاتهم المؤسسات هذه ممثلي راءوآ انطباعات عن واضحة صورة نقل اجل من المدني
 وتعزيز األجهزة هذه عمل تطوير في دور اللقاءات لهذه سيكون أنه إلى ولفت.  األمنية األجهزة عمل

  . المواطن وبين بينها العالقة
  

 إلنهاء ممكن جهد كل بذل ضرورة مؤكدا الوطن، يعيشها التي الصعبة األوضاع إلى محمود وتطرق
 وفي األمنية الحملة استهدفتها مدينة أول نابلس. الفلسطينية الساحة على السلبية وتأثيراته االنقسام
 أعلى على سياسي بقرار بدأت التي األمنية الخطة الورشة في المشاركون تناول نابلس مدينة

 الفلتان أبرزها أسباب، لعدة كان نابلس اختيار أن أكدوا حيث ، والحكومة بالرئاسة ممثلة المستويات
 والسرقات الممتلكات على واالعتداءات" السالح فلتان"و منها تعاني كانت التي والفوضى األمني
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 األمن بأجهزة دمجهم خالل من مشكلتهم وحل" المطاردين" ومشكلة المسروقة السيارات إلى إضافة
 يومي تقييم وجود إلى المشاركون ولفت.  المحافظة في األمن وضبط بالسيطرة التوجهات إلى إضافة
 قضية حل إلى إضافة" القانونية وغير المسروقة للسيارات وجود أي على القضاء" تم حيث للخطة

 الريف مناطق إلى بالدخول تمثلت الخطة واجهت التي المشاكل ابرز أن على مؤكدين ،"دينالمطار "
  . اإلسرائيلي االحتالل قبل من إعاقة بدون

  
 ما بالتنسيق تنفذ كانت أنها نجاحها أسباب ومن األمنية الخطة تنفيذ مميزات من أن المشاركون واعتبر
 أوال تنفيذها مراحل ويتابعون باستمرار يجتمعون كانوا حيث فيها، العمليات ومدراء األجهزة كل بين
 األجهزة على قيود هناك أن إلى السياق ذات في الفتين واضحة والنجاحات االنجازات أن وأكدوا. بأول

 األحداث أن واعتبروا. إسرائيلية وقيود دولية قيود لدينا ونتج حولها الضغوط وازداد اتسعت وٕانها األمنية
 اجل من ومالئمة كبيرة وظروف واحتياجات قدرات تتطلب الماضية السنوات مدار ىعل شهدنها التي
 وبسبب القانون لسيادة مجتمعية كحاجة المهمة لهذه االنجاز حجم وجاء األمنية المهمة بهذه القيام

 هناك وأصبح كبير بشكل تحسن األمنية األجهزة عمل أن وأكدوا.  عليها قامت التي الجبارة الجهود
 ذات في الفتين ،"الفوضى عهد" مع مقارنة األجهزة هذه أداء عن المواطنين لدى الرضى من نوع

 األمن ألن الجديدة الحضارية األمنية الظاهرة هذه على المواطنين تعويد هو المطلوب أن إلى السياق
 ةالظاهر  هذه مع يتأقلم أن بد ال لذلك له الخدمة تقديم خالل من المواطنين ضد ليس وتطبيقه

 يستوعب أن المواطن على أنه على وشددوا.  معه يتكامل أن ويجب عليها يتعود لم التي الحضارية
 وتوعية األمن ورجل المواطن بين العالقة وتوحيد تعزيز من بد ال وانه لخدمته وجد الذي األمن رجل

..  جنين.  ةاألمني واألجهزة األمن رجل مهمة مع ويتالءم يتقبل حتى جيد بشكل وتعبئته المواطن
 أكثر أمنية خدمة تقديم في معنيون أنهم المشاركون بين جنين وفي القانون تطبيق في آخر نموذج
 السلبية واإلدارة الفوضى عن بعيدا ومهني ومتطور جيد بعمل تقوم األجهزة أن مؤكدين للمواطن تطورا
  . والفلتان الفوضى قعوا من تكريسه االحتالل حاول ما بسبب معينة زمنية فترة خالل مرت التي

  
 األجهزة فإن ذلك رغم أنه إلى الفتين االحتالل، هو دائما الوحيد العائق أن على المشاركون وأكد

 تعزيز بهدف منطقة كل في لها مشتركة عمليات غرفة وجود خالل من منظمة بآلية تعمل األمنية
 التركيز أهمية على وأكدوا.  بها وطمن هو بما وااللتزام لدورها جهة كل ومعرفة التعامل في الشفافية
 والنشاطات العامة العالقات أقسام بدور مشيدين األمن، ورجل األمنية األجهزة تجاه المواطن أداء على

 األمنية األجهزة افتقار إلى تطرقوا كما.  األجهزة مع التعاون أهمية نحو المواطن لتثقيف الجبارة
 من والرصاص الدم، بتحليل تساعد التي الجنائية لمختبراتا خاصة اإلمكانيات إلى الشرطة وبالذات
 وحيازة واالغتصاب القتل قضايا في خاصة ذلك شابه وما DNA  وحامض إطالقه، مصدر حيث
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 )2009مرصد قطاع االمن الفلسطيني، وكالة معًا االخبارية (( .شرعي الغير السالح
http://www.marsad.info(  

  
  لمرأة في المجاالت األمنية:لعمل انماذج عربية  .7.1.2

  
  نماذج لعمل المرأة العربية ف المجاالت االمنية فيما يأتي:

  
  :دور المرأة في القوات المسلحة األردنية .1.7.1.2

  
أة فــي القــوات المســلحة األردنيــة والمشــاركة الفاعلــة والحقيقيــة فــي اســتخدام المــر  بــدأذ بداية الخمسينيات من

خاصــة أن الشــريعة ولية الدفاع عن وطنهــا مــع أخيهــا و أن تتحمل مسؤ و  لألمام، البناء ودفع عجلة التنمية
للمســؤولين العســكريين فــي  كــان نجاحهــا فــي الحيــاة المدنيــة حــافزاً و  .إلسالمية لم تحرمهــا مــن هــذا العمــلا

توجيههـــا التوجيـــه الصـــادق تـــم تفعيـــل دور المـــرأة العســـكرية و و فـــي صـــفوفهم،  النخراطهـــاالقيـــادة العامـــة 
األخـــذ بيـــدها فـــي المكـــان الـــذي يناســـب طبيعتهـــا و  وضـــعهالهـــا وتـــدريبها للقيـــام بواجباتهـــا و دادها وتأهيبإعـــ

  .)2012(هلسة، أداء مهامها باقتدار. ون قادرة على تحمل أعباء العمل و لتخطي الصعاب لتك
  

نبــًا إلــى عمــل جكانت القوات المسلحة األردنية من مؤسسات الدولة الرائــدة فــي فــتح األبــواب أمــام المــرأة لل
 )1950(بــدأت المــرأة بممارســة أولــى مهامهــا فــي المجــال العســكري عــام  وقــدجنــب مــع أخيهــا الرجــل، 

التعلــــيم حيــــث تــــدير المــــدارس نخبــــة نســــوية مؤهلــــه مــــن حيــــث التحصــــيل كمعلمــــة فــــي مــــدارس التربيــــة و 
ى للتمــريض بهــدف ألميــرة منــتأسســت كليــة ا )1962(فــي عــام و  العمليــة،كاديمي أو الخبرات العلميــة و األ

 ،للعمــل فــي مجــال الخــدمات الطبيــة والتمريضــية والمهــن الطبيــة المســاعدة تأهيــل الفتــاة األردنيــةإعــداد و 
   )2012(هلسة، . )1965(حيث تم تخريج الفوج األول عام 

  
مــل كإداريــات فــي القــوات تجنيــد عــدد مــن الجامعيــات للع )1973(أما على المستوى اإلداري فقد تــم عــام 

قد كانــت انطالقــة و  )1995(بسبب التوسع في تجنيد المرأة أنشئت إدارة شؤون المجندات عام ة و المسلح
فــي  المــرأة، ومــن أهــم مجــاالت عمــل تــب ألميــرة عائشــة بنــت الحســينمــن مك )1993(هــذه اإلدارة عــام 

، لعســـكريةمديريـــة التعلـــيم والثقافـــة ا، وحـــدة المركزيـــة (القيـــادة العامـــة وســـالح الجـــو)الالقـــوات المســـلحة: 
القضـــاء ، و الوحـــدات الميدانيـــةو  الخـــدمات الطبيـــة الملكيـــة، مديريـــة مؤسســـه اإلســـكان واإلشـــغال العســـكري

  .  العسكري
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تجربـــة رائـــدة بفـــتح األردنـــي أشـــكاله تبنـــت مديريـــة األمـــن العـــام جـــل مواكبـــة التطـــور بكافـــة صـــوره و أمـــن و 
ظــل لحفــاظ علــى أمــن الــوطن والمــواطن فــي المجــال أمــام المــرأة األردنيــة لتحمــل رســالة األمــن العــام فــي ا

، تلــت بإشــراك المــرأة بالعمــل األمنــيفكانت من أول دول المنطقة التــي اع ،المتغيرات االجتماعية الحديثة
المعتقـــدات التجربـــة التشـــاركية بســـبب القـــيم و  رغـــم عـــدم اإلقبـــال علـــى مهنـــة الشـــرطة النســـائية فـــي بدايـــةو 

حيــث تخرجــت  )1972(س أول مدرسة تدريب للشرطة النســائية عــام إال أنه تم تأسي ،االجتماعية السائدة
لتطــوير جهــاز األمــن العــام أصــبح العــدد  الدءوبة في ظل الجهودو ، ت فتيات كن نواة للشرطة النسائيةس

تحظــى الفتــاة األردنيــة ، و ) ضابط وضــابط صــف وشــرطي2902ة الشرطة النسائية (الحالي لمرتبات إدار 
تــــدريب يعتمــــد علــــى التــــدريب التأسيســــي الــــذي يهــــدف إلــــى رفــــع كفــــاءة بي التــــي تنخــــرط بالعمــــل الشــــرط
العــاب الــدفاع مج التــدريب العســكري علــى المشــاة واألســلحة واللياقــة البدنيــة و المشــاركات مــن خــالل برنــا

المـــرور، مكافحـــة  ،بي التخصصـــي فـــي مجـــال حمايـــة األســـرةثـــم االلتحـــاق بالبرنـــامج التـــدري ،عـــن الـــنفس
ومــن أهــم مجــاالت  البــرامج الهادفــة إلــى مواكبــة التطــورات الحديثــة بــالعلوم المختلفــة.غيرها من اإلرهاب و 

عمــل الشــرطة النســائية األردنيــة: المــرور، حمايــة األســرة، المختبــرات الجنائيــة، مكافحــة اإلرهــاب، تفتــيش 
الشـــرطة النســـائية،  ىالمنـــازل، حراســـة الشخصـــيات، أقســـام حـــرس الحـــدود، قـــوات حفـــظ الســـالم، موســـيق

  )2012القوات المسلحة. (هلسة، و 
  

الفتــاة للعمــل فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة فقــد  إلشــراكتجســيدًا  فــي الــدفاع المــدني المــرأةمشــاركة بــدأت 
ة فــي هــذا الجهــاز عمل القائمون على جهاز الدفاع المدني بإشراك الفتيات ضمن الكوادر البشــرية العاملــ

 ،تالهــا تجنيــد أعــداد قليلــة بصــورة غيــر منظمــةدفاع المــدني و يد أول امرأة في الــتم تجنو  ،اإلنساني النبيل
فــي الــدفاع المــدني نخــراط الفعلــي للفتــاة األردنيــة أمــا اال ،صــر عملهــن علــى الجانــب اإلداري فقــطوقــد اقت

 بدايــة دخــول الفتــاة للعمــل فــي هــذا المجــال حيــث تطلــب ذلــك تــأهيلهن علميــاً  )2005(فكانــت نهايــة عــام 
ٕانقـــاذ وٕاطفـــاء فكانـــت الـــدورة األولـــى التـــي تعتبـــر نـــواة ذا الجهـــاز مـــن إســـعاف و لـــى واجبـــات هـــع عمليـــاً و 

بطبيعــة س فــي العديــد مــن التخصصــات العلميــة و مجنــدة يحملــن درجــة البكــالوريو  )60(للمجنــدات تضــم 
مــن أســلحة ســتة شــهور تلقــين خاللهــا مهــارات فــي العلــوم العســكرية  استمرتالحال خضعن لدورة تدريبية 

ثـــم تـــم تـــوزيعهن علـــى مـــديريات  ،ع المـــدني مـــن إســـعاف وٕانقـــاذ وٕاطفـــاءعلـــوم الـــدفابدنيـــة و ومشـــاة ولياقـــة 
تتالــت بعــد ذلــك الــدورات لترفــد الــدفاع ني المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء الــوطن، و مراكــز الــدفاع المــدوٕادارات و 

ألردنيــة رأة االمــواقتدار، كما أن ل كفاءة المدني بسواعد جديدة قادرة على تقديم خدمات الدفاع المدني بك
زمــن قياســي مكنهــا مــن أن تكــون رائــدة علــى بمــا حققتــه مــن إنجــازات عديــدة و فــي جهــاز الــدفاع المــدني و 

إليمــان بقــدرات المــرأة األردنيــة افضــل بو  ،األوسط في مجال الدفاع المدني والحياة المدنيــة مستوى الشرق
 أن تشــارك بالعمــل فــي هــذا المجــال ةتمكنــت المــرأ ،حاجــة جهــاز الــدفاع المــدني لهــذه الســواعد المعطــاءةو 

  ك لبنة أساسية من جهاز الدفاع المدني لتكون بذل فيإلى جنب  فانخرطت تلك السواعد النبيلة جنباً 
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  )2012(هلسة،  .ز في مجال العمل اإلنسانياإلنجالبنات العطاء و 
  

  :المرأة اللبنانية والعمل في المجال األمني .2.7.1.2
  

يعتبــــر مــــن جهــــة، ثمــــرة عمــــل دؤوب  اللبنــــاني وي بصــــفوف الســــلك العســــكريالعنصــــر األنثــــ التحــــاقإن 
ومتواصــل جعلــت وضــعية المــرأة فــي صــلب انشــغاالتها ومــن جهــة أخــرى، نتيجــة األخــذ بعــين االعتبــار 
التطـــور، الـــذي عرفـــه المجتمـــع اللبنـــاني واالعتـــراف بالـــدور المهـــم الـــذي تضـــطلع بـــه المـــرأة داخـــل هـــذا 

، ت مجــاالت وميــادين كانــت فــي األمــس القريــب مقتصــرة عرفيــًا علــى الرجــالالمجتمــع، ســيما أنهــا اقتحمــ
فســــعي المــــرأة كــــي تحظــــى بالمســــاواة دفعهــــا كــــي تخــــوض مجــــاالت كثيــــرة كانــــت حكــــرًا للرجــــل المجــــال 

جانــب الرجــل، حيــث أثبتــت المــرأة اللبنانيــة  إلــىالعســكري، أحــد المجــاالت التــي باتــت المــرأة جــزًءا منــه 
ل انخراطهــا فــي الســلك العســكري وٕان اقتصــرت مهامهــا علــى األمــور اللوجســتية وجودهــا أيضــًا مــن خــال

وكمــا فــي لبنــان الــذي يعــد اليــوم فــي قــوى األمــن  ،واإلدارية، حيــث أن الســلك العســكري هــو معقــل الــذكورة
 )207(عنصـــرًا مـــن مختلـــف الرتـــب بيـــنهم  )4141(ضـــابطًا إنـــاث و )18(ضـــابطًا مـــنهم  )335(العـــام 

، إّال أن دور المرأة اللبنانية المهم في السلك العسكري، لم ينســها دورهــا كزوجــة وربــة عناصر من اإلناث
تــزال تضــطلع بهمــا علــى الوجــه األكمــل إلــى جانــب مهنتهــا كجنديــة. لــذلك فــإن  بيت، وهما مسؤوليتان مــا

فــي مختلــف فــتح أبــواب الجنديــة أمــام المــرأة يعتبــر أمــرًا منطقيــًا، الســيما أنهــا شــاركت الرجــل علــى الــدوام 
المهــام العســكرية المقاومــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األرض، كمــا أنهــا برهنــت علــى أن مســاهمتها فــي 
المهمـــات العســـكرية ودفاعهـــا عـــن المقدســـات الوطنيـــة للـــبالد وٕان بقيـــت محصـــورة فـــي المهـــام التنفيذيـــة، 

مــل الســالح، إذ تعتبــر باستثناء المصالح المتخصصة يمكن أن يتخذ عدة مظــاهر، وال يتمثــل فقــط فــي ح
، مساهمة المرأة مهمة جدًا مثل عملها فــي المصــالح الطبيــة أو االجتماعيــة، حيــث احتلــت أعلــى المراتــب

لــم يكــن دخــول المــرأة للســلك العســكري بحــديث، إذ كــان لبنــان البلــد الســباق بــين الــدول العربيــة كافــة فــي و 
 )6(تعيــين  )1973(األمنية، حيث شــهد عــام في أجهزته  لالنخراطإفساح المجال أمام العنصر النسائي 

مفتشـــة،  )85(ضـــباط و )6(تـــم تطويـــع  )1974(إنـــاث برتبـــة مفـــوض أول لصـــالح األمـــن العـــام، وعـــام 
 2008(أمــا فــي عــامي  ضــباط إنــاث مــن المجــازين فــي الحقــوق. )8(تطويــع  )2006(تالهــا فــي العــام 

تعيــين  ومــؤخرًا تــم ،لبكالوريــا اللبنانيــةمفتشــة مــن حــاملي شــهادة ا )200(فــتم تطويــع أكثــر مــن  )2009و
ــًا فــي مــالك األمــن العــام ، إنــاث بصــفة ضــابط اختصــاص فــي مــالك األمــن العــام )10( كمــا يوجــد حالي
مفتشــة موزعــات علــى مكاتــب ودوائــر ومراكــز األمــن العــام  )200(ضــابطًا مــن اإلنــاث وأكثــر مــن  )18(

ًا من الضباط اإلناث اللواتي خدمن في األمــن العــام والجدير بالذكر أن عدد، كافة أسوة بزمالئهم الذكور
 إلــىشغلن مناصب ذات أهمية قصوى كتولي رئاسة بعض المكاتب اإلدارية واألمنية فترة طويلة وصــوًال 

كما تتولى المرأة في األمن العــام القيــام بمهــام إداريــة  منصب مدير عام بالوكالة والى مدير عام باإلنابة،
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وتشـــغل المراكـــز والمناصـــب ذاتهـــا التـــي يشـــغلها الرجـــل باســـتثناء بعـــض المراكـــز  ســـواء وأمنيـــة علـــى حـــدٍ 
  المحددة التي تستدعي طبيعة عملها إناطتها بالرجل.

  
وخالل مشوار المرأة الطويل، كــان ال بــد مــن اقتحامهــا للعــالم العســكري، فكــان لهــا مــا أرادت، بــل وأثبتــت 

ضــها لصــعوبات كثيــرة، فــي إشــارة إلــى أن النجــاح فــي من جديد تميزها في جميــع المهــام، بــالرغم مــن تعر 
  )2012(ضرغم،  بالجنس، بل بالذكاء والثقافة وبالرصيد المعرفي والعلمي. العمل ليس مرتبطاً 

  
  المرأة السعودية والعمل األمني: .3.7.1.2

  
كبيــر  رٍ دو بــفــي حــرس الحــدود دخلت المرأة السعودية مجاالت العمل األمني، حيث تقوم المرأة الســعودية 

ومميز في حفظ األمن على الحدود السعودية، ولها بصمات واضحة ومؤثرة على مسيرة العمــل فــي أمــن 
الحـــدود الدوليـــة. والقـــوة الناعمـــة المتمثلـــة فـــي المـــرأة الســـعودية العاملـــة فـــي حـــرس الحـــدود، موجـــودة فـــي 

ثــم بــالخطط الفاعلــة لتطــوير  أماكن القسوة والعمل الشاق، غيــر أن تمكينهــا والعنايــة باإلســتراتيجيات ومــن
طاقاتهــا وصــقل خبراتهــا، ســوف تمثــل الــداعم األكبــر لتمكينهــا مــن أداء دورهــا والقيــام بمســؤولياتها والــذود 

ـــوم عـــن بالدهـــا ـــًا . والي ـــة العامـــة لحـــرس الحـــدود فـــي رتـــب عســـكرية وترقَّـــى وفق تعـــّين المـــرأة فـــي المديري
جـــالي. إن الرتـــب المعينـــة فيهـــا المـــرأة فـــي الوقـــت للضـــوابط والـــنظم نفســـها التـــي تطبـــق علـــى العنصـــر الر 

الحــالي هــي: عريــف، جنــدي أول، جنــدي، فــي إحــدى اإلدارات واألقســام التابعــة لحــرس الحــدود، كــإدارة 
األمن واالستخبارات، أو الشرطة العسكرية، أو مراكز المطــارات التابعــة لحــرس الحــدود، أو وحــدات أمــن 

فة تفتــــيش، أو مفتشــــة وســــجانة، أو تعمــــل فــــي مجــــال األمــــن المــــوانئ. وتتــــولى خــــالل ذلــــك مهمــــة مشــــر 
فتتمثـــل فـــي  المـــؤهالت العلميـــة المطلوبـــة لعمـــل المـــرأة فـــي مراكـــز حـــرس الحـــدود، وحـــول واالســـتخبارات

شـــهادة الثانويـــة العامـــة، مـــع شـــرط اكتســـابها اللياقـــة البدنيـــة الجيـــدة، الحصـــول علـــى دورات فـــي التفتـــيش 
ســاء المخالفــات لألنظمــة ويقــوم عملهــن علــى الفطنــة، وحســن التصــرف، والوسائل اآلمنة للقــبض علــى الن

ومدى القــدرة علــى التمييــز بــين نوعيــة ونوايــا مــن تتعامــل معهــن. فــي حــين ال يتطلــب عملهــن درايــة تقنيــة 
عاليـــة، إذ تســـتخدم المفتشـــة أســـلوب التفتـــيش اليـــدوي، أو تســـتخدم جهـــاز تفتـــيش مخصصـــًا ألداء مهمـــة 

علـــيهن، ولكـــن قـــد تســـتخدم جهـــاز حاســـب آلـــي فـــي عمليـــة التســـجيل والمتابعـــة التفتـــيش علـــى المقبـــوض 
والتواصل مع اإلدارات، وأثناء إعداد التقارير في حالة طلب منها ذلك. ويتطلــب عملهــا معرفتهــا بوســائل 

مــــن الحــــدود اللــــواتي تتــــولى التهريــــب التقنيــــة الحديثــــة التــــي يمكــــن أن تكــــون بحــــوزة المخالفــــات لنظــــام أ
يحملــن  %)53( رس الحدود على رتب عسكرية مختلفــةسعودية يعملن في ح) 95اليوم فإن (، و تفتيشهن

يحملـــن شـــهادات الثانويـــة العامـــة، بينمـــا تتـــراوح نســـب مـــن يحملـــن شـــهادة  %)33و(درجـــة البكـــالوريوس، 
وحــول واجبــات ومســؤوليات المــرأة الســعودية فــي  .%)8-%4(الكفاءة المتوسطة والمرحلة االبتدائية بــين 
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عمليــات المداهمــة والقــبض علــى النســاء المخالفــات لنظــام أمــن الحــدود، س الحــدود فإنهــا تشــارك فــي حــر 
والوجود أثناء اســتجواب النســاء المخالفــات لنظــام أمــن الحــدود حســب الحاجــة، وتفتــيش النســاء فــي مواقــع 

إلــى مواقــع القــبض فــي حــاالت التهريــب والتســلل، وحراســة النســاء أثنــاء عمليــة النقــل مــن مواقــع القــبض 
وكذلك إلى سجن األجهزة األمنية األخرى أو المستشــفيات،  قيف في وحدات وقطاعات حرس الحدودالتو 

والتأكــــد مــــن هويــــات المســــافرات عبــــر مطــــارات ومهــــابط حــــرس الحــــدود وتفتيشــــهن مــــع تفتــــيش األمتعــــة 
  )2011(المخلفي،  المصاحبة، والقيام بأعمال البحث والتحري عند الحاجة.

  
  :في االمنالفلسطينية دور المرأة  . 8.1.2

  
الديموقراطية على  نظمت دائرة العالقات العامة لقوات األمن الوطني وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة

القوات المسلحة ندوة خاصة حول دور المرأة الفلسطينية في تطوير القطاع األمني وذلك بمناسبة يوم 
ساء العامالت في قطاع األمن الفلسطيني من مختلف وحضر حشد كبير من الن المرآة وعيد األم.

أم جواد من مقر الرئاسة دير عام الدفاع المدني واللواء/األجهزة األمنية وبمشاركة اللواء/ أحمد رزق م
والعميد/ نافذ الشيخ مدير التخطيط في قيادة القوات والمقدم/ بالل أبو حامد مدير العالقات العامة 

وقد  فلسطيني ورونالد مدير مركز جنيف اضافة لممثلي قوى األمن الفلسطيني.لقوات األمن الوطني ال
هنأ رونالد مدير مركز جينيف في كلمته االفتتاحية المرآة بعيدها عيد األم وشكر دائرة العالقات العامة 

في  لألمن الوطني على المبادرة الّسباقة من نوعها بتكريم هذه الفئة المهمة وتسليط الضوء على دورها
تطوير القطاع األمني وأشاد بدور المرأة في قطاع األمن الفلسطيني وضرورة تمكينها بصورة أفضل 

  مما هي عليه وٕاشراكها في كافة األفرع والتخصصات والمهام األمنية والعسكرية.
  

راك وبدوره أكد المقدم بالل أبو حامد مدير العالقات العامة واإلعالم لقوات األمن الوطني بضرورة إش
المرأة الفلسطينية في كافة المهام والواجبات والمناصب بالقطاع األمني جنبًا الى جنب مع الرجل 
وضرورة اعتماد وٕاقرار قانون ينصف فيه المرآة في التفريغات واالعتمادات المالية لألجهزة األمنية وانه 

  ع األمن.يجب إدخال الكادر النسوي وٕاشراكها في كافة المهمات والواجبات في قطا
  

وبعــد ذلــك تــم عــرض فقــرة ترفيهيــة وتــم عــرض فلــم للمــرأة الفلســطينية واألمــن حيــث تضــمن معانــاة المــرآة 
والمراحـــل التــــي مــــرت فيهـــا وأخيــــرًا تــــم فـــتح حلقــــة نقــــاش حـــول دور المــــرآة فــــي تطـــوير القطــــاع األمنــــي 

 االقتصــارمــل وعــدم الفلسطيني حيث أكدت أغلب النساء المشاركات بأنه يجب فتح مجال أكبــر لهــن للع
علــى أعمــال الطباعــة والســكرتارية وأنــه يجــب إشـــراكهن فــي أعمــال تضــمن لهــن المشــاركة األوســع فـــي 
نطــــاق األمــــن واتخــــاذ القــــرارات بمــــا يخــــدم القطــــاع األمنــــي والعســــكري والعمــــل علــــى تســــليمهن مناصــــب 
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لحفل كــل مــن المــالزم أول وترقيات بما يناسب قدراتهم وخبراتهم وما يتساوى مع الرجل، وقد كان عريفا ا
(وكالــة معــًا االخباريــة،  نعيم عفانة من دائرة العالقات لألمن الوطني والسيد نيكوالس من مركــز جينيــف.

2011 ،http://maannews.net(  
  

  نخراط المرأة في األجهزة األمنية:معيقات ا .9.1.2
  

  الفلسطينية بشكل خاص في  والمرأةالعربية بشكل عام،  المرأةأهم معيقات انخراط  إجماليمكن
  ):2009(األنصاري،  فيما يلي األمنية األجهزة

  
  من خالل تجربتي وعملي في محافظــة الخليــل الحظــت أن وجــود المــرأة الفلســطينية فــي األجهــزة

األمنية ودورها أقل مما يجــب، وأقــل مــن المســتوى المنشــود، والحظــت أن أســباب ذلــك تعــود الــى 
ية نســبيًا حــول عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة وعــدم بــذل الجهــود فكــرة المجتمــع المحلــي الســلب

 الكافية من قيادات األجهزة األمنية لتفعيل دور المرأة في العمل األمني. 

  ال زال دخول المرأة الى العمل االمني غير مقبول لــدى كثيــر في المجتمعات العربية بشكٍل عام
 االمني هو من اختصاص الرجال فقط.  من الفئات في المجتمع، العتقادهم أن العمل

 إشــراك المــرأة الفلســطينية فــي كافــة المهــام والواجبــات والمناصــب بالقطــاع األمنــي قلــة االهتمــام ب
المــــرآة فــــي التفريغــــات  إلنصــــافجنبــــًا الــــى جنــــب مــــع الرجــــل وضــــرورة اعتمــــاد وٕاقــــرار قــــانون 

فــي كافــة  المــرأة النســوي وٕاشــراكيجــب إدخــال الكــادر  ، كمــاواالعتمــادات الماليــة لألجهــزة األمنيــة
 .، مما يعزز وعيها وطموحها في العمل االمنيالمهمات والواجبات في قطاع األمن

  مخلــوق عــاطفي ال تســتطيع التعامــل مــع المهــام والمتاعــب فــي  أنهــاعلــى  للمــرأةنظــرة المجتمــع
ة، وأن جســــمها مــــن حيــــث القــــوة الجســــدية ال يتحمــــل التــــدريبات القاســــي أن، كمــــا األمنــــيالعمــــل 

 والقيام بشؤون بيتها.  األبناءهو البيت لتربية  للمرأةالمكان الطبيعي 

  لفتــرات طويلــة خــارج  المــرأةبالرجــل وخــروج  المرأةالذي يمنع اختالط  اإلسالميالموروث العربي
 المنزل، وما يتبع ذلك من شائعات ومساس بالشرف. 

  وان  األمنــيالعربيــة فــي مجــاالت العمــل  المــرأةعدم وجــود اســتراتيجيات فعالــة وواضــحة النخــراط
والرجــل فــي المناصــب والترقيــات  المــرأةوجــدت مثــل هــذه االســتراتيجيات فإنهــا تتســم بــالتميز بــين 

 .  األمنيالعربية لدخول مجاالت العمل  المرأةوالرواتب، مما يحد من حوافز 
 

  :النوع االجتماعيات إنشاء وحد .10.1.2
  

  قيادة قوات األمن الوطني، خالل مؤتمر بالتعاون مع مركز جنيف  أعلنت - فلسطين برس - رام اهللا



32  

وأوضح  للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، اليوم األحد، عن إنشاء وحدة النوع االجتماعي.
مدير مركز جنيف روالند فريدريش، أن أهداف المؤتمر تتركز في نشر الوعي بشأن الربط بين عملية 

والنوع االجتماعي، باإلضافة إلى توفير منتدى للتشبيك والتعاون بين األجهزة  تطوير العمل األمني
األمنية والمجتمع المدني، لتوفير خدمات أمنية للمواطن، بطريقة تحترم مبادئ حقوق اإلنسان، 

وأشارت محافظ رام اهللا والبيرة ليلى غنام، في كلمتها بالمؤتمر  وتتماشى مع مفهوم النوع االجتماعي.
، إلى النقلة النوعية في أداء وتطوير القطاع األمني الفلسطيني ي حمل عنوان 'النوع االجتماعيالذ

وأكدت أهمية دور ، نية وحقها في أخذ دورها القيادياألجهزة األمنية، ومشاركة المرأة في المنظومة األم
ع القرار، ركيزة واعتبرت مشاركة المرأة في عملية صن المجتمع المدني في تعزيز السيادةمنظمات 

لكفاح واستعرضت إنجازات المرأة في ا، قيق رؤية وطنية الستقرار المجتمعأساسية لبناء الوطن، وتح
مستذكرة الشهيدة دالل المغربي بقولها' عروس الساحل دالل المغربي  والنضال واألدوار القيادية

  وأخريات مناضالت لهن أدوار مشرفة في النضال الوطني'.
  

نت رئيسة وحدة النوع االجتماعي في األمن الوطني العميد رشيدة المغربي عن تأسيس بدورها أعل
الوحدة والبدء بتفعيلها، ودعت كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية واألهلية، إلى تفعيل كافة الموارد 

  البشرية للوصول لمجتمع ينعم باالستقرار واألمن والمساواة.
  

عالم في األمن الوطني بالل حامد إلى أن عدد قوى األمن في الضفة ونوه مدير العالقات العامة واإل
على ضرورة  ، مشدداً )1500(ألفا، في حين ال يزيد عدد العامالت في األجهزة األمنية عن  30يبلغ 

  تعزيز دور المرأة وتبوئها الدور الذي تستحقه.
  

مني وٕاصالحه، وتعقيب من وتخلل المؤتمر عرض مصور لماهية النوع االجتماعي وحكم القطاع األ
مسؤول المشروع في مركز جنيف فادي توما، الذي أوضح أن المركز يقوم بتعزيز فهم ودعم دمج 

، باإلضافة إلى عقد دورات بالشراكة مع المركز )2009(النوع االجتماعي في القطاع األمني منذ عام 
النوع االجتماعي والقطاع األمني،  الفلسطيني لدراسات القطاع األمني بجامعة االستقالل بأريحا، عن

  .)2011(لخمسين متدربا في شهري تموز وتشرين الثاني للعام 
  

، حول النساء )2010(وعزا توما في تعقيبه على نتائج الدراسة التي أصدرها مركز جنيف عام 
وأكدت  الفلسطينيات واألمن، واألسباب التي أدت إلى عدم شعورهن باألمن، إلى التشريعات القائمة.

رئيسة وحدة النوع االجتماعي في مجلس الوزراء حياة بزار، ومديرة التدريب بوزارة شؤون المرأة فاطمة 
، والتحديات ه، في تعقيبهن على الدروس المستقاالبطمة، وخبيرة بالنوع االجتماعي فدوى خضر
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جهود والتشبيك الخاصة بالخطوات العملية لدمج النوع االجتماعي في المؤسسات، أهمية تضافر ال
وأجمعن على ضرورة تعزيز ثقافة  إلحداث دمج للنوع االجتماعي في المؤسسات والقطاعات األمنية.

وتفعيل االستراتيجيات القائمة لدمج النوع االجتماعي  عدم التمييز، واإلرادة السياسية،المساواة و 
شريعات لجسر الهوة بين الواقع بالشراكة بين المؤسسات المختلفة، والعمل على مراجعة القوانين والت

  )/www.palpress.co.uk، 2012(وكالة فلسطين برس لالنباء،  والتطبيق.
  

  سابقة الدراسات ال 2.2
  

يتنــاول هــذا الجــزء عــرض مــوجز لملخصــات عــددًا مــن الدراســات الســابقة حــول عمــل المــرأة فــي القطــاع 
الفلســــطينية والعربيــــة  -بشــــكل عــــام– األمنــــي بشــــتى جوانبــــه وأنواعــــه، والتعــــرف علــــى اتجاهــــات المــــرأة

  واألجنبية حول العمل األمني، وتم تقسيم هذه الدراسات في ثالثة أقسام هي: 
  

  .األول: دراسات تخص المرأة الفلسطينية والعمل األمني  
  .الثاني: دراسات تخص المرأة العربية بشكل عام والعمل األمني  
 جنبية) والعمل األمني. الثالث: دراسات تخص المرأة غير العربية (األ  

  
  وتم مراعاة عرض الدراسات مرتبة زمنيًا من األحدث إلى األقدم في كل قسم من األقسام الثالثة. 

  
  : دراسات متعلقة بالمرأة الفلسطينية والعمل األمني. 1.2.2

  
ية فــي ): "دور المــرأة الفلســطين2011دراسة مركز جنيف بالتعاون مع جهاز األمن الــوطني الفلســطيني (

الفلســطينية فــي تطــوير القطــاع  المــرأةالتعــرف علــى دور  إلــىالدراســة  تطــوير القطــاع األمنــي". هــدفت
المقابلــة مــع  مبــدأ، واعتمــدت الدراســة األمنــي، ومــدى مشــاركتها والمهــام التــي تتقلــدها فــي العمــل األمنــي

 األجهـــزةطـــيط فـــي وخاصـــة مـــديري العالقـــات العامـــة ومـــديري التخ األمنيـــة األجهـــزةعـــدد مـــن مســـؤولي 
، وتوصـــلت األمنيـــة األجهـــزةمقـــابالت مـــع عينـــة مـــن النســـاء العـــامالت فـــي  إجـــراء إلـــى إضـــافة األمنيـــة
  :  أهمهانتائج عديدة من  إلىالدراسة 

  
  األخيرةتطور في السنوات  أنها إالمحدودة،  األمنيفي العمل  المرأةال تزال مشاركة  . 

  والعسكرية.  األمنيةوالتخصصات والمهام  األفرعة تشارك في كاف أنالفلسطينية  للمرأةيمكن 

  والترقيات والمرتبات.  األمنية لألجهزةفي التفريغات واالعتمادات المالية  المرأة إنصافضرورة 
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  الطباعــة  أعمــالللنســاء وعــدم االقتصــار علــى  األمنــييجب فــتح المجــال بشــكل اكبــر فــي العمــل
 واتخاذ القرارات.  األمنيفي النطاق  سعأو بشكل  المرأةوالسكرتارية وضمان مشاركة 

  فــي  المــرأةالفلســطينية والمجتمــع المحلــي لضــرورة تواجــد  األســرةيجــب العمــل علــى تحســين نظــرة
 .  األمنية األجهزة

  
): "المــرأة الفلســطينية DCAF, 2010دراســة مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة (

 األمــنالفلســطينية حــول مفــاهيم  المــرأةعــرف علــى المفــاهيم التــي تحملهــا الت إلــىالدراســة  واألمــن". هــدفت
المقــابالت مــن  أسلوب، واستخدمت الدراسة باألمنالفلسطينية  المرأةعلى سؤال: لماذا ال تشعر  واإلجابة

) 8) مــن نســاء وفتيــات فلســطينيات فــي (12-6) مجموعة بؤرية ضمت كل مجموعة (35ة (لخالل مقاب
فظــات الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن اجــل جمــع المعلومــات الالزمــة للدراســة، كمــا محافظــات مــن محا

، الفئــة العمريــة ومجــال النشــاطات االجتماعيــة، وتوصـــلت اإلقامـــةشــملت عينــة الدراســة متغيــرات مكــان 
  :  إلىالدراسة 

  
  لوضــــع تــــأثرًا كبيــــرًا با األمــــنتتــــأثر المفــــاهيم التــــي تحملهــــا النســــاء والفتيــــات الفلســــطينيات حــــول

السياســــي الســــائد مــــن حيــــث االحــــتالل وممارســــاته، ومــــن حيــــث االنقســــام الفلســــطيني والعنــــف 
 السياسي واالعتقاالت التعسفية. 

 إالالخــروج  للمرأةالفلسطينية مقيدة بحكم عادات وتقاليد المجتمع حيث ال يمكن  المرأةحركة  إن 
 زوجها.  أو أسرتها بإذن

 ن التحرشــات اللفظيــة وخاصــة فــي الجامعــات والشــوارع، ممـــا تعــاني الفتــاة الفلســطينية العديــد مــ
علـــى ســـالمة النســـاء والفتيـــات، وبالتـــالي فـــرض القيـــود علـــى حـــركتهن  األســـرةخـــوف  إلـــىيـــؤدي 

 خارج المنزل. 

  ال، شــكًال قويــًا مــن  أمواقعيــة  أحــداث إلــىتشكل الشائعات والنميمة (القيل والقال) سواًء اســتندت
 الفلسطينية.  المرأةلدى  األمنء، ومن مصادر الخوف وانعدام السيطرة على النسا أشكال

  األجـــورالعمـــل وخاصـــة التمييـــز فـــي  أمـــاكنالفلســـطينية مـــن العنـــف والتمييـــز فـــي  المـــرأةتعـــاني 
 والرواتب وفي المساواة بالرجل، حيث يتولى الذكور المناصب القيادية في شتى المجاالت. 

 ية فــي ســوق العمــل هــو وضــع ســيء حــي ال تتعــدى الفلســطين المــرأةوضــع  أوالدراســة  أظهــرت
 ). 2009عام ( إحصائيات%) حسب 16.2نسبة مشاركة النساء في العمل نسبة (

  أظهرت الدراسة عــدم وجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية تبعــًا لمتغيــرات مكــان
يــة ولصــالح الفئــة اإلقامــة، مجــال النشــاط االجتمــاعي، فــي حــين ظهــرت فــروق تبعــًا للفئــة العمر 

 ) سنة. 40أكبر من (
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  الفلســطينية فــي المجتمــع والعمــل، كمــا تظهــر هــذه الدراســة القيــود  المــرأةواقــع  إلــىتشير هذه الدراسة
وأن هـــذه القيـــود نابعـــة مـــن طبيعـــة المجتمـــع  األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأةالعديـــدة التـــي تحـــد مـــن دور 

 .  للمرأةونظرته 

  
): "انخــراط المــرأة الفلســطينية فــي أجهــزة األمــن SDA, 2010عربــي (دراســة منظمــة األمــن والــدفاع ال
 األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةالتعــرف علــى مــدى انخــراط  إلــىمهمــة وطنيــة". هــدفت الدراســة 

، والتعــرف األمنــيالفلسطينية قطــاع العمــل  المرأةرصد االرتفاع الملحوظ في دخول  الفلسطينية ومحاولة
) PASS( األمنيــةالفلســطينية للعلــوم  األكاديميــةلتطــور ومســتقبله، وذلــك بالتعــاون مــع هذا ا أسبابعلى 

 األمنيـــة األجهـــزة، ومقابلـــة العديـــد مـــن النســـاء فـــي األمنيـــة األجهـــزةوبعـــد االطـــالع علـــى الســـجالت فـــي 
  :  أهمهانتائج عديدة  إلىتوصلت الدراسة 

  
  الفلســطينية، فمــدير ســجن رام اهللا  نيــةاألم األجهــزةفــي  المــرأة الفلســطينية مناصــب رفيعــةتقلــدت

، ومدير مخفــر شــرطة بيــت ســاحور امرأةة ي، ومدير قسم التحقيق في شرطة مدينة قلقيلامرأةهو 
 .  امرأة أريحا، ومدير العمليات في شرطة امرأة

  مـــن  والمـــرأةأحـــد مجـــاالت التنـــافس بـــين الرجـــل  األمنيـــة األجهـــزة أصـــبحت األخيـــرةفـــي الســـنوات
 والتخصصات.  األعمارساء الفلسطينيات من مختلف جهة، وبين الن

  األدوارللقيــام بــدور فاعــل وعــدم االقتصــار علــى  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةتســعى 
 المكتبية التقليدية.  األعمال وأداءالهامشية 

  هنــاك و  امــرأة) 256، فمــثًال الشــرطة فيهــا (األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي معظــم  المــرأةتتواجــد
الـــــوطني والقضـــــاء العســـــكري  واألمـــــنالوقـــــائي  واألمـــــنالمخـــــابرات  أجهـــــزةمئـــــات نجـــــدهن فـــــي 

 جهاز الدفاع المدني.  إلىالفلسطينية دخل  المرأة أنوالخدمات الطبية، حتى 

 األمنيــــةالفلســــطينية للعلــــوم  األكاديميــــة أســــهمت )PASS فــــي  المــــرأة) بــــدور كبيــــر فــــي انخــــراط
وفير التعليم والتدريب ومنح شهادة البكالوريوس فــي العلــوم العســكرية من خالل ت األمنية األجهزة
 "ساندهرست" البريطانية.  بأكاديميةما تكون  أشبهوهي 

  القــانون  أن إال، األمنــيفــي العمــل  المــرأةال تزال ثقافة المجتمع الفلسطيني في بدايات تفهم دور
 هذا النوع من العمل. الفلسطيني ال يميزها عن الرجل ويمنحها نفس الحقوق في 

 أقســامتنــافس فيهــا الرجــل كالعمــل فــي  أمنيــةتقــوم بــادوار  أنتســتطيع  المــرأة أنالدراســة  أظهــرت 
 .  األمنيالتحقيق 

  إقليميــة أخــرىفــي بــداياتها مقارنــة بتجــارب  األمنــيالفلســطينية فــي العمــل  المــرأةال تــزال تجربــة 
 والجزائر.  األردنمثل 
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 2007في ازدياد مستمر، حيث بــدأ بفتــاتين عــام ( األمنية باألكاديميةالفتيات الملتحقات  إعداد (
) فتــاة عــام 62( إلــى) ليصــل 2009) فتــاة عــام (34) ثــم (2008) فتــاة عــام (17( إلــىوارتفــع 

 .  باألكاديمية) فتاة تقدمن لاللتحاق 400) من بين (2010(

 نفســها فــي هــذا  المــرأةرغبــة  هــو األمنــيفــي العمــل  المــرأةانخراط  أسباب أهم أنالدراسة  أظهرت
االقتصــادية الصــعبة  األوضــاعالنــوع مــن العمــل، ثــم الرغبــة فــي الحصــول علــى وظيفــة فــي ظــل 

وارتفــاع نســب البطالــة بــين خريجــي الجامعــات بســب قلــة الوظــائف فــي القطــاع العــام والخــاص 
 على السواء. 

  كمــا  األخيــرةفــي الســنوات  نيــةاألم األجهــزةفــي  المــرأةتظهر هذه الدراســة تطــورًا كبيــرًا علــى عمــل
كمــا تظهــر  األمنــيالفلسطينية على اجتياز التــدريب والتأهيــل الــالزم للعمــل  المرأةتظهر استعداد 

، وبالتــالي هــذا يصــب األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةلعمل  واألسرةتحسن في نظرة المجتمع المحلي 
 في المستقبل.  األمنية األجهزةفي  المرأةفي مصلحة عمل 

  
): "مســح القــوى العاملــة: وضــع المــرأة الفلســطينية 2009اســة الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (در 

مســح القــوى العاملــة فــي المجتمــع الفلســطيني، وخصصــت  إلــىفــي ســوق العمــل". هــدفت هــذه الدراســة 
بهــا التــي يقــوم  اإلحصــائياتالفلســطينية فــي ســوق العمــل، وذلــك اعتمــادًا علــى  المــرأةجــزءًا منهــا لوضــع 
  :  إلىنتائج الدراسة  أشارت، حيث لإلحصاءالجهاز المركزي 

  
  فــي الربــع الثــاني مــن عــام 16.3الفلســطينية فــي ســوق العمــل مــن ( المــرأةانخفضت مشــاركة (%

 %) في الربع الثالث من ذلك العام. 15.4( إلى) 2009(

  ة مــع الرجـــال نســبة مشــاركة فــي شــغل الوظــائف بالمقارنــ أدنــىتعــاني النســاء الفلســطينيات مــن
النســب فــي العــالم وحتــى فــي الــوطن  أدنــىالفلسطينية في سوق العمل من  المرأةوتعتبر مشاركة 

 العربي. 

 ) نســـب البطالـــة بـــين النســـاء  أعلـــى%) وتمثلـــت 29.8بلغـــت النســـبة العامـــة للبطالـــة بـــين النســـاء
 %) لغير الالجئات. 23.9%) مقارنة بنسبة (38.7الالجئات في المخيمات (

  ـــة بـــين النســـاء غيـــر المتعلمـــات (بلغـــت %) وبـــين النســـاء اللـــواتي 50.3) (األميـــاتنســـبة البطال
 %).  40.2) سنة دراسية (13( أكملن

 ) وفـــي قطـــاع 62.5تعمـــل الغالبيـــة العظمـــى مـــن النســـاء الفلســـطينيات فـــي قطـــاع الخـــدمات (%
لفنــادق %) وفــي قطاعــات التجــارة وا9.2%) وفــي قطاعــات التعــدين والتصــنيع (18.9الزراعــة (

)7.6  .(% 
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  81) شـــيكل مقارنـــة مـــع (79.8الفلســـطينية ( األراضـــياليـــومي للنســـاء فـــي  األجـــريبلـــغ معـــدل (
 شيكل للذكور. 

  
اتجاهــــات طلبــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة فــــي منطقــــة الخليــــل التعليميــــة نحــــو ): "2009( نعــــيمأدراســــة 

درجــة اتجاهــات طلبــة  لــىعالتعــرف  هــدفت هــذه الدراســة إلــى". العامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية
نحــو العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية.   -منطقــة الخليــل التعليميــة –جامعــة القــدس المفتوحــة 
اتجاهــــات الطلبــــة نحــــو العــــامالت فــــي األجهــــزة األمنيــــة فــــروق فــــي متوســــطات ومعرفــــة إن كــــان هنــــاك 

وى الدراســــي، ومعــــدل الــــدخل الشــــهري، ، ومكــــان الســــكن، والمســــتتعــــزى لمتغيــــرات (الجــــنس الفلســــطينية
) طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القــدس 97تكونــت عينــة الدراســة مــن (و  .)والعمــر، والحالــة االجتماعيــة

منطقـــة الخليـــل التعليميـــة، تـــم اختيـــارهم بطريقـــة العينـــة العشـــوائية البســـيطة، وتمـــت معالجـــة  –المفتوحـــة 
وأظهــرت النتــائج أن درجــة االتجاهــات )، SPSSحصــائية (باســتخدام برنــامج الــرزم اال البيانــات إحصــائياً 

نحــو العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي منطقــة الخليــل 
يمكــن أن يكــون العمــل المكتبــي أفضــل التعليمية كانت متوسطة.وأن أهم مظاهر اتجاهات الطلبة كانت (

يجـــب تكثيـــف ( ) بينمـــا كـــان اقـــل المظـــاهر انتشـــاراً  األجهـــزة األمنيـــةمـــن العمـــل الميـــداني للعـــامالت فـــي 
. كما تبين عــدم وجــود فــروق فــي متوســطات االتجاهــات )في األجهزة األمنية البعثات الخارجية للعامالت

المســتوى الدراســي، ، مكــان الســكن، لمتغيــر الجــنس نحــو العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية تبعــاً 
  العمر، والحالة االجتماعية.، معدل الدخل الشهريهزة األمنية، العمل في األج

  
وفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات تمثلت في دعوة أصحاب القرار في 

وتوفر المجتمع الفلسطيني بالعمل على زيادة االهتمام بالعامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، 
بأن يعهد للعامالت في الشرطة النسائية بالعمل المكتبي وبأن  ةالباحث أوصت كما .ةالالزم اإلمكانات

   .عملهن في الفترة النهارية يكون
  

الضغوط النفسية لدى منتسبي األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة : ")2009( دراسة الطروة
تسبي األجهزة األمنية في درجة الضغوط النفسية لدى منلى عالتعرف الدراسة إلى  هدفت هذه. "الخليل

الضغوط النفسية لدى فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محافظة الخليل. ومعرفة إن كان هناك 
والمؤهل العلمي، والحالة  الجنس، والعمرتعزى لمتغيرات (منتسبي األجهزة األمنية في محافظة الخليل 

، )الجهاز الذي تعمل به، وسنوات العملاالجتماعية، وعدد أفراد األسرة، ومعدل الدخل الشهري، و 
) منتسب ومنتسبة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظة الخليل، تم 111تكونت عينة الدراسة من (و 

وتمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الرزم  اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية
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ظهرت النتائج أن درجة الضغوط النفسية لدى منتسبي وأ) SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية (
لضغوط ااألجهزة األمنية في محافظة الخليل كانت متوسطة.كما تبين عدم وجود فروق في متوسطات 

النفسية لدى منتسبي األجهزة األمنية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، 
  ة، ومعدل الدخل الشهري، والجهاز الذي يعمل به.والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسر 

  
لضـــغوط النفســـية لـــدى منتســـبي األجهـــزة األمنيـــة فـــي محافظـــة ابينمـــا تبـــين وجـــود فـــروق فـــي متوســـطات 

ســنوات )، ووجــود فــروق تبعــا لمتغيــر ســنة 39 – 30لصالح الذين أعمــارهم ( الخليل تعزى لمتغير العمر
  .)سنوات 3 قل منلصالح الذين سنوات عملهم (ا العمل

  
تحقيــق االســتقالل وفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بمجموعــة مــن التوصــيات تمثلــت فــي دعــوة إلــى 

لمنتســبي األجهــزة األمنيــة تــوفير فــرص النمــو المهنــي للعاملين في األجهزة األمنية الفلســطينية، و الوظيفي 
ــ العــاملينتحقيــق الموائمــة المهنيــة بــين قــدرات الفلســطينية، و  التخفيــف مــن ضــغوط ، و ات الوظيفــةومتطلب

 من خالل زيادة التوعية واالهتمام بالجانب النفسي. األجهزة األمنية الفلسطينيةالعمل لدى العاملين في 

  
  العربية بشكل عام والعمل األمني: دراسات تخص المرأة :2.2.2

  
ني انجــازات وتحــديات". ): "دور المــرأة األردنيــة فــي الحيــاة العســكرية والــدفاع المــد2012دراســة هلســة (

والتعــرف علــى  هــدفت الدراســة إلــى اســتعراض وضــع المــرأة األردنيــة فــي الحيــاة العســكرية والــدفاع المــدني
أهم انجازات المرأة األردنية في هذا المجال، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المــرأة األردنيــة فــي 

أة األردنيـــة، وطبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة طبقيـــة مـــن الحيـــاة العســـكرية وكيفيـــة تفعيـــل الـــدور األمنـــي للمـــر 
) امــرأة عاملــة فــي ســلك القــوات المســلحة واألمــن العــام بشــتى فروعــه، إضــافة 120) امــرأة، منهــا (280(

) امرأة غير عاملة في األجهــزة العســكرية واألمنيــة ومعظمهــا مــن طالبــات الجامعــات والمعاهــد 160إلى (
حــو عمــل المــرأة فــي القطــاع العســكري، واســتخدمت الدراســة االســتمارة األردنية، بهدف استقصاء آرائهن ن

لجمع البيانات الالزمة واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وبعد تحليــل البيانــات توصــلت الدراســة إلــى 
  اآلتي: 

  
  تــم تفعيــل دور المــرأة فــي القــوات المســلحة األردنيــة بموجــب تشــريعات وقــوانين وبتوجيــه مــن القيــادة

ية وتوجيهها إلعداد المــرأة األردنيــة وتأهيلهــا وتــدريبها ووضــعها فــي المكــان المناســب لطبيعتهــا األردن
 لتكون قادرة على تحمل أعباء العمل وأداء مهامها إلى جانب الرجل. 

 ) حيث تم تجنيد عدد من 1973بدأت المرأة األردنية ممارسة العمل العسكري منذ عام ( 
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 لمسلحة ثم التوسع في تجنيد المرأة في السلك العسكري. الجامعيات في إدارات القوات ا

  ،أهم مجــاالت عمــل المــرأة األردنيــة فــي القــوات المســلحة هــي: القيــادة العامــة المركزيــة، ســالح الجــو
مديريــة التعلــيم والثقافــة العســكرية، مؤسســة اإلســكان العســكري، الخــدمات الطبيــة الملكيــة، الوحــدات 

   الميدانية والقضاء العسكري.

  القــيم والمعتقــدات االجتماعيــة تحــد مــن دور المــرأة فــي العمــل األمنــي بشــتى أنواعــه، ومــع ذلــك بلــغ
) امــرأة، إضــافة إلــى الشــرطة العســكرية والشــرطة المدنيــة، حيــث 2902عــدد العــامالت فــي الجــيش (

وحراســة تتولى المرأة مجاالت عمل الشرطة النسائية كالعمل المروري والمختبرات الجنائيــة والتفتــيش 
الشخصـــيات والمعـــابر والحـــدود وقـــوات حفـــظ الســـالم وموســـيقى القـــوات المســـلحة والـــدفاع المـــدني، 

 إضافة إلى اإلنقاذ واإلسعاف واإلطفاء.  

 )80)درجـــــــة 10%) مـــــــن العـــــــامالت فـــــــي الســـــــلك العســـــــكري يحملـــــــن درجـــــــة البكـــــــالوريوس، و (%
 %) درجة الدكتوراه. 5الماجستير، و(

 ى العديـــد مـــن االمتيـــازات مثـــل: التقاعـــد، اإلجـــازات، اإلســـكان والتـــأمين حصـــلت المـــرأة األردنيـــة علـــ
 الصحي. 

  توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــي اتجاهـــات المـــرأة األردنيـــة نحـــو العمـــل فـــي المجـــال العســـكري تبعـــًا
لمتغيــرات عاملــة وغيــر عاملــة فــي األمــن ولصــالح العاملــة فــي األمــن، وتبعــًا لمتغيــر العمــر ولصــالح 

) ســنة، وتبعــًا لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة ولصــالح المتزوجــات، وتبعــًا لمتغيــر 40-30ة (الفئة العمري
الرتبة العسكرية والصالح الرتب العليا، في حين لم تظهر فروق تبعًا لمتغير ســنوات الخبــرة والمؤهــل 

 العلمي. 

  
ى التشــابه الكبيــر بــين تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحاليــة فــي كثيــر مــن جوانبهــا ومتغيراتهــا، إضــافة إلــ

المرأة األردنية والمرأة الفلسطينية، وكذلك بــين المجتمــع األردنــي والمجتمــع الفلســطيني ممــا يثــري الدراســة 
  الحالية ويساهم في مقارنة النتائج. 

  
): "استقصاء دور المــرأة العراقيــة فــي المجــاالت األمنيــة مــن حيــث الــدوافع والقــدرات 2011دراسة جابر (
هدفت الدارسة إلى استقصاء دور المرأة العراقية في المجاالت األمنية وخاصة الشــرطة  نه".وسبل تحسي

النســائية واستقصــاء مــدى قــدرتها علــى تعلــم فنــون القتــال واســتخدام الــذخيرة الحيــة، والتعــرف علــى أهــم 
منيـــة. دوافـــع دخـــول المـــرأة فـــي المجـــال األمنـــي، ثـــم ســـبل تحســـين دور المـــرأة العراقيـــة فـــي المجـــاالت األ

) 88وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن العــامالت فــي الشــرطة واألمــن العــام فــي محافظــة البصــرة بلغــت (
امرأة وزعــت علــيهن اســتبانة مــن ثالثــة أبعــاد األول: دور المــرأة العراقيــة فــي المجــاالت األمنيــة، والثــاني: 

  حسين دور المرأة في المجاالت م دوافع التحاق المرأة بالمجال األمني، أما الثالث: فقد تعلق بسبل تأه
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  األمنية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: 
  

 ) فقــــط مــــن إجمــــالي 4تشــــكل المــــرأة العراقيــــة فــــي جهــــاز الشــــرطة واألمــــن العــــام مــــا نســــبته (%
 المنتسبين. 

  تتلقــى المــرأة العراقيــة عنــد دخولهــا إلــى األجهــزة األمنيــة دورات متخصصــة والتــدريب علــى القتــال
للــدفاع عــن الــنفس، وكيفيــة اســتخدام الســالح فضــًال عــن محاضــرات تثقيفيــة فــي األمــور  األعــزل

 األمنية المتنوعة. 

  ال يزال دور المرأة العراقة وخاصة في مجاالت الشرطة واألمن اضعف مــن أن يســد حاجــة هــذه
 األجهزة من العنصر النسوي وخاصة مهام تفتيش النساء وحراسة السجون النسائية وغيرها. 

  تتلقــــى المنتســــبات دورات فــــي اإلســــعافات األوليــــة وأخالقيــــات وضــــوابط المهنــــة وعــــدم االنتمــــاء
 الطائفي أو العرقي أو السياسي في التعامل مع المواقف والناس. 

  تولت المرأة العراقية مناصب أمنية مثــل مــدير عــام حــرس الحــدود، ومناصــب إداريــة خاصــة فــي
 مال الحاسوب والشؤون المكتبية. دوائر الجوازات والجنسية فضًال عن أع

  المجتمع العراقي مجتمع محافظ ولديه نظرة سلبية نحو انخراط المرأة في العمــل األمنــي، إال أنــه
 بدأ يتفهم أهمية وجود المرأة في األجهزة األمنية وخاصة الشرطة. 

  ُأتــيح لهــا العمــل أثبتت المرأة العراقية جــدارتها فــي كــل المجــاالت وال ســيما العســكرية منهــا إذا مــا
 فيها. 

  لــدى المــرأة العراقيــة اتجاهــات قويــة نحــو االنخــراط فــي العمــل األمنــي وتحــدي المقولــة "أن األمــن
 هو قلعة الرجل الذي ال تجرؤ امرأة على غزوه". 

  خلصت الدراسة إلى أن أهم سبل تحسين دور المرأة فــي المجــاالت األمنيــة هــي تحســين وتوعيــة
المـــرأة فـــي المجـــاالت األمنيـــة، وتحســـين وضـــع المـــرأة فـــي المجـــاالت  المجتمـــع نحـــو أهميـــة دور

 األمنية ومساواتها بالرجال من حيث المناصب والمكافآت واالمتيازات. 

  ـــة الدراســـة تبعـــًا لمتغيـــرات: العمـــر أشـــارت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــي اســـتجابات عين
نــي، فــي حــين ظهــرت فــروق تبعــًا ولمؤهــل العلمــي، ســنوات الخدمــة العســكرية، نــوع الجهــاز األم

ـــة العســـكرية ولصـــالح الرتـــب  لمتغيـــر الحالـــة االجتماعيـــة ولصـــالح العازبـــات وتبعـــًا لمتغيـــر الرتب
 األعلى من رائد. 

  
): "دور المـــرأة الســـعودية فـــي تحقيـــق الوظيفيـــة األمنيـــة علـــى الحـــدود الدوليـــة". 2011دراســـة المخلفـــي (

ة الســعودية فــي تحقيــق الوظيفيــة األمنيــة فــي حــرس الحــدود هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور المــرأ
الســعودي مــن خــالل التعــرف علــى طبيعــة عمــل المــرأة الســعودية فــي مراكــز الحــدود ورتبهــا العســكرية، 
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والتعــرف علــى المــؤهالت العلميــة المطلوبــة لعمــل المــرأة فــي مراكــز حــرس الحــدود، والتعــرف علــى عــدد 
واســـتخدم الباحـــث المقابلـــة مـــع مســـؤولين فـــي األمـــن الســـعودي  العـــامالت فـــي حـــرس الحـــدود الســـعودية،

وحـــرس الحـــدود، كمـــا وزعـــت اســـتبانة علـــى العـــامالت فـــي حـــرس الحـــدود الســـعودية، حيـــث بلغـــت عينـــة 
) ســـيدة عاملـــة فـــي حـــرس الحـــدود، وبعـــد تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم 95) عاملـــة مـــن أصـــل (40الدراســـة (

  بانة، توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: الحصول عليها سواٌء بالمقابلة أو االست
  

  للمــــرأة الســــعودية دوٌر كبيــــر ومميــــز فــــي حفــــظ األمــــن علــــى الحــــدود والمعــــابر الســــعودية، ولهــــا
 بصمات واضحة ومؤثرة على مسيرة العمل في حرس الحدود. 

  .يمكن للمرأة السعودية أن تتواجد في أماكن القسوة والعمل الشاق في العمل األمني 

  المرأة السعودية برتب عسكرية وُترقى وفقًا للضوابط والنظم المطبقة على الرجال. تعين 

  تتواجــــد المــــرأة الســــعودية إضــــافة إلــــى حــــرس الحــــدود فــــي أجهــــزة الشــــرطة والشــــرطة العســــكرية
 واالستخبارات والمطارات وأمن الموانئ وٕادارة السجون. 

 ى مــــع شــــرط تــــوافر اللياقــــة البدنيــــة المــــؤهالت المطلوبــــة هــــي شــــهادة الثانويــــة العامــــة كحــــد أدنــــ
 والحصول على دورات تأهيلية متنوعة. 

 ) 33) يحملـــن شــهادة البكـــالوريوس و(53) امـــرأة تعمــل فـــي حــرس الحـــدود، فــإن (95مــن بــين (
 يحملن شهادة الثانوية العامة. 

  معظــم العــامالت حصــلن علــى دورات تدريبيــة فــي مجــال عملهــن وخاصــة فــي أعمــال التفتــيش
والقبض على المخــالفين والمخالفــات واســتجواب المتهمــين وأعمــال الحراســة مــن مواقــع  والمداهمة

 القبض إلى مواقع التوقيف إضافة إلى حراسات السجون. 

  ال توجــد فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو دور المــرأة فــي الوظيفــة األمنيــة تبعــًا
جوهريـــــة تبعـــــًا لمتغيـــــر الحالـــــة  لمتغيـــــرات العمـــــر، المؤهـــــل العلمـــــي، فـــــي حـــــين ظهـــــرت فـــــروق

 االجتماعية ولصالح العازبات. 

  تنسجم هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في دراسة دور المرأة واتجاهاتهــا نحــو العمــل األمنــي فــي
  شتى الوظائف األمنية، ويمكن مقارنة بعض نتائج الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة. 

  
 إلـــىهـــدفت الدراســـة ت عمـــل المـــرأة الســـعودية فـــي األجهـــزة األمنيـــة". ): "مجـــاال2010دراســـة الحـــافي (

 األجهــزةكــان العمــل فــي بعــض  إذا ، ومــااألمنية األجهزةالسعودية في  المرأةالتعرف على مجاالت عمل 
الســعودية فـــي  المــرأةالســعودية، والتعـــرف علــى أهــم معوقــات مشــاركة  المــرأةيــتالءم مــع طبيعــة  األمنيــة
فـــي ضـــوء متغيـــرات (الجـــنس، نـــوع الجهـــاز وطبيعـــة العمـــل، الرتبـــة العســـكرية، الحالـــة  األمنيـــة األجهـــزة

 األجهــزة) شــخص مــن العــاملين فــي 200االجتماعية، والعمر)، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن (
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، وزعــت علــيهم اســتبانة لقيــاس مجــاالت الدراســة، اإلنــاث) مــن 100) من الــذكور، و(100منهم ( األمنية
  :  اآلتي إلىيل البيانات توصلت الدراسة وبعد تحل

  
 الســــجون وخاصــــة النســــائية  وٕاداراتالجــــوازات  أقســــامهــــي  للمــــرأة األمنيــــةأنســــب المجــــاالت  إن

 لتفتيش النساء والتحقيق معهن.  المرأةوالشرطة وخاصة المهام التي تتطلب وجود 

  األعمـــالكـــون بعـــض الســـعودية  المـــرأةتـــتالءم مـــع طبيعـــة  األمنيـــة األجهـــزةطبيعـــة العمـــل فـــي 
 تتطلب وجود العنصر النسائي. 

  اإلسالميةال يخالف الشريعة  األمنية األجهزةفي  المرأةعمل  . 

 هــي تأكيــد الــذات، تحقيــق فكــرة المســاواة، الشــعور  األمنــيفــي العمــل  المــرأةانخــراط  أهــداف أهــم
رفــــع المســــتوى فــــي الحيــــاة العامــــة،  المــــرأةباالســــتقالل والمســــؤولية الشخصــــية، تأكيــــد مشــــاركة 

 الثقافية.  واآلفاق، المكانة االجتماعية، زيادة الخبرة الشخصية لألسرةاالقتصادي 

  هــي: النظــرة الســلبية للمجتمــع نحــو  األمنيــة األجهزةالسعودية في  المرأةمعوقات انخراط  أهممن
المهــام  وقــدرتها الجســمانية علــى المــرأةطبيعــة  إلــى، النظــرة األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةمشــاركة 
فيهــا، انخفــاض الرواتــب مقارنــة  المــرأةلتوظيــف  األجهــزة، ضــعف جهــود المســؤولين فــي األمنيــة

، األمنيــة األجهــزةلالنخــراط فــي  المــرأةبالرجــال، عــدم وجــود حــوافز ماديــة ومعنويــة لزيــادة دافعيــة 
 .  األمنية األجهزةفي  المرأةوجود  ألهمية واألسرينقص الوعي المجتمعي 

 تبعــًا  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةفي اتجاهات عينة الدراسة نحو مجاالت مشاركة  ال توجد فروق
 لمتغيرات الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، والرتبة العسكرية. 

  توجـــد فـــروق فـــي اتجاهـــات عينـــة الدراســـة تبعـــًا لمتغيـــرات نـــوع الجهـــاز ولصـــالح حـــرس الحـــدود
 والمكتبي.  اإلداريالعمل والشرطة، وتبعًا لمتغير طبيعة العمل ولصالح 

  
 تقيــيم إلــىهــدفت الدراســة ): "الشــرطة النســائية وتطبيقاتهــا فــي الــدول العربيــة". 2009دراســة الحميــدان (

العربيــة فــي مجــاالت العمــل  المــرأةتطبيقــات الشــرطة النســائية فــي الــدول العربيــة، ودراســة مــدى كفــاءة 
مقارنــة مســيرة الشــرطة النســائية  إلــى إضــافةتــي تواجههــا ، وتحديد المعوقــات التأهيليــة والتدريبيــة الاألمني

، األردندول عربيـــة هـــي:  أربـــع. وطبقـــت الدراســـة علـــى األوروبيـــةفـــي الـــدول العربيـــة بـــبعض النمـــاذج 
) مــن العــامالت 320البحرين، مصــر، والجزائــر كعينــة للــدول العربيــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن (

) بحرينيــة، وزعــت 40، و(أردنيــة) 80) جزائريــة، (100مصــرية، ( )100فــي الشــرطة النســائية العربيــة (
فــي الشــرطة النســائية ونظــام وطبيعــة العمــل الــذي  للمــرأةعلــيهن اســتمارة لمعرفــة المواصــفات النموذجيــة 

يناســــب النســــاء، واتجاهــــات العــــامالت فــــي الشــــرطة النســــائية العربيــــة نحــــو العمــــل الشــــرطة ومشــــكالته 
  :  أهمهاوخرجت الدراسة بنتائج من 
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  الــوزن، الســن، الطــول، الرغبــة، المســتوى العلمــي والتأهيــل أهمهاالمواصفات النموذجية الالزمة :
 والتدريب. 

  في حاالت الضرورة.  إالحددت الدراسة مواعيد عمل الشرطة النسائية نهارًا 

  .كانت اتجاهات الشرطة النسائية العربية نحو العمل الشرطي اتجاهات قوية 

 بأقرانهــاكمــا هــو الحــال  األداءبتنظيم برامج خاصة بالشرطة النسائية لرفع مستوى  طالب النساء 
 الرجال. 

  الشــرطية ويمكنهــا  األمنيــة األجهــزةجــدارتها فــي  إثبــاتالعربيــة بعــد التأهيــل المناســب  للمرأةيمكن
 تولي مناصب قيادية. 

  داني. قوية جدًا، مقارنة بالعمل المي اإلدارياتجاهات النساء نحو العمل 

  العمل ليًال.  أواتجاهات النساء نحو العمل نهارًا قوية مقارنة بالعمل ليًال ونهارًا 

 الـــزوج، نظـــرة  أو األســـرةهـــي: معيقـــات مـــن  األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةمعيقـــات مشـــاركة  أهـــم
المجتمــع الســلبية، معاملــة الرؤوســاء فــي العمــل، انخفــاض الرواتــب والحــوافز، عــدم المســاواة بــين 

 في المناصب والراتب والترقيات.  والمرأةرجل ال

  ال توجد فروق في اتجاهات النساء عينــة الدراســة تبعــًا لمتغيــرات العمــر، المؤهــل العلمــي والحالــة
االجتماعية، في حين ظهرت فروق جوهرية تبعًا لمتغيرات الدولة ولصــالح مصــر ثــم الجزائــر ثــم 

مـــن رائـــد، وتبعـــًا  األعلـــىعســـكرية ولصـــالح الرتـــب ثـــم البحـــرين، وتبعـــًا لمتغيـــر الرتبـــة ال األردن
ثــم  اإلداريالــدوام ولصــالح الــدوام نهــارًا، وتبعــًا لمتغيــر نــوع العمــل ولصــالح العمــل  أوقــاتلمتغير 

  المختلط ثم الميداني. 
  

): "رؤية المجتمــع العربــي النخــراط المــرأة فــي مجــال العمــل األمنــي ومعوقاتــه". 2009دراسة األنصاري (
والتعــرف علــى  األمنــيفــي العمــل  المــرأةالتعرف على رؤية المجتمع العربي النخــراط  إلىاسة هدفت الدر 

فــي العمــل  المــرأة، واهــم المعوقــات التــي تحــد مــن انخــراط األمنــيالعمــل  فــي المــرأةدوافــع انخــراط  أهــم
ـــة الدراســـةاألمنـــي ـــة للمجتمعـــات العربيـــة، وشـــملت عين  ، وطبقـــت الدراســـة فـــي المجتمـــع الســـعودي كعين

، األمنيــة األجهــزة) مفردة بطريقة العينة الطبقية، حيث شملت العينة ثالث فتيات هي (عاملــة فــي 450(
) مفــردة، 150تكونــت كــل طبقــة مــن (، حيــث )أسر في المجتمــع أرباب، األمنية األجهزةغير عاملة في 

فــي  المــرأةمــل برؤيــة المجتمــع العربــي لع األولوتــم اســتخدام اســتبانة مــن ثــالث مجــاالت تعلــق المجــال 
، فــي حــين شــمل المحــور الثالــث معوقــات األمنــيحــول العمــل  المــرأة بــآراء، وتعلق الثاني األمنيالمجال 

نتــائج  إلــى، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراســة األمنيفي المجال  المرأةعمل 
  :  أهمهاعديدة 
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  مــن اختصــاص الرجــال ومــن الصــعب  األمنــيالعمــل  أنالفكرة السائدة لدى المجتمع العربي هــو
وهي ترتدي الزي العسكري هي صورة منفرة وتفتقــر  المرأةهذا المجال، وأن صورة  المرأةاقتحام 

، باعتبار أن المرأة مخلوق عاطفي ال تستطيع التعامل مع المتاعــب والمشــاق الحكمة تماماً  إلى
 .  الموجودة في العمل االمني

  هوايـــة هـــي:  األهميـــةوحســـب  األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأةافـــع انخـــراط دو  أهـــم أنالدراســـة  تاظهـــر
، الحصــول علــى األمنــيالعمــل  أعبــاءالثقة بالنفس في تحمل ، األمنياالنخراط في مجال العمل 

 األســرةمســاعدة ، أخــرىالحصــول علــى امتيــازات قــد ال تتــوفر فــي مجــاالت عمــل وظيفــة دائمــة، 
 .األشقاء أو األب أوسواٌء الزوج  ةاألسر تشجيع في توفير متطلبات المعيشة، 

  هـــي: النظـــرة الســـلبية  األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأةمعيقـــات انخـــراط  مهـــأكمـــا اظهـــرت الدراســـة أن
اعتقــاد كثيــر مــن ، األمنــيفــي المجــال  المــرأةبشــكل خــاص لعمــل  واألســرةللمجتمــع بشــكل عــام 

ال  المــرأةطبيعــة  أنالنــاس اعتقاد كثير من مقتصرًا على الرجال،  األمنيمجال العمل  أنالناس 
واالخــتالط والغيــاب الطويــل عــن  اإلشــاعاتالخــوف مــن ، األمنــيتمكنهــا مــن العمــل فــي المجــال 

 .  واألسرةالمنزل 

  وجود فروق فــي مجــاالت الدراســة تبعــًا لمتغيــر عاملــة وغيــر عاملــة ولصــالح  إلىأشارت الدراسة
تماعيــة ولصــالح العازبــات وتبعــًا لمتغيــر ، وتبعــًا لمتغيــر الحالــة االجاألمنــيالعاملــة فــي المجــال 

المؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس مقابل أقل من بكالوريوس، فــي حــين لــم تظهــر فــروق تبعــًا 
 أوقــات، والرتبــة العســكرية، كمــا ظهــرت فــروق جوهريــة تبعــًا لمتغيــر األمنــيلمتغيــر نــوع العمــل 

 ولصالح العمل نهارًا. األمنيالدوام في العمل 

  

): "أطــــر دعــــم التعــــاون والتنســــيق بــــين الشــــرطة ومؤسســــات المجتمــــع (األســــرة 2008نســــاوي (دراســــة ك
ومؤسسات التعليم) لنشر مفهوم الشرطة المجتمعية. هدفت الدراسة إلى توضيح دور الشرطة فــي تحقيــق 
أمـــن الفـــرد والمجتمـــع، والتعـــرف علـــى واقـــع العالقـــة بـــين الشـــرطة وأفـــراد المجتمـــع ومؤسســـاته، وتوضـــيح 

فــي األمــن ثــم وضــع تطــورات للــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه الشــرطة لتوثيــق  ة المشاركة المجتمعيــةأهمي
العالقــة بــين أفــراد المجتمــع ومؤسســاته لنشــر مفهــوم الشــرطة المجتمعيــة، واســتندت الدراســة إلــى ســجالت 

جتمـــع الشـــرطة الســـعودية ومقـــابالت مـــع مســـؤولين فـــي الشـــرطة الســـعودية ومؤسســـات تربويـــة وأفـــراد الم
  المحلي السعودي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: 

  
  مع تقدم المجتمع وتطوره في ظل التقنية الحديثة أصبح من الصعب على الشرطة القيام بــدورها

 لمكافحة الجريمة دون مشاركة فعالة ومنهجية من أفراد المجتمع ومؤسساته. 

  الشرطة المجتمعية عن طريق التواصل تقوم الشرطة بدور ايجابي ومهم في نشر مفهوم 
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والتقارب مــع المجتمــع وزيــادة المؤسســات التربويــة كالجامعــات والمــدارس واألســر والمشــاركة فــي 
 الندوات والمحاضرات لنشر مفهوم الشرطة المجتمعية. 

  ــــة عــــن طريــــق البــــرامج ــــدعيم مفهــــوم الشــــرطة المجتمعي ــــر فــــي ت ــــة دور كبي للمؤسســــات التعليمي
ليمية، كما أن لألسرة دور كبير عن طريق التربية االيجابيــة وتوصــية األبنــاء لعــدم والمناهج التع

 االنحراف والجريمة. 

  :من أهم أطر دعم التعاون والتنسيق بين الشرطة والمجتمع المحلي ومؤسساته هي 

 

o  قيـــام الشـــرطة بالمبـــادرة بنشـــر مفهـــوم الشـــرطة المجتمعيـــة مـــن خـــالل تثقيـــف أفـــراد الشـــرطة
 في الندوات والمحاضرات وزيارة المدارس والجامعات واألسر.  والمشاركة

o  .حث أفراد المجمع للتعاون في نشاطات الشرطة 

o  قيام الجامعــات والمعاهــد والمــدارس بتربيــة ســليمة مــن خــالل المنــاهج الدراســية والتوجيــه وفــق
 مفهوم المشاركة المجتمعية مع الشرطة. 

  
ة من حيث إلقاء الضوء على نظرة المجتمعات العربية لــدور المــرأة تنسجم هذه الدراسة مع الدراسة الحالي

فـــي العمـــل األمنـــي وخاصـــة الشـــرطي، وضـــرورة تفهـــم المجتمـــع لـــدور األجهـــزة األمنيـــة فـــي حفـــظ األمـــن 
لألفـــراد والمؤسســـات والمجتمـــع والدولـــة، بحيـــث يصـــبح لـــدى أفـــراد المجتمـــع ومؤسســـاته ثقافـــة المشـــاركة 

  ي خاصة وأن األمن ضرورة للجميع. المجتمعية في العمل األمن
  

دراسة ميدانية على عينــة مــن موظفــات -الرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية): "2007( دراسة البريمي
التعـــرف علـــى درجـــة الرضـــا الـــوظيفي لـــدى موظفـــات الشـــرطة  هـــدفت إلـــى ."الشـــرطة النســـائية بالشـــارقة

) مبحوثــــة عــــن 156ت علــــى عينــــة بلغــــت (النســــائية بالشــــارقة، وقــــد تمخضــــت هــــذه الدراســــة التــــي طبقــــ
بالنســبة لمحــور الرضــا عــن المســتقبل الــوظيفي ومحــور  مجموعــة مــن النتــائج لعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي:

الرضــا عــن الراتــب والمزايــا الوظيفيــة ومحــور الرضــا عــن التطــور فــي العمــل، فقــد تبــين أن القــرار العــام 
راء أفــراد العينــة يتــأرجح بــين الموافقــة وعــدم الموافقــة بالنسبة لعبارات هذا المحور متوسط، مما يعنــي أن آ

الشخصــية علــى الرضــا الــوظيفي، فقــد  تعلى هذه العبارات. أما بخصوص النتائج المتعلقة بأثر المتغيرا
تبـــين أن أكثـــر المتغيـــرات الشخصـــية تـــأثيرًا علـــى عبـــارات محـــور الرضـــا، وعـــن محتـــوى العمـــل، ومحـــور 

ومحــور الرضــا عــن المســار  ور الرضــا عــن العالقــات فــي العمــلمحــالرضــا عــن التطــور فــي العمــل، و 
هي الشعور بالسعادة في العمل. أما عبارات محور الرضا عن المستقبل الــوظيفي فقــد تبــين أن  يالوظيف

محــور  تأكثر المتغيرات الشخصية تأثيرًا عليها هي الشعور بالسعادة في العمل والجنســية والرتبــة وعبــارا
األخــرى أكثــر المتغيــرات تــأثيرًا هــي متغيــر الجنســية، وبالنســبة لنتــائج  ةلمزايــا الوظيفيــالرضا عن الراتب وا
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الدراســة الخــاص بالعالقــات االرتباطيــة بــين المتغيــرات الشخصــية ومجموعــات المحــاور المتعلقــة بالرضــا 
عادة ، فقد توصلت إلى نتائج عــدة أهمهــا: وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة معنويــة بــين الشــعور بالســيالوظيف

في العمل وبين جميع محاور الرضا الوظيفي المتمثلة في الرضا عن محتوى العمل والمســتقبل الــوظيفي 
  والراتب والمزايا الوظيفية والتطور في العمل والعالقات االجتماعية والمسار الوظيفي.

  
مـــارات دراســـة االتجاهـــات حـــول عمـــل المـــرأة بالمجـــال الشـــرطي فـــي دولـــة اإل"): 2006(الكتبـــي دراســـة 

اجتماعيـــة الناتجـــة عـــن عمـــل  -التعـــرف علـــى االتجاهـــات الـــنفسهـــدفت الدراســـة إلـــى  ".العربيـــة المتحـــدة
المـــرأة بالمجـــال الشـــرطي وأثـــاره، وٕابـــراز دور المـــرأة فـــي المجتمـــع والتعـــرف إلـــى الـــدوافع الرئيســـية لعملهـــا 

إلنــاث فــي عملهــا بشــكل عــام وبالشــرطة بشــكل خــاص، والتعــرف علــى وجهــات النظــر لكــل مــن الــذكور وا
وخاصة العمل الشرطي، وتحديد مدى االندماج الذي حققته المــرأة فــي المجــال الشــرطي ومــدى نجاحهــا، 

) مبحوثــا، والمقابلــة نصــف الموجهــة وبلــغ عــددها 217( وبلغــت العينــة ةواعتمــدت الدراســة علــى االســتمار 
وخلصــت الدراســة إلــى أن  لــة.) مقابلة مع عدد من مديري اإلدارات بالشرطة فــي بعــض إمــارات الدو 20(

المجتمــع متقبــل لفكــرة عمــل المــرأة وذلــك للعديــد مــن الــدوافع الماديــة وغيــر الماديــة، ولكــن بشــرط تــوافر 
الشــروط والضــوابط الشــرعية التــي يحــددها الــدين اإلســالمي، وكــذلك بالنســبة لعملهــا بالمجــال الشــرطي، 

ن عملهــا يــدور فــي نطــاق ضــيق ويتعلــق وأ بالعمــل شرطة ما زالت حديثة العهدووجد أن المرأة العاملة بال
بـــبعض المهـــام، وٕانهـــا مـــا زالـــت بعيـــدة عـــن المجـــاالت األمنيـــة بالغـــة الخطـــورة والصـــعوبة، والتـــي تتطلـــب 
الخبرة الكافية، ويرجع ذلك إلى الخوف عليها من هذه المجاالت. ومن خالل النتائج، وجد أن للمــرأة فــي 

كمـــا أظهـــرت ومتزايـــدًا وأنهـــا تـــؤدي دورًا أساســـيًا ومكمـــًال لـــدور الرجـــل.  الشـــرطة مســـتقبًال كبيـــرًا ومتطـــوراً 
الدراسة عدم وجود فــروق جوهريــة فــي االتجاهــات حــول عمــل المــرأة فــي المجــال الشــرطي تبعــًا لمتغيــرات 
الجنس، مكان اإلقامة، المؤهل العلمي، في حين ظهرت فروق تبعًا لمتغير العمر ولصالح الفئــة العمريــة 

    سنة، وتبعًا لمتغير الحالة االجتماعية ولصالح غير المتزوجين. ) 30-35(
  

دراسة حول الشرطة النسائية في الــوطن العربــي: عمــل المــرأة فــي ســلك الشــرطة ): "2005المقيد (دراسة 
التعــرف علــى عمــل المــرأة فــي ســلك الشــرطة فــي بعــض  الدراســة إلــىهــدفت ". ال يتعــارض مــع أنوثتهــا
 تــدريب المــرأة فــي الشــرطة، وأهــداف تــدريب المــرأة فــي الشــرطة. فــي إســتراتيجية الــدول العربيــة والبحــث

لمتغيــرات الرتبــة العســكرية، والحالــة االجتماعيــة، وعــدد ســنوات العمــل فــي الشــرطة، وطبيعــة  اً وذلــك وفقــ
مهنـــة الـــزوج، وعمـــل األب بالنســـبة لغيـــر و العمـــل، وأوقـــات العمـــل، والمســـتوى التعليمـــي، وعمـــل الـــزوج، 

وقد قام الباحث بالتطبيق فــي أربــع دول عربيــة هــي: األردن،  .جات، ومهنة األب لغير المتزوجاتالمتزو 
شــرطية مــا بــين ضــابط  )300(والســودان وذلــك مــن خــالل اســتبانة تــم توزيعهــا علــى  ،تــونسو البحــرين، و 

مــن  )٪43.9(بينمــا يمثــل الضــابط  ،مــن عينــات الدراســة )٪56.1(يمثل ضــابط الصــف  ،وضابط صف
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ثــم المطلقــات بنســبة  %)43.9(مــن عينــة الدراســة تلــي ذلــك العازبــات  )٪60(نة، ومثلت المتزوجــات العي
وقد خرجت الدراسة بمجموعة مــن النتــائج %) 0.8(بينما حلت نسبة األرامل أخيرًا حيث بلغت  %)4.3(

  الهامة:
  

 لعمـــل كمـــا أكـــد أن انوســـتها أن عمـــل المـــرأة فـــي ســـلك الشـــرطة ال يمكـــن أن يكـــون ســـببًا فـــي ع
الشرطي ال يتعارض مــع أنوثــة المــرأة. وأفــاد كــذلك بــأن عمــل المــرأة الشــرطي ال يمكــن أن يــؤدي 
إلى خالفات زوجية وال إلى إهمال المــرأة لبيتهــا وال ألوالدهــا. وأكــدت المبحوثــات أن عمــل المــرأة 

مــن  الشرطي ليس تعبيرًا عن مســاواة المــرأة للرجــل كمــا أشــارت المبحوثــات إلــى وجــود قبــول جيــد
  المجتمع للشرطة النسائية. 

  أن اتجاه العامالت في الشــرطة النســائية فــي الــدول العربيــة نحــو العمــل الشــرطي هــو اتجــاه قــوي
  وٕايجابي ومشجع للغاية.

 طبيعــة  شرطي تعزى الختالف كل مــن (الخبــرةال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو العمل ال
  .  ، ومكان اإلقامةعيةالحالة االجتماالعمل، المستوى التعليمي، 

  يوجد فرق ذو داللــة إحصــائية فــي اتجــاه العــامالت فــي الشــرطة النســائية فــي الــدول العربيــة نحــو
الشرطي يعزى للرتبة العسكرية، حيــث إن اتجاهــات صــف الضــباط أقــوى مــن اتجاهــات الضــباط 

  في هذا االتجاه. 
 ثر فــي العمــل، وهــذه النتيجــة أن غالبيــة العــامالت فــي الشــرطة النســائية قضــين ثمــان ســنوات فــأك

تــدل علــى االســتقرار الــوظيفي لــدى العــامالت فــي الشــرطة النســائية، كمــا توضــح أن معظمهــن 
يفضـــلن العمـــل المكتبـــي علـــى العمـــل الميـــداني علـــى أن يكـــون فـــي الفتـــرة النهاريـــة، وهـــذه نتيجـــة 

  يم واألعراف االجتماعية العربية.منطقية تتفق والمبادئ الدينية والق
  الشرطة النسائية.  تسباتالتام عن الزي الخاص بمن لرضااعدم  
  تــدني مشــاركة العــامالت فــي الشــرطة النســائية فــي الــدورات التدريبيــة الخارجيــة علــى الــرغم مــن

  النصوص النظامية التي تؤكد حق هؤالء العامالت في االلتحاق بدورات تدريبية خارجية. 
  العمل مع الزميالت والزمالء جنبًا إلى جنب. أن العامالت في سلك الشرطة النسائية يفضلن  
  عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين العمـــل فـــي الشـــرطة النســـائية والعنوســـة كمـــا أظهـــرت أن ال يوجـــد هنـــاك

تعـــارض بـــين العمـــل الشـــرطي واألنوثـــة، كمـــا أوضـــحت أن عمـــل المـــرأة الشـــرطي ال يـــؤدي إلـــى 
رطة علــــى زمالئهــــم فــــي إهمــــال بيتهــــا وأوالدهــــا، وأكــــدت علــــى تفــــوق أبنــــاء العــــامالت فــــي الشــــ

  المدارس. 
  .أن المرأة العاملة في سلك الشرطة النسائية قلما تتعرض للتحرش والمضايقة  
 .أن عمل المرأة في سلك الشرطة ال يمكن أن يقف عائقًا أمام زواجها 
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  لعربية (األجنبية) والعمل األمني:دراسات تخص المرأة غير ا :3.2.2
  

 إلــىهــدفت الدراســة قــة بــين المــرأة والعســكرية فــي جنــوب أفريقيــا". ): "العالCock, 2004دراســة كــوك (
فــي الجــيش، والتعــرف علــى العالقــة بــين الجــنس والعســكرية،  أفريقيــافــي جنــوب  المــرأةالتعــرف علــى دور 

واعتمــدت الدراســة علــى ســجالت وٕاحصــائيات مــن الجهــات العســكرية كمــا اعتمــدت علــى مقــابالت مــع 
  :  اآلتيةالنتائج  إلىناثًا، وتوصلت الدراسة مسؤولين من الجيش ذكورًا وإ 

  
  في الجيش.  المرأةُتعد جنوب أفريقيا خامس دولة في العالم من حيث نسبة وجود 

 ) فــي الجــيش بشــكل كبيــر  المــرأة إدخــالعلــى  أفريقيــا) عملــت جنــوب 1990-1976خالل الفترة
 وضمن استرايتجية محددة. 

  مـــن الشـــرطة 20، كمـــا تشـــكل (أفريقيـــانـــوب %) مـــن الجـــيش فـــي ج15اليـــوم ( المـــرأةتشـــكل (%
 .  أفريقياالعام في جنوب  واألمن

  امــرأةبرتبــة بريغــادير فــي الجــيش، وال توجــد أي  امرأتــانمناصب قيادية حيث توجــد  المرأةتقلدت 
 ) نساء برتبة كولونيل. 10برتبة جنرال وهناك (

 مــا تــم  إذاالعســكرية المتنوعــة، المهــام  أداءقــادرة علــى  المــرأة أن أفريقيــاتجربــة جنــوب  أظهــرت
 من الرجل في المهام العسكرية.  جرأةليست أقل  المرأةتأهيلها وتدريبها وأن 

  المــرأةكبيــر فــي تــدريب وتأهيــل واســتقطاب  أفريقيا بــدورتسهم الكلية العسكرية للنساء في جنوب 
 للعمل في الجيش. 

 ال ُيقلــل  المــرأةجــنس  أن، بمعنــي الدراســة وجــود عالقــة ايجابيــة بــين الجــنس والعســكرية أظهــرت
قــادرة  المرأةما ُأتيحت لها الفرصة، وأن  إذامن قدرتها من قدرتها وطموحها في العمل العسكري 
 على تولي مناصب قيادية في الوحدات العسكرية. 

  بشــكل كبيــر فــي الصــناعات العســكرية مقتديــة فــي ذلــك بالتجربــة  أفريقيــافــي جنــوب  المــرأةتســهم
بشــكل كبيــر فــي  المــرأةالبريطانيــة والروســية فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا تســاهم و  األلمانيــة

 قوات حفظ السالم وفي المهام اللوجستية في الجيش. 

  فــي المجــال العســكري ولديــه  المــرأةتفهــم كبيــر لــدور  أفريقيــالدى المجتمع بشــكل عــام فــي جنــوب
 في العمل العسكري.  رأةالمبقدراتها ولديه اتجاهات تشجيعية النخراط  إيمان

  
". األمريكــيفــي الجــيش  المــرأة): "دور Kimble & Unterhalter, 2004دراســة كامبــل وانترهــالتر (

، مـــن حيـــث مســـتوى وجودهـــا األمريكـــيفـــي الجـــيش  األمريكيـــة المـــرأةدور  إظهـــار إلـــىالدراســـة  هـــدفت
  ضوع، وتوصلت الدراسة حول المو  وأبحاثوسجالت  إحصائياتوالمهام التي تقوم بها معتمدة على 
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  :  أهمهانتائج عديدة  إلى
  

  وهـــي مـــن أعلـــى 21بشـــكل عـــام ( األمريكيـــةفـــي القـــوات المســـلحة  المـــرأةتبلـــغ نســـبة وجـــود (%
 النسب في العالم. 

  مختلف قطاعات القــوات المســلحة البريــة والجويــة والبحريــة واالســتخبارات  األمريكية المرأةدخلت
 .  يكياألمر وغيرها من قطاعات الجيش 

  تقــوم المــرأة بمهــام عســكرية شــأنها فــي ذلــك شــأن الرجــال حيــث تقــود النســاء الطــائرات والبــوارج
الحربيـــة بشـــتى أنواعهـــا، وتشـــارك فـــي العمليـــات العســـكرية، فمـــثًال أثنـــاء حـــرب الخلـــيج (عاصـــفة 

) امــرأة ضــمن القــوات األمريكيــة العاملــة فــي تلــك الحــرب وشــاركت 33000الصــحراء) شــاركت (
 في عمليات كوماندو كما حدث في خليج بنما وكما حدث في غربنادا. المرأة 

  .تشارك المرأة في مختلف األنشطة وتقلدت مناصب عسكرية عالية في شتى قطاعات الجيش 

  مـــع مبـــادئ وقـــيم المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة مـــن حيـــث األنظمـــة والقـــوانين، إال أن المـــرأة فـــي
تســلط الرجــل ومــن التحرشــات الجنســية فــي كثيــر مــن الجــيش األمريكــي بشــكل عــام تعــاني مــن 

 األحيان. 

  
 ,Social Center of RUSN Armey( ي التــابع للقــوات المســلحة الروســيةالمركــز االجتمــاعدراســة 

التعــــرف علــــى حقــــوق النســــاء  إلــــى): "حقــــوق المجنــــدات فــــي الجــــيش الروســــي. هــــدفت الدراســــة 2004
) 300م شــكاوى المجنــدات، وقــد طبقــت الدراســة علــى (المجندات في الجيش الروســي، والتعــرف علــى أهــ

والوحــدات العســكرية الروســية علــى شــكل اســتطالع مــن خــالل اســتمارة، وبعــد  األقــاليممجندة من مختلــف 
  :  اآلتيةالدراسة النتائج  أظهرتتحليل البيانات 

  
 )50مـــــن المجنـــــدات يشـــــتكين مـــــن مخالفـــــة القـــــوانين الخاصـــــة بهـــــن والمتعلقـــــة باالمتيـــــازات (% 

 والضمانات المتعلقة بحقوقهن في الجيش الروسي. 

 )55 وأكثــر يؤكــدن علــى تعرضــهن لخــرق صــارخ لحقــوقهن المنصــوص عليهــا فــي القــوانين (%
 العسكرية. 

 )50 مـــن المجنـــدات تعرضـــن لمخالفـــات فـــي مجـــال حقـــوقهن االجتماعيـــة واالقتصـــادية وفـــي (%
 السماح لهن بتولي مناصب قيادية. 

  لتعدي على حقوقهن من قبل القادة والروؤساء في العمل. ثلث المجندات تعرضن 

  .هذه المخالفات والتعدي على حقوق المجندات يتزايد رغم الشكاوى الصادرة عن المجندات 
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  14الحكــم المحليــة فــي الوحــدات التــي يخــدمن بهــا، بينمــا ( أجهــزةمعظم المخالفات تأتي مــن (%
ضــعف التشــريعات  إلــىاليــة نفســها، ممــا يشــير الســلطات الفيدر  أيــديمن المخالفات تحــدث علــى 

 . أخرىمن جهة وضعف الرقابة على القوانين العسكرية المتعلقة بالمجندات من جهة 

 عينــــة الدراســــة نحــــو حقــــوق المجنــــدات تبعــــًا  إجابــــاتالدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق فــــي  أظهــــرت
عــًا لمتغيــر العمــر لمتغيرات الجهاز العسكري، الرتبة، المؤهــل العلمــي، فــي حــين ظهــرت فــروق تب

 ولصالح صغيرات السن من المجندات حديثات العهد. 

  
هـــدفت إلــــى  ): "أداء المجنـــدات فـــي الجــــيش البريطـــاني".Roger, 2000(الجـــيش البريطـــاني دراســـة 

استقصاء وتقييم أداء المجندات فــي الجــيش البريطــاني، والتعــرف علــى قــدرات المجنــدات فــي أداء المهــام 
الخطــــوط األماميــــة، وذلــــك بهــــدف تقيــــيم البرنــــامج المتبــــع حاليــــًا فــــي الجــــيش العســــكرية وخاصــــة علــــى 

) مجنــدة فــي 240(العينــة البريطــاني والــذي يمنــع المجنــدات مــن القتــال علــى الخطــوط األماميــة. وشــملت 
مختلــف القطاعــات العســكرية (بريــة، بحريــة، جويــة) وزعــت علــيهن اســتمارة لقيــاس وجهــات نظــرهن حــول 

لى الخطوط األمامية وأوضــحت نتــائج الدراســة أن المجنــدات علــى اســتعداد ألداء المهــام المهام القتالية ع
القتاليــــة أســــوة بالرجــــال، كمــــا أظهــــرت النتــــائج أن أداء المجنــــدات ال يقــــل عــــن أداء الجنــــود الــــذكور فــــي 
 مختلــف المهــام العســكرية وأظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق فــي آراء المجنــدات تبعــًا لمتغيــرات الرتبــة

العســكرية، القطــاع العســكري، نــوع العمــل، العمــر، وأوقــات الــدوام، فــي حــين ظهــرت فــروق تبعــًا لمتغيــر 
  ).  B, Aسنوات الخبرة ولصالح األكثر خبرة في الجيش، وتبعًا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة (

  
 التعــرف إلــىة هــدفت الدراســ". الشــرطة النســائية فــي أفريقيــا): ", Mazorana 2004(مازورانــا دراســة 

والسياســات المتعلقــة بتوظيــف المجنــدات فــي القـــوات  أفريقيــاعلــى قضــايا متعلقــة بالشــرطة النســائية فــي 
 أننتــائج الدراســة  أظهــرتتقــارير وســجالت، حيــث  إلــى، وهي دراســة نظريــة مســتندة أفريقياالعسكرية في 

وتــونس لــديها شــرطة نســائية لهــا مهــام والجزائــر  أفريقيــاجنــوب  رأســهادوًال كثيــرة فــي القــارة الســوداء وعلــى 
أنــه يــتم  إالوالجزائــر،  أفريقيــاالنســاء فــي الجــيش كجنــوب  أدخلــت أفريقيــادوًال عديــدة فــي  أنمحــددة، كمــا 

مــن النســاء علــى  إقبــالالجيش، ومع ذلك هناك  أوسواٌء الشرطة  األمنية األجهزةخرق حقوق النساء في 
الجيش وتقلدن مناصــب عاليــة  المرأة، حيث دخلت أفريقيا االلتحاق بالجيش والشرطة وخاصة في جنوب

  في خدمة النساء في القوات العسكرية.  واألمريكي األلمانيمستلهمة في ذلك النموذج 
  

  التعقيب على الدراسات السابقة  3.2
  

  من خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة الحظت عددًا من األمور من أهمها: 
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 والعســـكرية مـــن جوانــــب  األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةســـابقة موضـــوع عمـــل تناولـــت الدراســـات ال
 .  األمنيفي المجال  المرأةشملت نماذج متعددة لعمل  أنهاومجاالت متعددة، كما 

  األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةاشــتملت الدراســات الســابقة علــى دراســات فلســطينية متعلقــة بعمــل 
) التــــي تناولــــت DCAFبــــة علــــى القــــوات المســــلحة (، ومنهــــا دراســــة مركــــز جنيــــف للرقااألمنيــــة

 األمنــيالفلســطينية نحــو العمــل  المــرأةوالمفــاهيم التــي تحملهــا  واألمــنالفلســطينية  المــرأةموضــوع 
الفلســطيني  لإلحصــاء، ودراســة الجهــاز المركــزي األمنــيفــي المجــال  المرأةونظرة المجتمع لعمل 

الفلســــطينية فــــي ســــوق العمــــل  المــــرأة مســــح القــــوى العاملــــة ووضــــع إلــــى) التــــي هــــدفت 2009(
) SDA) (2010والــدفاع العربــي ( األمنومشاركتها في الوظائف العامة، وكذلك دراسة منظمة 

، ورصدت االرتفاع الملحوظ فــي نســبة األمنية األجهزةالفلسطينية في  المرأةوالتي بحثت انخراط 
الــوطني  األمــنبالتعاون مع جهاز لمركز جنيف  أخرى، ودراسة األمنية األجهزةة في أتواجد المر 

والمهـــام  األمنـــيالفلســـطينية فـــي تطـــوير القطـــاع  المـــرأة) والتـــي تناولـــت دور 2011الفلســـطيني (
) اتجاهــات طلبــة الجامعــات نحــو 2009التــي تقــوم بهــا فــي هــذا المجــال وتناولــت دراســة أنعــيم (

) الضـــغوط 2009لطـــروة (الفلســـطينية، وأخيـــرًا تناولـــت دراســـة ا األمنيـــة األجهـــزةالعـــامالت فـــي 
 الفلسطينية.  األمنية األجهزةالنفسية لدى منتسبي 

  المــرأةاشتملت الدراســات الســابقة أيضــًا علــى دراســات ُأجريــت فــي الــوطن العربــي وتناولــت عمــل 
الســـعودية فـــي  المـــرأة) التـــي تناولـــت دور 2011، ومنهـــا دراســـة المخلفـــي (األمنـــيفـــي القطـــاع 

) 2010وتناولــت دراســة الحــافي (الحــدود والمــوانئ والمطــارات،  وخاصــة حــرس األمنيةالوظائف 
) 2009مجـــاالت عمـــل المـــرأة الســـعودية فـــي األجهـــزة األمنيـــة، كمـــا تناولـــت دراســـة الحميـــدان (

 المــرأة) التــي تناولــت دور 2012ودراســة هلســة (الشرطة النسائية وتطبيقاتها فــي الــدول العربيــة، 
 األنصــــاريمــــن حيــــث االنجــــازات والتحــــديات، ودراســــة  نيــــةاألردفــــي الحيــــاة العســــكرية  األردنيــــة

 المــرأةالنخــراط  -بشــكل عــام–التعــرف علــى رؤيــة المجتمــع العربــي  إلــى) التــي هــدفت 2009(
) فقـــد 2011دراســـة جـــابر ( أمـــاومعوقـــات هـــذا االنخـــراط،  األمنـــيالعربيـــة فـــي مجـــاالت العمـــل 

من حيث الدوافع والقــدرات وســبل  منيةاألالعراقية في المجاالت  المرآةاستقصاء دور  إلىهدفت 
) كيفيــة دعــم التعــاون 2008، وتناولت دراسة كنســاوي (األمنيةفي القطاعات  المرأةتحسين دور 

والتنســـيق بـــين الشـــرطة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني لنشـــر مفهـــوم الشـــرطة المجتمعيـــة، وأهميـــة 
، وكــذلك هــدفت لمجتمــع المــدنيوالجماعات والمؤسسات في ا واألفرادتوثيق العالقة بين الشرطة 

الشــارقة ودراســة  بإمــارةقياس الرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية  إلى) 2007دراسة البريمي (
والشــرطي فــي  األمنــيفــي المجــال  المــرأة) التــي بحثــت االتجاهــات حــول عمــل 2006الكتبــي (

ظـــرة المجتمـــع العربـــي ) ن2005العربيـــة المتحـــدة، وأخيـــرًا تناولـــت دراســـة المقيـــد ( اإلمـــاراتدولـــة 
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وخاصــــة نحــــو الشــــرطة النســــائية فــــي الــــوطن العربــــي ونظــــرة  األمنــــيفــــي المجــــال  المــــرأةلعمــــل 
 .  األمنيةفي المجاالت  المرأةالمجتمع لعمل 

  طبقــت فــي مجتمعــات غيــر عربيــة كدراســة  أجنبيــةكمــا اشــتملت الدراســات الســابقة علــى دراســات
Cock )2004 ـــافـــي الجـــيش فـــي جنـــوب  المـــرأةر التعـــرف علـــى دو  إلـــى) التـــي هـــدفت ، أفريقي

فــي الجــيش  األمريكيــة المــرأةدور  أظهــرت) التــي Kimble & Unterhalter )2004ودراســة 
ـــابع للقـــوات المســـلحة  األمريكـــي والمهـــام التـــي تقـــوم بهـــا، ومثلهـــا دراســـة المركـــز االجتمـــاعي الت
العمـــل فـــي الجـــيش  الروســـية نحـــو المـــرأةدراســـة اتجاهـــات  إلـــى) التـــي هـــدفت 2004الروســـية (

) للتعـــرف 2000الروســـي والمشـــكالت التـــي تواجههـــا، وكـــذلك دراســـة حـــول الجـــيش البريطـــاني (
ـــــى  ) Mazorana )2004البريطانيـــــة فـــــي الجـــــيش البريطـــــاني، وأخيـــــرًا دراســـــة  المـــــرأة أداءعل

 في القارة السوداء في قوات حفظ السالم.  المرأةوالمتعلقة بدور 

 2009( أنعـــيمبقة االســـتبانة لجمـــع البيانـــات الالزمـــة كدراســـة اســـتخدمت بعـــض الدراســـات الســـا (
)، ودراســـــــة المقيـــــــد 2006)، والكتبـــــــي (2007)، ودراســـــــة البريمـــــــي (2009ودراســـــــة الطـــــــروة (

) 2009( األنصـــــاري) ودراســـــة 2012) ودراســـــة هلســـــة (2011)، ودراســـــة المخلفـــــي (2005(
لمقابلــــــة والســــــجالت ا أســــــلوب أخــــــرى)، فــــــي حــــــين اعتمــــــدت دراســــــات 2011ودراســــــة جــــــابر (
 لإلحصـــاء) ودراســـة الجهـــاز المركـــزي DCAF) (2010كدراســـة مركـــز جنيـــف ( واإلحصـــائيات
) 2008) ودراســة كنســاوي (2010والــدفاع العربــي ( األمن)، ودراسة منظمة 2009الفلسطيني (

)، ودراســـة المركـــز 2004( Kimble & Unterhalter) ودراســـة Cock )2004ودراســـة 
 ). 2004المسلحة الروسية (االجتماعي للقوات 

  الدراســـة بعـــدد مـــن  وٕاثـــراءالنظـــري  إطارهـــااســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي
والدراسات السابقة من أجل مقارنــة نتــائج الدراســة الحاليــة مــع نتــائج الدراســات الســابقة،  األدبيات

الحاليـــة ونتـــائج الدراســـات  والتعـــرف علـــى أوجـــه االتفـــاق وأوجـــه االخـــتالف بـــين نتـــائج الدراســـة
السابقة حول موضوع البحث، كما ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في التعــرف علــى مجــاالت 

 .  اإلمكانومحاور مشكلة الدراسة، بحيث تغطي موضوع البحث قدر 

  الدراســة الحاليــة  أجريــت، حيــث إجرائهــاتميزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي مكــان
حيــث  إجرائهــاالضــفة الغربيــة (محــافظتي الخيــل وبيــت لحــم)، كمــا تميــزت فــي زمــان  فــي جنــوب

م)، كمــا تميــزت الدراســة الحاليــة فــي شــمولها عينــة 2011/2012طبقــت الدراســة خــالل عــامي (
 األمنيــة األجهــزة، وعينة من النســاء غيــر العــامالت فــي األمنية األجهزةمن النساء العامالت في 
) محـــاور 6، وتميـــزت كـــذلك فـــي شـــمولها (األمنـــيتجاهـــات نحـــو العمـــل بهـــدف المقارنـــة فـــي اال

فـــي  المــرأةمتعلقــة باالتجاهــات، ومحــور متعلــق بنظــرة المجتمـــع المحلــي الفلســطيني نحــو عمــل 
فــي  المــرأةمحور متعلق بالمعيقات وآخر متعلق بســبل تحســين دور  إلى إضافة، األمنية األجهزة
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ي فـــإن الدراســـة شـــاملة لجوانـــب عديـــدة مـــن مشـــكلة البحـــث، الفلســـطينية، وبالتـــال األمنيـــة األجهـــزة
 األمنــــيفــــي القطــــاع  المــــرأةوتعطــــي نتــــائج متنوعــــة وعديــــدة مــــن حيــــث نظــــرة المجتمــــع لعمــــل 

 أهــم، ثــم التعــرف علــى األمنــيالعاملــة وغيــر العاملــة نحــو العمــل فــي القطــاع  المــرأةواتجاهــات 
وســبل تحســين االتجاهــات نحــو العمــل فــي  ةاألمنيــ األجهزةالفلسطينية في  المرأةمعيقات انخراط 

 ، ثم وضع توصيات متنوعة في ضوء نتائج الدراسة. األمنية األجهزة

  واألجهــزةتشــكل هــذه الدراســة ونتائجهــا وتوصــياتها فائــدة للمجتمــع الفلســطيني  أنتأمــل الباحثــة 
ـــة  والمـــرأةونظـــرة المجتمـــع  األمنيـــة  األجهـــزة فـــي المـــرأةوضـــرورة انخـــراط الفلســـطينية نحـــو أهمي
الدراســة  أنكمــا  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأة، وأن تســهم هــذه الدراســة فــي تشــجيع وجــود األمنيــة

 تشكل مرجعًا علميًا للمكتبة العربية في هذا المجال. 
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  الفصل الثالث
_____________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

وصــــفًا لمـــنهج الدراســــة، ومجتمـــع الدراســــة وعينتهـــا، وكــــذلك أداة الدراســـة وصــــدقها  يتنـــاول هــــذا الفصـــل
وثباتها، كما يتضمن وصفًا لإلجراءات التي تم القيام بها لتقنين أداة الدراسة وتطبيقها، وحصــر متغيــرات 

ص الدراســـة، وأخيـــرًا المعالجـــات اإلحصـــائية التـــي اعتمـــدت الباحثـــة عليهـــا فـــي تحليـــل البيانـــات واســـتخال
  النتائج. 

  
  منهجية الدراسة 1.3

  
المــنهج الوصــفي التحليلــي، والــذي ُيعــرف بأنــه طريقــة فــي اســتخدام مــن اجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم 

البحــث تتنــاول أحــداث وظــواهر وممارســات موجــودة علــى ارض الواقــع ومتاحــة للدراســة والقيــاس، وكمــا 
معهــا بوصــفها وتحليلهــا بهــدف قيــاس اتجاهــات هــي ودون تــدخل الباحثــة فــي مجرياتهــا، ولكنهــا تتفاعــل 

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها، 
كما تم اعتماد المنهج المقارن بهدف المقارنــة بــين اتجاهــات المــرأة فــي محافظــة الخليــل واتجاهــات المــرأة 

بــين اتجاهــات المــرأة العاملــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو  فــي محافظــة بيــت لحــم، والمقارنــة
  وذلك باالعتماد على نوعين من البيانات: العمل في األجهزة األمنية، 

  
  البيانـــات األوليـــة: حيـــث تـــم حصـــر البيانـــات وتجميـــع المعلومـــات الالزمـــة ألغـــراض البحـــث مـــن

م تفريغهــا وتحليلهــا باســتخدام برنــامج الــرزم خالل توزيع أداة الدراســة علــى عينــة الدراســة، ومــن ثــ
ــــة ( ــــوم االجتماعي ــــارات اإلحصــــائية المناســــبة بهــــدف SPSSاإلحصــــائية للعل ) واســــتخدام االختب

  الوصول إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة. 
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 دوريات البيانــات الثانويــة: اعتمــدت الباحثــة علــى البيانــات الثانويــة مــن خــالل مراجعــة الكتــب والــ
والمنشــورات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، منهــا عربيــة وأخــرى أجنبيــة، والمتعلقــة اتجاهــات المــرأة 
الفلسطينية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها بشــكل خــاص واتجاهــات 
المــرأة نحــو العمــل األمنــي بشــكل عــام، كمـــا اطلعــت الباحثــة علــى أيــة مراجــع أخــرى يمكـــن أن 

 هم في إثراء الدراسة بشكل علمي. تس

 

  مجتمع الدراسة  2.3
  

تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء في ســن العمــل فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم ســواٌء العــامالت 
ل فتــرة إجــراء الدراســة، والجــدول  في األجهــزة األمنيــة الفلســطينية أو غيــر العــامالت فــي هــذه األجهــزة خــال

  ات مجتمع الدراسة. يوضح خصائص وسم) 1.3(
  

  توزيع مجتمع الدراسة (مجتمع العامالت في األجهزة األمنية) حسب المحافظات.  :1.3 جدول
  

  النسبة من مجتمع  الدراسة  العينة  معيار التوزيع 
 معيار المحافظات

  %42 128 الخليل
  %58 180 بيت لحم
  %100 308 المجموع

  
  غير محدد العدد لعدم وجود إحصائية.مالحظة: مجتمع النساء غير العامالت 

  
%) مــن عينــة 58%) مــن عينــة الدراســة هــي مــن محافظــة الخليــل، وأن (42يوضــح الجــدول أعــاله أن (

  الدراسة هي من محافظة بيت لحم. 
  

  عينة الدراسة  3.3
  

 ) امــــرأة، ولقــــد اختيــــرت العينــــة بطريقــــة العينــــة الطبقيــــة تبعــــًا لمتغيــــر200تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن (
المحافظــة، وتبعــًا لمتغيــر عاملــة وغيــر عاملــة فــي األجهــزة األمنيــة، ثــم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة 

  داخل كل طبقة (محافظة)، وفيما يلي توزيع عينة الدراسة تبعًا لخصائصها الديمغرافية. 
  



56  

  ية.توزيع عينة الدراسة حسب المحافظات وعاملة وغير عاملة في األجهزة األمن :2.3جدول 
  

  النسبة من عينة الدراسة  العينة  معيار التوزيع 
 معيار المحافظات

  %50 100 الخليل
  %50 100  بيت لحم
  %100 200 المجموع

  معيار عاملة وغير عاملة في األجهزة األمنية
  %50 100 عاملة

  %50 100 غير عاملة
  %100 200 المجموع

  
%) مــن العينــة هــي 50لدراسة هي من محافظة الخليــل، و(%) من عينة ا50يوضح الجدول أعاله أن (

%) مـــن عينـــة الدراســـة هـــي مـــن النســـاء 50مـــن محافظـــة بيـــت لحـــم، كمـــا يوضـــح الجـــدول أعـــاله أن (
%) مــن العينــة هــي مــن النســاء غيــر العــامالت فــي 50العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، وأن (

  األجهزة األمنية. 
  

) اســتبانة معظمهــا تســليم باليــد، وجــزء منهــا عبــر البريــد 260لباحثة قامت بتوزيع (تجدر اإلشارة إلى أن ا
%) وعنــد 80) اســتبانات، أي بنســبة اســتجابة (209االلكترونــي، إال أن االســتبانات المســترجعة بلغــت (

) اســــتبانات منهــــا غيــــر مكتملــــة ولــــذلك تــــم اســــتثناؤها مــــن 9مراجعــــة االســــتبانات المســــترجعة تبــــين أن (
%) مــــن االســــتبانات التــــي تــــم 77) اســــتبانة وبمــــا يشــــكل مــــا نســــبته (200ل، بحيــــث تــــم تحليــــل (التحليــــ

  %) من االستبانات المسترجعة.  96توزيعها، وما نسبته (
  

  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة الكلية (العامالت وغير العامالت). أ: - 3.3 جدول
  

  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  -  %50  100 الخليل المحافظة 

  %50  100 بيت لحم  
    %100  200 - المجموع 

    %50  100  عاملة في األجهزة األمنية   العمل في األجهزة األمنية
  %50  100 غير عاملة في األجهزة األمنية

    %100  200 - المجموع 
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  الكلية (العامالت وغير العامالت).  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة: ب- 3.3 جدول
  

  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  
  

  السن 

    %21.5  43 سنة18-25
  
-  

  %27  54 سنة26-30
  %31.5  63  سنة  31-35
  %11  22 سنة36-40

  %9  18 سنة40أكثر من
    %100  200 - المجموع 

  
  عية الحالة االجتما

    %49  98 عزباء
  %47  94 متزوجة  -

  %2.5  5 أرملة
  %1.5  3 مطلقة

    %100  200 - المجموع 
  

  المؤهل العلمي 
    %10  20  ثانوية فأقل

  %14  28 دبلوم  -
  %71  142 بكالوريوس
  %3  6 دبلوم عالي

  %2  4 ماجستير فأعلى
    %100  200 - المجموع 

  
%) مــن العينــة 50%) مــن عينــة الدراســة هــي مــن محافظــة الخليــل، وأن (50أن (يوضح الجــدول أعــاله 

%) 50%) هــي مــن النســاء العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة مقابــل (50هي من محافظة بيت لحــم، وأن (
%) 21.5مــن العينــة هــي مــن النســاء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة. ويوضــح الجــدول أعــاله أن (

-26%) منه هو مــن الفئــة العمريــة (27) سنة وأن (25-15من الفئة العمرية ( من مجتمع الدراسة هو
) ســنة 40-36أمــا الفئــة العمريــة ( ) ســنة35-31هي من الفئة العمرية (%) منه 31.5) سنة، وأن (30

) ســـنة شـــكلن مـــا 40%)، وأخيـــرًا فقـــد بلغـــت النســـاء الالتـــي تزيـــد أعمـــارهن عـــن (11فقـــد بلغـــت نســـبتها (
%) مــن مجتمــع الدراســة هــو مــن العازبــات، 49مجتمــع الدراســة. ويتضــح كــذلك أن (%) مــن 9نســبته (
%). ومــن 1.5%)، والمطلقــات (2.5%) هــو مــن المتزوجــات، أمــا نســبة األرامــل فقــد بلغــت (47مقابــل (

العلمــي ثانويــة  %) مــن مجتمــع الدراســة مؤهلــه10حيث المؤهل العلمي لمجتمــع الدراســة فإنــه يظهــر أن (
%) يحمــل مؤهــل علمــي 3%) مؤهلــه العلمــي بكــالوريوس، و(71هله العلمي دبلــوم، و(%) مؤ 14و( فأقل

  %) من مجتمع الدراسة يحمل درجة الماجستير فأعلى. 2دبلوم عالي، وأخيرًا فإن (
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  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة (خاص بالعامالت في األجهزة األمنية).  :4.3 جدول
  

  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  
  

نوع الجهاز األمني الذي 
  تعمل فيه  

    %23  23 الشرطة
  
  
  
-  

  %16  16 األمن الوطني
  %20  20  األمن الوقائي
  %5  5 االستخبارات
  %2  2 حرس الرئيس
  %11  11 المخابرات

  %8  8 القضاء العسكري
  %3  3 الضابطة الجمركية

  %2  2 العسكريةالمالية
  %10  10 الخدمات الطبية

  %100  100 - المجموع 
  

  الرتبة العسكرية  
    %9  9  رقيب أول فأقل 

  
  
  
  
  
-  

  %15  15 مساعد
  %20  20 مساعد أول
  %16  16 مالزم

  %12  12 مالزم أول
  %10  10 نقيب
  %9  9 رائد
  %4  4 مقدم
  %3  3 عقيد

  %2  2  عميد 
  %100  100 - المجموع 

  
  مجال العمل 

    %18  18 ميداني
  %40  40 إداري/مكتبي  -

  %25  25 كالهما
  %17  17 اجتماعي

  %100  100 - المجموع 
  

  أوقات الدوام 
    %56  56 نهارًا

  %15  15 ليًال  -
  %29  29 ليًال أحيانًا ونهارًا أحيانًا

  %100  100 -  المجموع
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%) مـــن العـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية يعملـــن فـــي جهـــاز 23يوضـــح الجـــدول أعـــاله أن (
%)، وفــــــي 20%)، وفــــــي األمــــــن الوقــــــائي (16الشــــــرطة، وأن نســــــبة العــــــامالت فــــــي األمــــــن الــــــوطني (

فيــه  %)، أمــا جهــاز المخــابرات فقــد بلغــت نســبة العــامالت2%)، وفــي حــرس الــرئيس (5االســتخبارات (
ــــة (8%)، وفــــي القضــــاء العســــكري (11( %)، وفــــي الماليــــة العســــكرية 3%)، وفــــي الضــــابطة الجمركي
  %).  10%)، أما العامالت في جهاز الخدمات الطبية فقد بلغت نسبتهن (2(
  

%) برتبــة 15%) من مجتمــع الدراســة يحمــل رتبــة رقيــب أول فأقــل و(9ومن حيث الرتب العسكرية فإن (
%) 10%) برتبــة مــالزم أول وأن (12%) برتبــة مــالزم، و(16ة مســاعد أول، و(%) برتبــ20مســاعد، و(

ـــد، و(9برتبـــة نقيـــب، و( ـــة رائ ـــرًا فـــإن (3%) برتبـــة مقـــدم، و(4%) برتب ـــد، وأخي ـــة عقي %) مـــن 2%) برتب
  النساء العامالت في األجهزة األمنية يحملن رتبة عميد. 

  
مالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة يعملـــن فـــي %) مـــن النســـاء العـــا40ومـــن حيـــث مجـــال العمـــل األمنـــي فـــإن (

%) يعملــن فــي مجــال 25%) يعملن في مجال العمــل الميــداني، وأن (18أعمال إدارية ومكتبية، مقابل (
كما يوضــح الجــدول أن  %) يعملن في مجال العمل االجتماعي.17العمل اإلداري والميداني معًا، وأن (

%) يعملــن لــيًال، أمــا العــامالت لــيًال 15ارًا، مقابــل (%) من العامالت في األجهزة األمنيــة يعملــن نهــ56(
  %).  29أحيانًا ونهارًا أحيانًا أخرى فقد بلغت نسبتهن (

  
  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة (خاص بغير العامالت في األجهزة األمنية).  :5.3جدول 

  
  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  
  
  

هاز األمني الذي الج
تفضلين العمل فيه 
  واالنتماء إليه   

    %15  15 الشرطة
  
  
  
  
 -  

  %5  5 األمن الوطني
  %7  7 األمن الوقائي
  %7  7 االستخبارات
  %5  5 حرس الرئيس
  %5  5 المخابرات

  %10  10  القضاء العسكري 
  %5  5 الضابطة الجمركية
  %10  10 المالية العسكرية
  %14  14 الخدمات الطبية

  %17  17 ال ارغب العمل في األجهزة األمنية
  %100  100 -  المجموع 
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  أداة الدراسة  4.3
  

اســـتخدمت الباحثـــة االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البيانـــات األوليـــة الالزمـــة ألغـــراض الدراســـة، باعتبارهـــا األداة 
  أهدافها، حيث تم إعداد االستبانة على النحو التالي: المناسبة لطبيعة الدراسة ومشكلتها و 

  
  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة  
 .عرضت االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات  
  .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف األكاديمي  
  تم عرض االستبانة على مجموعة مــن المحكمــين وذوي االختصــاص الــذين قــاموا بــدورهم بتقــديم

 النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم. 

 .إخراج استبانة الدراسة بشكلها النهائي بعد موافقة المشرف والحصول منه على إذن التوزيع  
 .الحصول على كتاب تسهيل المهمة من الجامعة  
 ثــم  ة على جميع األجهزة األمنية في محافظتي الخليل وبيت لحم من اجل تعبئتهــاتوزيع االستبان

 توزيع االستبانة على عينة النساء غير العامالت في محافظة الخليل وبيت لحم. 

 

  وصف أداة الدراسة  5.3
  

هــا تكونت أداة الدراسة من مقدمة تضمنت موضوع الدراســة وفائــدتها، وحــث المبحــوثين علــى اإلجابــة علي
بكل حرص وموضــوعية، وٕاحــاطتهم علمــًا بــأن البيانــات التــي تحويهــا هــي ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، 
وأنه ســيتم التعامــل معهــا بســرية مطلقــة، ثــم شــكرهم علــى تعــاونهم مــع الباحثــة. كمــا تكونــت االســتبانة مــن 

  قسمين رئيسيين وعلى النحو التالي: 
  

 :الخصـــائص الديمغرافيـــة لعينـــة الدراســـة بحيـــث وتضـــمن معلومـــات عامـــة متعلقـــة ب القســـم األول
تضمن معلومات عامة حول: المحافظة، العمل في األجهزة األمنية، السن، الحالــة االجتماعيــة، 
المؤهــل العلمــي وهــذه المتغيــرات يجيــب عليهــا جميــع عينــة الدراســة مــن عــامالت وغيــر عــامالت 

ومات خاصــة بالعــامالت فــي األجهــزة في األجهزة األمنية الفلسطينية، كما تضمن هذا القسم معل
األمنيــة لإلجابــة عليهــا وتضــمنت معلومــات حــول نــوع الجهــاز األمنــي، الرتبــة العســكرية، مجــال 
العمــل، وأوقــات الــدوام. وأخيــرًا تضــمن القســم األول متغيــرًا خاصــة بغيــر العــامالت فــي األجهــزة 

واالنتمــاء إليــه، ويــتم اإلجابــة  األمنيــة يحــددن فيــه الجهــاز األمنــي الــذي تفضــل المــرأة العمــل فيــه
  على هذه المتغيرات من خالل اختيار إجابة من عدة إجابات لكل متغير. 
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  القســم الثــاني: ويهــدف إلـــى قيــاس اتجاهــات المـــرأة الفلســطينية فــي جنـــوب الضــفة الغربيــة نحـــو
هــا ) مجــاالت، يجيــب علي9العمل في األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها والمكــون مــن (

المبحوث من خالل اختيار إجابة من خمسة إجابــات علــى طريقــة ســلم ليكــرت الخماســي (أوافــق 
) يوضــح مجــاالت الدراســة 6.3بشــدة، أوافــق، محايــد، معــارض، معــارض بشــدة)، والجــدول رقــم (

  وعدد فقراتها وأرقامها. 
  

  مجاالت الدراسة وعدد فقراتها وأرقامها. : 6.3 جدول
  

رقم 
  المجال 

عدد   اة الدراسة مجاالت أد
  الفقرات

  أرقام الفقرات

A  10-1  10  رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية  
B  18-11  8  اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى عمل المرأة في المجال األمني  
C  25-19  7  اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية  
D 30-26  5 ات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنيةاتجاه  
E  36-31  6اتجاهات المرأة نحو العمل المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنية  
F 44-37  8  اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنية  
G األمنيــة نحــو العمــل اتجاهات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة

  األمني 
8  45-52  

H  59-53  7  معوقات انخراط المرأة الفلسطينية في األجهزة األمنية من وجهة نظرها  
I 70-60  11 سبل تحسين دور المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية  

  70-1  70 اإلجمالي
  

  صدق أداة الدراسة  6.3
  

ذلــك للتأكــد مــن صــدقه وذلــك علــى النحــو التــالي: صــدق فقــرات قامــت الباحثــة بتقنــين فقــرات االســتبيان و 
  االستبيان: قامت الباحثة بالتحقق من صدق فقرات االستبيان بطرقتين هما: 

  
  الطريقة األولى: صدق االستبانة حيث تم عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمــين وذوي

مســؤولين كبــار فــي األجهــزة ) محكمــين مــن أســاتذة جامعــات و 9الخبرة واالختصاص تألفت من (
األمنيــة الفلســطينية، ولقــد اســتجابت الباحثــة آلراء الســادة المحكمــين وقامــت بــإجراء مــا يلــزم مــن 

  حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم، وبذلك تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية. 
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 ســاق الــداخلي الطريقــة الثانيــة: كمــا قامــت الباحثــة بــالتحقق مــن صــدق أداة الدراســة بحســاب االت
لفقــرات االســتبانة، والتأكــد مــن أنهــا قــادرة ومناســبة لقيــاس مــا ُصــممت لقياســه بحيــث تكــون الفقــرة 

) Pearson Correlationذات اتســاق داخلــي عنــدما يكــون قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون (
وٕاذا  ) الجدوليــة،r) المحسوبة اكبر مــن قيمــة (r) إذا كانت قيمة (0.05دالة عند مستوى داللة (

) وبـــذلك تعتبـــر 0.05كانــت قيمـــة مســتوى الداللـــة المعنويــة لكـــل فقــرة اقـــل مــن مســـتوى الداللــة (
) يوضــح نتــائج اختبــار معامــل بيرســون 7.3الفقــرة صــادقة لمــا وضــعت لقياســه، والجــدول رقــم (

)Pearson Correlation .لفقرات األداة ( 

  
  ) لفقرات األداة. Pearson Correlationنتائج اختبار معامل بيرسون (أ: -7.3جدول 

  
  الداللة اإلحصائية  قيمة (ر)  الفقرات  الداللة اإلحصائية  قيمة (ر)  الفقرات

1  0.37 0.000 36 0.52  0.000 
2  0.35  0.000 37  0.61  0.000 
3  0.30 0.00038 0.53  0.000 
4  0.42 0.00039 0.74  0.000 
5  0.34 0.00040 0.66  0.000 
6  0.28 0.00041 0.65  0.000 
7  0.40 0.00042 0.57  0.000 
8  0.19 0.00143 0.58  0.000 
9  0.24 0.00044 0.63  0.000 
10  0.31 0.00045 0.54  0.000 
11  0.43  0.000 46  0.66  0.000 
12  0.32  0.000 47  0.54  0.000 
13  0.33 0.00048 0.61  0.000 
14  0.20 0.00149 0.70  0.000 
15  0.37 0.00050 0.42  0.000 
16  0.13 0.03251 0.63  0.000 
17  0.29 0.00052 0.48  0.000 
18  0.54 0.00053 0.64  0.000 
19  0.56 0.00054 0.69  0.000 
20  0.41  0.000 55  0.61  0.000 
21  0.57  0.000 56  0.71  0.000 
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  ) لفقرات األداة. Pearson Correlationنتائج اختبار معامل بيرسون (أ: -7.3جدول 
  

  الداللة اإلحصائية  قيمة (ر)  الفقرات  الداللة اإلحصائية  قيمة (ر)  الفقرات
22  0.58 0.00057 0.69  0.000 
23  0.53 0.00058 0.58  0.000 
24  0.42  0.000 59  0.66  0.000 
25  0.57 0.00060 0.60  0.000 
26  0.58 0.00061 0.53  0.000 
27  0.40 0.00062 0.62  0.000 
28  0.40 0.00063 0.58  0.000 
29  0.44 0.00064 0.52  0.000 
30  0.47 0.00065 0.44  0.000 
31  0.54 0.00066 0.57  0.000 
32  0.46 0.00067 0.61  0.000 
33  0.52  0.000 68  0.46  0.000 
34  0.59 0.00069 0.53  0.000 
35  0.60 0.00070 0.69  0.000 

  
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قــيم ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــألداة كانــت 
دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معًا في قيــاس اتجاهــات المــرأة 

لفلســطينية وســبل تحســينها، فــي الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة ا
  ضوء اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه. 

  
  ثبات أداة الدراسة  7.3

  
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات األداة بحســاب معامــل الثبــات كرونبــاخ 

) وبــذلك 0.9422بــات () علــى عينــة الدراســة الكليــة، حيــث بلغــت قيمــة الثCronbach Alphaألفــا (
  تتمتع األداة بدرجة عالية جدًا من الثبات. 

  
  متغيرات الدراسة  8.3

  
  اشتملت الدراسة على نوعين من المتغيرات هما: 
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  :المتغيرات المستقلة هي  
  

o  متغيرات مستقلة للعامالت وغير العامالت في األجهزة األمنيــة وهــي: المحافظــة، العمــل فــي
  الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي.  األجهزة األمنية، السن،

o  متغيــرات مســتقلة خاصــة بالعــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وتتعلــق بـــ: نــوع الجهــاز
  األمني الذي تعملين فيه، الرتبة العسكرية، مجال العمل، أوقات الدوام. 

o  األمنــي متغيــر مســتقل خــاص بغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة متعلــق بـــ: نــوع الجهــاز
  الذي تفضل المرأة العمل فيه واالنتماء إليه. 

  
  المتغيــر التــابع: اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة

  بل تحسينها وله تسع مستويات هي: األمنية الفلسطينية وس
  

o  مزه في أداة الدراسة رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية ور
)A .(  

o ) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى عمل المرأة في المجال األمني ورمزهB.(  

o ) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية ورمزهC.(  

o ) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنية ورمزهD.(  

o ) إداري وميداني) في األجهزة األمنية ورمزه (اتجاهات المرأة نحو العمل المختلطE.(  

o ) اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنية ورمزهF.(  

o ) اتجاهات المرأة الفلسطينية غير العاملة في األجهزة األمنية نحو العمل األمني ورمزهG.(  

o نظرها ورمزه ( معوقات انخراط المرأة الفلسطينية في األجهزة األمنية من وجهةH.(  

o ) سبل تحسين دور المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية ورمزهI.( 

  
  صعوبات الدراسة  9.3

  
  واجهت الباحثة صعوبات عديدة أهمها:

  
  ــــة حــــول ــــة المباشــــرة بالموضــــوع، حيــــث أن الدراســــات العربي ــــة ذات العالق ــــة الدراســــات العربي قل

ص والمــرأة العربيــة بشــكل عــام نحــو العمــل فــي موضــوع اتجاهــات المــرأة الفلســطينية بشــكل خــا
  .  - قليلة على حد علم الباحثة–األجهزة األمنية 
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 إضــافة إلــى رفــض بعــض األفــراد تعبئــة تأما الصــعوبة الكبيــرة فقــد تمثلــت فــي توزيــع االســتبيانا ،
االســتبانة بعــد جهــد ووقــت للوصــول إلــيهم، فــي حــين بــذلت الباحثــة جهــدًا كبيــرًا إلقنــاع مــن قــاموا 

  تعبئة االستبانة. ب
  كمــا تمثلــت إحــدى الصــعوبات فــي اســتعادة االســتبانات التــي تــم توزيعهــا، والــنقص فــي بعضــها

ـــة ( ـــة (209) اســـتبانة واســـترجع منهـــا (260حيـــث وزعـــت الباحث ) 9) اســـتبانة، ووجـــد منهـــا قراب
اســـتبانات غيـــر مكتملـــة التعبئـــة ممـــا اضـــطر الباحثـــة إلـــى عـــدم إدخالهـــا فـــي التحليـــل، واكتفـــت 

 ) استبانة. 200بتحليل (

  كما تمثلــت إحــدى الصــعوبات الكبيــرة فــي كــون عينــة الدراســة عينــة طبقيــة مــن فئتــين مــن النســاء
عامالت وغير عــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، ممــا اســتوجب جهــدًا كبيــرًا فــي التحليــل 

 اإلحصائي وفرز النتائج ومناقشتها. 
 

  إجراءات الدراسة  10.3
  

 احثة بعد التسجيل للرسالة باقتراح موضوعات للدراسة، حيث تقــرر فــي النهايــة الموافقــة قامت الب
  على موضوع الدراسة الحالية مع العميد ومع المشرف األكاديمي. 

  بعد إقرار موضوع الدراسة، تم عمــل خطــة الدراســة وبعــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســؤولين فــي
  المشرف عليها.  الجامعة تم البدء في الدراسة وتحديد

  بعد تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلة الدراسة باالتفاق مع المشرف، تم عمــل الفصــل األول
الـــذي يتضـــمن اإلطـــار العـــام للدراســـة، ثـــم عمـــل الدراســـات الســـابقة العربيـــة واألجنبيـــة، ثـــم عمـــل 

  اإلطار النظري للدراسة، وعرضت على المشرف. 
 لمشرف، وموافقته عليهــا ثــم عرضــها علــى عــدد مــن المحكمــين تصميم االستبانة وعرضها على ا

من ذوي الخبرة واالختصاص، والحصول على إذن بالتوزيع من المشرف والحصول على كتــاب 
  تسهيل المهمة من إدارة الجامعة، ثم توزيع االستبانات على عينة الدراسة. 

 تثناء غيـــر المكتمـــل منهـــا، تـــم بعـــد اســـتعادة االســـتبانات قامـــت الباحثـــة بمراجعتهـــا وتـــدقيقها واســـ
  إجراء التحليل اإلحصائي واستخالص النتائج ومناقشتها وربطها بالدراسات السابقة. 

  .بعد ذلك تم إخراج الدراسة في صورتها األولية وعرضها على المشرف األكاديمي 

  
  المعالجة اإلحصائية  11.3

  
هـــا إلـــى الحاســـوب وتفريـــغ البيانـــات باســـتخدام بعـــد اســـتعادة االســـتبانات تـــم تـــدقيقها ومراجعتهـــا ثـــم إدخال

) Statistical Package for Social Sciencesبرنــامج الــرزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة (
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)SPSS وذلــك مــن اجــل معالجتهــا إحصــائيًا، ولقــد ُحولــت اإلجابــات اللفظيــة إلــى إجابــات رقميــة بحيــث (
درجــات، واإلجابــة  3درجــات، واإلجابــة محايــد  4افق درجات، واإلجابة أو  5أعطيت اإلجابة أوافق بشدة 

درجة، واإلجابة معارض بشدة درجة واحــدة، بحيــث كلمــا زادت الدرجــة زادت اتجاهــات المــرأة  2معارض 
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية وســبل تحســينها والعكــس 

  صحيح. 
  

) وذلـــك باســـتخدام الطـــرق واالختبـــارات α≤0.05اســـة عنـــد مســـتوى الداللـــة (ولقـــد فحصـــت فرضـــيات الدر 
اإلحصــائية الالزمــة، حيــث تــم اســتخدام األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، ومعامــل 

) Cronbach Alpha) ومعامـــل الثبـــات كرونبـــاخ الفـــا (Person Correlationاالرتبـــاط بيرســـون (
) One Way Analysis Of Varianceواختبــار تحليــل التبــاين األحــادي ( )t-testواختبــار "ت" (

)ANOVA) واختبـــار تـــوكي (Tukey test وذلــــك باســـتخدام الحاســـوب وباســـتخدام برنـــامج الــــرزم (
  )، وكانت اإلجابات وفق مقياس ليكرت الخماسي كالتالي: SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية (

  
  تهاتصنيف اإلجابات ودرج :8.3جدول 

  
  معارض بشدة  معارض   محايد   أوافق   أوافق بشدة   التصنيف
  1  2 3 4 5  الدرجة

  
  مقياس الدراسة  12.3

  
بهـــدف تصـــنيف إجابـــات عينـــة الدراســـة، وذلـــك كمؤشـــر لتحديـــد األهميـــة النســـبية لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 

ا الحســابية، وهــذا مــا االســتبانة، ولكــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة، والحكــم علــى النتــائج وفقــًا لمتوســطاته
) يوضــح 9يتالءم ويتناسب مع مثل هذه الدراسة لتحقيق النتائج واألهــداف المرجــوة منهــا، والجــدول رقــم (

  مقياس الدراسة ومفاتيح التصحيح. 
  

  مفاتيح التصحيح :9.3جدول 
  

  الدرجة/ األهمية  المتوسط الحسابي  الرقم
  االتجاهات بدرجة ضعيفة  فأقل2.49  .1
  االتجاهات بدرجة متوسطة  2.50-3.49  .2
  االتجاهات بدرجة قوية  فأكثر3.50  .3
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

   عرض وتحليل نتائج الدراسة
  

أســئلة الدراســة عــن يتضــمن هــذا الفصــل تحلــيًال للبيانــات التــي جمعــت مــن عينــة الدراســة، وذلــك لإلجابــة 
اختبـــار فرضـــياتها باســـتخدام األســـاليب واالختبـــارات اإلحصـــائية المناســـبة، حيـــث ســـيتم تحليـــل البيانـــات و 

  والوصول إلى النتائج بالتسلسل الذي وردت فيه ضمن استبانة الدراسة. 
  

  الدراسة بأسئلة تحليل النتائج المتعلقة  1.4
  

  فيما يأتي عرض للنتائج المتعلقة باألسئلة
  

  :المتعلقة بالسؤال األولالنتائج . 1.1.4
  

مـــا اتجاهـــات المجتمـــع الفلســـطيني فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو عمـــل المـــرأة فـــي األجهـــزة األمنيـــة 
  الفلسطينية من وجهة نظر النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية؟ 

  
ت المعياريـــة والدرجـــة هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــا عـــن لإلجابـــة

ــــة  ــــة نحــــو عمــــل المــــرأة فــــي األجهــــزة األمني ــــوب الضــــفة الغربي التجاهــــات المجتمــــع الفلســــطيني فــــي جن
الفلسطينية من وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة، كمــا هــو موضــح فــي 

  . )1.4جدول رقم (
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ت المعياريــــــة والدرجــــــة التجاهــــــات المجتمــــــع األعــــــداد والمتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــا :1.4جــــــدول 
الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية نحو عمل المرأة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن 

  وجهة نظر النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية.
  

المتوسط   العدد  المجال   نوع العينة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

عاملــة فــيعاملــة وغيــر 
  األجهزة األمنية معًا 

اتجاهــــــات المجتمــــــع الفلســــــطيني فــــــي جنــــــوب
الضــفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة فــي األجهــزة 

  األمنية الفلسطينية

  
200 

  
3.14  

  
0.57  

  
  متوسطة

عاملــــــــــة فــــــــــي األجهــــــــــزة
  األمنية فقط 

اتجاهــــــات المجتمــــــع الفلســــــطيني فــــــي جنــــــوب
الضــفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة فــي األجهــزة 

  منية الفلسطينيةاأل

  
100 

  
3.56  
 

  
0.49 

  
  قوية

غيــر عاملــة فــي األجهــزة
  األمنية فقط

اتجاهــــــات المجتمــــــع الفلســــــطيني فــــــي جنــــــوب
الضــفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة فــي األجهــزة 

  األمنية 

  
100 

  
2.63 

  
0.83 

  
  متوسطة

  
و عمــل المــرأة فــي يوضح الجدول أعاله أن اتجاهــات المجتمــع الفلســطيني فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــ

األجهزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة 
) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس 3.14كانــت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة (

  الدراسة. 
  

ني فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة وعنــد فــرز عينــة الدراســة فــإن اتجاهــات المجتمــع الفلســطي
في األجهزة األمنية الفلسطينية من وجهة نظــر عينــة النســاء العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة 

) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة. مقابــل 3.56قويــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة (
  نساء غير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. ) ودرجة متوسطة لل2.63متوسط حسابي (

  
وللتعرف على أهم اتجاهات المجتمع الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية نحو عمــل المــرأة فــي األجهــزة 
األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة، تـــم 

الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال  اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات
  ).  2.4) وترتيبها تنازليًا حسب األهمية كما هو موضح في جدول رقم (Aاألول (



69  

األعــــــداد والمتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة والدرجــــــة التجاهــــــات المجتمــــــع  :2.4جــــــدول 
و عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن الفلســطيني فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــ

وجهــــة نظــــر عينــــة النســــاء العــــامالت وغيــــر العــــامالت فــــي األجهــــزة األمنيــــة مرتبــــة حســــب 
  األهمية. 

  
رقم 

  الفقرة 
رؤية المرأة التجاهات المجتمع الفلسطيني نحو عمل المرأة في 

  األجهزة األمنية
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

يتقبل المجتمع عمل المرأة في جهــاز الشــرطة والقضــاء العســكري أكثــر   9
 من األجهزة األخرى.

  قوية 0.27 4.10

لـــدى المجتمــــع اعتقــــاد بـــأن العمــــل فــــي المجـــال األمنــــي يقتصــــر علــــى   2
 الرجال فقط.

 قوية 0.35 3.90

 قوية 0.47 3.82 يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في األجهزة في المجال اإلداري فقط  5

يتقبــــل الكثيــــرون فــــي المجتمــــع عمــــل المــــرأة فــــي األجهــــزة األمنيــــة مــــن   8
 منطلقات اقتصادية.

 قوية 0.44 3.55

يـــــرى الكثيـــــرون فـــــي المجتمـــــع أن عمـــــل المـــــرأة فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة   7
 يتعارض مع القيم واألعراف االجتماعية.

 متوسطة 0.59 3.12

 متوسطة 0.71 2.88 أة في األجهزة األمنيةلدى المجتمع فكرة سلبية نحو عمل المر   1

 متوسطة 0.77 2.81 يعتقد غالبية المجتمع أن العمل في المجال األمني يحتاج إلى خشونة  3

يعترض المجتمع على فكرة االخــتالط واالنفتــاح بــين المــرأة والرجــل فــي   4
 العمل األمني استنادًا إلى قيم دينية.

 متوسطة 0.75 2.65

  ضعيفة 0.68 2.40 أن عمل المرأة في األجهزة األمنية يشكل خطرًا عليها.يرى المجتمع  6
 ضعيفة  0.83 2.17 بعض عناصر األمن ال يتقبلون عمل المرأة إلى جانبهم في األجهزة.   10

 متوسطة  0.57  3.14 الدرجة الكلية للمجال
  

ة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة يوضح الجدول أعاله إلى أن اتجاهات المجتمــع الفلســطيني فــي جنــوب الضــف
فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي األجهـــزة 

) علــى الدرجــة الكليــة 3.14األمنيــة كــان بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة (
ــ ي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو عمــل لمقيــاس الدراســة، وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمجتمــع الفلســطيني ف

  المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية مرتبة تنازليًا هي: 
  

  يتقبــل المجتمــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الشــرطة والقضــاء العســكري أكثــر مــن األجهــزة األخــرى
  وبدرجة قوية. 
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  ية.لدى المجتمع اعتقاد بأن العمل في المجال األمني يقتصر على الرجال فقط وبدرجة قو  
  .يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في األجهزة في المجال اإلداري فقط وبدرجة قوية  
  يتقبــل الكثيــرون فــي المجتمــع عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة مــن منطلقــات اقتصــادية وبدرجــة

  متوسطة.
  يــرى الكثيــرون فــي المجتمــع أن عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة يتعــارض مــع القــيم واألعــراف

 جتماعية وبدرجة متوسطة.اال

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 2.1.4

   
ما اتجاهات المرأة الفلسطينية (العاملة وغير العاملة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة 

  الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية؟ 
  

لحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات اعـــن لإلجابـــة 
التجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العاملــة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة 

) كمــا هــو B ،C ،D ،E ،Fالغربية نحو العمل في األجهزة األمنية، وعلى جميع مجــاالت االتجاهــات (
  ). 3.4موضح في جدول رقم (

  
األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة التجاهــات المــرأة الفلســطينية : 3.4 جدول

(العاملة وغير العاملة) في األجهزة األمنية الفلسطينية في جنوب الضفة الغربيــة نحــو 
  العمل في األجهزة األمنية.

  
المتوسط   العدد  المجال   نوع العينة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  ةالدرج

عاملــــــــــــــــة وغيــــــــــــــــر 
عاملة فــي األجهــزة 

  األمنية معًا 

اتجاهات المرأة الفلسطينية نحــو العمــل فــي األجهــزة
  األمنية الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية 

  
200  

  
3.46  

  
0.54  

  
 متوسطة

عاملة فــي األجهــزة 
  األمنية فقط 

اتجاهات المرأة الفلسطينية نحو العمل في األجهزة
 في جنوب الضفة الغربية األمنية الفلسطينية 

  
100  

  
3.92 

  
0.50 

  
  قوية

ــــــي  غيــــــر عاملــــــة ف
األجهـــــــــزة األمنيـــــــــة 

  فقط

اتجاهات المرأة الفلسطينية نحو العمل في األجهزة
 األمنية الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية 

  
100  

  
3.00 

  
0.76 

  
 متوسطة
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ألجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي يوضــح الجــدول أعــاله أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية نحــو العمــل فــي ا
جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر عينة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت 

  ) على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة. 3.46بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة (
ســطينية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي وعند فرز عينة الدراسة فــإن اتجاهــات المــرأة الفل

جنــوب الضــفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة قويــة، 
) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة. مقابــل متوســط 3.92حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة (

  ساء غير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. ) ودرجة متوسطة للن3.00حسابي (
  

وللتعــرف علــى أهــم اتجاهــات المــرأة الفلســطينية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب 
الضفة الغربية من وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة تــم اســتخراج 

، Bية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة لكــل مجــال مــن مجــاالت االتجاهــات (األعداد والمتوسطات الحســاب
C ،D ،E ،F) 4.4) وترتيبها تنازليًا حسب األهمية كما هو موضح في جدول رقم.(  
  

األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة لكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت : 4.4جـــدول 
  بة تنازليًا حسب األهمية. ) مرتB ،C ،D ،E ،Fاالتجاهات (

  
المتوسط   المجال  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االتجاهات

  قوية   0.37  4.05 اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنية  1
  قوية   0.49  3.75  اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى عمل المرأة في المجال األمني  2
  قوية   0.56  3.68  ل المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنيةاتجاهات نحو العم  3
 متوسطة   0.61  3.36 اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنية  4
  ضعيفة   0.89  2.44 اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية  5

  متوسطة  0.54  3.46 الدرجة الكلية
  

يــات فــي الجــدول أعــاله إلــى أن أقــوى اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة تشــير المعط
نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية كانـــت اتجاهـــات المـــرأة نحـــو العمـــل اإلداري فـــي األجهـــزة 

ــ4.05األمنيــة، بمتوســط حســابي ( ام ) وبدرجــة قويــة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة تالهــا فــي المق
) 3.75الثـــاني اتجاهـــات المـــرأة نحـــو الحاجـــة إلـــى عمـــل المـــرأة فـــي المجـــال األمنـــي، بمتوســـط حســـابي (

وبدرجـــة قويـــة، وجـــاء فـــي المقـــام الثالـــث اتجاهـــات نحـــو العمـــل المخـــتلط (إداري وميـــداني) فـــي األجهـــزة 
حو واقع مشــاركة ) وبدرجة قوية، وجاء في المقام الرابع اتجاهات المرأة ن3.68األمنية بمتوسط حسابي (
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) وبدرجة متوسطة، وفي المقام الخــامس واألخيــر جــاء 3.36المرأة في األجهزة األمنية بمتوسط حسابي (
) وبدرجــــة 2.44مجـــال اتجاهـــات المــــرأة نحـــو العمــــل الميـــداني فـــي األجهــــزة األمنيـــة بمتوســــط حســـابي (

  ضعيفة. 
  

  ويندرج عن السؤال الثاني األسئلة الفرعية اآلتية: 
  

مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو الحاجــة لعمــل المــرأة فــي . 1.2.1.4
  )Bاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة عـــن لإلجابـــة 

ملــة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة التجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العا
  ).  5.4الغربية نحو الحاجة لعمل المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية كما هو موضح في جدول رقم (

  
األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة التجاهــات المــرأة الفلســطينية  :5.4 جدول

بية نحو الحاجــة لعمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مرتبــة في جنوب الضفة الغر 
  تنازليًا حسب األهمية. 

  
رقم 

 الفقرة 
اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو الحاجة 

  لعمل المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 قوية 0.39 4.25 ضروري للتعامل مع القضايا األمنية المتعلقة بالنساء.وجود المرأة  16

 قوية 0.44 4.12 أثبتت المرأة الفلسطينية جدارتها في المجال األمني  18

المــــرأة تشــــكل نصــــف المجتمــــع ومــــن الضــــروري انخراطهــــا فــــي العمــــل   14
 األمني.

 قوية 0.47 3.88

لعـــامالت فـــي كافـــة األجهـــزة هنـــاك حاجـــة ماســـة لزيـــادة أعـــداد النســـاء ا  15
 األمنية.

 قوية 0.53 3.70

 قوية 0.61 3.60 المرأة الفلسطينية كانت شريكة في النضال ومواجهة االحتالل.  11

 قوية 0.66 3.52 وجود المرأة في العمل األمني يساهم في حفظ األمن والسالم.  13

لضــــرورة لــــدى المؤسســــات األهليــــة والحكوميــــة واألجهــــزة األمنيــــة تفهــــم  12
 عمل المرأة في المجال األمني.

متوسطة  0.78 3.05

متوسطة  0.81 2.88 لو خيرت للعمل في األجهزة األمنية سأرفض ذلك.  17
  قوية   0.49 3.75 الدرجة الكلية
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يوضح الجــدول أعــاله إلــى أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو الحاجــة لعمــل 
هــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة المــرأة فــي األج

) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس 3.75األمنية كان بدرجة قوية، حيث بلغ المتوسط الحســابي لهــذه الدرجــة (
مــرأة الدراسة، وأن أهم خمسة اتجاهات للمرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو الحاجــة لعمــل ال

  في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

 .وجود المرأة ضروري للتعامل مع القضايا األمنية المتعلقة بالنساء، وبدرجة قوية  
 .أثبتت المرأة الفلسطينية جدارتها في المجال األمني، وبدرجة قوية  
 المرأة تشكل نصف المجتمع ومن الضروري انخراطها في العمل األمني، وبدرجة قوية.  
 .هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد النساء العامالت في كافة األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 .المرأة الفلسطينية كانت شريكة في النضال ومواجهة االحتالل، وبدرجة قوية 

  
ما اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربيــة نحــو العمــل الميــداني فــي األجهــزة . 2.2.1.4

  )Cلسطينية؟ (المجال األمنية الف
  

هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة عـــن لإلجابـــة 
التجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العاملــة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة 

  ).  6.4سطينية كما هو موضح في جدول رقم (الغربية نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية الفل
  

األعــــــداد والمتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة والدرجــــــة التجاهــــــات المــــــرأة  أ:-6.4جــــــدول 
الفلســـــطينية فـــــي جنـــــوب الضـــــفة الغربيـــــة نحـــــو العمـــــل الميـــــداني فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة 

  الفلسطينية مرتبة تنازليًا حسب األهمية. 
  

رقم 
 الفقرة 

ت المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل اتجاها
  الميداني في األجهزة األمنية الفلسطينية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 قوية 0.69 3.77 ال مانع من عمل المرأة في المجاالت الميدانية المتعلقة بالنساء.  22

ني (تحقيـــــق، تفتـــــيش، هنـــــاك ضـــــرورة لوجـــــود المـــــرأة فـــــي العمـــــل الميـــــدا  21
 اعتقال).

 متوسطة 0.75 3.42

لـــدى المــــرأة الخبــــرة والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع كافــــة المخــــاطر الميدانيــــة   19
 كالدورات والتدريبات الالزمة.

 متوسطة 0.79 3.05

 متوسطة 0.85 2.66 تحرص األجهزة األمنية على تأهيل وتدريب العامالت للعمل الميداني.  25
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ألعـــــداد والمتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة والدرجـــــة التجاهـــــات المـــــرأة ا ب:-6.4جـــــدول 
الفلســـــطينية فـــــي جنـــــوب الضـــــفة الغربيـــــة نحـــــو العمـــــل الميـــــداني فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة 

  الفلسطينية مرتبة تنازليًا حسب األهمية. 
  

رقم 
 الفقرة 

اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل 
  لميداني في األجهزة األمنية الفلسطينيةا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

لـــدى المــــرأة الخبــــرة والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع كافــــة المخــــاطر الميدانيــــة   20
 كالدورات والتدريبات الالزمة

 ضعيفة 0.97 2.15

 ضعيفة 1.14 1.12 العمل الميداني ال يتناسب مع طبيعة المرأة وأنوثتها.  24

 ضعيفة 1.31 0.91 تفضل المرأة العمل في المجال الميداني في األجهزة األمنية.  23

 ضعيفة   0.89  2.44 الدرجة الكلية
  

يوضح الجدول أعاله إلى أن اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل الميــداني 
اء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســ

) علـــى الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس 2.44كـــان بدرجـــة ضـــعيفة، حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي لهـــذه الدرجـــة (
الدراسة، وأن أهم خمسة اتجاهات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل الميــداني فــي 

  األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

  .ال مانع من عمل المرأة في المجاالت الميدانية المتعلقة بالنساء، وبدرجة قوية  
 .هناك ضرورة لوجود المرأة في العمل الميداني (تحقيق، تفتيش، اعتقال)، وبدرجة متوسطة  
  لــــدى المــــرأة الخبــــرة والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع كافــــة المخــــاطر الميدانيــــة كالــــدورات والتــــدريبات

  جة متوسطة.الالزمة، وبدر 
 .تحرص األجهزة األمنية على تأهيل وتدريب العامالت للعمل الميداني، وبدرجة متوسطة  
  لــــدى المــــرأة الخبــــرة والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع كافــــة المخــــاطر الميدانيــــة كالــــدورات والتــــدريبات

 الالزمة، وبدرجة ضعيفة. 

  
ة نحــو العمــل اإلداري/المكتبــي فــي ما اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــ. 3.2.1.4

  )Dاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 
  

هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة عـــن لإلجابـــة 
  التجاهات المرأة الفلسطينية (العاملة وغير العاملة) في األجهزة األمنية الفلسطينية في جنوب الضفة 
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  ).  7.4الغربية نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنية الفلسطينية كما هو موضح في جدول رقم (
  

األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة التجاهــات المــرأة الفلســطينية : 7.4جدول 
رتبــة تنازليــًا في جنوب الضفة الغربية نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنية الفلسطينية م

  حسب األهمية. 
  

رقم 
 الفقرة 

اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل 
  اإلداري في األجهزة األمنية الفلسطينية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

تفضــــل المــــرأة العمــــل اإلداري فــــي األجهــــزة األمنيــــة لمناســــبته لطبيعــــة   26
 ها.المرأة وأنوثت

 قوية 0.22 4.40

تتقبــل األســرة عمــل المــرأة فــي المجــال اإلداري أكثــر مــن تقبلهــا للعمــل   29
 في المجال الميداني.

 قوية 0.29 4.25

 قوية 0.36 4.11 لدى المرأة قدرة أعلى للعمل اإلداري من العمل الميداني.  28

زة يقبـــل المجتمـــع فكـــرة عمـــل المـــرأة فـــي المجـــاالت اإلداريـــة فـــي األجهـــ  27
 األمنية.

 قوية 0.35 3.81

 قوية 0.66 3.68 ُتشغل المرأة مراكز عالية ومتقدمة في العمل اإلداري األمني.  30

  قوية   0.37 4.05 الدرجة الكلية
  

يوضــــح الجــــدول أعــــاله إلــــى أن اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة نحــــو العمــــل 
الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي اإلداري/المكتبــي فــي األجهــزة األمنيــة 

) علــى الدرجــة الكليــة 4.05األجهزة األمنية كان بدرجة قوية، حيث بلغ المتوسط الحســابي لهــذه الدرجــة (
لمقيـــاس الدراســـة، وأن أهـــم خمســـة اتجاهـــات للمـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل 

  ألجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:اإلداري/المكتبي في ا
  

  .تفضل المرأة العمل اإلداري في األجهزة األمنية لمناسبته لطبيعة المرأة وأنوثتها، وبدرجة قوية  
  ،تتقبـــل األســـرة عمـــل المـــرأة فـــي المجـــال اإلداري أكثـــر مـــن تقبلهـــا للعمـــل فـــي المجـــال الميـــداني

  وبدرجة قوية.
  ي من العمل الميداني، وبدرجة قوية. لدى المرأة قدرة أعلى للعمل اإلدار  
  .يقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في المجاالت اإلدارية في األجهزة األمنية. ، وبدرجة قوية  
  .ُتشغل المرأة مراكز عالية ومتقدمة في العمل اإلداري األمني، وبدرجة قوية  
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و العمـــل المخـــتلط (إداري مـــا اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــ. 4.2.1.4
  )Eوميداني) في األجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة  عـــنلإلجابـــة 

ضــفة التجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العاملــة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب ال
الغربية نحو العمل المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنية الفلسطينية كما هــو موضــح فــي جــدول 

  ). 8.4رقم (
  

األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة التجاهــات المــرأة الفلســطينية : 8.4جدول 
ني) فــــي األجهــــزة األمنيــــة فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة نحــــو العمــــل المخــــتلط (إداري وميــــدا

  الفلسطينية مرتبة تنازليًا حسب األهمية. 
  

رقم 
 الفقرة 

اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل 
  المختلط (إداري وميداني)  في األجهزة األمنية الفلسطينية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

عمـــــــل المــــــرأة فـــــــي المجــــــاالت اإلداريـــــــة الحاجــــــة المجتمعيـــــــة تتطلــــــب  35
 والميدانية.

 قوية 0.39 4.22

 قوية 0.69 3.93 تستطيع المرأة العمل في المجاالت اإلدارية والميدانية معًا.  34

 قوية 0.66 3.74 يساعد على اكتساب خبرات ومعارف أكثر في العمل.  31

اإلداري يتطلـــب العمـــل فـــي المجـــال األمنـــي وجـــود المـــرأة فـــي المجـــال  33
 والميداني.

 قوية 0.75 3.50

تتقبل األسرة عمل المرأة فــي المجــاالت اإلداريــة والميدانيــة فــي األجهــزة   36
 األمنية.

 متوسطة 0.76 3.35

 متوسطة 0.80 3.24 يسبب العمل المختلط فوضى في المسؤوليات والصالحيات.  32

  قوية   0.56 3.68 الدرجة الكلية
  

ى أن اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل المخــتلط يوضح الجدول أعاله إل
(إداري وميــداني) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي 

) علــى الدرجــة الكليــة 3.68األجهزة األمنية كان بدرجة قوية، حيث بلغ المتوسط الحســابي لهــذه الدرجــة (
مقيـــاس الدراســـة، وأن أهـــم خمســـة اتجاهـــات للمـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل ل

  المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

  .الحاجة المجتمعية تتطلب عمل المرأة في المجاالت اإلدارية والميدانية، وبدرجة قوية  
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 جاالت اإلدارية والميدانية معًا، وبدرجة قوية.تستطيع المرأة العمل في الم  
 .يساعد على اكتساب خبرات ومعارف أكثر في العمل، وبدرجة قوية  
 .يساعد على اكتساب خبرات ومعارف أكثر في العمل، وبدرجة قوية  
 .يتطلب العمل في المجال األمني وجود المرأة في المجال اإلداري والميداني، وبدرجة قوية  
 عمــــل المــــرأة فــــي المجــــاالت اإلداريــــة والميدانيــــة فــــي األجهــــزة األمنيــــة، وبدرجــــة  تتقبــــل األســــرة

 متوسطة.
 

مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو واقــع مشــاركة المــرأة  فــي . 5.2.1.4
  )Fاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  

ات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطعـــن  لإلجابـــة
التجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العاملــة) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة 

  ).  9.4في األجهزة األمنية الفلسطينية كما هو موضح في جدول رقم (  الغربية نحو واقع مشاركة المرأة
  

طات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة التجاهــات المــرأة الفلســطينية األعــداد والمتوســ :9.4جدول 
فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مرتبــة   فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو واقــع مشــاركة المــرأة

  تنازليًا حسب األهمية. 
  

رقم 
 الفقرة 

اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو واقع 
  أة في األجهزة األمنية الفلسطينيةمشاركة المر 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 قوية  0.43 4.15 المشاركة الفعالة للمرأة ال زالت دون المستوى المطلوب.  41

 قوية 0.47 4.08 تشعر المرأة بأهمية وجودها من خالل تقدير دورها وقدراتها.  43

رجــــل والمــــرأة فــــي األجهــــزة األمنيــــة تشــــعر المــــرأة بوجــــود تمييــــز بــــين ال  44
 ولصالح الرجال (االمتيازات، الترقيات، الحوافز.... الخ).  

 قوية 0.51 3.94

تســتطيع المــرأة أن تكــون منافســة للرجــل فــي العمــل األمنــي والمناصــب   37
 القيادية.

 قوية 0.56 3.66

 متوسطة 0.73 3.15 تستطيع المرأة أن تكون متفوقة في كثير من المجاالت األمنية.  38

يـــتفهم الرؤوســـاء والعـــاملون فـــي األجهـــزة األمنيـــة ضـــرورة الشـــراكة بـــين   40
 المرأة والرجل.

 متوسطة 0.78 2.94

يمكــــن للمــــرأة الفلســــطينية أن تحتمــــل مشــــاق العمــــل والجهــــد والتــــدريب   39
 األمني.

 متوسطة 0.93 2.76

ضعيفة  1.05 2.20 من زمالئها.تتعرض المرأة العاملة في األجهزة األمنية إلى مضايقات  42
متوسطة   0.61 3.36 الدرجة الكلية
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يوضــح الجــدول أعــاله إلــى أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو واقــع مشــاركة 
فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهـــزة  المــرأة

) علــى الدرجــة الكليــة 3.36، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة (متوســطةبدرجــة األمنيــة كــان 
لمقياس الدراسة، وأن أهم خمسة اتجاهات للمرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو واقع مشــاركة 

  في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي: المرأة
  

  ى المطلوب، وبدرجة قوية.المشاركة الفعالة للمرأة ال زالت دون المستو  
 .تشعر المرأة بأهمية وجودها من خالل تقدير دورها وقدراتها، وبدرجة قوية  
  ،تشعر المرأة بوجــود تمييــز بــين الرجــل والمــرأة فــي األجهــزة األمنيــة ولصــالح الرجــال (االمتيــازات

  الترقيات، الحوافز.... الخ)، وبدرجة قوية.  
  جل في العمل األمني والمناصب القيادية، وبدرجة قوية.تستطيع المرأة أن تكون منافسة للر  
  .تستطيع المرأة أن تكون متفوقة في كثير من المجاالت األمنية، وبدرجة متوسطة 

 

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:3.1.4
  

بيــة مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغر 
  ) خاص بالمرأة غير العاملة في األجهزة األمنية. Gنحو العمل في األجهزة األمنية؟ (المجال 

  
هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة عـــن لإلجابـــة 

وب الضــفة الغربيــة نحــو التجاهات المرأة الفلسطينية غير العاملة في األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــ
  ). 10.4العمل في األجهزة األمنية، كما هو موضح في جدول رقم (

  
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة التجاهات المــرأة الفلســطينية  :10.4 جدول

غير العاملة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي 
  جهزة األمنية. األ

  
المتوسط   العدد  المتغير  نوع العينة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

خاص بـغير العاملة في
  األجهزة األمنية فقط

اتجاهات المرأة الفلســطينية غيــر العاملــة نحــو
العمــــل فــــي األجهــــزة األمنيــــة الفلســــطينية فــــي 

 جنوب الضفة الغربية 

  
100  

  
3.54 

  
0.60 

  
  قوية 
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الجــدول أعــاله أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية نحــو  يوضــح
العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء غيـــر 

) 3.54(العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة قويــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة 
  على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة. 

  
وللتعـــرف علـــى أهـــم اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة وغيـــر العاملـــة فـــي األجهـــزة 
األمنيـــة الفلســــطينية نحــــو العمــــل فــــي األجهــــزة األمنيـــة الفلســــطينية، تــــم اســــتخراج األعــــداد والمتوســــطات 

رجـــة لفقـــرات مجـــال اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية غيـــر العاملـــة فـــي الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والد
  ). 11.4األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية، وذلك كما هو موضح في جدول رقم (

  
األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة لفقـــرات مجـــال اتجاهـــات  :11.4جـــدول 

املــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة مرتبــة المرأة الفلسطينية غير الع
  حسب األهمية. 

  
رقم 

 الفقرة 
اتجاهات المرأة الفلسطينية غير العاملة في األجهزة األمنية نحو 

  العمل في األجهزة األمنية
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 قوية 0.41 4.14 الشرطة والقضاء.أقبل العمل في بعض األجهزة األمنية وخاصة  46

 قوية 0.50 3.85 أتفهم ضرورة وجود المرأة في األجهزة األمنية.  47

 قوية 0.54 3.77 أقبل العمل في األجهزة األمنية بشكل عام.  45

 قوية 0.58 3.62 العمل في األجهزة األمنية غير مناسب للمرأة المتزوجة.  48

 قوية 0.61 3.60 ية كخيار أخير للحصول على عمل.أقبل العمل في األجهزة األمن  51

 قوية 0.60 3.60 يرفض والدي/إخوتي/زوجي أن التحق باألجهزة األمنية.  49

متوسطة  0.77 3.12 نظرة المجتمع ال تشجعني على العمل في األجهزة األمنية.  52
متوسطة  0.99 2.62 أرى أن العمل في األجهزة األمنية ال يناسب طبيعة المرأة.  50

  قوية  0.60 3.54 الدرجة الكلية
  

يوضــح الجــدول أعــاله إلــى أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل 
في األجهزة األمنية مــن وجهــة نظــر النســاء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كــان بدرجــة قويــة، حيــث 

) علــــى الدرجــــة الكليــــة لمقيــــاس الدراســــة، وأن أهــــم خمســــة 3.54( بلــــغ المتوســــط الحســــابي لهــــذه الدرجــــة
  اتجاهات للمرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:

  
 .أقبل العمل في بعض األجهزة األمنية وخاصة الشرطة والقضاء، وبدرجة قوية  
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  األمنية، وبدرجة قوية. أتفهم ضرورة وجود المرأة في األجهزة  
 .أقبل العمل في األجهزة األمنية بشكل عام، وبدرجة قوية  
 .العمل في األجهزة األمنية غير مناسب للمرأة المتزوجة، وبدرجة قوية  
 .أقبل العمل في األجهزة األمنية كخيار أخير للحصول على عمل، وبدرجة قوية  

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع . 4.1.4

  
أهم معوقات انخراط المرأة في جنوب الضفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر  ما

  عينة من النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية؟ 
  

 هذا السؤال تم استخراج األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة ألهــمعن  لإلجابة
معوقــات انخــراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة 
من النساء العامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم 

)12.4  .(  
  

جة ألهم معوقات انخــراط المــرأة األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدر  :12.4جدول 
في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنية الفلسطينية من وجهة نظر عينــة مــن النســاء 

  العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. 
  

المتوسط   العدد  المتغير  نوع العينة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

عاملــة وغيــر عاملــة فــي
  هزة األمنية معًا األج

أهم معوقات انخراط المرأة فــي جنــوب الضــفة
  الغربية في األجهزة األمنية الفلسطينية 

  
200  

  
3.47  

  
0.66  

  
  متوسطة

ـــــــــة فـــــــــي األجهـــــــــزة عامل
  األمنية فقط 

أهم معوقات انخراط المرأة فــي جنــوب الضــفة
 الغربية في األجهزة األمنية الفلسطينية 

  
100  

  
3.38 

  
0.71 

  
 متوسطة

غير عاملة في األجهــزة
  األمنية فقط

أهم معوقات انخراط المرأة فــي جنــوب الضــفة
 الغربية في األجهزة األمنية الفلسطينية 

  
100  

  
3.56 

  
0.62 

  
  قوية

  
يوضـــح الجـــدول أعـــاله أن أهـــم معوقـــات انخـــراط المـــرأة فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة 

ء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســا
  ) على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة. 3.47متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة (
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وعند فــرز عينــة الدراســة فــإن أهــم معوقــات انخــراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة 
عينة النساء العامالت في األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ الفلسطينية من وجهة نظر 

) علـــى الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس الدراســـة مقابـــل متوســـط حســـابي 3.38المتوســـط الحســـابي لهـــذه الدرجـــة (
  ) ودرجة قوية للنساء غير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. 3.56(
  

مرأة في جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وللتعرف على أهم معوقات انخراط ال
وجهـــــة نظـــــر عينـــــة النســـــاء العـــــامالت وغيـــــر العـــــامالت فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة، تـــــم اســـــتخراج األعـــــداد 

) مرتبــة تنازليــًا Hوالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال (
  ). 13.4موضح في جدول رقم (حسب األهمية كما هو 

  
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة ألهم معوقات انخــراط المــرأة  :13.4جدول 

فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء 
  سب األهمية. العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا ح

  
رقم 

 الفقرة 
أهم معوقات انخراط المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة 

  األمنية الفلسطينية
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

عـــــدم تفهـــــم المجتمـــــع للحاجـــــة الضـــــرورية لوجـــــود المـــــرأة فـــــي األجهـــــزة   54
 األمنية.

  قوية  0.33 4.02

ية قد يسبب المشاكل مــع األســرة (األخ، األب، العمل في األجهزة األمن  55
 الزوج... الخ).

 قوية 0.47 3.90

اعتقاد األسرة أن طبيعة المرأة وأنوثتها ال تتناسب مــع متطلبــات العمــل   56
 األمني.

 قوية 0.49 3.76

عــــــدم وجــــــود إســــــتراتيجية وطنيــــــة لتــــــدعيم دور المــــــرأة وانخراطهــــــا فــــــي   58
 المجاالت األمنية.

 وسطةمت 0.65 3.48

 متوسطة 0.69 3.20 النظرة السلبية للمجتمع نحو عمل المرأة في المجاالت العسكرية.  53

 متوسطة 0.73 3.12 ضرورة تلقي المرأة دورات ومؤهالت عسكرية قد تكون صعبة عليها.  59

عـــدم تفهــــم الرؤســـاء فــــي القطاعــــات األمنيـــة لوجــــود المـــرأة فــــي العمــــل   57
 األمني.

 متوسطة 0.92 2.77

  متوسطة  0.66 3.47 لدرجة الكلية للمجالا
  

يوضح الجدول أعاله إلى أن أهم معوقات انخــراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة 
الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة كـــان بدرجـــة 
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) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة، وأن 3.47لدرجــة (متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه ا
أهـــم خمســـة معوقـــات النخـــراط المـــرأة فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية مرتبـــة 

  تنازليًا هي: 
  

 .عدم تفهم المجتمع للحاجة الضرورية لوجود المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 يــة قــد يســبب المشــاكل مــع األســرة (األخ، األب، الــزوج... الــخ) وبدرجــة العمــل فــي األجهــزة األمن

  قوية.
 .اعتقاد األسرة أن طبيعة المرأة وأنوثتها ال تتناسب مع متطلبات العمل األمني، وبدرجة قوية  
  ـــة، وبدرجـــة ـــدعيم دور المـــرأة وانخراطهـــا فـــي المجـــاالت األمني ـــة لت عـــدم وجـــود إســـتراتيجية وطني

  متوسطة.
 لبية للمجتمع نحو عمل المرأة في المجاالت العسكرية، وبدرجة متوسطة.النظرة الس 

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس. 5.1.4

  
ما أهم سبل تحسين دور المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنية الفلسطينية من وجهــة نظــر 

  الفلسطينية؟ عينة من النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية 
  

هذا السؤال تم استخراج األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة ألهــم عن لإلجابة 
سبل تحسين دور المرأة في جنوب الضفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة 

ســطينية، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم مــن النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفل
)14.4  .(  
  

األعــداد والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والدرجــة ألهــم ســبل تحســين دور  أ:-14.4جــدول 
المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة مــن 

  نية الفلسطينية. النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األم
  

المتوسط   العدد  المتغير  نوع العينة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

عاملــة وغيــر عاملــة فــي
  األجهزة األمنية معًا 

أهـــــم ســــــبل تحســـــين دور المــــــرأة فـــــي جنــــــوب
الضـــــــــــفة الغربيـــــــــــة فـــــــــــي األجهـــــــــــزة األمنيـــــــــــة 

  الفلسطينية

  
200  

  
3.74  

  
0.51  

  
  قوية
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سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجــة ألهــم ســبل تحســين دور األعداد والمتو  ب:-14.4جدول 
المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة مــن 

  النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. 
  

المتوسط   العدد  المتغير  نوع العينة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

ـــــــــة فـــــــــي األجهـــــــــزة عامل
  األمنية فقط 

أهم سبل تحسين دور المرأة في جنوب
الضفة الغربية في األجهزة األمنية 

 الفلسطينية

  
100  

  
3.88 

  
0.49 

  
  قوية

غير عاملة في األجهــزة
  األمنية فقط

أهم سبل تحسين دور المرأة في جنوب
الضفة الغربية في األجهزة األمنية 

 ةالفلسطيني

  
100  

  
3.60 

  
0.60 

  
  قوية

  
يوضــح الجــدول أعــاله أن أهــم ســبل تحســين دور المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة 

  لدرجة الكلية لمقياس الدراسة. ) على ا3.74قوية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة (
  

وعند فرز عينة الدراسة فإن أهم سبل تحسين دور المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة 
الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة كانـــت بدرجـــة قويـــة حيـــث بلـــغ 

الكليـــة لمقيـــاس الدراســـة مقابـــل متوســـط حســـابي ) علـــى الدرجـــة 3.88المتوســـط الحســـابي لهـــذه الدرجـــة (
  ) ودرجة قوية للنساء غير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. 3.60(
  

وللتعرف على أهم سبل تحسين دور المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنية الفلســطينية مــن 
ة األمنيـــــة، تـــــم اســـــتخراج األعـــــداد وجهـــــة نظـــــر عينـــــة النســـــاء العـــــامالت وغيـــــر العـــــامالت فـــــي األجهـــــز 

) مرتبـــة تنازليـــًا Iوالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال (
  ). 15.4حسب األهمية كما هو موضح في جدول رقم (

  
منيــة إلى أن أهم سبل تحسين دور المرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األ دناهيوضح الجدول أ

الفلسطينية من وجهة نظر عينة النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنيــة كــان بدرجــة قويــة، 
) علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة، وأن أهــم خمســة 3.74حيث بلغ المتوسط الحسابي لهــذه الدرجــة (

  طينية مرتبة تنازليًا هي: سبل لتحسين دور المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة األمنية الفلس
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األعـــداد والمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة ألهـــم ســـبل تحســـين دور : 15.4جـــدول 
المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة 

  ب األهمية. النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا حس
  

رقم 
 الفقرة 

أهم سبل تحسين دور المرأة في جنوب الضفة الغربية في األجهزة 
  األمنية الفلسطينية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

إنشـــاء بـــرامج توعيـــة للبنـــات فـــي المـــدارس الثانويـــة حـــول أهميـــة عمـــل   69
 المرأة في األجهزة األمنية.

  قوية 0.29 4.55

 قوية 0.32 4.35 ة توعية المجتمع ألهمية وجود المرأة في األجهزة األمنية.ضرور   62

العمـــل علـــى تحســـين نظـــرة المجتمـــع نحـــو انخـــراط المـــرأة فـــي األجهـــزة   63
 األمنية.

 قوية 0.37 4.17

 قوية 0.41 4.08 وضع المرأة المناسبة في المكان المناسب.  61

ب المـــــؤهالت العلميـــــة زيـــــادة عـــــدد النســـــاء فـــــي األجهـــــزة األمنيـــــة حســـــ  60
 والمهنية.

 قوية 0.46 3.91

 قوية 0.49 3.85 توفير الظروف المالئمة واإلمكانيات لعمل المرأة في األجهزة األمنية.  64

تثقيف المرأة وتزويدها بمهارات خاصة تساعدها علــى تأديــة دورهــا فــي   70
 األجهزة األمنية بمهنية عالية.

 قوية 0.53 3.72

الفلســطينية بتعزيــز دور المــرأة فــي حفــظ األمــن والســالم قيــام الحكومــة  68
 المحلي والدولي.

 قوية 0.61 3.55

إنشــــاء وحــــدات اجتماعيــــة متخصصــــة فــــي األجهــــزة األمنيــــة لمعالجــــة   67
 قضايا المرأة مثل العنف.

 متوسطة 0.78 3.12

تـــوفير حـــوافز وبـــرامج تســـاعد علـــى انخـــراط المـــرأة فـــي العمـــل األمنـــي   65
 .واستمراريته

 متوسطة 070 3.10

 متوسطة 0.89 2.75 زيادة عدد النساء في الهيئات والمراكز القيادية في األجهزة األمنية.  66

  قوية  0.51 3.74 الدرجة الكلية للمجال
 

  ،إنشاء برامج توعية للبنات في المدارس الثانوية حول أهمية عمل المرأة في األجهزة األمنية
  وبدرجة قوية.

  المجتمع ألهمية وجود المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية.ضرورة توعية  
 .العمل على تحسين نظرة المجتمع نحو انخراط المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 .وضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، وبدرجة قوية  
 ة، وبدرجة قوية.زيادة عدد النساء في األجهزة األمنية حسب المؤهالت العلمية والمهني  
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  . النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:6.1.4
  

هـــل تختلـــف اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة 
الفلسطينية باختالف (المحافظة، العمل في األجهزة األمنية، السن، الحالة االجتماعيــة، المؤهــل العلمــي، 

ي، الرتبــة العســكرية، مجــال العلــم، أوقــات الــدوام، الجهــاز األمنــي الــذي تفضــلين العمــل نوع الجهــاز األمنــ
  فيه واالنتماء إليه)؟ 

  
    هذا السؤال تم اختبار الفرضيات الصفرية اإلحصائية اآلتية:عن لإلجابة 

  
  تحليل النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  2.4

  
  كاملة (عاملة وغير عاملة في األجهزة األمنية). النتائج المتعلقة بالفرضيات لعينة الدراسة 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1.2.4

  
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (

  جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير المحافظة. 
  

ـــ ـــم  األولـــى ق مـــن صـــحة الفرضـــيةللتحق فـــي اتجاهـــات المـــرأة ) للفـــروق T-Testت ( اختبـــار اســـتخدامت
وذلــك كمــا   الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير المحافظــة

  .)16.4رقم (هو موضح في الجدول 
  

المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  فــي اتجاهــات) للفــروق T-Testت ( اختبــارنتائج  أ:-16.4جدول 
  الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير المحافظة. 

  
المتوسط   العدد  المحافظة  

  الحسابي
 االنحراف
  المعياري

الداللة   قيمة ت  درجة الحرية
  اإلحصائية

  ) Iإلى Aالدراسة ككل (المجاالت من
 0.51 3.42 100  الخليل 

198 0.590 0.56 
 0.57 3.46 100  بيت لحم 
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في اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنــوب الضــفة ) للفروق T-Testت ( اختبارنتائج  ب:-16.4جدول 
  الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير المحافظة. 

  
المتوسط   العدد  المحافظة  

  الحسابي
 االنحراف
  المعياري

الداللة   قيمة ت  درجة الحرية
  حصائيةاإل

  ) رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية Aالمجال األول (
 0.46 3.13 100  الخليل 

198 0.884 0.317 
 0.51 3.15 100  بيت لحم 

  ) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى العمل في األجهزة األمنية Bالمجال الثاني (
 0.58 3.67 100  الخليل 

198 -0.879 0.184 
 0.78 3.81 100  بيت لحم 

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية Cالمجال الثالث (
 0.74 2.41 100  الخليل 

198 -0.735 0.263 
 0.69 2.47 100  بيت لحم 

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنيةDالمجال الرابع (
 0.36 4.12 100  خليل ال

198 -0.141 0.188 
 0.54 3.98 100  بيت لحم 

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل المختلط في األجهزة األمنية Eالمجال الخامس (
 0.93 3.71 100  الخليل 

198 -0.856 0.393 
 0.89 3.65 100  بيت لحم 

  رأة في األجهزة األمنية ) اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المFالمجال السادس (
  0.59  3.39 100  الخليل 

198  0.811  0.155  
  0.64  3.34 100  بيت لحم 

  ) اتجاهات المرأة غير العاملة في األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية Gالمجال السابع (
 0.69 3.38 50  الخليل 

98  1.452  0.030  
  0.57  3.70  50  بيت لحم 

  ) معوقات انخراط المرأة في العمل األمني Hالثامن (المجال
  0.57  3.54 100  الخليل 

198  0.905  0.088  
  0.60  3.40 100  بيت لحم 

  ) سبل تحسين عمل المرأة في األجهزة األمنية Iالمجال التاسع (
  0.52  3.77 100  الخليل 

198  0.842  0.097  
 0.63 3.69 100  بيت لحم 

  
  في اتجاهات) α≤0.05وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المستوى (عدم أعاله إلى  أشارت النتائج
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المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وعلــى جميــع 
) حيــث ظهــرت فــروق فــي اتجاهــات المــرأة غيــر العاملــة فــي Gمجاالت الدراسة مــا عــدا المجــال الســابع (

هزة األمنية نحو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة ولصــالح المــرأة مــن محافظــة بيــت لحــم بمتوســط حســابي األج
) للمــــرأة فـــي محافظــــة الخليــــل. أمـــا بقيــــة المجـــاالت فقــــد كانــــت 3.38) مقابـــل متوســــط حســـابي (3.70(

ة وعلــى اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطيني
جميع مجاالت الدراسة متقاربة بصرف النظر عن المحافظــة، وحيــث أن الداللــة اإلحصــائية فــي الدراســة 

) فإنــه يــتم 0.05ككل وعلى جميع المجاالت أكبــر مــن مســتوى الداللــة التــي فحصــت عنــدها الفرضــيات (
  قبول الفرضية الصفرية األولى. 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2.2.4

  
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (

  جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير العمل في األجهزة األمنية. 
  

لمــــرأة فــــي اتجاهــــات ا) للفـــروق T-Testت ( اختبــــار اســــتخدامتــــم الثانيـــة  للتحقـــق مــــن صــــحة الفرضــــية
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر العمــل فــي األجهــزة 

  .)17.4رقم (وذلك كما هو موضح في الجدول  األمنية،
  

فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة ) للفــروق T-Testت ( اختبــارنتائج  أ:-17.4جدول 
  جهزة األمنية تعزى لمتغير العمل في األجهزة األمنية. الغربية نحو العمل في األ

  
العمل في األجهزة 

  األمنية
المتوسط   العدد

  الحسابي
 االنحراف
  المعياري

الداللة   قيمة ت  درجة الحرية
  اإلحصائية

  ) Iإلى Aالدراسة ككل (المجاالت من
 0.49 3.47 100  عاملة 

198 1.004 0.072 
 0.56 3.49 100  غير عاملة 

  ) رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية Aالمجال األول (
 0.49 3.56 100  عاملة 

198 1.771 0.012 
 0.83 2.63 100  غير عاملة 

  ) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى العمل في األجهزة األمنية Bالمجال الثاني (
 0.60 3.64 100  عاملة 

198 1.105 0.104 
 0.73 3.84 100  غير عاملة 
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في اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنــوب الضــفة ) للفروق T-Testت ( اختبارنتائج  ب:-17.4جدول 
  الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير العمل في األجهزة األمنية. 

  
العمل في األجهزة 

  األمنية
المتوسط   العدد

  الحسابي
 افاالنحر 

  المعياري
الداللة   قيمة ت  درجة الحرية

  اإلحصائية
  ) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية Cالمجال الثالث (

 0.71 2.49 100  عاملة 
198 0.855 0.179 

 0.81 2.41 100  غير عاملة 

  نية) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمDالمجال الرابع (
 0.31 4.08 100  عاملة 

198 1.228 0.108 
 0.33 4.02 100  غير عاملة 

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل المختلط في األجهزة األمنية Eالمجال الخامس (
 0.86 3.75 100  عاملة 

198 0.916 0.105 
 0.88 3.67 100  غير عاملة 

  ركة المرأة في األجهزة األمنية ) اتجاهات المرأة نحو واقع مشاFالمجال السادس (
  0.60  3.38 100  عاملة 

198  1.113  0.099  
  0.62  3.35 100  غير عاملة 

  ) معوقات انخراط المرأة في العمل األمني Hالمجال الثامن (
 0.71 3.38 100  عاملة 

198  1.214  0.091  
 0.62 3.56 100  غير عاملة 

  لمرأة في األجهزة األمنية ) سبل تحسين عمل اIالمجال التاسع (
 0.49 3.88 100  عاملة 

198  1.004  0.072  
  0.60  3.60 100  غير عاملة 

  
فــي اتجاهــات ) α≤0.05وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المســتوى (عدم أشارت النتائج أعاله إلى 

ســـطينية تبعـــًا لمتغيـــر المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفل
) حيــث ظهــرت فــروق فــي Aعاملــة وغيــر عاملــة وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة مــا عــدا المجــال األول (

فــي األجهــزة األمنيــة ولصــالح المــرأة العمــل  اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربــة نحــو
) للمــرأة غيــر العاملــة 2.63ي () مقابل متوســط حســاب3.56العاملة في األجهزة األمنية بمتوسط حسابي (

  في األجهزة األمنية. 
  

فـــي العمـــل أمـــا بقيـــة المجـــاالت فقـــد كانـــت اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو 
األجهــزة األمنيــة وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة متقاربــة بصــرف النظــر عــن كــون المــرأة عاملــة أو غيــر 
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أن الداللــة اإلحصــائية فــي الدراســة ككــل وعلــى جميــع المجــاالت أكبــر عاملة في األجهزة األمنية، وحيث 
   ) فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية. 0.05من مستوى الداللة التي فحصت عندها الفرضيات (

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3.2.4

  
تجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ) فــي ا≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (

 للتحقــق مــن صــحة الفرضــيةو جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعــزى لمتغيــر الســن. 
للفــروق فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية ) ANOVAتحليــل التبــاين األحــادي ( اختبار استخدامتم  الثالثة

نيــة تعــزى لمتغيــر الســن وعلــى جميــع مجــاالت فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األم
  .)18.4(جدول رقم ، وذلك كما هو موضح في الدراسة

  
ــــائج  أ:-18.4جــــدول  ــــارنت ــــاين األحــــادي ( اختب ــــل التب ــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحلي للف

الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر 
  جاالت الدراسة. السن وعلى جميع م

  
درجات   مصدر التباين 

  الحرية
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  )Iإلى Aالدراسة ككل (المجاالت من
  0.950 3.800 4 بين المجموعات

2.617 
 

 0.363 70.846 195 داخل المجموعات 0.067

 - 74.646 199 المجموع

  ) رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنيةAجال األول (الم
  0.029 0.117 4  بين المجموعات

0.093 
 

0.311 60.791 195 داخل المجموعات 0.209

 - 60.908 199 المجموع

  جهزة األمنية) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى العمل في األBالمجال الثاني (
  1.537 6.149 4 بين المجموعات

3.049 
 

 0.504 98.314 195 داخل المجموعات 0.006

 - 104.463 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنيةCالمجال الثالث (
  1.821 7.285 4 بين المجموعات

2.522 
 

 0.722 140.940 195  جموعاتداخل الم 0.078

 - 148.225 199 المجموع
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للفــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحليــــل التبــــاين األحــــادي ( اختبــــارنتــــائج  ب:-18.4جــــدول 
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر 

  السن وعلى جميع مجاالت الدراسة. 
  

درجات   مصدر التباين 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنيةDالمجال الرابع (
  0.507 2.028 4 بين المجموعات

0.838 
 

 0.605 118.033 195 داخل المجموعات 0.113

 - 120.061 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل المختلط في األجهزة األمنيةEالمجال الخامس (
   1.038 4.155 4 بين المجموعات

0.903 
 

 1.149 224.060 195  داخل المجموعات 0.207

 - 228.215 199 المجموع

  كة المرأة في األجهزة األمنية) اتجاهات المرأة نحو واقع مشار Fالمجال السادس (
  0.971 3.884 4 بين المجموعات

  177.2140.908 195 داخل المجموعات  0.229  1.069
   181.098 199  المجموع
  ) اتجاهات المرأة غير العاملة في األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنيةGالمجال السابع (

  0.886 3.544  4 بين المجموعات
  0.947 90.014  95 داخل المجموعات  0.302  0.936

   93.558  99 المجموع
  ) معوقات انخراط المرأة في العمل األمنيHالمجال الثامن (

  1.088 4.352 4 بين المجموعات
  0.976 190.431 195 داخل المجموعات  0.264  1.115

  - 194.783 199 المجموع
  ) سبل تحسين عمل المرأة في األجهزة األمنيةIالمجال التاسع (

  0.998 3.994 4 بين المجموعات
  0.960 188.205 195 داخل المجموعات  0.191  1.040

   192.199 199 المجموع
  

  في اتجاهات ) α≤0.05ستوى (وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المعدم أشارت النتائج أعاله إلى 
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المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية تبعـــًا لمتغيـــر 
) حيث ظهرت فــروق فــي اتجاهــات المــرأة Bالسن، وعلى جميع مجاالت الدراسة ما عدا المجال الثاني (
لمـــرأة  فـــي األجهـــزة األمنيـــة ولصـــالح الفئـــة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربـــة نحـــو الحاجـــة لعمـــل ا

) ســنة مقابــل الفئــات العمريــة األخــرى. أمــا بقيــة المجــاالت فقــد كانــت اتجاهــات المــرأة 30-26العمريــة (
الفلســطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فــي األجهـــزة األمنيـــة وعلـــى جميـــع مجـــاالت الدراســـة 

أن الداللــة اإلحصــائية فــي الدراســة ككــل وعلــى جميــع متقاربــة بصــرف النظــر عــن متغيــر الســن، وحيــث 
) فإنــه يــتم قبــول الفرضــية 0.05المجــاالت أكبــر مــن مســتوى الداللــة التــي فحصــت عنــدها الفرضــيات (

   الصفرية الثالثة.  
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4.2.4
  

اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ) فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (
  جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. 

  
للفــروق فــي ) ANOVAتحليل التباين األحادي ( اختبار استخدامتم  الرابعة للتحقق من صحة الفرضية

فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل 
  .)19.4جدول رقم (، وذلك كما هو موضح في الحالة االجتماعية وعلى جميع مجاالت الدراسة

  
ــــائج  أ:-19.4جــــدول  ــــارنت ــــاين األحــــادي ( اختب ــــل التب ــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحلي للف

تعــزى لمتغيــر الحالــة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهــزة األمنيــة 
  االجتماعية وعلى جميع مجاالت الدراسة. 

  
درجات   مصدر التباين 

  الحرية
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  )Iإلى Aالدراسة ككل (المجاالت من
  1.138 3.415  3  بين المجموعات

1.175 

 
0.969 190.005 196 داخل المجموعات 0.201

 - 193.42 199 لمجموعا

  ) رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنيةAالمجال األول (
 0.141 1.3381.365 4.014  3 بين المجموعات

0.980 192.142 196 داخل المجموعات

 - 196.156 199 المجموع
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للفــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحليــــل التبــــاين األحــــادي ( اختبــــار نتــــائج ب:-19.4جــــدول 
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الحالــة 

  االجتماعية وعلى جميع مجاالت الدراسة. 
  

درجات   مصدر التباين 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  إلحصائيةا

  ) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى العمل في األجهزة األمنيةBالمجال الثاني (
  1.223 3.668 3 بين المجموعات

1.285 

 
 0.952 186.541 196 داخل المجموعات 0.202

 - 190.209 199 المجموع

  في األجهزة األمنية) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني Cالمجال الثالث (
  1.373 4.118 3 بين المجموعات

1.394 

 
 0.985 193.025 196 داخل المجموعات 0.192

 - 197.143 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنيةDالمجال الرابع (
  1.330 3.991 3 بين المجموعات

1.362 

 
 0.977 191.445 196 خل المجموعاتدا 0.194

 - 195.436 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل المختلط في األجهزة األمنيةEالمجال الخامس (
   1.401 4.204 3 بين المجموعات

1.415 

 
 194.1060.990 196 داخل المجموعات 0.181

 - 198.31 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنيةFالمجال السادس (
  1.304 3.912 3 بين المجموعات

  189.6680.968 196 داخل المجموعات  0.188  1.347
 - 193.58 199 المجموع
  ة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية) اتجاهات المرأة غير العاملة في األجهز Gالمجال السابع (

  1.330 3.991 3 بين المجموعات
  1.021 98.055 96 داخل المجموعات  0.172  1.303

 - 102.046 99 المجموع
  ) معوقات انخراط المرأة في العمل األمنيHالمجال الثامن (

  1.214 3.641 3 بين المجموعات
  0.983 192.692 196 المجموعات داخل  0.205  1.235

 - 196.333 199 المجموع
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للفــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحليــــل التبــــاين األحــــادي ( اختبــــارنتــــائج  :ج-19.4دول جــــ
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الحالــة 

  مجاالت الدراسة. االجتماعية وعلى جميع 
  

درجات   مصدر التباين 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ) سبل تحسين عمل المرأة في األجهزة األمنيةIالمجال التاسع (
  1.147 3.440 3 بين المجموعات

  1.005 197.018 196 داخل المجموعات  0.261  1.141
 - 200.458 199 المجموع

  
فــي اتجاهــات ) α≤0.05وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المســتوى (عدم أشارت النتائج أعاله إلى 

المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية تبعـــًا لمتغيـــر 
اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب  الحالـــة االجتماعيـــة وعلـــى جميـــع مجـــاالت الدراســـة، فقـــد كانـــت

الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية وعلى جميع مجاالت الدراســة متقاربــة بصــرف النظــر عــن 
متغيــر الحالــة االجتماعيــة، وحيــث أن الداللــة اإلحصــائية فــي الدراســة ككــل وعلــى جميــع المجــاالت أكبــر 

  ) فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية الرابعة. 0.05( من مستوى الداللة التي فحصت عندها الفرضيات
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5.2.4
  

) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (
    جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

  
للفــروق ) ANOVAتحليــل التبــاين األحــادي ( اختبــار اســتخدامتــم  الخامســة للتحقق من صــحة الفرضــية

في اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر 
  .)20.4جدول رقم (، وذلك كما هو موضح في المؤهل العلمي وعلى جميع مجاالت الدراسة

  
) α≤0.05وجــود فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد المســتوى (عــدم إلــى  فــي الجــدول ادنــاهأشــارت النتــائج 

في اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية الفلســطينية تبعــًا 
الفلســطينية فــي جنــوب  لمتغير المؤهل العلمــي وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة، فقــد كانــت اتجاهــات المــرأة

الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية وعلى جميع مجاالت الدراســة متقاربــة بصــرف النظــر عــن 
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متغير المؤهل العلمي، وحيث أن الداللــة اإلحصــائية فــي الدراســة ككــل وعلــى جميــع المجــاالت أكبــر مــن 
  ول الفرضية الصفرية الخامسة. ) فإنه يتم قب0.05مستوى الداللة التي فحصت عندها الفرضيات (

  
ــــائج  أ:-20.4جــــدول  ــــارنت ــــاين األحــــادي ( اختب ــــل التب ــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحلي للف

الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر 
  المؤهل العلمي  وعلى جميع مجاالت الدراسة. 

  
درجات   مصدر التباين 

  الحرية
جموع م

  المربعات
متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  )Iإلى Aالدراسة ككل (المجاالت من
  0.961 3.846 4  بين المجموعات

0.989 
 

 189.6110.972 195 داخل المجموعات 0.291

 - 193.457 199 المجموع

  نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية) رؤية المرأة التجاهات المجتمعAالمجال األول (
  0.979 3.915  4 بين المجموعات

0.978 
 

 0.977 190.608 195 داخل المجموعات 0.304

 - 194.523 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى العمل في األجهزة األمنيةBالمجال الثاني (
  1.004 4.015 4 بين المجموعات

1.014 

 
 0.990 193.017 195  داخل المجموعات 0.312

 - 197.032 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنيةCالمجال الثالث (
  0.945 3.779  4 بين المجموعات

0.974 

 
 0.970 189.145 195 داخل المجموعات 0.318

 - 192.924 199 المجموع

  ) اتجاهات المرأة نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنيةDالمجال الرابع (
  0.978 3.913 4 بين المجموعات

0.989 

 
 0.989 192.904 195 داخل المجموعات 0.322

 - 196.817 199  المجموع

  العمل المختلط في األجهزة األمنية ) اتجاهات المرأة نحوEالمجال الخامس (
   0.971 3.668  4 بين المجموعات

0.938 

 
 190.7230.978 195 داخل المجموعات 0.330

 -194.391 199 المجموع
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للفــــروق فــــي اتجاهــــات المــــرأة ) ANOVAتحليــــل التبــــاين األحــــادي ( اختبــــارنتــــائج  ب:-20.4جــــدول 
لضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر الفلســـطينية فـــي جنـــوب ا

  المؤهل العلمي  وعلى جميع مجاالت الدراسة. 
  

درجات   مصدر التباين 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ) اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنيةFالمجال السادس (
  0.946 3.784  4 بين المجموعات

  191.1440.981 195 داخل المجموعات  0.311  0.964
  - 194.928 199 المجموع
  ) اتجاهات المرأة غير العاملة في األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنيةGالمجال السابع (

  1.028 4.111  4 بين المجموعات
  0.990 94.012  95 ل المجموعاتداخ  0.289  1.038

  - 98.123  99 المجموع
  ) معوقات انخراط المرأة في العمل األمنيHالمجال الثامن (

  0.970 3.882  4 بين المجموعات
  0.994 193.804 195 داخل المجموعات  0.293  0.976

  - 197.686 199 المجموع
  ) سبل تحسين عمل المرأة في األجهزة األمنيةIع (المجال التاس

  1.026 4.105  4 بين المجموعات
  0.995 194.018 195 داخل المجموعات  0.277  1.031

  - 198.123 199 المجموع
  

فــي اتجاهــات ) α≤0.05وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المســتوى (عدم أشارت النتائج أعاله إلى 
مـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية تبعـــًا لمتغيـــر ال

المؤهل العلمــي وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة، فقــد كانــت اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة 
لنظــر عــن متغيــر الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية وعلى جميع مجــاالت الدراســة متقاربــة بصــرف ا

المؤهل العلمي، وحيث أن الداللة اإلحصائية في الدراسة ككل وعلــى جميــع المجــاالت أكبــر مــن مســتوى 
  ) فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة. 0.05الداللة التي فحصت عندها الفرضيات (
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6.2.4
  

) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ة عند مستوى الداللــة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائي
جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر نــوع 

  الجهاز األمني.  
  

) للفــروق ANOVAتحليــل التبــاين األحــادي ( اختبــار اســتخدامتــم  السادســةللتحقــق مــن صــحة الفرضــية 
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي 

  ).   21.4األجهزة األمنية تعزى لمتغير نوع الجهاز األمني، وذلك كما هو موضح في جدول رقم (
  

ة فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأ) للفـــــروق ANOVAتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي ( اختبـــــارنتـــــائج  :21.4جـــــدول 
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي 

  .األجهزة األمنية تعزى لمتغير نوع الجهاز األمني
  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 0.963 8.665 9 بين المجموعات

 87.014 90 موعاتداخل المج 0.192 0.996
0.967 

 95.679 99 المجموع

  
فــي اتجاهــات ) α≤0.05وجود فروق ذات دالله إحصائية عند المســتوى (عدم أشارت النتائج أعاله إلى 

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
حيــث كانــت اتجاهــات المــرأة الفلســطينية العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة  ،متغيــر نــوع الجهــاز األمنــيتعــزى ل

) وهــي أكبــر 0.192وعلى اخــتالف أنواعهــا متقاربــة نحــو العمــل األمنــي، وحيــث أن الداللــة اإلحصــائية (
  ) فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية السادسة. 0.05من مستوى الداللة (

  
  :المتعلقة بالفرضية السابعة النتائج . 7.2.4

  
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (

جنوب الضفة الغربية والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الرتبــة 
  العسكرية.  
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) للفــروق ANOVAتحليــل التبــاين األحــادي ( اختبــار اســتخدامتــم  الســابعةللتحقــق مــن صــحة الفرضــية 
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي 

  ).   22.4األجهزة األمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية، وذلك كما هو موضح في جدول رقم (
  

فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأة ) للفـــــروق ANOVAتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي ( اختبـــــارنتـــــائج  :22.4 جـــــدول
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي 

    .األجهزة األمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية
  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 1.138 10.240 9 بين المجموعات

 85.177 90 داخل المجموعات 0.044 1.203
0.946 

 95.417 99  المجموع

  
فـــي اتجاهـــات ) α≤0.05أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى (

جهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األ
) للمقارنــات Tukeyتــوكي ( اختبــار اســتخدامولمعرفــة مصــدر الفــروق تــم  ،تعزى لمتغير الرتبة العســكرية

لمعرفــة داللــة الفــروق فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة الثنائية البعديــة 
مـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر الرتبـــة العســـكرية، وذلـــك كمـــا هـــو فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو الع

  ).23.4موضح في جدول رقم (
  

فــــــي اتجاهــــــات المــــــرأة ) للمقارنــــــات الثنائيــــــة البعديـــــة Tukey. نتــــــائج اختبــــــار تـــــوكي (أ-23.4 جـــــدول
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنية نحو العمــل فــي األجهــزة 

  ألمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية. ا
  

  المقارنات

ول 
ب أ

رقي
  

عد 
سا
م

  

ول 
د أ
ساع

م
  

الزم
م

  

ول 
زم أ

مال
  

ب 
نقي

  

ئد 
را

دم   
مق

يد   
عق

يد   
عم

  

 *0.076  *0.095 *0.072 *0.045        رقيب أول 
 *0.190  *0.167 *0.188 *0.158        مساعد 

 *0.248  *0.268 *0.244          مساعد أول 
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فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأة ) للمقارنـــــات الثنائيـــــة البعديـــــة Tukey. نتـــــائج اختبـــــار تـــــوكي (ب-23.4 جـــــدول
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنية نحو العمــل فــي األجهــزة 

  األمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية. 
  

  المقارنات

ول 
ب أ

رقي
  

عد 
سا
م

  

ول 
د أ
ساع

م
  

الزم
م

  

ول 
زم أ

مال
  

ن
ب 
قي

  

ئد 
را

دم   
مق

يد   
عق

يد   
عم

  

 *0.295  *0.299 *0.299          مالزم 
 *0.332  *0.326 *0.311          مالزم أول 

 *0.384 *0.3771            نقيب 
 *0.441  *0.421            رائد 
 *0.501                    مقدم 
                عقيد 
                عميد 

  
فـــي اتجاهـــات  )α≤0.05(ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى  أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود فـــروق

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
رقيـــب أول وكـــٍل مـــن رائـــد مقـــدم، عقيـــد، عميـــد ، وقـــد كانـــت الفـــروق بـــين تعـــزى لمتغيـــر الرتبـــة العســـكرية

الــذين كانــت لــديهم اتجاهــات أقــوى نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة، كمــا جــاءت ولصــالح الرتــب العليــا 
الفروق بــين رتبــة مســاعد وكــٍل مــن رائــد، مقــدم، عقيــد، عميــد ولصــالح الرتــب العليــا، وظهــرت فــروق دالــة 
إحصــائيًا بــين مســاعد أول وكــٍل مــن مقــدم، عقيــد، وعميــد ولصــالح الرتــب العليــا، كمــا ظهــرت فــروق بــين 

م وكٍل من مقدم، عقيد، عميد ولصالح الرتــب العليــا وأيضــًا ظهــرت فــروق بــين مــالزم أول وكــٍل رتبة مالز 
من مقدم، عقيد، عميد ولصالح الرتب العليــا، كمــا ظهــرت فــروق بــين رتبــة نقيــب وكــٍل مــن عقيــد، وعميــد 

علــى، ولصالح الرتب األعلى، كما ظهرت فروق بين رتبة رائــد وكــٍل مــن عقيــد وعميــد ولصــالح الرتــب األ
 وأخيرًا ظهرت فروق بين رتبة مقدم وعميــد ولصــالح العميــد، وعليــه يــتم رفــض الفرضــية الصــفرية الســابعة

  .  وقبول الفرضية البديلة
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة. 8.2.4
  

) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (
وب الضفة الغربية والعاملة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر مجــال جن

  العمل.   
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فــي ) للفــروق ANOVAتحليل التباين األحــادي ( اختبار استخدامتم  الثامنةللتحقق من صحة الفرضية 
األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي  اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة والعاملـــة فـــي األجهـــزة

  ).   24.4األجهزة األمنية تعزى لمتغير مجال العمل، وذلك كما هو موضح في جدول رقم (
  

فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأة ) للفـــــروق ANOVAتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي ( اختبـــــارنتـــــائج  :24.4 جـــــدول
ألجهــزة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنية نحو العمــل فــي ا

   األمنية تعزى لمتغير مجال العمل. 
  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 1.181 3.544 3 بين المجموعات

 92.027 96 داخل المجموعات 0.023 1.233
0.958 

 95.571 99  المجموع

  
فـــي اتجاهـــات ) α≤0.05ه إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى (أشـــارت النتـــائج أعـــال

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
) للمقارنــات Tukeyتــوكي ( اختبــار اســتخدامولمعرفــة مصــدر الفــروق تــم  ،تعــزى لمتغيــر مجــال العمــل

لمعرفــة داللــة الفــروق فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة ة البعديــة الثنائي
في األجهزة األمنية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر مجــال العمــل، وذلــك كمــا هــو موضــح 

  ).25.4في جدول رقم (
  

فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية البعديــة ) للمقارنــات الثنائيــة Tukeyنتــائج اختبــار تــوكي ( :25.4جدول 
فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 

  تعزى لمتغير مجال العمل.  
  

  اجتماعي   كالهما   إداري/مكتبي  ميداني   المقارنات
  *0.0448  *0.0421 *0.0155  ميداني

  *- 0.1682  *-0.0114  *-0.0092 إداري/مكتبي
       كالهما
       اجتماعي
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فـــي اتجاهـــات  )α≤0.05(أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى 
المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 

مجــال العمــل الميــداني مــن جهــة وكــٍل مــن لفــروق بــين ، وقــد كانــت اتعــزى لمتغيــر مجــال العمــل األمنــي
مجال العمل اإلداري ومجال العمل االجتماعي ومجال العمل كالهمــا (ميــداني ومكتبــي) ولصــالح العمــل 
اإلداري واالجتماعي وكالهما معًا، كما ظهرت فروق بين كٍل من العمــل الميــداني واالجتمــاعي وكالهمــا 

عمـــل اإلداري والمكتبـــي مـــن جهـــة أخـــرى ولصـــالح العمـــل اإلداري (ميـــداني ومكتبـــي) مـــن جهـــة وبـــين ال
  والمكتبي، وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية الثامنة. 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة. 9.2.4

  
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللــة (

يــة تعــزى لمتغيــر أوقــات والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمن جنوب الضفة الغربية
  الدوام.

  
) للفــروق ANOVAتحليــل التبــاين األحــادي ( اختبــار اســتخدامتــم التاســعة  للتحقــق مــن صــحة الفرضــية

مــل فــي فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو الع
  ).   26.4األجهزة األمنية تعزى لمتغير أوقات الدوام، وذلك كما هو موضح في جدول رقم (

  
فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأة ) للفـــــروق ANOVAتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي ( اختبـــــارنتـــــائج  : 26.4 جـــــدول

الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنية نحو العمــل فــي األجهــزة 
   ة تعزى لمتغير أوقات الدوام. األمني

  
درجات   مصدر التباين

  الحرية
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 1.387 2.774 2  بين المجموعات

 91.025 97 داخل المجموعات 0.031 1.478
0.938 

 93.799 99 المجموع

  
فـــي اتجاهـــات ) α≤0.05فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى ( أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
) للمقارنــات Tukeyتــوكي ( اختبــار اســتخدامولمعرفــة مصــدر الفــروق تــم  ،تعــزى لمتغيــر أوقــات الــدوام
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لمعرفــة داللــة الفــروق فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة  الثنائية البعديــة
في األجهزة األمنية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر أوقــات الــدوام، وذلــك كمــا هــو موضــح 

  ).27.4في جدول رقم (
  

فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية ة ) للمقارنات الثنائيــة البعديــTukeyنتائج اختبار توكي (:  27.4جدول 
فــي جنــوب الضــفة الغربيــة والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 

  تعزى لمتغير أوقات الدوام.  
  

  ليًال أحيانًا ونهارًا أحياناً   ليالً   نهاراً   المقارنات
  *-0.0632  *-0.0168  نهارًا
  *0.0407  *0.2441 ليًال
    *-0.2681  ونهارًا أحيانًاليًال أحيانًا

  
فـــي اتجاهـــات  )α≤0.05(أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى 

المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في األجهزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
العمــل نهــارًا وكــٍل مــن العمــل لــيًال والعمــل الفــروق بــين ، وقــد كانــت تعزى لمتغير أوقــات الــدوام فــي العمــل

ولصالح العمل نهارًا، كما جاءت الفــروق بــين العمــل لــيًال والعمــل نهــارًا ولصــالح  ليًال أحيانًا ونهارًا أحياناً 
، ًا أحيانــاً لــيًال أحيانــًا ونهــار ولصالح  ليًال أحيانًا ونهارًا أحياناً العمل نهارًا، وبين كٍل من العمل ليًال والعمل 

ــيًال أحيانــًا ونهــارًا أحيانــًا وبــين العمــل لــيًال ولصــالح كمــا جــاءت الفــروق بــين العمــل  لــيًال أحيانــًا العمــل ل
  ونهارًا أحيانًا، وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التاسعة. 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية العاشرة . 10.2.4

  
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي ≤0.05الداللــة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر 
  ين العمل فيه واالنتماء إليه.الجهاز األمني الذي تفضل

  
) للفــروق ANOVAاألحــادي (تحليــل التبــاين  اختبــار اســتخدامتــم  العاشــرةللتحقــق مــن صــحة الفرضــية 

في اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل 
في األجهزة األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمــل فيــه واالنتمــاء إليــه، وذلــك كمــا هــو 

  ).   28.4موضح في جدول رقم (
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فـــــي اتجاهـــــات المـــــرأة ) للفـــــروق ANOVAتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي ( ختبـــــارانتـــــائج  :28.4 جـــــدول
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي 

    .األجهزة األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واالنتماء إليه
  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  ربعاتالم

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 1.298 11.684 9 بين المجموعات

 86.156 90 داخل المجموعات 0.041 1.356
0.957 

 97.84 99 المجموع

  
فـــي اتجاهـــات ) α≤0.05أشـــارت النتـــائج أعـــاله إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد المســـتوى (

لســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة المــرأة الف
ولمعرفــة مصــدر الفــروق تــم األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمــل فيــه واالنتمــاء إليــه 

تجاهــات المــرأة لمعرفــة داللــة الفــروق فــي ا) للمقارنــات الثنائيــة البعديــة Tukeyتــوكي ( اختبــار اســتخدام
الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة 
تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضــلين العمــل فيــه واالنتمــاء إليــه، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي جــدول 

  ).29.4رقم (
  

فــي  )α≤0.05(ات داللــه إحصــائية عنــد المســتوى إلــى وجــود فــروق ذ فــي الجــدول ادنــاهأشــارت النتــائج أ
اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي 

وقــد كانــت الفــروق   األجهزة األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمــل فيــه واالنتمــاء إليــه
الـــرئيس مـــن األمـــن الـــوطني، األمـــن الوقـــائي االســـتخبارات، حـــرس  جهـــاز الشـــرطة مـــن جهـــة وكـــلٍ بـــين 

والمخابرات من جهة أخرى ولصــالح جهــاز الشــرطة، كمــا جــاءت الفــروق بــين كــٍل مــن القضــاء العســكري 
والضــابطة الجمركيــة والماليــة العســكرية والخــدمات الطبيــة مــن جهــة، وكــٍل مــن الشــرطة، األمــن الــوطني، 

ى ولصــــالح القضــــاء العســــكري والضــــابطة الجمركيــــة والماليــــة العســــكرية األمــــن الوقــــائي مــــن جهــــة أخــــر 
والخدمات الطبية، كما جــاءت الفــروق بــين االســتخبارات مــن جهــة وكــٍل مــن الضــابطة الجمركيــة والماليــة 
العسكرية والخدمات الطبية ولصالح الفئات األخيــرة، وجــاءت الفــروق كــذلك بــين حــرس الــرئيس وكــٍل مــن 

والمالية العسكرية والخدمات الطبية ولصالح الفئات األخيرة، كما جــاءت الفــروق بــين الضابطة الجمركية 
جهاز المخابرات من جهة وكٍل من المالية العسكرية والخدمات الطبية من جهة أخرى ولصــالح األخيــرة، 

  وعليه فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية العاشرة.
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في اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة رنات الثنائية البعدية ) للمقاTukeyنتائج اختبار توكي ( :29.4جدول 
  نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واالنتماء إليه. 

  
األمن   الشرطة   المقارنات

  الوطني 
األمن 

  الوقائي 
حرس   اتاالستخبار 

  الرئيس 
القضاء   المخابرات 

  العسكري
الضابطة 
  الجمركية

المالية 
  العسكرية 

الخدمات 
  الطبية 

  *0.045  *0.193  *0.122  *0.033 *-0.299 *-0.368 *-0.290  *-0.189 *-0.016  الشرطة
  *0.182  *0.132  *0.173  *0.115        األمن الوطني
  *0.288  *0.274  *0.271  *0.201        األمن الوقائي
  *0.1842  *0.2783  *0.197         االستخبارات
  *0.3424  *0.372  *0.316         حرس الرئيس

  *0.0272  *0.315           المخابرات
                      القضاء العسكري

               الضابطة الجمركية
               المالية العسكرية
               الخدمات الطبية
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د والنسب المئوية إلجابات النساء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة نحــو الجهــاز وللتعرف على األعدا
  ). 30.4األمني الذي تفضل المرأة العمل فيه واالنتماء إليه وكذلك كما هو موضح في جدول رقم (

  
األعداد والنسب المئوية إلجابات النساء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة نحــو الجهــاز  : 30.4جدول

  األمني الذي تفضل المرأة العمل فيه واالنتماء إليه. 
  

  النسبة المئوية  العدد  الجهاز األمني
  %17  17 ال ارغب في العمل في األجهزة األمنية

  %15  15  الشرطة 
  %5  5 األمن الوطني
  %7  7 األمن الوقائي
  %7  7 االستخبارات
  %5  5 حرس الرئيس

  %5  5  المخابرات 
  %10  10 ريالقضاء العسك

  %5  5 الضابطة الجمركية
  %10  10 المالية العسكرية
  %14  14 الخدمات الطبية

  %100  100 اإلجمالي
  

  يوضح الجدول أعاله المعلومات اآلتية: 
  

 )17 مــن النســاء فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة ال (%
 ألجهزة األمنية الفلسطينية. يرغبن بالعمل في ا

 )15 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العامالت في األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز الشرطة الفلسطيني. 

 )14 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العامالت في األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
   بالعمل في جهاز الخدمات الطبية.

 )10 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العامالت في األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز القضاء العسكري. 

 )10 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العامالت في األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز المالية العسكرية. 
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 )7ي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن %) من النساء في محــافظت
 بالعمل في جهاز األمن الوقائي. 

 )7 من النساء في محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز االستخبارات. 

 )5األجهــزة األمنيــة يــرغبن  عــامالت فــي%) من النساء في محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر ال
 بالعمل في كٍل من (األمن الوطني، حرس الرئيس، المخابرات، الضابطة الجمركية). 

 

وعنــد مقارنــة هــذه النســب التــي تعبــر عــن وجهــات نظــر النســاء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة مــع 
ولصــالح المــرأة العاملــة  وجهات نظر النساء العامالت في االجهزة االمنية تظهــر الفــوارق فــي االتجاهــات

في االجهــزة االمنيــة، والتــي تشــجع العمــل فــي االجهــزة االمنيــة بمختلــف انواعهــا خاصــة وأن هنــاك حاجــة 
لمختلفة االجهزة االمنية لوجود المرأة فيها، ومن جهة اخرى هناك نسب عالية من البطالــة بــين خريجــات 

مجــاالت تخفيــف نســب البطالــة بــين الخريجــات  الجامعــات الفلســطينية، وقــد تكــون االجهــزة االمنيــة احــدى
  من خالل التحاقهن بالعمل في االجهزة االمنية. 
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  الفصل الخامس
______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

فــي البدايــة مناقشــة  يتضــمن هــذا الفصــل مناقشــة وتفســير النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة، حيــث يــتم
نتائج أسئلة الدراسة حســب ورودهــا وتسلســلها فــي فصــل التحليــل الســابق، ثــم يــتم مناقشــة وتفســير النتــائج 
المتعلقــة بفرضــيات الدراســة وحســب تسلســلها فــي فصــل التحليــل، وأخيــرًا يتنــاول هــذا الفصــل التوصــيات 

  والمقترحات التي خرجت بها الدراسة. 
 

  مناقشة النتائج.  1.5
  

  فيما ياتي مناقشة الدراسة للنتائج:
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  .1.1.5
  

  مـــا اتجاهـــات المجتمـــع الفلســـطيني فـــي جنـــوب الضـــفة : النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال األولمناقشـــة
الغربية نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر 

 امالت في األجهزة األمنية؟ الع

  
أن اتجاهــات المجتمــع الفلســطيني فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة أشارت نتائج الدراســة إلــى 

فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي األجهـــزة 
إن اتجاهــات المجتمــع الفلســطيني فــي جنــوب األمنيــة كانــت بدرجــة متوســطة، وعنــد فــرز عينــة الدراســة فــ

الضفة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت 
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غير العامالت فــي األجهــزة  ، في حين كانت اتجاهات عينة النساءفي األجهزة األمنية كانت بدرجة قوية
  .  بدرجة متوسطة األمنية الفلسطينية

  
جــاءت بدرجــة متوســطة  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةرؤيــة المجتمــع الفلســطيني نحــو عمــل  أنترى الباحثة 

نابع من طبيعة المجتمع الفلســطيني كمجتمــع محــافظ، وخاصــة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وفــي محافظــة 
وال تــزال كانــت  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةالخليــل علــى وجــه الخصــوص، وأن قضــية انخــراط 

جانـــب الرجـــل فـــي  إلـــىالفلســـطينية وقفـــت  المـــرأة أنقضـــية تثيـــر الجـــدل منـــا بـــين مؤيـــد ومعـــارض، رغـــم 
تأخـــذ دورهـــا فـــي  أنالفلســـطينية  المـــرأةوحتـــى الكفـــاح المســـلح، ومـــن حـــق  أشـــكالهميـــادين الكفـــاح بكافـــة 

ع الفلســطيني ورغــم المجتمــ أناجتماعيــة، كمــا تظهــر هــذه النتيجــة  أمنيــةكضــرورة  األمنيمجاالت العمل 
عــالم السياســة والحيــاة  المــرأةالتحوالت الثقافية واالجتماعية وظهور التنظيمات النســائية المتنوعــة ودخــول 

دى العديــد مــن فئــات هنــاك فكــرة ســائدة لــ أن إالالبرلمانيــة وشــتى الوظــائف فــي القطــاع العــام والخــاص، 
فيــه،  المــرأةعلى الرجل ومن الصــعب انخــراط هو حكر  واألمنيالعمل العسكري  أنالمجتمع وأفراده هي 

وهــذه النظــرة تنطلــق مــن اعتبــارات دينيــة واعتبــارات متعلقــة بــالقيم والتقاليــد مــن جهــة، وتنطلــق مــن نظــرة 
والعاطفيـــة وكونهــا مخلوقــًا عاطفيـــًا ال تســتطيع التعامـــل مــع المتاعـــب  األنثويــةوطبيعتهـــا  للمــرأةالمجتمــع 

، ومـــع ذلـــك فـــإن النتيجـــة تظهـــر تحســـنًا ملحوظـــًا فـــي نظـــرة األمنـــيعمـــل والمتطلبـــات الجســـدية الالزمـــة لل
وخاصـــة فـــي المهمـــات المتعلقـــة بالنســـاء  األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةوجـــود  ألهميـــةالمجتمـــع الفلســـطيني 

حصــن  هــو األمنــيالعمــل  أنالمجتمــع بــدأ يتخطــى المقولــة التــي تعتبــر  أنالمكتبية، مما يعني  واألعمال
 األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةاختراقــه، وســاعد فــي تحســين نظــرة المجتمــع لوجــود  المرأةالرجل يصعب على 

 األمنيــة األجهــزةجــدارتها فــي  أثبتــت المــرأة أن إلــى إضــافة، األمنيــةالفلســطينية للعلــوم  األكاديميــةوجــود 
  .  األجهزةوتولت مناصب ومسؤوليات قيادية في هذه 

  
 أن إلــى أشــارت) التــي DCAF) (2010اســة مركــز جنيــف (در  إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 

بالعــادات والتقاليــد فــي مجتمــع محــافظ، واتفقــت كــذلك مــع نتــائج دراســة الفلســطينية ال تــزال مقيــدة  المــرأة
ثقافــة المجتمــع الفلســطيني ال تــزال فــي  أن أظهرت) التي SDA) (2010والدفاع العربي ( األمنمنظمة 

) 2009اتفقــت مــع نتــائج دراســة أنعــيم (، كمــا األمنــيفي مجــاالت العمــل  أةالمر وجود  أهميةبدايات تفهم 
 األجهــزةفــي  المــرأةاتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة الخليل نحــو عمــل  أن أظهرتالتي 
ضــرورة  إلــى) التــي خلصــت 2008كانت بدرجة متوسطة، كما اتفقت مع نتــائج دراســة كنســاوي ( األمنية

 المــرأةالمؤسسات التربوية بضرورة وجود الشرطة المجتمعية وتحسين النظرة نحــو وجــود تثقيف المجتمع و 
القــيم والمعتقــدات الدينيــة  أن أظهــرت) التــي 2012، واتفقــت مــع نتــائج دراســة هلســة (األمنيــة األجهــزةفي 

دراســة فــي الحيــاة العســكرية، واتفقــت مــع نتــائج  المــرأةتحــد مــن دور  األردنــيواالجتماعيــة لــدى المجتمــع 
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هــــو مــــن  أالمنــــيالعمــــل  أنالمجتمــــع العربــــي ال يــــزال يــــرى  أن إلــــى أشــــارت) التــــي 2009( األنصــــاري
العربيــة االنخــراط فيــه، وأنــه مــن الضــروري تغيــر المــوروث  المــرأةاختصــاص الرجــال ومــن الصــعب علــى 

مــع  بشــكل خــاص، واتفقــت كــذلك األمنيــةفــي المجــاالت  المــرأةبشــكل عــام، وعمــل  المــرأةالعربــي حــول 
فــي  المــرأةنظــرة ســلبية لــدى المجتمــع العراقــي نحــو دور  إلــى أشــارت) التــي 2011نتــائج دراســة جــابر (

هـــذه النتيجـــة هـــي نتيجـــة منطقيـــة لكـــون المجتمـــع  أن. هـــذه الدراســـات وغيرهـــا تظهـــر األمنيـــةالمجـــاالت 
نظرتــه نحــو  تطــوير وتغيــر وتحســين إلــىالفلسطيني شأنه في ذلك شأن معظم المجتمعات العربية يحتاج 

  بشكل خاص.  األمنيةبشكل عام، وفي المجاالت  المرأةدور 
  

فـــي  أظهـــرت، والتـــي األجنبيـــةفـــي المجتمعـــات  أجريـــتواختلفـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج الدراســـات التـــي 
والعســكرية  األمنيــةفــي المجــاالت  المــرأةلــديها نظــرة ايجابيــة نحــو عمــل  األجنبيــةالمجتمعــات  أنمجملهــا 
  .  األجنبية) وغيرها من الدراسات Cock )2004كدراسة 

  
أن أهـــم خمســـة اتجاهـــات للمجتمـــع الفلســـطيني فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو عمـــل وأظهـــرت الدراســـة 

  المرأة في األجهزة األمنية الفلسطينية مرتبة تنازليًا هي: 
  

 رى يتقبــل المجتمــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الشــرطة والقضــاء العســكري أكثــر مــن األجهــزة األخــ
  وبدرجة قوية. 

 .لدى المجتمع اعتقاد بأن العمل في المجال األمني يقتصر على الرجال فقط وبدرجة قوية  
  .يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في األجهزة في المجال اإلداري فقط وبدرجة قوية  
 يتقبــل الكثيــرون فــي المجتمــع عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة مــن منطلقــات اقتصــادية وبدرجــة 

  متوسطة.
  يــرى الكثيــرون فــي المجتمــع أن عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة يتعــارض مــع القــيم واألعــراف

  االجتماعية وبدرجة متوسطة.
  

توضح هذه النتيجة أن المجتمع الفلسطيني يتقبــل وبدرجــة قويــة عمــل المــرأة فــي جهــاز الشــرطة والقضــاء 
مـــع الفلســـطيني اعتقـــاد قـــوي بـــأن العمـــل فـــي العســـكري أكثـــر مـــن األجهـــزة األخـــرى، كمـــا أن لـــدى المجت

المجــاالت األمنيــة يقتصــر علــى الرجــال فقــط، وأن المجتمــع الفلســطيني يتقبــل عمــل المــرأة فــي المجــاالت 
اإلداريــة داخــل األجهــزة األمنيــة، كمــا توضــح النتيجــة أن المجتمــع الفلســطيني بــدأ بتقبــل عمــل المــرأة فــي 

وتتفق هذه النتيجة مــع نتــائج دراســات عديــدة وخاصــة الدراســات  األجهزة األمنية من منطلقات اقتصادية،
التــي أجريــت علــى المجتمعــات العربيــة ومنهــا المجتمــع الفلســطيني، والتــي أظهــرت فــي مجملهــا أن نظــرة 
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المجتمعات العربية بشكل عام ال تزال قاصرة عن تفهم أهمية وجود المرأة في العمــل األمنــي، وأن المــرأة 
بمختلف المهام األمنية في األجهزة األمنية، وأن الضــرورة المجتمعيــة تحــتم وجــود المــرأة قادرة على القيام 

  في األجهزة األمنية. 
  

لم تتفق هذه النتيجة مع نتــائج عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي أشــارت إلــى أن عمــل المــرأة فــي األجهــزة 
ي وحتــى فــي جهــاز الشــرطة والقضــاء األمنيــة يكــون مقبــوًال أكثــر عنــدما تكــون طبيعــة العمــل إداري ومكتبــ

العســكري والخــدمات الطبيــة وغيرهــا مــن األعمــال التــي تتناســب مــع طبيعــة المــرأة كدراســة منظمــة األمــن 
) 2008) ودراســة كنســاوي (2011) (DCAF) ودراسة مركز جنيــف SDA) (2010)والدفاع العربي (

ـــــث 2011ر () ودراســـــة جـــــاب2009) واألنصـــــاري (2012)، وهلســـــه (2011والمخلفـــــي ( ) وغيرهـــــا، حي
إلـــى نظـــرة ايجابيـــة نحـــو عمـــل المـــرأة فـــي المهـــام المكتبيـــة  -بشـــكل عـــام–أشـــارت نتـــائج هـــذه الدراســـات 

واإلدارية وفي جهاز الشرطة، وذلك من منطلقات اقتصادية ووظيفية وفي إطــار محــاوالت المــرأة لتحقيــق 
  كل المجتمعات. المساواة مع الرجل، وتحقيق الذات وهذا أمر منطقي وطبيعي في 

  
 مــا اتجاهــات المــرأة الفلســطينية (العاملــة وغيــر العاملــة) : مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني

 في األجهزة األمنية الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية؟ 

  
نحـــو العمـــل فـــي فة الغربيـــة فـــي جنـــوب الضـــأن اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى 

األجهزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة 
كانت بدرجة متوسطة، وعند فرز عينة الدراسة فــإن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية نحــو العمــل فــي األجهــزة 

مالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة كانـــت بدرجـــة قويـــة، األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــا
  درجة متوسطة للنساء غير العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. بو 
  

غيــر  أو األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة ســواٌء العاملــة فــي  المــرأة أنتــرى الباحثــة 
وذلــك يعــود  األمنيــة األجهــزةنحــو العمــل فــي  لــديها اتجاهــات بدرجــة متوســطة األمنيــة األجهزةالعاملة في 

كربــة  المــرأةبشكل عام من جانب، والــى العــادات والتقاليــد التــي تــرى  للمرأةنظرة المجتمع الفلسطيني  إلى
فــي زي عســكري وهــذه النتيجــة منطقيــة وليســت مقصــورة  المــرأة، وعدم قبول صورة األولمنزل في المقام 

 إلــىوالتــي تنظــر  واإلســالميةتســود فــي كــل المجتمعــات العربيــة  مــاوٕانعلــى المجتمــع الفلســطيني فحســب، 
 األمنيـــــة األجهـــــزة، وأن أمنيـــــةال تؤهلهـــــا لتنفيـــــذ مهـــــام  األنثويـــــةكمخلـــــوق عـــــاطفي وأن طبيعتهـــــا  المـــــرأة

الفلســطينية فــي  المــرأةهذه النتيجة من جهة ثانية توضح مدى تفهم  أن إالوالعسكرية حكٌر على الرجال، 
، وتعبــر عــن ثقتهــا بقــدراتها علــى األمنيــة األجهــزةوضــرورة وجودهــا فــي  ألهميــةربيــة جنــوب الضــفة الغ
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الفلســطينية قــادرة وبكفــاءة علــى  المــرأة أن أظهرتالتجارب التي  أثبتتهوهذا ما  األمنية األجهزةالعمل في 
قويــة نحــو العمــل  لــديها اتجاهــات األمنيــة األجهــزةالعاملة فــي  المرأة أن، ودليل ذلك األمنيةالقيام بالمهام 

 أنهـــا إاللـــديها اتجاهـــات متوســـطة،  األمنيـــة األجهـــزةغيـــر العاملـــة فـــي  المـــرأة، وأن األمنيـــة األجهـــزةفـــي 
تطــور  إلــى، وهــذا يشــير األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةليســت ضــعيفة ممــا يــدل علــى تفهمهــا لضــرورة وجــود 

  .  األمنية األجهزةفي  لمرأةابشكل خاص نحو عمل  والمرأةايجابي في نظرة المجتمع بشكل عام، 
  

 أن أظهــــرت) التــــي 2009( أنعــــيمدراســــات عديــــدة كدراســــة  إليــــهاتفقــــت هــــذه النتيجــــة مــــع مــــا توصــــلت 
كانــت بدرجــة متوســطة، كمــا  األمنيــة األجهزةفي  المرأةاتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو عمل 

ت العــامالت فــي الشــرطة النســائية فــي اتجاهــا أن أظهــرت) التــي 2005اتفقــت مــع نتــائج دراســة المقيــد (
نتــائج دراســة  إليــهالــدول العربيــة هــو اتجــاه ايجــابي ومشــجع للغايــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 

ثقافـــة المجتمـــع الفلســـطيني ال  أن إلـــى) والتـــي خلصـــت SDA) (2010والـــدفاع العربـــي ( األمـــنمنظمـــة 
، وأن التجربــة الفلســطينية فــي هــذا المجــال األمنيــة فــي المجــاالت المــرأةعمــل  أهميةتزل في بدايات تفهم 
 إلــــى أشــــارت) التــــي 2012مشــــجعة، واتفقــــت مــــع نتــــائج دراســــة هلســــة ( أنهــــا إالال تــــزال فــــي بــــداياتها 

فــي  المــرأةبشــكل عــام نحــو عمــل  األردنــيانعكاســات ســلبية للعــادات والقــيم والتقاليــد علــى نظــرة المجتمــع 
الفكـــرة  أن) التـــي بينـــت 2009( األنصـــاريت كـــذلك مـــع نتـــائج دراســـة ، واتفقـــاألردنيـــة األمنيـــةالمجـــاالت 

مــن  األمنــيالعمــل  أنالســائدة لــدى المجتمــع العربــي بشــكل عــام والمجتمــع الســعودي بشــكل خــاص هــو 
 المـــرأةلـــدى  أن إلـــى أشـــارت) التـــي 2010اختصـــاص الرجـــال، واتفقـــت كـــذلك مـــع نتـــائج دراســـة جـــابر (

رغــم النظــرة غيــر االيجابيــة للمجتمــع لعمــل  األمنيــةعمــل فــي المجــاالت العراقيــة اتجاهــات ايجابيــة نحــو ال
  .  األمنيةفي المهام  المرأة

  
المجتمعــات  أن، والتــي تظهــر األجنبيــةعــدد مــن الدراســات  إليــهواختلفــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 

فـــي  رأةالمـــ أن أظهـــرت) التـــي Cock )2004كدراســـة  األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأةتـــتفهم وجـــود  األجنبيـــة
 & Kimble، وكــذلك دراســة األمنيــة واألجهــزةتلعــب دورًا مهمــًا فــي القــوات المســلحة  أفريقيــاجنــوب 

Unterhalter )2004 األمريكيةفي القوات المسلحة  األمريكية المرأةدور  إلى أشارت) التي  .  
  

بية نحو العمــل فــي كما أظهرت نتائج الدراسة أن أقوى اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغر 
األجهزة األمنية الفلســطينية كانــت اتجاهــات المــرأة نحــو العمــل اإلداري فــي األجهــزة األمنيــة بدرجــة قويــة، 
تالهــا فــي المقــام الثــاني اتجاهــات المــرأة نحــو الحاجــة إلــى عمــل المــرأة فــي المجــال األمنــي بدرجــة قويــة، 

داري وميداني) في األجهــزة األمنيــة بدرجــة قويــة، وجاء في المقام الثالث اتجاهات نحو العمل المختلط (إ
وجــاء فــي المقــام الرابــع اتجاهــات المــرأة نحــو واقــع مشــاركة المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة بدرجــة متوســطة، 
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وفي المقام الخامس واألخير جاء مجال اتجاهات المرأة نحو العمل الميــداني فــي األجهــزة األمنيــة بدرجــة 
  ضعيفة. 

  
غيــر  أو األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة ســواٌء العاملــة فــي  المــرأة أنتــرى الباحثــة 
مــن  األهــل، وذلك لكونه مقبوًال مــن األمنية األجهزةفي  اإلداريتفضل العمل  األمنية األجهزةالعاملة في 

جاهات قويــة نحــو ات المرأةلدى  أنوهذه نتيجة منطقية، كما  أخرىمن جهة  المرأةجهة، ومناسبًا لطبيعة 
العاملــة وغيــر العاملــة لضــرورة  المــرأة، وهــذا نــابع مــن تفهــم األمنــيفــي المجــال  المــرأةعمــل  إلــىالحاجــة 
فيهــا، وتعتبــر هــذه  المــرأة، خاصة وأن العديــد مــن المهــام يتطلــب وجــود األمنيةفي المجاالت  المرأةوجود 

والميــداني معــًا، وهــذا  اإلدارياالت العمــل يمكنهــا تفهــم ضــرورة وجودهــا فــي مجــ المــرأة أنالنتيجــة أيضــًا 
عنــد تنفيــذها، وتعبــر  المــرأةبعض المهــام وخاصــة المتعلقــة بالنســاء تتطلــب وجــود  أن المرأةنابع من تفهم 

الفلســطينية ال زالــت فــي  األمنيــة األجهــزةاالتجاهــات بشــكل عــام نحــو العمــل فــي  أنهــذه النتيجــة أيضــًا 
 األجهـــزةفـــي  المـــرأةعمـــل  أهميـــةبشـــكل خـــاص تـــتفهم  والمـــرأةعـــام مرحلـــة التطـــور، وأن المجتمـــع بشـــكل 

، وأن مستوى هذا الفهم يتزايد ويتطور وهذا ما عبرت عنه نتيجة مجال نظــرة المجتمــع نحــو عمــل األمنية
فــي المهــام  المــرأةالفلســطينية نحــو عمــل  المــرأة، ومــع ذلــك ال زالــت اتجاهــات األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأة
علــى تنفيــذ المهــام  المــرأةية دون المستوى المطلوب، وهــذا فــي اعتقــادي ال يعــود لعــدم قــدرة الميدان األمنية
وجودهــا فــي العمــل الميــداني قــد يجلــب لهــا االنتقــاد  أن المــرأةشــعور  إلــىيعــود  وٕانمــاالميدانيــة،  األمنيــة

  ومن المجتمع بشكل عام.  األهلوالنفور من 
  

ـــائج دراســـات عديـــد ـــة  إلـــى أشـــارت) التـــي 2009( أنعـــيمة كدراســـة اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نت قبـــول طلب
، كمــا اتفقــت األمنيــة األجهــزةوالمكتبيــة فــي  اإلداريــةفــي المجــاالت  المــرأةلعمــل  -ذكورًا وٕاناثاً –الجامعات 

 SDAوالـــدفاع العربـــي  األمـــن) ومنظمـــة 2005) والمقيـــد (2006مـــع نتـــائج دراســـات كـــٌل مـــن الكتبـــي (
) 2008) ودراســــة كنســــاوي (2011( DCAFدراســــة مركــــز جنيــــف  )، كمــــا اتفقــــت مــــع نتــــائج2010(

)، ولـــم تختلـــف هـــذه 2011) وجـــابر (2009( واألنصـــاري) 2012)، ودراســـة هلســـة (2011والمخلفـــي (
   النتيجة مع نتائج أٍي من الدراسات السابقة. 

  
غربيـــة نحـــو مناقشـــة نتـــائج األســـئلة المتعلقـــة بمجـــاالت اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة ال

  . )B ،C ،D ،E ،Fالعمل في األجهزة األمنية مرتبة حسب مجاالت االتجاهات (
  

ما اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو الحاجــة لعمــل المــرأة فــي األجهــزة  )1
  )Bاألمنية الفلسطينية؟ (المجال 
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ب الضــفة الغربيــة نحــو الحاجــة لعمــل إلــى أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــو أشــارت نتــائج الدراســة 
ألجهــزة المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي ا

وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو األمنيــة كــان بدرجــة قويــة، 
  نازليًا هي:الحاجة لعمل المرأة في األجهزة األمنية مرتبة ت

  
 .وجود المرأة ضروري للتعامل مع القضايا األمنية المتعلقة بالنساء، وبدرجة قوية  
 .أثبتت المرأة الفلسطينية جدارتها في المجال األمني، وبدرجة قوية  
 .المرأة تشكل نصف المجتمع ومن الضروري انخراطها في العمل األمني، وبدرجة قوية  
 لنساء العامالت في كافة األجهزة األمنية، وبدرجة قوية.هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد ا  
 .المرأة الفلسطينية كانت شريكة في النضال ومواجهة االحتالل، وبدرجة قوية 

  
 األمنيــة األجهــزةغيــر عاملــة فــي  أوالفلسطينية في جنــوب الضــفة الغربيــة (عاملــة  المرأة أنترى الباحثة 

، وهــذا نــابع مــن األمنيــةفــي المجــاالت  المــرأةعمــل  إلــىاجــة الفلســطينية) لــديها اتجاهــات قويــة نحــو الح
الفلســطينية بشــكل خــاص نحــو ضــرورة  والمرأةالتطور والتحسن في نظرة المجتمع الفلسطيني بشكل عام 

جانـــب الرجـــل، والن  إلـــىلتـــؤدي دورهـــا نحـــو وطنهـــا  األمنيـــة األجهـــزةفـــي مختلـــف  المـــرأةوأهميـــة وجـــود 
فيهــا، وهــذا مــا عبــرت عنــه  المــرأةتتطلــب وجــود  األمنيــة األجهزةلميدانية في وا اإلداريةالكثير من المهام 

نتيجة منطقيــة وموضــوعية وتعبــر عــن اتجاهــات ايجابيــة وقويــة لــدى  أنهاهذه النتيجة والتي ترى الباحثة 
عنــد التعامــل مــع القضــايا والمهــام  المــرأةالفلسطينية في جنوب الضــفة الغربيــة نحــو ضــرورة وجــود  المرأة
تشــكل  وأنهــا األمنيــة األعمــالجــدارتها فــي  أثبتــتالفلســطينية  المــرأةالمتعلقة بالنساء، خاصة وأن  منيةاأل

، كمــا عبــرت النســاء عــن الحاجــة الماســة األمنــينصــف المجتمــع ومــن الضــروري انخراطهــا فــي العمــل 
الفلســطينية كانــت  أةالمــر الفلســطينية، خاصــة وأن  األمنيــة األجهزةالنساء العامالت في كافة  أعدادلزيادة 

وجودهــا  إثبــات، ومــن حقهــا وأشــكالها ألوانهــاوما تزال شــريكة للرجــل فــي ســاحات النضــال علــى اخــتالف 
 األجهــزةوجودهــا فــي  أن المــرأة إحســاسذلــك  إلــى، يضــاف األمنيــة األجهــزةفي شتى المجاالت بمــا فيهــا 

 األهليــةنهــا تلمــس تفهــم المؤسســات والســالم واالســتقرار فــي المجتمــع، وأ األمــنيســاهم فــي حفــظ  األمنيــة
  .  األمنيةفي المجاالت  المرأةوالحكومية لضرورة عمل 

  
والــدفاع العربــي  األمــن) ودراســة منظمــة 2009دراســة أنعــيم ( إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 

 إحــــدى أصــــبحت األخيــــرةالفلســــطينية وفــــي الســــنوات  األمنيــــة األجهــــزة أن إلــــى أشــــارت) التــــي 2010(
الفلســطينية تقلــدت مناصــب رفيعــة  المــرأةوأن ، أنفســهنوبــين النســاء  والمــرأةالت التنــافس بــين الرجــل مجا
، واتفقــت كــذلك مــع نتــائج دراســة كنســاوي األجهــزةممــا شــجعها علــى االنخــراط فــي  األمنيــة األجهــزةفــي 
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لوجـــود تفهـــم المجتمـــع ومـــن خـــالل نشـــر مفـــاهيم الشـــرطة المجتمعيـــة  أهميـــة إلـــى أشـــارت) التـــي 2008(
 إلــى أشــارت) التــي 2011وخاصــة الشــرطة، ومــع نتــائج دراســة المخلفــي ( األمنيــةفــي المجــاالت  المــرأة
والســالم علــى الحــدود والمعــابر الســعودية، ومــع نتــائج دراســة هلســة  األمــنالسعودية في حفظ  المرأةدور 

بشـــتى  األمنيـــة زةاألجهـــفـــي  المـــرأةلضـــرورة تفعيـــل دور  األردنـــيتفهـــم المجتمـــع  أظهـــرت) التـــي 2012(
ضــرورة بــذل الجهــود لتحســين  إلــى أشارت) التي 2009( األنصاري، كما اتفقت مع نتائج دراسة أنواعها

  .  األمنيةوأهمية وجودها في المجاالت  المرأةنظرة المجتمعات العربية لدور 
  

ســات الســابقة لــم تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتــائج أٍي مــن الدراســات الســابقة، حيــث لــم تظهــر أٍي مــن الدرا
، بــل علــى العكــس مــن األمنــيفــي العمــل  المــرأةتواجــد  إلــىعــدم الحاجــة  األجنبيــة أوالعربيــة  أوالمحليــة 
بصــرف  األمنــيفــي مجــاالت العمــل  المــرأةالضــرورة الملحــة لوجــود  إلــىنتائج الدراســات  أشارتذلك فقد 

  .  نيةاألمونحو عملها في المجاالت  المرأةالنظر عن اتجاهات المجتمع نحو 
  

مـــا اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل الميـــداني فـــي األجهـــزة  )2
 )Cاألمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
إلى أن اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل الميــداني أشارت نتائج الدراسة 

النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر 
بدرجــة ضــعيفة، وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل  كــان

  الميداني في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

  ية. ال مانع من عمل المرأة في المجاالت الميدانية المتعلقة بالنساء، وبدرجة قو  
 .هناك ضرورة لوجود المرأة في العمل الميداني (تحقيق، تفتيش، اعتقال)، وبدرجة متوسطة  
  ،لدى المرأة الخبرة والقدرة على التعامل مع كافة المخاطر الميدانية كالدورات والتدريبات الالزمــة

  وبدرجة متوسطة.
 ،وبدرجة متوسطة. تحرص األجهزة األمنية على تأهيل وتدريب العامالت للعمل الميداني  
  ،لدى المرأة الخبرة والقدرة على التعامل مع كافة المخاطر الميدانية كالدورات والتدريبات الالزمــة

 وبدرجة ضعيفة. 

  
الفلســـطينية وخاصـــة فـــي  والمــرأةبشـــكل عـــام،  المــرأةتكـــون اتجاهـــات  أنتــرى الباحثـــة أنـــه مــن الطبيعـــي 

الفلســـطينية اتجاهـــات  األمنيـــة األجهـــزةاني فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة بشـــكل خـــاص نحـــو العمـــل الميـــد
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الطبيعــــة المحافظــــة للمجتمـــع الفلســــطيني وخاصــــة فــــي  إلـــىضـــعيفة، وهــــذا عائــــد أوًال وقبـــل كــــل شــــيء 
ـــة والدينيـــة التـــي تميـــز المجتمـــع الفلســـطيني  ـــد االجتماعي محافظـــة الخليـــل، وٕالـــى القـــيم والعـــادات والتقالي

وبينتهــا الجســمانية لــذلك تــرى الباحثــة  األنثويــةوطبيعتهــا  مــرأةال إلــىنظــرة المجتمــع  إلــىالمحــافظ، وعائــد 
فــــي المنظــــور الحــــالي، وقــــد تتحســــن وتتطــــور هــــذه  األقــــلهــــذه النتيجــــة منطقيــــة وموضــــوعية علــــى  أن

الفلســطينية وانخــراط الفتيــات الفلســطينيات  األمنية األكاديميةاالتجاهات في المستقبل، خاصة بعد وجود 
 األمنيــة األجهــزةفي المهام الميدانية فــي  المرأةاهات التي تبرر هذه النظرة لعمل فيها، كما أن أهم االتج

مــا يســمى (بالقيــل والقــال) فــي  أوتمثلــت فــي الخــوف مــن االخــتالط فــي العمــل، والخــوف مــن الشــائعات 
علــى مفهــوم الشــرف والعــرض، واعتبــاره  واألخ واألبوالــزوج  واألســرةظل الحرص الشــديد لــدى المجتمــع 

الفلســطينية فــي جنــوب  المــرأةتكــون اتجاهــات  أنُكســر فــال يمكــن ترميمــه، لــذلك ال غرابــة  إذاج كالزجــ
هــي  األمنيــة األجهــزة) نحو العمل الميداني فــي األمنية األجهزةالضفة الغربية (العاملة وغير العاملة في 

 واألســرةالمجتمــع علــى مســتوى  أونفســها،  المرأةاتجاهات ضعيفة، فهناك االعتبارات سواٌء على مستوى 
  ما يبرر هذه النتيجة. 

  
) ودراســة مركــز جنيــف 2009اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة محلية وعربية كدراســة أنعــيم (

DCAF )2010 الفلســـطينية مقيـــدة بعـــادات وتقاليـــد المجتمـــع المحافظـــة،  المـــرأة أن إلـــى أشـــارت) التـــي
الشــائعات تشــكل  أنزوجهــا، كمــا  أو أســرتها بــإذن إاللمنــزل الخــروج والبقــاء خــارج ا للمرأةحيث ال يمكن 

 األمــن، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة منظمــة المــرأةالفلســطينية لتقييــد حريــة  األســرةقــوة ضــاغطة علــى 
ثقافـــة المجتمـــع الفلســـطيني ال زالـــت فـــي بـــدايات  أن إلـــى أشـــارت) التـــي SDA )2010والـــدفاع العربـــي 

) التــي حثــت 2008، واتفقــت كــذلك مــع نتــائج دراســة كنســاوي (األمنيــة ةاألجهــز فــي  المــرأةتفهمهــا لــدور 
المجتمعيــة بالتعــاون  األمنيــةالشــرطة المجتمعيــة والمفــاهيم  أهميــةتطوير ثقافــة المجتمــع نحــو  أهميةعلى 

، واتفقــت األمــنفــي حفــظ  المــرأةمــع الجامعــات والمعاهــد والمــدارس لتطــوير نظــرة المجتمــع نحــو مشــاركة 
تحــد مــن دور  األردنــيقــيم ومعتقــدات المجتمــع  أن إلــى أشــارت) التــي 2012ســة هلســة (مــع نتــائج درا

فكـــرة المجتمعـــات  إلـــى أشـــارت) التـــي 2009( األنصـــاري، ومـــع نتـــائج دراســـة األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأة
بحكـــم طبيعتهـــا ونظـــرة  المـــرأةصـــعبة علـــى  وأنهـــامـــن اختصـــاص الرجـــال  األمنيـــةالعربيـــة تعتبـــر المهـــام 

العراقيـــة فـــي  المـــرأةدور  أن أظهـــرت) التـــي 2011ا، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة جـــابر (المجتمـــع لهـــ
ال يــزال ضــعيفًا، وأن المجتمــع العراقــي كمجتمــع مســلم ومحــافظ ال يــزال لديــه نظــرة ســلبية  األمنمجاالت 

  ميدانية.  أمنيةفي مهمات  المرأةنحو انخراط 
  
فــي الجيــوش  المــرأةانخــراط  إلــىالتــي تشــير  األجنبيــة هــذه النتيجــة اختلفــت مــع نتــائج الدراســات أن إال

  قيادة الطائرات الحربية والبوارج كما في الواليات  المرأةالعسكرية وفي شتى المجاالت، حتى تولت 
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  .  أفريقيامثل جنوب  أفريقياالمتحدة وبريطانيا وحتى دول 
  

اإلداري/المكتبـــي فـــي مـــا اتجاهـــات المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل  )3
  )Dاألجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
إلــــى أن اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة نحــــو العمــــل أشــــارت نتــــائج الدراســــة 

اإلداري/المكتبــي فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي 
، وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة درجة قويةاألجهزة األمنية كان ب

  نحو العمل اإلداري/المكتبي في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

  .تفضل المرأة العمل اإلداري في األجهزة األمنية لمناسبته لطبيعة المرأة وأنوثتها، وبدرجة قوية  
  المجال اإلداري أكثر من تقبلها للعمل في المجال الميــداني وبدرجــة تتقبل األسرة عمل المرأة في

  قوية.
  .لدى المرأة قدرة أعلى للعمل اإلداري من العمل الميداني، وبدرجة قوية  
 وبدرجة قوية. الت اإلدارية في األجهزة األمنيةيقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في المجا ،  
  العمل اإلداري األمني، وبدرجة قوية. ُتشغل المرأة مراكز عالية ومتقدمة في 

  
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو  المــرأةتــرى الباحثــة فــي وجــود اتجاهــات ايجابيــة وقويــة لــدى 

اتجاهات منطقية وموضوعية، ويمكن تبريرها فــي قبــول المجتمــع  أنها األمنية األجهزةفي  اإلداريالعمل 
، وكــون األمنيــة األجهــزةفــي  والســكرتاريةوالمكتبيــة  اإلداريــةت فــي المجــاال المــرأةالفلســطيني فكــرة عمــل 

لكونه داخل المكاتب وغالبًا ما يكون نهارًا بأوقات محــددة ممــا يســمح  اإلدارينفسها تفضل العمل  المرأة
علــى  المــرأةقــدرة  أن، كمــا أخــرىالمنزل عصرًا من جهــة  إلىلها بمراعاة شؤون بيتها من جهة، والرجوع 

الميدانيــة نظــرًا للطبيعــة  األمنيــةمــن قــدرتها علــى المهــام  أعلىقد تكون بشكل عام  اإلدارية الاألعم أداء
 األســرة أنمــن مناســبتها للمهــام الميدانيــة، كمــا  أكثــر اإلداريــةوالتــي تتناســب مــع المهــام  للمــرأة األنثويــة

وعملهــا. هــذه  المــرأة تــأثير واضــح علــى ولألســرةمــن قبولهــا للعمــل الميــداني،  أكثــر اإلداريتقبــل العمــل 
نحــو العمــل  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية العاملــة وغيــر العاملــة فــي  المــرأةكلهــا مبــررات تجعــل اتجاهــات 

  والمكتبي. اإلداريالميداني ضعيفة وأقل كثيرًا من اتجاهاتها نحو العمل 
  

 األمنيــةيم المفــاه أن) التــي تظهــر DCAF )2010اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة مركــز جنيــف 
لدى النساء والفتيات الفلســطينيات تتــأثر كثيــرًا بالوضــع االجتمــاعي والــدين والعــادات والتقاليــد المحافظــة، 
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تجربــة  أن إلــى أشــارت) التــي SDA )2010والــدفاع العربــي  األمــنكما اتفقت مــع نتــائج دراســة منظمــة 
تطــوير، واتفقــت مــع نتــائج دراســة  إلــى ال تــزال تجربــة حديثــة وتحتــاج األمنــيالفلسطينية في العمل  المرأة

 أعمــالهــي  األمنيةفي المجاالت  األردنية المرأةمجاالت عمل  أهم أن إلى أشارت) التي 2012هلسة (
) التــي 2009( األنصــاريفي جزء يسير منها، واتفقــت كــذلك مــع نتــائج دراســة  إالوليست ميدانية  إدارية
وق ضـــعيف ال يتناســـب جســـمها وطبيعتهـــا مـــع المهـــام كمخلـــ للمـــرأةالمجتمـــع العربـــي ينظـــر  إلـــى أشـــارت

) التــي 2011الميدانيــة ومــا تتطلبــه مــن مشــاق وتــدريبات ومتاعــب، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة جــابر (
يســد الحاجــة المجتمعيــة وخاصــة فــي المهمــات الميدانيــة،  أنالعراقية اضعف من  المرأةدور  إلى أشارت

العربيـــة  اإلمـــاراتفـــي  المـــرأةدور  أن إلـــى أشـــارت) التـــي 2006كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة الكتبـــي (
 اإلداريــةال تــزال ضــعيفة وفــي نطــاق ضــيق ويتعلــق بــبعض المهــام  األمنــيالمتحــدة فــي مجــاالت العمــل 

  .  أدائهاوالمكتبية وما زالت بعيدة عن المهام الصعبة التي تتطلب خبرة وقوة في 
  

) التـــي 2000كدراســـة الجـــيش البريطـــاني ( أجنبيـــةت دراســـا إليـــهاختلفـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت 
زمالئهــن مــن الرجــال، كمــا اختلفــت  أداءالمجنــدات فــي المهمــات الميدانيــة ال يقــل عــن  آراء أن أظهــرت

فــي مهمــات قتاليــة  األمريكيــة المــرأةمشــاركة  إلــى أشــارت) التــي Mazorana )2004مــع نتــائج دراســة 
تواجــد  أظهــرت) التــي Cock )2004اختلفــت مــع نتــائج دراســة والبوســنة، وكــذلك  وأفغانستانفي العراق 

المهــام العســكرية الميدانيــة،  أداءتتســم بــالجرأة فــي  المرأةفي الجيش والمهمات الميدانية، وأن  للمرأةكبير 
بمهــام عســكرية  األمريكيــة المــرأةقيام  أظهرت) التي Kimble & Unterhalter )2004وكذلك دراسة 

  رجال وتشارك في العمليات العسكرية. شأنها في ذلك شأن ال
  

ما اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل المخــتلط (إداري وميــداني)  )4
  )Eفي األجهزة األمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
 إلى أن اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل المخــتلطأشارت نتائج الدراسة 

(إداري وميــداني) فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي 
األجهزة األمنية كان بدرجة قوية، وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة 

  نحو العمل المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

  .الحاجة المجتمعية تتطلب عمل المرأة في المجاالت اإلدارية والميدانية، وبدرجة قوية  
 .تستطيع المرأة العمل في المجاالت اإلدارية والميدانية معًا، وبدرجة قوية  
 .يساعد على اكتساب خبرات ومعارف أكثر في العمل، وبدرجة قوية  
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 ،وبدرجة قوية. يساعد على اكتساب خبرات ومعارف أكثر في العمل  
 .يتطلب العمل في المجال األمني وجود المرأة في المجال اإلداري والميداني، وبدرجة قوية  
  ــــة، وبدرجــــة ــــة والميدانيــــة فــــي األجهــــزة األمني تتقبــــل األســــرة عمــــل المــــرأة فــــي المجــــاالت اإلداري

 متوسطة. 

  
وميــداني)  إداريالمخــتلط (فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل  المــرأةترى الباحثة فــي كــون اتجاهــات 

واتجاهــات عينــة  آراء إلــىهــذه االتجاهــات تعــود  أنالفلســطينية هــي اتجاهــات قويــة،  األمنيــة األجهزةفي 
عملهــن قــدرة  أثنــاء، وأنهــن لمســن األجهــزةبحكــم تجــربتهن فــي هــذه  األمنيــة األجهــزةالنساء العامالت فــي 

دانيــة كــالتفتيش والتحقيــق والحراســة ومــا شــابه مــن جهــة وضــرورة تواجــدها فــي بعــض المهمــات المي المرأة
االتجاهــات  إلــىنفســه، وبالتــالي فــإن هــذه النتيجــة ترجــع  اإلداريذلك من مهمات ميدانيــة يتطلبهــا العمــل 

 أداءالفلســطينية وقــدرتها علــى  المــرأةوهــي اتجاهــات قويــة بطبيعتهــا، والــى اســتعداد  اإلدارينحــو العمــل 
الدوام فــي النهــار وليســت لــيًال،  أوقات أثناءكانت تلك المهام الميدانية  اإذبعض المهام الميدانية خاصة 

بشـــكل  األمنيـــة األجهـــزةالفلســـطينية بشـــكل عـــام والعاملـــة فـــي  المـــرأةشـــعور  إلـــىكمـــا تعـــود هـــذه النتيجـــة 
والميدانيــة، واســتطاعة  اإلداريــةفــي المجــاالت  المــرأةالحاجــة المجتمعيــة التــي تتطلــب وجــود  إلــىخــاص 
فــي  أكثــرخبــرات ومعــارف  المــرأةالمهام الميدانيــة ُتكســب  أنوميدانية معًا، كما  إداريةالقيام بمهام  المرأة

العمـــل، وأن بعـــض المهـــام الميدانيـــة تتطلـــب ضـــرورة وجـــود العنصـــر النســـائي فيهـــا، هـــذه كلهـــا عوامـــل 
هــات قويــة هــي اتجا -وميــداني إداري–نحــو العمــل المخــتلط  المــرأةمنطقية وموضــوعية جعلــت اتجاهــات 

  كما هي في هذه النتيجة. 
  

) التـــي SDA )2010 العربيـــةوالـــدفاع  األمـــندراســـة منظمـــة  إليـــهاتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت 
إدارة الفلســـطينية مثـــل  األمنيـــة األجهـــزةالفلســـطينية تقلـــدت مناصـــب رفيعـــة فـــي  المـــرأة أن إلـــى أشـــارت

الفلســـطينية تســـعى للقيـــام بـــدور فاعـــل حتـــى فـــي  المـــرأةالعمليـــات، وأن  الســـجون ومراكـــز الشـــرطة وٕادارة
المهـــام الميدانيـــة وعـــدم االقتصـــار علـــى المهـــام المكتبيـــة، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة مركـــز جنيـــف 

DCAF )2011 الفلسطينية المشــاركة فــي كافــة المهــام والتخصصــات  المرأةاستعداد  إلى أشارت) التي
والمكتبيــة، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة المخلفــي  اإلداريــةم والعسكرية وعدم االقتصار على المها األمنية

الســعودية علــى القيــام بمهــام ميدانيــة فــي وحــدات ومراكــز حــرس  المــرأةقــدرة  إلــى أشــارت) التــي 2011(
الحدود، وأنه يمكنها التواجد في مهمات تتســم بالقســوة والعمــل الشــاق فــي حــرس الحــدود، كمــا اتفقــت مــع 

علــى التأهيــل والتــدريب والممارســة فــي  األردنيــة المــرأةقــدرة  أظهــرت) التــي 2012نتــائج دراســة هلســة (
المهــــام العســــكرية والشــــرطية، وأنهــــا موجــــودة فــــي ســــالح الجــــو والخــــدمات الطبيــــة والوحــــدات الميدانيــــة 

ـــاذ واإلســـعافوالمعـــابر والحـــدود والـــدفاع المـــدني  اســـة جـــابر ر ، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دواإلطفـــاء واإلنق
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قــادرة علــى  وأنهــا، األمنيــةجدارتها في كل المجــاالت  أثبتتالعراقية  المرأة أن إلى أشارت ) التي2011(
تولي مناصب قيادية في الشرطة وحرس الحدود والجوازات والمطارات وحراسة الســجون وحتــى الوحــدات 

فــي  أةالمــر  أن أظهــرت) التي Cock )2004دراسة  إليهالقتالية، كما اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 
المهــام العســكرية المتنوعــة وأنهــا  أداءقادرة علــى  وأنهاتساهم في الجيش والمهام العسكرية  أفريقياجنوب 

ليســـت أقـــل جـــرأة مـــن الرجـــل فـــي المهمـــات الميدانيـــة، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة الجـــيش البريطـــاني 
فــي  األمريكيــة رأةالمــمشــاركة  إلى أشارت) التي 2004( Kimble & Unterhalter) ودراسة 2000(

  .  األمريكيمختلف المهمات العسكرية في الجيش 
  

ما اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو واقــع مشــاركة المــرأة  فــي األجهــزة  )5
 )Fاألمنية الفلسطينية؟ (المجال 

  
و واقــع مشــاركة إلــى أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــأشــارت نتــائج الدراســة 

فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهـــزة  المــرأة
وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية  وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة، متوســطةاألمنية كان بدرجــة 

  ة مرتبة تنازليًا هي:في األجهزة األمني في جنوب الضفة الغربية نحو واقع مشاركة المرأة
  

 .المشاركة الفعالة للمرأة ال زالت دون المستوى المطلوب، وبدرجة قوية  
 .تشعر المرأة بأهمية وجودها من خالل تقدير دورها وقدراتها، وبدرجة قوية  
  ،تشــعر المــرأة بوجــود تمييــز بــين الرجــل والمــرأة فــي األجهــزة األمنيــة ولصــالح الرجــال (االمتيــازات

  لحوافز.... الخ)، وبدرجة قوية.  الترقيات، ا
 .تستطيع المرأة أن تكون منافسة للرجل في العمل األمني والمناصب القيادية، وبدرجة قوية  
  .تستطيع المرأة أن تكون متفوقة في كثير من المجاالت األمنية، وبدرجة متوسطة 

  
لـــديها اتجاهـــات  األمنيـــة ةاألجهـــز فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة وغيـــر العاملـــة فـــي  المـــرأة أنتـــرى الباحثـــة 

الفلسطينية، وهــذه النتيجــة منســجمة مــع االتجاهــات  األمنية األجهزةفي  المرأةمتوسطة نحو واقع مشاركة 
وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة والتــي كانــت بدرجــة  األمنيــة األجهــزةالكليــة لعينــة الدراســة نحــو العمــل فــي 
 األجهـــزةالفلســـطينية العاملـــة وغيـــر العاملـــة فـــي  ةالمـــرأشـــعور  إلـــىمتوســـطة أيضـــًا، وترجـــع هـــذه النتيجـــة 

ليســــت بالمســــتوى المطلــــوب والمرغــــوب، وأن هــــذه  األمنيــــة األجهــــزة، بــــأن واقــــع مشــــاركتها فــــي األمنيــــة
بدايــــة  أنهــــاتطــــوير وتفعيــــل بشــــكل اكبــــر، وأن مســــتوى المشــــاركة الحاليــــة ورغــــم  إلــــىالمشــــاركة بحاجــــة 

 األمنيــة األجهــزةلضــرورة وجودهــا فــي  المرأةطلوب، وأن تفهم ال زالت دون المستوى الم أنها إالمشجعة، 



119  

لم يترجم على ارض الواقع رغم تــوافر القــدرات والمهــارات والمواصــفات الالزمــة، كمــا تظهــر هــذه النتيجــة 
مــن حيــث الرواتــب والرتــب  األمنيــة األجهــزةبوجود تميز بينها وبــين زمالئهــا مــن الرجــال فــي  المرأةشعور 

، وقــادرة األمنيــةقادرة على منافسة الرجل في شتى المهام والوظــائف  المرأة أنتيازات رغم والترقيات واالم
علــى تــولي مناصــب قياديــة ولــديها قــدرات وطموحــات تمكنهــا مــن كثيــر فــي الحــاالت مــن التفــوق علــى 

رة ضــرو  إلــى األمنيــة األجهــزةالمسؤولين في  وٕادراكضرورة زيادة وعي  إلىالرجل كما تشير هذه النتيجة 
قـــادرة علـــى تحمـــل مشـــاق العمـــل والجهـــد  وأنهـــا، األمنيـــةجانـــب الرجـــل فـــي المهمـــات  إلـــى المـــرأةوجـــود 

. لــذلك واإلمكانيــاتمــا تــوافرت لهــا الظــروف  إذاذلك في كثير مــن الحــاالت  أثبتت، وقد األمنيوالتدريب 
ر مــن خــالل خطــط التطــوي إلــىالفلســطينية بحاجــة ماســة  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةفــإن واقــع مشــاركة 

وبــرامج واســتراتيجيات محــددة تشــمل االســتقطاب والتأهيــل والتطبيــق مــع االســتفادة مــن الخبــرات والنمــاذج 
 إلـــى األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةفـــي هـــذا المجـــال، حتـــى يرتقـــي مســـتوى مشـــاركة  األجنبيـــة أوالعربيـــة 

  المستوى المطلوب والمنشود. 
  

معانــاة  أظهــرت) التــي DCAF )2010دراســة مركــز جنيــف  إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 
، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة األمنيــة األجهزةالعمل بما في ذلك  أماكنالفلسطينية في التمييز في  المرأة

الفلسطينية فــي ســوق  المرأةمشاركة  أن إلى أشارت) التي 2009الفلسطيني ( لإلحصاءالجهاز المركزي 
 SDAوالــدفاع العربــي  األمــنتوى المطلــوب، واتفقــت مــع نتــائج دراســة منظمــة العمــل ال تــزال دون المســ

ال تــزال فــي  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةالتجربــة الفلســطينية مــن حيــث مشــاركة  أن أظهرت) التي 2010(
 أن إلــى أشــارت) التــي 2009( األنصــاريبداياتها ودون المستوى المطلوب، كما اتفقت مــع نتــائج دراســة 

تطــوير، وكــذلك اتفقــت مــع  إلــىال يــزال محــدودًا وبحاجــة  األمنــي ة العربيــة فــي مجــاالت العمــلالمــرأدور 
هــذه الدراســات حاجــة  أظهــرت) حيــث 2009) والحميــدان (2010) والحــافي (2011نتائج دراســة جــابر (
  .  األمنية األجهزةالعربية في  المرأةماسة لتطوير عمل 

  
وجــود مشــاركة فعالــة  أظهــرت) التــي 2011راســة المخلفــي (د إليــهمــع مــا توصــلت اختلفــت هــذه النتيجــة 

والســالم، ولهــا بصــمات واضــحة علــى مســيرة العمــل  األمــنالسعودية فــي حــرس الحــدود وفــي حفــظ  للمرأة
حصــلت  األردنيــة المرأة أن أظهرت) التي 2012في حرس الحدود، كما اختلفت مع نتائج دراسة هلسة (

وخاصــة الشــرطة النســائية، كمــا اختلفــت  األمنيــة واألجهــزة األردني على العديد من االمتيازات في الجيش
) ودراســـة الجـــيش 2004( Kimble & Unterhalter ) ودراســـة Cock )2004مـــع نتـــائج دراســـة 

  ). 2000البريطاني (
  

  ما اتجاهات المرأة الفلسطينية غير العاملة في األجهزة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: مناقشة 
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) Gالفلســطينية فـــي جنــوب الضـــفة الغربيــة نحــو العمـــل فــي األجهـــزة األمنيــة؟ (المجـــال  األمنيــة
  خاص بالمرأة غير العاملة في األجهزة األمنية. 

  
أن اتجاهــات المــرأة الفلســطينية غيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية أشــارت نتــائج الدراســة إلــى 

فــي جنــوب الضــفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء غيــر نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية 
العامالت في األجهزة األمنية كانت بدرجة قوية، وأن أهــم خمســة اتجاهــات للمــرأة الفلســطينية فــي جنــوب 

  الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية مرتبة تنازليًا هي:
  

 ضاء، وبدرجة قوية.أقبل العمل في بعض األجهزة األمنية وخاصة الشرطة والق  
  .أتفهم ضرورة وجود المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 .أقبل العمل في األجهزة األمنية بشكل عام، وبدرجة قوية  
 .العمل في األجهزة األمنية غير مناسب للمرأة المتزوجة، وبدرجة قوية  
 ة قوية.أقبل العمل في األجهزة األمنية كخيار أخير للحصول على عمل، وبدرج  

  
لــديها فهــم  األمنيــة األجهــزةالفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وغيــر العاملــة فــي  المرأة أنترى الباحثة 

وخاصــة  األمنيــة األجهــزة، وأنهــا تقبــل العمــل فــي األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةعــالي لضــرورة وجــود  وٕادراك
نطالقــًا مــن دوافــع تحقيــق الــذات والرغبــة بشــكل عــام ا األمنيــة األجهزةالشرطة والقضاء، وتقبل العمل في 

دوافــع اقتصــادية واجتماعيــة، كمــا تعبــر  إلــى إضــافةفي تحقيق المساواة مــع الرجــل والرغبــة فــي االنجــاز، 
 أعــدادكخيــار وظيفــي خاصــة فــي ظــل تزايــد  األمنيــة األجهــزةللعمــل فــي  المــرأةهــذه النتيجــة عــن اســتعداد 

لــدى  أكيــدةعن رغبــة ى التخصصات. كما تعبر هذه النتيجة الخريجات من الجامعات الفلسطينية في شت
، وهــذه نتيجــة مشــجعة وتعبــر األمنيــةعلى التعامل مــع المهــام  المرأةيرافقها ثقة بالنفس وفي قدرات  المرأة
قــادرة  وأنهــالهــا الفرصــة  أتيحــتمــا  إذا، األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةتطــوير عمــل  إمكانيــةعــن 
  .  األمنيرتها وبذل طاقاتها في العمل جدا إثباتعلى 

  
) التـــي SDA )2010والـــدفاع العربـــي  األمـــندراســـة منظمـــة  إليـــهاتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت 

مــن  والمــرأةالفلســطينية يشــكل اليــوم مجــاًال للتنــافس بــين الرجــل  األمنيــة األجهــزةالعمــل فــي  أن أظهــرت
أنــه  إلــى أشــارت) التي 2011دراسة مركز جنيف ( والتخصصات، كما اتفقت مع نتائج األعمارمختلف 
والعســكرية واتفقــت مــع نتــائج دراســة  األمنيــةوالمهــام  األعمــالتشارك في كافــة  أنالفلسطينية  للمرأةيمكن 

الشــاقة، واتفقــت  األمنيــةالســعودية فــي المهــام  المــرأةتواجــد  إمكانيــة إلــى أشــارت) التــي 2011المخلفــي (
 األمنيــةللعمل فــي القطاعــات  األردنية المرأةاستعداد  أظهرت) التي 2012( كذلك مع نتائج دراسة هلسة



121  

العراقيــة ورغبتهــا فــي العمــل فــي  المــرأة) حــول قــدرة 2011والعســكرية، واتفقــت مــع نتــائج دراســة جــابر (
العربيــة قــادرة علــى العمــل  المــرأة أن أظهــرت) التــي 2010، ومع نتــائج دراســة الحــافي (األمنيةالمجاالت 

اتجاهــات قويــة لــدى  أظهــرت) التــي 2009بشــتى فروعهــا، ومــع دراســة الحميــدان ( األمنيــةلمجــاالت فــي ا
 األجنبيـــةوخاصـــة جهـــاز الشـــرطة، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج الدراســـات  األجهـــزةالعربيـــة للعمـــل فـــي  المـــرأة

 Mazoranaودراســـــة  )2004( Kimble & Unterhalter) ودراســـــة Cock )2004كدراســـــة 
بشــتى  األمنيــةفي العمــل فــي المجــاالت  المرأةكل هذه الدراسات عن قدرة ورغبة  تأظهر ) حيث 2004(

   ، ولديها اتجاهات قوية نحو هذا النوع من العمل. أنواعها
  

  ما أهم معوقات انخراط المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغربيــة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: مناقشة
نظــر عينــة مــن النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي  في األجهزة األمنية الفلسطينية مــن وجهــة

 األجهزة األمنية الفلسطينية؟ 

  
معوقات انخراط المرأة في جنوب الضفة الغربيــة فــي األجهــزة  مستوى وجودأن أشارت نتائج الدراسة إلى 

 األمنيـــة الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت فـــي األجهـــزة األمنيـــة كـــان
أهــــم معوقــــات انخــــراط المــــرأة فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة فــــي األجهــــزة األمنيــــة وأن بدرجــــة متوســــطة، 

  مرتبة تنازليًا هي:  الفلسطينية من وجهة نظر عينة النساء العامالت وغير العامالت في األجهزة األمنية
  

  قوية.عدم تفهم المجتمع للحاجة الضرورية لوجود المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة  
  العمــل فــي األجهــزة األمنيــة قــد يســبب المشــاكل مــع األســرة (األخ، األب، الــزوج... الــخ) وبدرجــة

  قوية.
 .اعتقاد األسرة أن طبيعة المرأة وأنوثتها ال تتناسب مع متطلبات العمل األمني، وبدرجة قوية  
 ة، وبدرجــــة عـــدم وجـــود إســـتراتيجية وطنيـــة لتـــدعيم دور المـــرأة وانخراطهـــا فـــي المجـــاالت األمنيـــ

  متوسطة.
 .النظرة السلبية للمجتمع نحو عمل المرأة في المجاالت العسكرية، وبدرجة متوسطة 

  
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة العربيــة فــي  المــرأةمما ال شك فيه وجود معوقــات عديــدة تحــد مــن انخــراط 

امالت وغيـــر ، وهـــذه المعوقـــات موجـــودة بدرجـــة متوســـطة مـــن وجهـــة نظـــر النســـاء العـــاألمنيـــة األجهـــزة
مــن النســاء العــامالت  أكثرالنساء غير العامالت يواجهن معيقات  أن إال، األمنية األجهزةالعامالت في 

مــن  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي  المــرأةمعوقــات انخــراط  أهــم أن، وتــرى الباحثــة األمنيــة األجهــزةفــي 
، األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةلوجــود  وجهة نظر عينة الدراســة هــي عــدم تفهــم المجتمــع للحاجــة الضــرورية
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، واعتقـــاد األخ أو األب أوقـــد يســـبب لهـــا مشـــاكل مـــع الـــزوج  األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةعمـــل  أنكمـــا 
ذلــك النظــرة الســلبية  إلى، يضاف األمنيال تتناسب مع متطلبات العمل  وأنوثتها المرأةطبيعة  أن األسرة

 واألســـرة، يضـــاف لهـــذه المعيقـــات المتعلقـــة بـــالمجتمع منيـــةاألفـــي المجـــاالت  المـــرأةللمجتمـــع نحـــو عمـــل 
وطنيــة لتــدعيم دور  إســتراتيجيةنفســها والناجمــة عــن عــدم وجــود  األمنيــة بــاألجهزةمتعلقــة  أخــرىمعيقــات 

 المــرأةلوجــود  األمنيــة األجهــزة، وعدم تفهم العديد من المسؤولين في األمنية األجهزةوانخراطها في  المرأة
يتطلـــب دورات وتـــدريبات  األمنـــيالعمـــل  أن وأســـرتهانفســـها  المـــرأةاعتقـــاد  أن. كمـــا األمنـــيفـــي العمـــل 

، وهــذه األمنيــة األجهــزةفــي العمــل فــي  وأســرتها المــرأةيحــد مــن رغبــة  األمنــيللعمــل  المــرأةضــمن تأهيــل 
جــة دراسات عديــدة محليــة وعربيــة، وبالتــالي فــإن الباحثــة تــرى فــي هــذه النتي إليها أشارتالمعيقات نفسها 

فــي هــذه  المرأة، ومعيقات عمل األمنية األجهزةفي  المرأةمنطقية وموضوعية وتعبر عن واقع عمل  أنها
  .  األجهزة

  
معظــــم الدراســـات العربيــــة والمحليـــة، كدراســــة مركـــز جنيــــف  إليـــهالنتيجـــة مــــع مـــا توصــــلت  اتفقـــت هــــذه

DCAF )2010 الفلســطينية فــي ســوق  أةالمر عديد من العوائق التي تحد من انخراط  إلى أشارت) التي
) 2012)، ودراســة هلســة (SDA )2010والدفاع العربــي  األمنالعمل، واتفقت مع نتائج دراسة منظمة 

 األنصــاريقــيم ومعتقــدات المجتمــع، كمــا اتفقــت مــع دراســة  رأســهامعيقات عديدة وعلــى  إلى أشارتالتي 
، ومثلهــا دراســة جــابر األمنيالعمل في  المرأةمعيقات عديدة تحد من انخراط  إلى أشارت) التي 2009(
 األمنـــيالعراقيـــة فـــي العمـــل  المـــرأةمعيقـــات مجتمعيـــة تحـــول دون انخـــراط  إلـــى أشـــارت) التـــي 2011(

معوقـــات عديـــدة  إلـــى أشـــارت) التـــي 2010بالشـــكل المطلـــوب، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة الحـــافي (
، ونقـــص وأنوثتهـــا المـــرأة وطبقيـــةســـلبية كنظـــرة المجتمـــع ال األمنـــيالســـعودية فـــي العمـــل  المـــرأةالنخـــراط 
، واتفقـــت كـــذلك مـــع نتـــائج دراســـة األمنـــيفـــي العمـــل  المـــرأةوجـــود  ألهميـــةوالمجتمعـــي  األســـريالـــوعي 

وســلوك الرؤوســاء فــي  وأســريةمعيقات عديدة مجتمعية  إلى األخرىهي  أشارت) التي 2009الحميدان (
) 2009عي التـــابع للقـــوات المســـلحة الروســـية (العمـــل، وكـــذلك اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة المركـــز االجتمـــا

فــي الجــيش الروســي تتعــرض للعديــد مــن المشــكالت والتعــدي علــى حقــوقهن فــي  المــرأة أن أظهرتوالتي 
 المــرأةالعمل، ولم تختلف هذه النتيجة مع نتائج أٍي من الدراسات السابقة من حيث وجود معيقــات عمــل 

  .  األمنيةفي المجاالت 
  

  مــا أهــم ســبل تحســين دور المــرأة فــي جنــوب الضــفة : لمتعلقــة بالســؤال الخــامسالنتــائج امناقشــة
الغربيـــة فــــي األجهــــزة األمنيــــة الفلســــطينية مــــن وجهـــة نظــــر عينــــة مــــن النســــاء العــــامالت وغيــــر 

  العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية؟ 
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بيــة فــي األجهــزة األمنيــة تحســين دور المــرأة فــي جنــوب الضــفة الغر الحاجة لأن أشارت نتائج الدراسة إلى 
الفلســطينية مــن وجهــة نظــر عينــة النســاء العــامالت وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة كانــت بدرجــة 

أهـــم خمســـة ســـبل لتحســـين دور المـــرأة فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة فـــي كمـــا أوضـــحت الدراســـة أن قويـــة، 
  األجهزة األمنية الفلسطينية مرتبة تنازليًا هي: 

  
  عيــة للبنــات فــي المــدارس الثانويــة حــول أهميــة عمــل المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة، إنشــاء بــرامج تو

  وبدرجة قوية.
 .ضرورة توعية المجتمع ألهمية وجود المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 .العمل على تحسين نظرة المجتمع نحو انخراط المرأة في األجهزة األمنية، وبدرجة قوية  
 في المكان المناسب، وبدرجة قوية. وضع المرأة المناسبة  
 .زيادة عدد النساء في األجهزة األمنية حسب المؤهالت العلمية والمهنية، وبدرجة قوية  

  
 األمنيــة األجهــزةالفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة ســواٌء العاملــة فــي  المــرأةتظهر هــذه النتيجــة تطلــع 

وهــذا التطلــع  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةســين دور تطــوير وتح إلــى األمنيــة األجهــزةغيــر العاملــة فــي  أو
 أهــم، كمــا تعبــر هــذه النتيجــة عــن األمنيــة األجهــزةجاء بدرجة عاليــة لــدى العــامالت وغيــر العــامالت فــي 

مــن خــالل بــرامج توعيــة مجتمعيــة تشــمل المــدارس والمعاهــد  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةســبل تحســي دور 
وذلــك بهــدف تحســين نظــرة المجتمــع  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةوجــود  ألهميــةوالجامعــات لزيــادة الــوعي 

المناســبة فــي  المــرأة، ومــن ســبل التحســين أيضــًا وضــع األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةالفلســطيني نحــو عمــل 
لالنخـــراط فـــي  المـــرأةليكـــون أدائهـــا أفضـــل، وكـــذلك زيـــادة دافعيـــة  األمنيـــة األجهـــزةالمكـــان المناســـب فـــي 

مــن ســبل  أنمن خالل الحوافز المادية والمعنوية والرتــب والترقيــات ومــا شــابه ذلــك، كمــا  األمنية األجهزة
 للمــرأةالفــرص  وٕاتاحــة األمنيــة األجهــزةزيــادة عــدد العــامالت فــي  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةتحســين دور 

شــكل المناســب وتثقيفهــا وتأهيلهــا بال األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةمن خالل تــوفير الظــروف المالئمــة لعمــل 
لطبيعــــة عملهــــا وصــــقل مهاراتهــــا واســــتثارة مواهبهــــا فــــي العمــــل، واالهــــم مــــن ذلــــك كلــــه ضــــرورة وجــــود 

تشــكل نصــف  المــرأةالفلســطينية خاصــة وأن  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةحكومية لتعزيز وجــود  إستراتيجية
، وفــي أنواعــهاح بشــتى الفلســطينية كانــت وال زالــت شــريكة للرجــل فــي ســاحات الكفــ المــرأةالمجتمــع وأن 

 األمنيـــة األجهـــزةميـــادين قطاعـــات العمـــل وهـــذا يتطلـــب أيضـــًا وجـــود وحـــدات اجتماعيـــة متخصصـــة فـــي 
مــن حيــث الرتــب  إنصــافها األمنيــة األجهــزةمــن ســبل تحســين دور المــارة فــي  أن، كما المرأةتعالج قضايا 

نتيجــة منطقيــة  أنهــافــي هــذه النتيجــة  والترقيات والمناصب القيادية أسوة بالرجــل، وعليــه فــإن الباحثــة تــرى
الفلســـطينية فـــي هـــذه  المـــرأةفيمـــا يخـــص انخـــراط  األمنيـــة األجهـــزةوواقعيـــة وتعبـــر عـــن واقـــع الحـــال فـــي 

  في عملها.  األجهزةزيادة كفاءة هذه  إلىوأهمية وجودها بما يؤدي في نهاية المطاف  األجهزة
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ضــرورة  إلــى أشــارت) التي DCAF )2011يف دراسة مركز جن إليهاتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 
 إنصــافالفلســطينية مــن خــالل تحســين نظــرة المجتمــع وضــرورة  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةتحســين دور 

بشـــكل اكبـــر فـــي المجـــاالت  أمامهـــاالفلســـطينية مـــن حيـــث التفريغـــات والمناصـــب، وفـــتح المجـــال  المـــرأة
ضــرورة مشــاركة المؤسســات  إلــى أشــارتالتــي  )2008، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة كنســاوي (األمنيــة

العربيــة فــي مجــاالت  المــرأةالتربوية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام لتكوين مفــاهيم وأطــر لتــدعيم دور 
مطالبــة النســاء بتنظــيم  إلــى أشــارت) التــي 2009( األنصــاري، واتفقــت مــع نتــائج دراســة األمنــيالعمــل 

دورهـــا بشـــكل فعـــال، ولـــم تختلـــف هـــذه  أداءينهـــا مـــن بـــرامج متخصصـــة خاصـــة بالشـــرطة النســـائية لتمك
  النتيجة مع نتائج أٍي من الدراسات السابقة. 

  
  هــل تختلــف اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب : النتــائج المتعلقــة بالســؤال الســادس مناقشــة

الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية بـــاختالف (المحافظـــة، العمـــل فـــي 
ــــة االجتماعيــــة، المؤهــــل العلمــــي، نــــوع الجهــــاز األمنــــي، الرتبــــة األ جهــــزة األمنيــــة، الســــن، الحال

 العسكرية، مجال العلم، أوقات الدوام، الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واالنتماء إليه)؟ 

  
فــي الســؤال  لمناقشــة نتــائج هــذا الســؤال فإنــه ســيتم مناقشــة نتــائج الفرضــيات المتعلقــة بــالمتغيرات الــواردة

  وحسب ترتيبها في نص السؤال. 
  

  لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:مناقشة ا 2.1.5
  

  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية األولـــىمناقشـــة
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي ≤0.05الداللــة (
 زة األمنية تعزى لمتغير المحافظة. األجه

  
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة جوهريــة وجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 

تبعــًاَ◌ الغربية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة 
الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي  فقـــد كانـــت اتجاهـــات المـــرأةلمتغيـــر المحافظـــة، 

األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها وعلــى جميــع مجــاالت الدراســة متقاربــة بصــرف النظــر عــن 
  .  المحافظة

  
  ترى الباحثة أن المرأة الفلسطينية سواٌء في محافظة الخليل أو محافظة بيت لحم لديها اتجاهات متقاربة 
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ة في األجهزة األمنية، كما أن لديها نظرة متقاربة حــول معوقــات عمــل المــرأة فــي األجهــزة نحو عمل المرأ
األمنية وسبل تحسين دور المرأة في األجهزة األمنية، وهذا لــيس غريبــًا فــالمجتمع الفلســطيني هــو مجتمــع 

دورهــا فــي متماثــل إلــى حــٍد كبيــر مــن حيــث القــيم والمعتقــدات، ومــن حيــث النظــرة إلــى المــرأة وطبيعتهــا و 
المجتمـــع ككـــل، كمـــا أن الظـــروف التـــي تعيشـــها المـــرأة فـــي الخليـــل أو بيـــت لحـــم هـــي ظـــروف متشـــابهة 
اقتصــاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيــًا، ممــا يقلــل مــن الفــوارق بــين المــرأة فــي محافظــة الخليــل والمــرأة فــي 

فة الغربيــة نحــو عمــل المــرأة محافظة بيت لحم، وعليه تقاربت اتجاهات المرة الفلســطينية فــي جنــوب الضــ
  في األجهزة األمنية الفلسطينية وهذا ما عبرت عنه هذه النتيجة، وبالتالي فهي منطقية وموضوعية. 

) التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق فــي 2009اتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة أنعــيم (
ألجهــزة األمنيــة تبعــًا لمتغيــر مكــان الســكن، اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحــو عمــل المــرأة فــي ا

) التي أظهرت عدم وجود فروق في االتجاهات نحو عمــل المــرأة 2006واتفقت مع نتائج دراسة الكتبي (
) التــي DCAF )2010فــي الشــرطة تبعــًا لمتغيــر مكــان الســكن، واتفقــت مــع نتــائج دراســة مركــز جنيــف 

إلقامة، وأخيرًا اتفقت هذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه أشارت على عدم وجود فروق تبعًا لمتغير مكان ا
) التـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة فـــي اتجاهـــات العـــامالت فـــي الشـــرطة 2005دراســـة المقيـــد (

  النسائية في الدول العربية تبعًا لمتغير مكان اإلقامة. 
  

إلـــى وجـــود فـــروق  ) التـــي أشـــارت2009اختلفـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة الحميـــدان (
جوهرية في اتجاهات المرأة العربية نحو العمل فــي الشــرطة النســائية تبعــًا لمتغيــر مكــان اإلقامــة ولصــالح 

  المرأة المصرية. 
  

  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الثانيـــةمناقشـــة
فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي  ) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية≤0.05الداللــة (

  األجهزة األمنية تعزى لمتغير العمل في األجهزة األمنية. 
  

فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 
فــي ملــة وغيــر عاملــة الغربية نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها تبعــًا لمتغيــر عا

فقــد كانــت اتجاهــات المــرأة الفلســطينية متقاربــة بصــرف ، وعلــى جميــع مجــاالت الدراســةاألجهــزة األمنيــة 
  .  النظر عن كون المرأة عاملة أو غير عاملة في األجهزة األمنية

  
ها فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة لــــدي األمنيــــة األجهــــزةالعاملــــة وغيــــر العاملــــة فــــي  المــــرأة أنتــــرى الباحثــــة 

فــي جنــوب الضــفة الغربيــة ســواٌء أكانــت  فــالمرأة، األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةاتجاهــات متقاربــة نحــو عمــل 



126  

، األمنيــةودورهــا فــي المجــاالت  المــرأةتقاربــت نظرتهــا نحــو  األمنيــة األجهــزةغيــر عاملــة فــي  أوعاملــة 
، وكــــذلك تقاربــــت ياألمنــــفــــي المجــــال  المــــرأةوتقاربــــت نظرتهــــا نحــــو رؤيــــة المجتمــــع الفلســــطيني لعمــــل 

وســـبل تحســـين دورهـــا فـــي هـــذا  األمنيـــة األجهـــزةالفلســـطينية فـــي  المـــرأةاالتجاهـــات نحـــو معوقـــات عمـــل 
في نفس المجتمع وتحــت نفــس العاملة وغير العاملة تعيش  المرأةالمجال، ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن 

س الظـــــروف االقتصــــــادية العـــــادات والتقاليـــــد والمــــــوروث الثقـــــافي واالجتمـــــاعي مــــــن جهـــــة، وتحـــــت نفــــــ
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني، فــالنظرة هــي واحــدة تقريبــًا نحــو وضــع 

تحسين وتطــوير هــذا الــدور، لــذلك تــرى الباحثــة  وٕامكانية األمنية األجهزةوطبيعتها ونحو دورها في  المرأة
  هذه النتيجة هي نتيجة منطقية وموضوعية.  أن
  
عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة  أظهـــرت) التـــي 2009دراســـة أنعـــيم ( إليـــهفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت ات

تبعــًا لمتغيــر  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةإحصائيًا فــي اتجاهــات طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة نحــو عمــل 
  .  األمنية األجهزةغير عاملة في  أوعاملة 

  
فـــروق جوهريـــة فـــي  أظهـــرت) التـــي 2012ة هلســـة (دراســـ إليـــهاختلفـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت 

غيــر عاملــة فــي  أوتبعــًا لكونهــا عاملــة  األردنيــةنحــو دورهــا فــي الحيــاة العســكرية  األردنية المرأةاتجاهات 
 إليــه، كما اختلفت هذه النتيجــة مــع مــا توصــلت األمنيالعاملة في المجال  المرأةولصالح  األمنيالمجال 
ــ2009( األنصــاريدراســة  العربيــة للعمــل فــي  المــرأةوجــود فــروق جوهريــة فــي رؤيــة  إلــى أشــارتي ) الت

العاملــة فــي المجــال  المــرأةوغيــر عاملــة ولصــالح  األمنــيتبعــًا لمتغيــر عاملــة فــي المجــال  األمنــيالمجــال 
  .  األمني

 

  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الثالثـــةمناقشـــة
) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي a≤0.05الداللــة (

 األجهزة األمنية تعزى لمتغير السن. 

  
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 

تبعـــًا لمتغيـــر الســـن، وعلـــى جميـــع  الغربيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية وســـبل تحســـينها
) حيــث ظهــرت فــروق فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي Bمجــاالت الدراســة مــا عــدا المجــال الثــاني (

) 30-26جنــوب الضــفة الغربــة نحــو الحاجــة لعمــل المــرأة  فــي األجهــزة األمنيــة ولصــالح الفئــة العمريــة (
فقــد كانــت اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب  سنة مقابل الفئات العمرية األخرى. أما بقية المجــاالت

الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية وعلى جميع مجاالت الدراســة متقاربــة بصــرف النظــر عــن 
  .متغير السن
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الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة لـــديها اتجاهـــات متقاربـــة نحـــو العمـــل فـــي  المـــرأة أنتـــرى الباحثـــة 
عــة ، ومــن حيــث طبياألمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةيث نظرة المجتمع الفلسطيني لعمــل من ح األمنية األجهزة

الفلســطينية فــي  للمــرأة، وعلــى مختلــف الفئــات العمريــة األمنيــة األجهــزةفــي  العمــل ومعوقــات عمــل المــرأة
الفلســـطينية نحـــو مجـــاالت  المـــرأةجنـــوب الضـــفة الغربيـــة، وهـــذا التقـــارب نـــاتج عـــن تقـــارب وجهـــات نظـــر 

) ســنة فــأكثر، تــرى ضــرورة 40) ســنة وحتــى ســن (18الفلســطينية مــن ســن ( فــالمرأة، بأنواعهاهات االتجا
مــــن العمــــل  أكثــــروالمكتبــــي يناســــبها  اإلداريالعمــــل  أن، كمــــا تــــرى األمنيــــة األجهــــزةفــــي  المــــرأةوجــــود 

طــوير هــذا ، وأنه ال بد من تاألمنية األجهزةفي  المرأةالميداني، وترى وجود معيقات عديدة تحد من دور 
أســوة بالرجــل، وتظهــر هــذه  األمنيــةالفلســطينية دورهــا فــي المجــاالت  المــرأةالــدور وتحســينه حتــى تأخــذ 

، األمنيــة األجهــزةالفلســطينية نحــو العمــل فــي  المــرأةالنتيجة عدم وجــود تــأثير لمتغيــر الســن فــي اتجاهــات 
العمريــــة لطبيعــــة المجتمــــع وعلــــى مختلــــف الفئــــات  المــــرأة وٕادراكهــــذا التقــــارب نــــاجم عــــن فهــــم  أنكمــــا 

الفلســطينية خاضــعة التجاهــات المجتمــع ورؤيتــه نحــو  المــرأةالفلســطيني كمجتمــع ذكــوري ومحــافظ، وأن 
أســبابًا جوهريــة يمكــن  أو، وال تــرى الباحثــة ســببًا األمنيــة األجهــزةفــي  المرأةبشكل عام، ونحو عمل  المرأة
فـــي  المـــرأةبشـــتى فئاتهـــا العمريـــة نحـــو عمـــل  الفلســـطينية المـــرأةتوجـــد فـــروق جوهريـــة فـــي اتجاهـــات  أن

  هذه النتيجة هي نتيجة منطقية.  أنلذلك ترى الباحثة  األمنية األجهزة
  

عــدم وجــود فــروق جوهريــة  أظهــرت) التــي 2009دراســة أنعــيم ( إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 
تبعـــًا لمتغيـــر العمـــر،  منيـــةاأل األجهـــزةفـــي اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة نحـــو العـــامالت فـــي 

 المــرأةعــدم وجــود فــروق جوهريــة فــي دور  أظهــرت) التي 2011واتفقت كذلك مع نتائج دراسة المخلفي (
) التـــي 2011تبعـــًا لمتغيـــر العمـــر، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة جـــابر ( األمنيـــةالســـعودية فـــي الوظيفـــة 

تبعــًا لمتغيــر العمــر،  األمنيــةالمجــاالت العراقيــة فــي  المــرأةعــدم وجــود فــروق جوهريــة فــي دور  أظهــرت
عدم وجــود فــروق جوهريــة فــي مجــاالت  إلى أشارت) التي 2010واتفقت كذلك مع نتائج دراسة الحافي (

تبعــًا لمتغيــر العمــر، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة الحميــدان  األمنيــة األجهــزةالســعودية فــي  المــرأةعمــل 
العربيــة نحــو الشــرطة النســائية تبعــًا  المــرأةفــي اتجاهــات عدم وجود فروق جوهرية  أظهرت) التي 2009(

عــدم وجــود فــرو  أظهــرت) التــي 2000لمتغير العمر، واتفقت كذلك مع نتــائج دراســة الجــيش البريطــاني (
  البريطانية نحو العمل في الجيش البريطاني تبعًا لمتغير العمر.  المرأة آراءفي 

  
وجود فــروق جوهريــة  أظهرت) التي DCAF )2010جنيف اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة مركز 

ســنًا واختلفــت مــع نتــائج  األكبــرالفلســطينية تبعــًا لمتغيــر العمــر ولصــالح  المــرأةلــدى  األمنيــةفــي المفــاهيم 
 األجهــزةفروق جوهرية فــي مســتوى الضــغوط النفســية لــدى منتســبي  أظهرت) التي 2009دراسة الطروة (

) ســنة، كمــا اختلفــت مــع نتــائج 39-30غيــر العمــر ولصــالح الفئــة العمريــة (الفلســطينية تبعــًا لمت األمنيــة



128  

العربيــة المتحــدة نحــو  اإلمــاراتفــي  المرأةوجود فروق في اتجاهات  أظهرت) التي 2006دراسة الكتبي (
وجــود  أظهــرت) التــي 2012تبعــًا لمتغيــر العمــر، واختلفــت كــذلك مــع نتــائج دراســة هلســة ( األمنــيالعمــل 

) ســنة، 40-30تبعــًا لمتغيــر العمــر ولصــالح الفئــة العمريــة ( األردنيــة المــرأةفــي اتجاهــات فــروق جوهريــة 
 أن)، وتــرى الباحثــة 2004المركز االجتماعي للقوات المسلحة الروسية (واختلفت كذلك مع نتائج دراسة 

اخــــتالف المجتمعــــات حيــــث لكــــل مجتمــــع خصوصــــيته، والــــى اخــــتالف  إلــــىهــــذا االخــــتالف قــــد يعــــود 
  السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين المجتمعات.  األوضاع

  
  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الرابعـــةمناقشـــة

) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي ≤0.05الداللــة (
 اعية. األجهزة األمنية تعزى لمتغير الحالة االجتم

  
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 

الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية وســبل تحســينها تبعــًا لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة وعلــى 
الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي  جميع مجاالت الدراسة، فقد كانت اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب

  .  األجهزة األمنية وعلى جميع مجاالت الدراسة متقاربة بصرف النظر عن متغير الحالة االجتماعية
الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وبصــرف النظــر عــن حالتهــا االجتماعيــة،  المــرأة أنتــرى الباحثــة 

، وتقـــارب وجهـــات نظـــر النســـاء المتزوجـــات األمنيـــة األجهـــزةلـــديها اتجاهـــات متقاربـــة نحـــو العمـــل فـــي 
وجــود  إلــى، ونحــو الحاجــة األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةوالعازبــات نحــو رؤيــة المجتمــع الفلســطيني لعمــل 

والمكتبي عن العمل الميــداني، ونحــو الــدوام نهــارًا  اإلداريونحو تفضيل العمل  األمنية األجهزةفي  المرأة
العاملــة وغيــر العاملــة نحــو معيقــات تفعيــل  المرأةكما تقاربت اتجاهات ، األمنية األجهزةفي  للمرأةأفضل 

، وتــرى األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةونحــو ســبل تحســين دور  أنواعهــابشــتى  األمنية األجهزةفي  المرأةدور 
متزوجــة تخضــع لــنفس التقاليــد  أمهــذا التقــارب منطقــي فــالمرة الفلســطينية ســواٌء أكانــت عازبــة  أنالباحثــة 

ـــة والثقافيـــة واالقتصـــادية والمـــ ـــديني وتعـــيش نفـــس الظـــروف والمعطيـــات االجتماعي وروث االجتمـــاعي وال
لــه معــايير  األمنيــة األجهــزةوالسياســية، ممــا يجعــل مــن تقــارب وجهــات نظرهــا تقاربــًا منطقيــًا، فالعمــل فــي 

زوجــة كــٌل فــي للمتزوجــة وظــروف العمــل متشــابهة بــين العازبــة والمت أمالعازبــة  للمــرأةومواصــفات ســواٌء 
  الفلسطينية متقاربة بصرف النظر عن حالتها االجتماعية.  المرأةعمله ووظيفته، لذلك جاءت اتجاهات 

تقــارب اتجاهــات طلبــة  إلــى أشــارت) التــي 2009دراســة أنعــيم ( إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 
ر عــن الحالــة االجتماعيــة بصــرف النظــ األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةجامعــة القــدس المفتوحــة نحــو عمــل 

تقــارب مســتويات الضــغوط النفســية لــدى  أظهــرت) التي 2009للطالب، واتفقت مع نتائج دراسة الطروة (
) 2005بصرف النظر عن الحالة االجتماعية، واتفقت مــع نتــائج دراســة المقيــد ( األمنية األجهزةمنتسبي 



129  

ي الشــرطة النســائية فــي الــدول العربيــة عــدم وجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات العــامالت فــ أظهرتالتي 
عــدم  أظهــرت) التــي 2010تعــزى لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة، واتفقــت كــذلك مــع نتــائج دراســة الحــافي (

تبعــــًا لمتغيــــر الحالــــة  األمنيــــةالســــعودية نحــــو العمــــل فــــي المجــــاالت  المــــرأةوجــــود فــــروق فــــي اتجاهــــات 
تقــارب فــي اتجاهــات  أظهــرت) التــي 2009لحميــدان (، واتفقت كذلك مــع نتــائج دراســة اللمرأةاالجتماعية 

  العربية.  للمرأةالعربية نحو العمل في الشرطة النسائية تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية  المرأة
  

 المــرأةفــروق فــي اتجاهــات  أظهرت) التي 2006دراسة الكتبي ( إليهاختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت 
واختلفــت مــع  للمــرأةو العمــل الشــرطي تبعــًا لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة العربيــة المتحــدة نحــ اإلمــاراتفــي 

الســعودية نحــو الوظيفــة  المــرأةفــروق جوهريــة فــي اتجاهــات  أظهــرت) التــي 2011نتائج دراسة المخلفي (
) 2012تبعـــًا لمتغيــر الحالـــة االجتماعيــة ولصـــالح العازبـــات، واختلفــت مـــع نتــائج دراســـة هلســـة ( األمنيــة
نحــو الحيــاة العســكرية تبعــًا لمتغيــر الحالــة  األردنيــة المــرأةجود فروق جوهرية في اتجاهات و  أظهرتالتي 

فـــروق  أظهـــرت) التـــي 2011االجتماعيـــة ولصـــالح المتزوجـــات، كمـــا اختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة جـــابر (
هــذا  العراقيــة تبعــًا لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة ولصــالح العازبــات، وقــد يرجــع المــرأةجوهريــة فــي اتجاهــات 

اخــــتالف المكــــان والزمــــان وخصوصــــية المجتمعــــات وظروفهــــا االجتماعيــــة والسياســــية  إلــــىاالخــــتالف 
  والثقافية. 

  

  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الخامســة مناقشــة
العمــل فــي ) فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو ≤0.05الداللــة (

 األجهزة األمنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

  
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 

الغربيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وســبل تحســينها تبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي وعلــى 
فقد كانت اتجاهات المرأة الفلسطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو العمــل فــي جميع مجاالت الدراسة، 

  .  األجهزة األمنية وعلى جميع مجاالت الدراسة متقاربة بصرف النظر عن متغير المؤهل العلمي
 األجهــزةالفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة العاملــة وغيــر العاملــة فــي  المــرأة أنتظهــر هــذه النتيجــة 

االتجاهــات  أنــواع، وعلــى مختلــف األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةديها اتجاهــات متقاربــة نحــو عمــل لــ األمنيــة
فــي جنــوب الضــفة الغربيــة نحــو رؤيــة  المــرأةبصــرف النظــر عــن مؤهالتهــا العلميــة، فقــد تقــارب اتجاهــات 

، األمنيــة األجهــزة، وتقــارب نحــو واقــع مشــاركتها فــي األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةالمجتمع الفلسطيني لعمل 
وعلــى اخـــتالف مســـتواها  المـــرأةتطــوير وتحســـين، كمــا تقـــارب اتجاهــات  إلـــىوأن هــذه المشـــاركة بحاجــة 

 األجهـــزةونحـــو ســـبل تحســـين دورهـــا فـــي  األمنيـــة األجهـــزةفـــي  المـــرأةالعلمـــي نحـــو معوقـــات تفعيـــل دور 
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المســتوى العلمــي  هــذا التقــارب فــي االتجاهــات ووجهــات النظــر وعلــى اخــتالف أن، وتــرى الباحثــة األمنية
مــن  أعلــى أوبكــالوريوس  أودبلــوم  أوالفلســطينية ســواٌء كــان مؤهلهــا العلمــي ثانويــة  المــرأة أن إلــىعائــد 

 المــرأة، وتــؤمن بضــرورة وجــود األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةبكالوريوس، ترى ضرورة تحســين واقــع مشــاركة 
تحســـينه، وتعـــيش ظروفـــه السياســـية وأن وجودهـــا الحـــالي غيـــر كـــافي ويجـــب تطـــويره و  األجهـــزةفـــي هـــذه 

فــي تقــارب االتجاهــات بصــرف النظــر عــن المؤهــل العلمــي، كمــا  أســهمواالجتماعيــة واالقتصــادية، وهــذا 
ومواعيــد  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية نحــو طبيعــة العمــل فــي  المــرأةتظهــر هــذه النتيجــة تقــارب اتجاهــات 

ــدوام فــي العمــل، فكــل النســاء وعلــى اخــتالف مؤهالتهــا العلميــة تفضــل العمــل المكتبــي وســاعات دوام  ال
الــدوام لــيًال  أوالتــي قــد تــنجم عــن العمــل الميــداني  األســريةنهاريــة محــدودة، بحيــث تُقلــل مــن المشــكالت 
، لــذلك تــرى وأسرتهاسمعتها  إلىالتي قد تسيء  اإلشاعاتلعلمها بطبيعة المجتمع المحافظة، وخوفًا من 

  ية وموضوعية. هذه النتيجة هي منطق أنالباحثة 
  

 المــرأةتقــارب االتجاهــات نحــو عمــل  أظهــرت) التــي 2009اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة الطــروة (
الفلســطينية وعلــى اخــتالف المــؤهالت العلميــة للمبحــوثين، واتفقــت مــع نتــائج دراســة  األمنيــة األجهــزةفــي 

وعلـــى اخـــتالف  األمنـــيالعمـــل الســـعودية نحـــو  المـــرأةتقـــارب اتجاهـــات  أظهـــرت) التـــي 2011المخلفـــي (
عـــدم وجـــود فـــروق  أظهـــرت) التـــي 2012، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة هلســـة (للمـــرأةالمؤهـــل العلمـــي 

، األردنيــة للمــرأةنحــو الحيــاة العســكرية تبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي  األردنيــة المــرأةجوهريــة فــي اتجاهــات 
العراقيــة نحــو  المــرأةوجود فروق فــي اتجاهــات عدم  أظهرت) التي 2011واتفقت مع نتائج دراسة جابر (

) التــي 2009، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة الحميــدان (للمــرأةتبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي  األمنــيالعمــل 
العربيــة نحــو العمــل فــي الشــرطة النســائية تبعــًا  المــرأةعــدم وجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات  أظهــرت

) 2006) وكذلك مع نتائج دراســة الكتبــي (2009تائج دراسة أنعيم (لمتغير المؤهل العلمي، واتفقت مع ن
العربيــة المتحــدة نحــو العمــل  اإلمــاراتفي  المرأةعدم وجود فروق جوهرية في اتجاهات  إلى أشارتالتي 

  ).  2005في الشرطة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، واتفقت مع نتائج دراسة المقيد (
  

وجــود فــروق جوهريــة  أظهــرت) التــي 2009( األنصــاريدراســة  إليــهلت اختلفت هذه النتيجة مع مــا توصــ
تبعـــًا لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي  األمنـــيفـــي مجـــاالت العمـــل  المـــرأةفـــي رؤيـــة المجتمـــع العربـــي النخـــراط 

) التـــي 2000ولصـــالح حملـــة شـــهادة البكـــالوريوس، كمـــا اختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة الجـــيش البريطـــاني (
المجنــدات فــي الجــيش البريطــاني تبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي ولصــالح  اءآر وجــود فــروق فــي  إلى أشارت

  ).  B.Aفئة المؤهل العلمي (
  

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسةمناقشة 
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) فــــي اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة والعاملــــة فــــي a≤0.05الداللــــة (
 األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير نوع الجهاز األمني.  

  
فــي اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة  جوهريــةوجــود فــروق عــدم إلــى أشــارت نتــائج الدراســة 

 ،ألمنــيالغربية والعاملة في األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر نــوع الجهــاز ا
حيث كانت اتجاهات المرأة الفلسطينية العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة وعلــى اخــتالف أنواعهــا متقاربــة نحــو 

  .العمل األمني
  

 األمنيــة األجهــزةالفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في  المرأةتقارب اتجاهات  أنترى الباحثة 
متشــابهة مــن  األمنيــة األجهــزة أنو تقارب منطقي، حيث ه أنواعهابشتى  األمنية األجهزةنحو العمل في 

فـــي وظـــائف محـــددة، ومـــن حيـــث سياســـات توظيـــف  المـــرأةحيـــث الرتـــب العســـكرية ومـــن حيـــث توظيـــف 
المطلــوب والمنشــود، كمــا  األدنــىال زالــت توظــف نســاء دون المســتوى  األمنيــة األجهــزةالنساء فيهــا، فكــل 

، وقلــيًال مــا واإلداراتال يــزال عملهــن محصــورًا فــي المكاتــب  األجهــزةمعظم النساء العامالت في هذه  أن
فــي مهمــات ميدانيــة لــذلك فــإن تقــارب االتجاهــات نــاجم عــن واقــع مشــاركة  األجهــزةفــي هــذه  المــرأةتخــرج 

 المــرأةدور  أن إلــى األمنيــة األجهــزةفــي شــتى  المــرأة وٕادراك، ونــاجم عــن تفهــم األمنيــة األجهــزةالمــرة فــي 
من حيــث الرتــب العســكرية والحــوافظ والترقيــات، ومــن حيــث  األجهزةوتحسين في هذه تطوير  إلىبحاجة 

 األجهــزةالعــامالت فــي  أن إلــى، وتشــير هــذه النتيجــة كــذلك األجهــزةفــي هــذه  المــرأةضرورة زيادة مشاركة 
ة المعوقــات المختلفــ إلزالــة، ويــتطلعن األجهــزةفــي هــذه  للمــرأةكبــر أيــتطلعن لــدور  أنواعهــابشــتى  األمنيــة

 األجهــزةالمستوى المطلوب والمرغــوب فــي كــل  إلىليصل  األجهزةفي  المرأةالتي تحول دون تفعيل دور 
  .  األمنية

  
تقــارب  إلــى أشــارت) والتــي DCAF )2010دراسة مركز جنيف  إليهاتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 

ـــ المـــرأةاتجاهـــا   األنصـــاريائج دراســـة الفلســـطينية نحـــو مجـــاالت العمـــل االجتمـــاعي، كمـــا اتفقـــت مـــع نت
 األجهـــزةالعربيـــة نحـــو العمـــل فـــي  المـــرأةعـــدم وجـــود جوهريـــة فـــي اتجاهـــات  إلـــى أشـــارت) التـــي 2009(

 إلــى أشــارت) التــي 2011، كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة جــابر (األمنــيتبعــًا لمتغيــر نــوع الجهــاز  األمنيــة
تبعـــًا لمتغيـــر نـــوع الجهـــاز  منـــياألالعراقيـــة نحـــو العمـــل  المـــرأةعـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة فـــي اتجاهـــات 

عـــدم وجـــود فـــروق فـــي الضـــغوط  أظهـــرت) التـــي 2009، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة الطـــروة (األمنـــي
كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة  األمنــيالفلســطينية تعــزى لنــوع الجهــاز  األمنية األجهزةالنفسية لدى منتسبي 

عـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة فـــي  أظهـــرتي ) التـــ2004المركـــز االجتمـــاعي للقـــوات المســـلحة الروســـية (
  اتجاهات المجندات الروسيات تبعًا لمتغير نوع الجهاز العسكري.
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وجــود فــروق جوهريــة فــي  أظهــرت) التــي 2010دراسة الحــافي ( إليهاختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت 
، كمــا اختلفــت منــياألتعزى لمتغير نوع الجهاز  األمنية األجهزةالسعودية نحو العمل في  المرأةاتجاهات 

العربيــة  المــرأةوجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات  إلــى) التــي توصــلت 2009مع نتائج دراسة الحميدان (
  نحو العمل في الشرطة النسائية تبعًا لنوع العمل. 

 

  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الســابعة مناقشــة
فــــي اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــــة والعاملــــة فــــي ) a≤0.05الداللـــة (

  األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.  
  

في اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة  جوهريةإلى وجود فروق أشارت نتائج الدراسة 
وقــد كانــت  ،نيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الرتبــة العســكريةوالعاملــة فــي األجهــزة األم

ـــديهم الفـــروق بـــين  ـــذين كانـــت ل رقيـــب أول وكـــٍل مـــن رائـــد مقـــدم، عقيـــد، عميـــد ولصـــالح الرتـــب العليـــا ال
اتجاهــات أقــوى نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة، كمــا جــاءت الفــروق بــين رتبــة مســاعد وكــٍل مــن رائــد، 

، عميد ولصالح الرتب العليا، وظهرت فروق دالة إحصــائيًا بــين مســاعد أول وكــٍل مــن مقــدم، مقدم، عقيد
عقيــد، وعميــد ولصــالح الرتــب العليــا، كمــا ظهــرت فــروق بــين رتبــة مــالزم وكــٍل مــن مقــدم، عقيــد، عميــد 
 ولصالح الرتب العليا وأيضــًا ظهــرت فــروق بــين مــالزم أول وكــٍل مــن مقــدم، عقيــد، عميــد ولصــالح الرتــب

العليــا، كمــا ظهــرت فــروق بــين رتبــة نقيــب وكــٍل مــن عقيــد، وعميــد ولصــالح الرتــب األعلــى، كمــا ظهــرت 
فروق بين رتبة رائد وكٍل مــن عقيــد وعميــد ولصــالح الرتــب األعلــى، وأخيــرًا ظهــرت فــروق بــين رتبــة مقــدم 

  .وعميد ولصالح العميد
  

الفلســطينية تــزداد كلمــا كانــت الرتبــة  نيــةاألم األجهــزةاتجاهــات العــامالت فــي  أن إلــىتشــير هــذه النتيجــة 
نحــو العمــل  األمنية األجهزةالعاملة في  المرأةهناك عالقة ايجابية بين اتجاهات  أن أي، أعلىالعسكرية 
مثــل عميــد وعقيــد ومقــدم تكــون  األعلــىالرتــب  أنمنطقــي حيــث  أمــروبين الرتبة العســكرية، وهــذا  األمني

الرتــب  أن، كمــا أعلــىلي فــإن درجــة الرضــا الــوظيفي لــديها تكــون قــد حظيــت بامتيــازات وظيفيــة، وبالتــا
الرتــب الـــدنيا مثــل الرقيـــب والمســـاعد  أن، فــي حـــين األمنيـــة األجهـــزةالعليــا تحقـــق طموحــات العاملـــة فــي 
تحــت ضــغط العمــل ممــا يقلــل مــن درجــة  ، وغالبــًا مــا تكــوناألمنــيتكــون فــي بدايــة مشــوارها فــي العمــل 

ها تحت ضغوط نفسية وضغوط العمــل ممــا يقلــل مــن اتجاهاتهــا نحــو العمــل الرضا الوظيفي لديها ويضع
امتيازات الرتــب العاليــة، وهــذا مــا عبــرت عنــه هــذه  إلى، وتشعر بالنقص عندما تنظر األمنية األجهزةفي 

ذوات الرتــب العســكرية المتقدمــة لــديهن اتجاهــات  األمنيــة األجهــزةالعــامالت فــي  أنالنتيجــة والتــي تظهــر 
  هذه النتيجة  أنوفي شتى مجاالت االتجاهات، لذلك ترى الباحثة  األمنية األجهزةالعمل في  نحو أقوى
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  .  األمنية األجهزةالفلسطينية في  المرأةمنطقية وتعبر عن واقع حال 
  

وجــود فــروق جوهريــة فــي  أظهــرت) التــي 2012دراســة هلســة ( إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 
تبعًا لمتغيــر الرتبــة العســكرية ولصــالح  واألمنيةالعسكرية  األجهزةنحو العمل في  ةاألردني المرأةاتجاهات 

وجـــود فـــروق جوهريـــة فـــي  أظهـــرت) التـــي 2011، كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج دراســـة جـــابر (األعلـــىالرتـــب 
تبعــًا لمتغيــر الرتبــة العســكرية ولصــالح الرتــب  األمنيــةالعراقيــة نحــو العمــل فــي المجــاالت  المــرأةاتجاهــات 

 أظهــرت) التــي 2009لعليــا مقابــل الرتــب الــدنيا، كمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة الحميــدان (ا
العربيــة نحــو العمــل فــي الشــرطة النســائية تبعــًا لمتغيــر الرتبــة  المــرأةوجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات 

مع نتائج دراســة المقيــد من رائد، كما اتفقت  األقلمن رائد مقابل الرتب  األعلىالعسكرية ولصالح الرتب 
وجود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات العــامالت فــي الشــرطة النســائية فــي الــدول  إلى أشارت) التي 2005(

   العربية تبعًا لمتغير الرتبة العسكرية.  
  

عــدم وجــود فــروق  إلــى أشــارت) التــي 2009( األنصــاريدراســة  إليــهاختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت 
تبعــًا لمتغيــر الرتبــة العســكرية، كمــا اختلفــت مــع  األمنــيالعربيــة نحــو العمــل  المــرأةجوهريــة فــي اتجاهــات 
الســعودية نحــو  المــرأةعدم وجود فروق جوهرية في اتجاهــات  أظهرت) التي 2010نتائج دراسة الحافي (

) 2000تبعًا لمتغير الرتبة العسكرية، واختلفــت كــذلك مــع نتــائج دراســة الجــيش البريطــاني ( األمنيالعمل 
المجنــدات فــي الجــيش البريطــاني تبعــًا لمتغيــر  آراءعــدم وجــو فــروق جوهريــة فــي  إلــىالتي أشــارت أيضــًا 
  الرتبة العسكرية. 

  
  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الثامنـــةمناقشـــة

لغربيــــة والعاملــــة فــــي ) فــــي اتجاهــــات المــــرأة الفلســــطينية فــــي جنــــوب الضــــفة اa≤0.05الداللــــة (
  األجهزة األمنية نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير مجال العمل.   

  
في اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة  جوهريةإلى وجود فروق أشارت نتائج الدراسة 

وقـــد كانـــت  ل العمـــلوالعاملـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة نحـــو العمـــل فـــي األجهـــزة األمنيـــة تعـــزى لمتغيـــر مجـــا
مجــال العمــل الميــداني مــن جهــة وكــٍل مــن مجــال العمــل اإلداري ومجــال العمــل االجتمــاعي الفــروق بــين 

ومجال العمل كالهما (ميداني ومكتبي) ولصالح العمــل اإلداري واالجتمــاعي وكالهمــا معــًا، كمــا ظهــرت 
بي) من جهة وبــين العمــل اإلداري فروق بين كٍل من العمل الميداني واالجتماعي وكالهما (ميداني ومكت

  .  والمكتبي من جهة أخرى ولصالح العمل اإلداري والمكتبي
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نحــو عمــل  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية العاملــة فــي  المــرأةتوضح هذه النتيجــة وجــود فــروق فــي اتجاهــات 
 األجهــزةفــي العاملــة  فــالمرأةتبعــًا لمتغيــر مجــال العمــل، وهــذا شــيء منطقــي  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأة
والمكتبـــي علـــى العمـــل الميـــداني وذلـــك لكـــون  اإلداريوحســـب هـــذه النتيجـــة فإنهـــا تفضـــل العمـــل  األمنيـــة

تفضــــل العمــــل  المــــرأة أن، كمــــا واألســــريةوظروفهــــا االجتماعيــــة  المــــرأةالعمــــل المكتبــــي انســــب لطبيعــــة 
، المــرأةناســب لطبيعــة طبيعي خاصة وأن العمل االجتماعي م أمراالجتماعي عن العمل الميداني، وهذا 

 وٕانمــاالعمــل المخــتلط (مكتبــي وميــداني)  أوعلــى ممارســة العمــل الميــداني  المــرأةوهذا ال يعني عــدم قــدرة 
هــذه  أناالجتمــاعي عــن العمــل الميــداني، كمــا تــرى الباحثــة  أوللعمــل المكتبــي  المــرأةتفضــيل  إلــىيشــير 

 األب أوالخطيــب  أو، فــالزوج األمنيــة األجهــزةفــي وعملها  للمرأةالنتيجة تتأثر بنظرة المجتمع بشكل عام 
المكتبـــي  اإلداريشـــقيقته فـــي مجـــاالت العمـــل  أوابنتـــه  أوخطيبتـــه  أوتعمـــل زوجتـــه  أنيفضـــل  األخ أو

فــي مهمــات ميدانيــة خــارج المكاتــب، خاصــة وأن الكثيــر  المــرأةتكــون  أنوالعمــل االجتمــاعي، وال يرغــب 
ــيًال والغيــاب الطويــل عــن المنــزل مــن المهمــات الميدانيــة تتطلــب الــدوام  ، وهــذا غيــر محبــذ فــي واألســرةل

هــذه النتيجــة هــي نتيجــة منطقيــة  أنمجتمــع محــافظ كجنــوب الخليــل بشــكل خــاص، لــذلك تــرى الباحثــة 
  وموضوعية. 

  
وجــود فــروق جوهريــة فــي اتجاهــات  أظهــرت) التــي 2010مــع نتــائج دراســة الحــافي (هــذه النتيجــة اتفقــت 
والمكتبــي،  اإلداريتبعــًا لطبيعــة العمــل ولصــالح العمــل  األمنيــةو العمل في المجــاالت السعودية نح المرأة

وجـــود فـــروق جوهريــة فـــي اتجاهـــات  إلــى أشـــارت) التـــي 2009كمــا اتفقـــت مــع نتـــائج دراســـة الحميــدان (
مقابــل  اإلداريالعربيــة نحــو العمــل فــي الشــرطة النســائية تبعــًا لمتغيــر نــوع العمــل ولصــالح العمــل  المــرأة

  العمل المختلط والميداني. 
  

عــدم وجــود فــروق فــي  إلــى أشــارت) التــي 2005دراســة المقيــد ( إليــهاختلفت هذه النتيجة مع ما توصــلت 
العربيــة فــي الشــرطة النســائية تبعــًا لمتغيــر طبيعــة العمــل، كمــا اختلفــت مــع نتــائج دراســة  المــرأةاتجاهــات 

الفلســطينية تبعــًا  المــرأةروق فــي اتجاهــات عدم وجــود فــ إلى أشارت) التي DCAF )2010مركز جنيف 
عــدم وجــود  إلــى أشــارت) التــي 2009( األنصــاريلمتغير مجال النشاط، واختلفت كذلك مع نتائج دراسة 

، كمـــا األمنـــيتبعـــًا لمتغيــر نـــوع العمـــل  األمنـــيالعربيـــة نحــو مجـــاالت العمـــل  المـــرأةفــروق فـــي اتجاهـــات 
عـــدم وجـــود فـــروق فـــي اتجاهـــات  أظهـــرت) التـــي 2000اختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة الجـــيش البريطـــاني (

  المجندات تبعًا لمتغير نوع العمل. 
  

  ال توجـــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى : النتـــائج المتعلقـــة بالفرضــية التاســـعةمناقشــة
 ) في اتجاهات المرأة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والعاملة في a≤0.05الداللة (
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  نحو العمل في األجهزة األمنية تعزى لمتغير أوقات الدوام.     األجهزة األمنية
  

في اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة  جوهريةإلى وجود فروق أشارت نتائج الدراسة 
وقــد كانــت  ،والعاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر أوقــات الــدوام

ولصــالح العمــل نهــارًا، كمــا  لــيًال أحيانــًا ونهــارًا أحيانــاً العمل نهارًا وكٍل من العمل ليًال والعمل الفروق بين 
لــيًال جاءت الفروق بين العمل ليًال والعمل نهارًا ولصــالح العمــل نهــارًا، وبــين كــٍل مــن العمــل لــيًال والعمــل 

لــيًال أحيانــًا ونهــارًا كمــا جــاءت الفــروق بــين العمــل  ،لــيًال أحيانــًا ونهــارًا أحيانــاً ولصالح  أحيانًا ونهارًا أحياناً 
  .ليًال أحيانًا ونهارًا أحياناً العمل أحيانًا وبين العمل ليًال ولصالح 

  
دون شـــك تفضـــل العمـــل نهـــارًا  المـــرأةتـــرى الباحثـــة أنـــه فـــي مجتمـــع محـــافظ كـــالمجتمع الفلســـطيني، فـــإن 

ومنزليــة، لــذلك فمــن الطبيعــي  أســريةهــا التزامــات بحيث تعود لمنزلها وأسرتها بعــد الــدوام، خاصــة وأن علي
النتيجــة  إليــه أشــارتوهــذا مــا  األمنيــة األجهــزةفي جنوب الضفة الغربية العمل نهارًا فــي  المرأةتفضل  أن

الفلسطينية تفضل العمــل لــيًال ولكــن أحيانــًا ولــيس  المرأةما كان هناك ضرورة في العلم فإن  وٕاذاالحالية، 
لــيًال وطــوال الوقــت مهمــا  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةتعمــل  أننه من شبه المســتحيل أ إالبصفة مستمرة، 

الفلســطينية ومــن  األســرة أنهــذه النتيجــة هــي نتيجــة منطقيــة، كمــا  أنكانت المبررات، لذلك تــرى الباحثــة 
تعمــــل لــــيًال خوفــــًا مــــن الشــــائعات ومــــن  أن للمــــرأةبــــاب قدســــية الشــــرف والحفــــاظ عليــــه فإنهــــا ال يســــمح 

 األجهــزةفــي جنــوب الضــفة الغربيــة ســواٌء العاملــة فــي  المــرأة، وأن األســرةالنتقادات التي قــد تتعــرض لهــا ا
مــن  أقــوىنحــو العمــل نهــارًا  المــرأةلــذلك جــاءت اتجاهــات  األمــرغيــر العاملــة فيهــا تــدرك هــذا  أو األمنيــة

  ل ليًال. من االتجاهات نحو العم وأقوىاالتجاهات نحو العمل ليًال وأحيانًا نهارًا 
  

العربيــة  المــرأة أن إلــى أشــارت) التــي 2009( األنصــاريدراســة  إليــهاتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 
كمــا اتفقــت مــع  للمــرأةنظــرًا لطبيعــة المجتمــع العربــي ونظرتــه  األمنيــةتفضــل العمــل نهــارًا فــي المجــاالت 

العربيــة  المــرأةفي اتجاهات هرية لتي أشارت إلى وجود فروق جو ) أيضًا وا2009نتائج دراسة الحميدان (
  الدوام في العمل لصالح العمل نهارًا.  أوقاتفي الشرطة النسائية نحو 

  
عــدم وجــود  أظهــرت) التــي 2000دراســة الجــيش البريطــاني ( إليــهاختلفــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت 

  وام في العمل. الد أوقاتفروق جوهرية في اتجاهات المجندات في الجيش البريطاني تبعًا لمتغير 
  

  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : الالنتــائج المتعلقــة بالفرضــية العاشــرة مناقشــة 
) في اتجاهــات المــرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة وغيــر العاملــة فــي a≤0.05الداللة (
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ين لــذي تفضــلاألجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الجهــاز األمنــي ا
  العمل فيه واالنتماء إليه.

  
في اتجاهات المرأة الفلســطينية فــي جنــوب الضــفة الغربيــة  جوهريةإلى وجود فروق أشارت نتائج الدراسة 

وغيــر العاملــة فــي األجهــزة األمنيــة نحــو العمــل فــي األجهــزة األمنيــة تعــزى لمتغيــر الجهــاز األمنــي الــذي 
جهـــاز الشـــرطة مـــن جهـــة وكـــٍل مـــن األمـــن قـــد كانـــت الفـــروق بـــين و ، تفضـــلين العمـــل فيـــه واالنتمـــاء إليـــه

الــــرئيس والمخــــابرات مــــن جهــــة أخــــرى ولصــــالح جهــــاز الــــوطني، األمــــن الوقــــائي االســــتخبارات، حــــرس 
الشـــرطة، كمـــا جـــاءت الفـــروق بـــين كـــٍل مـــن القضـــاء العســـكري والضـــابطة الجمركيـــة والماليـــة العســـكرية 

ة، األمــن الــوطني، األمــن الوقــائي مــن جهــة أخــرى ولصــالح والخدمات الطبية من جهــة، وكــٍل مــن الشــرط
القضـــاء العســـكري والضـــابطة الجمركيـــة والماليـــة العســـكرية والخـــدمات الطبيـــة، كمـــا جـــاءت الفـــروق بـــين 
االستخبارات من جهة وكٍل من الضابطة الجمركية والماليــة العســكرية والخــدمات الطبيــة ولصــالح الفئــات 

ـــة العســـكرية  األخيـــرة، وجـــاءت الفـــروق كـــذلك بـــين حـــرس الـــرئيس وكـــٍل مـــن الضـــابطة الجمركيـــة والمالي
والخدمات الطبية ولصالح الفئات األخيرة، كمــا جــاءت الفــروق بــين جهــاز المخــابرات مــن جهــة وكــٍل مــن 

طبية مــن جهــة أخــرى ولصــالح األخيــرة، كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة النتــائج المالية العسكرية والخدمات ال
   اآلتية: 

  

 )17% مــن النســاء فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة ال (
 يرغبن بالعمل في األجهزة األمنية الفلسطينية. 

 )15 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز الشرطة الفلسطيني. 

 )14حافظتي الخليل وبيت لحم وغير العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن %) من النساء في م
 بالعمل في جهاز الخدمات الطبية. 

 )10 من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز القضاء العسكري. 

 )10 العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن %) من النساء في محافظتي الخليل وبيت لحم وغير
 بالعمل في جهاز المالية العسكرية. 

 )7 من النساء فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في جهاز األمن الوقائي. 

 )7رغبن %) من النساء فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــ
 بالعمل في جهاز االستخبارات. 
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 )5 من النساء فــي محــافظتي الخليــل وبيــت لحــم وغيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة يــرغبن (%
 بالعمل في كٍل من (األمن الوطني، حرس الرئيس، المخابرات، الضابطة الجمركية). 

  
ة عنـــد العمـــل فـــي األجهـــزة تشـــير هـــذه النتـــائج إلـــى تفضـــيل المـــرأة الفلســـطينية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــ

األمنيــة أنهــا تفضــل العمــل فــي جهــاز الشــرطة، ثــم فــي الخــدمات الطبيــة ثــم القضــاء العســكري والماليــة 
العسكرية، وهذا أمر منطقي حيث أن العمل في هذه األجهزة أكثر قبوًال في المجتمع من جهــة وتتناســب 

ه األجهــزة غالبــًا مــا تكــون نهــارًا للمــرأة، مــع طبيعــة المــرأة مــن جهــة أخــرى، كمــا أن أوقــات الــدوام فــي هــذ
لـــذلك فمـــن الطبيعـــي أن تفضـــل المـــرأة هـــذه األجهـــزة علـــى غيرهـــا مـــن األجهـــزة األمنيـــة كمـــا تشـــير هـــذه 
النتيجــة إلــى أن نســبة ال بــأس بهــا مــن النســاء ال يــرغبن فــي العمــل فــي األجهــزة األمنيــة ممــا يشــير إلــى 

منيــة وبــذلك تــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة هــي نتيجــة رفــض بعــض األســر فكــرة العمــل فــي األجهــزة األ
  منطقية. 

  
لم تتفق ولم تختلف هذه النتيجــة مــع نتــائج أٍي مــن الدراســات الســابقة، حيــث أن الدراســة الحاليــة انفــردت 
باســتطالع آراء غيــر العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة نحــو الجهــاز األمنــي الــذي تفضــل المــرأة العمــل فيــه 

  .واالنتماء إليه
  

  التوصيات  2.5
  

عديـــدة ذات عالقـــة  أطـــراف إلـــىفـــي ضـــوء نتـــائج الدراســـة، تقـــدم الباحثـــة عـــددًا مـــن التوصـــيات موجهـــة 
 المــرأةفــي االرتقــاء بمســيرة  -اهللا بــإذن–والتي تسهم  األمنية األجهزةالفلسطينية في  المرأةبموضوع عمل 
  :  اآلتي، وذلك على النحو األمنية األجهزةالفلسطينية في 

  
 وًال: توصيات لألجهزة األمنية الفلسطينية: أ  

  
o  تكثيـــف الـــدورات التأهيليـــة والتدريبيـــة والبعثـــات الخارجيـــة التخصصـــية للعـــامالت والملتحقـــات

  باألجهزة األمنية حتى تكون المرأة قادرة على أداء المهام األمنية الميدانية واإلدارية بكفاءة. 
o  النــوع االجتمــاعي وتفعيــل دورهــا فــي االجهــزة حــث االجهــزة االمنيــة علــى االهتمــام بوحــدات

 الموجودة فيها، وبناءها في االجهزة التي ال توجد فيها. 

o ) زيادة نسبة قبول الفتيات في األكاديمية الفلســطينية للعلــوم األمنيــةPASS باعتبارهــا رافــدًا (
 مهمًا لألجهزة األمنية في شتى التخصصات والمجاالت. 
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o عــــارف مــــع تجــــارب عربيــــة وأجنبيــــة فــــي ســــبيل تطــــوير التجربــــة زيــــادة تبــــادل الخبــــرات والم
الفلسطينية على طريق تفعيل دور المــرأة الفلســطينية فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وصــوًال 

 إلى الدور المنشود. 

o ) وضع تصور نموذجي للشرطة النسائية بالتعاون مع منظمة األمن والدفاع العربــيSDA (
ت األمنية بجامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة وكــذلك بالتعــاون ومع مركز البحوث والدراسا

 ).  DCAFمع مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة (

o  علــى فــتح آفــاق واســعة ووظــائف متنوعــة للمــرأة فــي ســبيل فــي فلســطين حث األجهزة األمنيــة
ن األجهــزة األمنيــة تفعيل مشاركة المرأة في األجهزة األمنية، وتوحيد الجهود والتنسيق فيما بي

 إلزالة معيقات المشاركة الفعالة للمرأة في هذه األجهزة. 

o  زيـــادة التوعيـــة اإلعالميـــة مـــن خـــالل شـــتى وســـائل اإلعـــالم بأهميـــة دور المـــرأة فـــي األجهـــزة
األمنيــــة مــــع التركيــــز علــــى األســــرة الفلســــطينية مــــن خــــالل المــــدارس والمعاهــــد والجامعــــات 

 والندوات... الخ. 

o فــي العمــل  رأة كالرجــل وعــدم التمييــز فــي الوظــائف والرتــب والترقيــات والمناصــبمعاملــة المــ
، بحيث يتم وضع كــٌل فــي الموقــع المناســب لــه أو لهــا، وحتــى تشــعر المــرأة بالمســاواة االمني

 مع الرجل في العمل األمني. 

o ألمنية. منح حوافز مادية ومعنوية لزيادة دافعية المرأة الفلسطينية نحو العمل في األجهزة ا 

o  ـــذين يســـيئون معاملـــة النســـاء فـــي العمـــل، وتفعيـــل حزمـــة مـــن القـــوانين معاقبـــة المســـؤولين ال
 واألنظمة التي تنظم وجود المرأة في األجهزة األمنية وحقوقها وواجباتها وعالقاتها. 

o  .الحرص على أن يكون دوام المرأة في الفترة النهارية إال عند الضرورة القصوى 

o كاديميــة الفلســطينية للعلــوم االمنيــة (جامعــة االســتقالل) باعتبارهــا الحاضــنة ضرورة تدعيم اال
 التي تؤهل وتدرب المرأة الفلسطينية للعمل االمني في شتى المجاالت. 

 

  :ثانيًا: توصيات للمرأة الفلسطينية  
  

o  دراك المرأة الفلسطينية ألهمية وجودها فــي األجهــزة األمنيــة بمختلــف أقســامها إ ضرورة تفهم و
  كمطلب امني ومجتمعي خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. 

o  كانــت المــرأة الفلســطينية تفعــل دور المــرأة فــي العمــل االمنــي بمختلــف قطاعاتــه خاصــة وأن
وما زالت إلى جانــب الرجــل فــي شــتى الميــادين والمجــاالت، وأثبتــت جــدارتها ومقــدرتها وعلــى 

تها ومقــدرتها فــي مجــاالت العمــل األمنــي مــن خــالل انخراطهــا المــرأة الفلســطينية إثبــات جــدار 
 في األجهزة األمنية الفلسطينية ألداء دورها األمني. 
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o  على المرأة الفلسطينية أن تــدرك أن العمــل األمنــي ال يتعــارض مــع أنوثتهــا، وأن تكــون واثقــة
نيـــة ليســـت حكـــرًا مـــن قـــدراتها ومواهبهـــا فـــي أداء المهـــام األمنيـــة المتنوعـــة، وأن األجهـــزة األم

 على الذكور. 

o  حث المرأة الفلســطينية للســعي واإلصــرار علــى القيــام بمهمــة وطنيــة فــي حفــظ األمــن والســالم
واالســتقرار فــي المجتمــع الفلســطيني مــن خــالل االلتحــاق بــاألجهزة األمنيــة الفلســطينية وأداء 

 دورها. 

o  الفلســـطينية للعلـــوم االمنيـــة حـــث المـــرأة الفلســـطينية وخاصـــة الفتيـــات بااللتحـــاق باألكاديميـــة
 (جامعة االستقالل) ومن ثم االلتحاق بالعمل االمني في االجهزة االمنية. 

  
  ًتوصيات للمجتمع الفلسطيني: ثالثا :  

  
o  خاصــة وأن  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةضــرورة انخــراط  إدراكحث المجتمع الفلسطيني على

ال يتعــارض مــع  األمنيــة األجهــزةفــي  لمــرأةاعمــل  أنالعديد مــن المهــام متعلقــة بالنســاء، كمــا 
  .  اإلسالميةمبادئ الشريعة 

o لتأخــذ دورهــا واثبــات جــدارتها فــي مجــال كــان ومــا زال فــي نظــر  المــرأة أمــامالمجــال  إفســاح
يــدرك  أنوكل فرد فــي المجتمــع  واألخ األمرالكثيرين حكرًا على الرجال، وعلى الزوج وولي 

 كضرورة وطنية.  منيةاأل األجهزةفي  المرأةوجود  أهمية

o  مع صعوبة الظروف االقتصــادية وغــالء المعيشــة وازديــاد نســبة البطالــة وخاصــة بــين النســاء
لتتحمــل مســؤوليتها  للمــرأةمتاحــة  األمنيــة األجهــزةفــي  األمنيــةتكــون الوظــائف  أنفــال مــانع 

 شريك حياتها.  أو أسرتهاالحياتية مع 

o  بايجابيــة خاصــة  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأة عمــل إلــىحث المجتمع الفلســطيني علــى النظــر
 .  أنواعهدومًا كانت شريكة للرجل في ساحات الكفاح بشتى  وأنها

o  حــث مؤسســات المجتمــع المــدني وخاصــة المنظمــات واالتحــادات النســوية علــى زيــادة جهــود
ه فــي هــذ المــرأةوتشــجيع انخــراط  األمنيــة األجهــزةفــي  المــرأةوجــود  ألهميــةالتوعية المجتمعيــة 

 .  األجهزة

o  تعاون وتضــافر جهــود المجتمــع  إلىبحاجة  األمنية األجهزة أنفئات المجتمع  إدراكضرورة
 في المجتمع.  واألمان األمنحتى يسود  أنواعهالمكافحة الجريمة بشتى 

o  تضـــــمين قضـــــايا واحتياجـــــات النـــــوع ضـــــرورة دعـــــم وحـــــدات النـــــوع االجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل
وتـــدقيق ومتابعـــة البـــرامج والسياســـات مـــن  االمنيـــة االجهـــزةاالجتمـــاعي فـــي خطـــط وسياســـة 

 نسوي.الطابع المنظور النوع االجتماعي ومتابعة قضايا ذات 
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  المقترحات 3.5
  

  :  اآلتيتقترح الباحثة 
  

 الفلســـطينية حـــول دور  األمنيـــة األجهـــزةدراســـة حـــول اتجاهـــات العـــاملين والعـــامالت فـــي  إجـــراء
  وسبل تحسينها.  األمنية األجهزةالفلسطينية في  المرأة

 وســبل تحســينها  األمنيــة األجهــزةالفلســطينية نحــو العمــل فــي  المــرأةدراســة حــول اتجاهــات  إجــراء
 مثل وسط وشمال الضفة الغربية.  أخرىفي مناطق 

 دراسة خاصة باتجاهات المجتمع الفلسطيني ذكورًا وٕاناثًا وعلــى مســتوى محافظــات الضــفة  إجراء
للتعــرف علــى اتجاهــات المجتمــع الفلســطيني حــول عمــل  األمــور وأوليــاءالغربية وخاصة الشباب 

 .  األمنية األجهزةفي  المرأة

 األجهـــزةفـــي  المـــرأةدراســـة الستقصـــاء اتجاهـــات طلبـــة الجامعـــات الفلســـطينية نحـــو عمـــل  إجـــراء 
  .  األمنية

  اجــراء دراســة للتعــرف علــى مــدى احتيــاج االجهــزة االمنيــة الفلســطينية للمــرأة وعمــل المــرأة داخــل
االجهزة االمنية، وذلك بهدف تقييم حاجة االجهزة االمنيــة للمــرأة ومــن ثــم تقــديم توصــيات تســاهم 

  في تلبية احتياجات االجهزة االمنية من النساء العامالت فيها. 
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  المصادر والمراجع
  

    المصادر والمراجع العربيةأوًال: 
  

 ) ط المـــرأة فـــي مجـــال العمـــل رؤيـــة المجتمـــع العربـــي النخـــرا): 2009األنصـــاري، عبـــد الواحـــد
  ، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. األمني ومعوقاته

 ) اتجاهــات طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي منطقــة الخليــل التعليميــة ): 2009أنعيم، منــال
 لسطين.   ، جامعة القدس المفتوحة، الخليل، فنحو العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية

 ) فــي إمــارة  الشــرطة النســائيةالعــامالت فــي الرضــا الــوظيفي لــدى ): 2007البريمــي، عائشــة
، شــعبة بحــوث األمــن العــام، اإلمــارات مركــز بحــوث شــرطة الشــارقة ،دراســة ميدانيــة-الشــارقة

  العربية المتحدة. 
 ) يــث الــدوافع استقصاء دور المــرأة العراقيــة فــي المجــاالت األمنيــة مــن ح): 2011جابر، نهلة

  ، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، البصرة، العراق.والقدرات وسبل تحسينه
 ) مســح القــوى العاملــة/ربع ســنوية (تمــوز): 2009الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني-

  ، رام اهللا، فلسطين.  )2009أيلول 
 ) ى الحاجــة مجــاالت عمــل المــرأة الســعودية فــي األجهــزة األمنيــة ومــد): 2010الحافي، محمــد

، رســالة ماجســتير، جامعــة نــايف العربيــة إلــى مشــاركة المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة ومعوقاتهــا
  للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. 

 ) جامعــة نــايف الشــرطة النســائية وتطبيقاتهــا فــي الــدول العربيــة): 2009الحميــدان، سوســن ،
س وزراء الداخليـــة العـــرب، الريـــاض، العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة، بحـــث مقـــدم للجهـــاز العلمـــي لمجلـــ

  .  www.aawasat.comالسعودية، 
 ) مركــز جنيــف دور المــرأة الفلســطينية فــي تطــوير القطــاع األمنــي): 2011رونالــد ونيكــوالس ،

ــــوات المســــلحة ( ــــى الق ــــة عل ــــة الديمقراطي بالتعــــاون مــــع إدارة األمــــن الــــوطني ) DCAFللرقاب
  .  www.maanews.net، رام اهللا، فلسطين، الفلسطيني

 ) ــدفاع المــدني ): 2012زيــدان، بديعــة ــأهبن لمواجهــة الحرائــق ضــمن جهــاز ال فلســطينيات يت
  .  www.ahlayat.com، تقرير منشور في مجلة الحياة اللندنية، الفلسطيني

 مركــز المعلومـــاتالمـــرأة الفلســـطينية بـــين الواقـــع والطمـــوح): 2007( عبــد العــاطي، صــالح ، 
 ، فلسطين. للمصادر والمعلومات حول العنف نحو المرأةالمركز العربي  ،أمانالوطني/

 ) مجلــة التوحيــد، نســاء لبنانيــات يــدخلن العســكرية ويحملــن الســالح): 2012ضــرغم، ليــديا ،
  .  www.tayar-tawhid.org)، 56العدد (
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 ) الضــغوط النفســية لــدى منتســبي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فـــي ): 2009الطــروة، ســحر
 معة القدس المفتوحة، الخليل، فلسطين.  ، جامحافظة الخليل

 ) تحــوالت مفــاهيم ونظريــات االمــن فــي المشــهد الــدولي، منتــدى تمكــين 2013عرفــة، خديجــة :(
  .  http://www.onislam.netاالسرة، 

 ) معهد التربية، األردن. االتجاهات وطرائق تكوينها وقياسها): 1992عالونة، شفيق ، 

 ) ــةرؤيــة المج): 2010عــواد، عاليــة ، مجلــة تمــع الفلســطيني لعمــل المــرأة فــي األجهــزة األمني
  . 2010شباط  19)، 6438القدس العربي، منبر القدس، العدد (

 فـــي دولـــة  دراســـة االتجاهـــات حـــول عمـــل المـــرأة بالمجـــال الشـــرطي ):2006( الكتبـــي، أمنـــة
األمــن ، شــعبة بحــوث ، مركــز بحــوث شــرطة الشــارقةدراســة ميدانيــة -اإلمارات العربية المتحــدة

  العام، اإلمارات العربية المتحدة. 
 ) أطــر دعــم التعــاون والتنســيق بــين الشــرطة ومؤسســات المجتمــع ): 2008كنســاوي، محمــود

، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة أم ومؤسسات التعليم لنشر مفهوم الشرطة المجتمعيــة
  القرى، مكة المكرمة، السعودية. 

 ) مــرأة الســعودية فــي تحقيــق الوظيفــة األمنيــة علــى الحــدود دور ال): 2011المخلفــي، فيصــل
  ، إدارة البحث والتطوير في األمن العام السعودي، الرياض، السعودية. الدولية

 ) 2009مرصد قطاع االمن الفلسطيني، وكالة معًا االخبارية (http://www.marsad.info 

  /مركز جنيف للرقابة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحةDCAF )2010 :( المــرأة الفلســطينية
  .  www.dcaf.ch، جنيف، سويسرا، واألمن

 ) اتجاهات العامالت في الشرطة النسائية نحــو عمــل الشــرطة النســائية ): 2006المقيد، صقر
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  استبانة الدراسة: 1.3ملحق 
 

  جامعة القدس
  عمادة الدراسـات العليا

 برنامج التنمية الريفية المسـتدامة

  
  

  أختي المرأة
  

  تحية طيبة وبعد 
 

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 
  

طينية في جنوب الضفة الغربية نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية اتجاهات المرأة الفلس"
  "وسبل تحسينها

  
كدراسة ميدانية على عينــة مــن النســاء العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وعينــة مــن النســاء غيــر 

العمــل فــي وذلــك بهــدف التعــرف علــى اتجاهــات المــرأة الفلســطينية نحــو ، العــامالت فــي األجهــزة األمنيــة
األجهزة األمنية، والتعرف على الفروق في اتجاهات المرأة العاملة وغير العاملة نحو العمل فــي األجهــزة 
األمنية. ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم هذه االستبانة لجمــع المعلومــات الالزمــة للدراســة، لــذا 

وجهــة نظــرك نظــرك، علمــًا بــأن البيانــات  يرجى التكرم بتعبئة االستبانة واإلجابة عن جميع فقراتهــا حســب
  التي ستدلين بها سيتم التعامل معها بسرية تامة وهي ألغراض البحث العلمي فقط. 

  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  شاكرًة لكم حسن تعاونكم
  

  الباحثة: فاطمة موسى أبو رحمة 
  المشرف: أ. د. ذياب عيوش                                                               

 



145  

  ) داخل مربع اإلجابة المناسب. الرجاء وضع أشارة (القسم األول: معلومات عامة: 
  
  بيت لحم                     الخليل  المحافظة:   -1
  
    ألمنية غير عاملة في األجهزة ا           عاملة في األجهزة األمنية العمل في األجهزة األمنية:  -2
  
أكثر من     ) سنة36-40(    ) سنة31-35(       ) سنة26-30(    ) سنة 25- 18( السن:   -3
  ) سنة 40(
  
  مطلقة           أرملة          متزوجة           عزباء  الحالة االجتماعية:  -4
  
  ماجستير فأعلى           دبلوم عالي      بكالوريوس      دبلوم      ثانوية فأقل المؤهل العلمي:  -5
  
األمن األمن الوطني      الشرطة  ( للعامالت في األجهزة األمنية) : نوع الجهاز األمني الذي تعملين فيه:  -6

      القضاء العسكري      المخابرات       حرس الرئيس      االستخبارات         الوقائي 
  الخدمات الطبية       المالية العسكرية   الضابطة الجمركية 

  
     مالزم أول        مالزم        مساعد أول      مساعد         رقيب أول فأقل الرتبة العسكرية:  -7

  عميد                  عقيد               مقدم           رائد                  نقيب
  
  اجتماعي             كالهما         إداري/مكتبي        ميداني  مجال العمل:  -8
  
  ليًال أحيانًا ونهارًا أحيانًا أخرى           ليًال◌ً         نهارًا  أوقات الدوام:  -9
  

األمن الوقائي       األمن الوطني     شرطة ا الجهاز األمني الذي تفضلين العمل فيه واالنتماء إليه: - 10

الضابطة الجمركية     القضاء العسكري        المخابرات      رس الرئيسح  الستخبارات ا       
   المالية العسكرية    الخدمات الطبية       ال أرغب في العمل باألجهزة األمنية    
  

  القسم الثاني: اتجاهات المرأة الفلسطينية نحو العمل في األجهزة األمنية وسبل تحسينها.
   ) في المربع المناسب أمام كل عبارة من العبارات التالية:جاء وضع إشارة (الر 
  

    الرقم
  الفقـــــــرة

أوافق 
  بشدة

  
  أوافق

  
  محايد

  
  معارض

معارض 
  بشدة

A رؤية المرأة التجاهات المجتمع نحو عمل المرأة في األجهزة األمنية  
         لدى المجتمع فكرة سلبية نحو عمل المرأة في  1
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 ألمنية.األجهزة ا
لدى المجتمع اعتقاد بأن العمل في المجال األمني  2

  يقتصر على الرجال فقط. 
         

يعتقد غالبية المجتمع أن العمل في المجال األمني  3
  يحتاج إلى خشونة. 

         

يعترض المجتمع على فكرة االختالط واالنفتاح بين  4
قيم  المرأة والرجل في العمل األمني استنادًا إلى

  دينية. 

         

يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في األجهزة األمنية  5
  في المجال اإلداري فقط. 

         

يرى المجتمع أن عمل المرأة في األجهزة األمنية  6
  يشكل خطرًا عليها.

         

يرى الكثيرون في المجتمع أن عمل المرأة في  7
األجهزة األمنية يتعارض مع القيم واألعراف 

  االجتماعية. 

         

يتقبل الكثيرون في المجتمع عمل المرأة في األجهزة  8
  األمنية من منطلقات اقتصادية. 

         

يتقبل المجتمع عمل المرأة في جهاز الشرطة  9
  والقضاء العسكري أكثر من األجهزة األخرى. 

         

بعض عناصر األمن ال يتقبلون عمل المرأة إلى   10
  األمنية.  جانبهم في األجهزة

          

B اتجاهات المرأة نحو الحاجة إلى عمل المرأة في المجال األمني  
المرأة الفلسطينية كانت شريكة في النضال ومواجهة  11

  االحتالل. 
         

لدى المؤسسات األهلية والحكومية واألجهزة األمنية  12
  تفهم لضرورة عمل المرأة في المجال األمني.

         

ة في العمل األمني يساهم في حفظ األمنوجود المرأ  13
  والسالم. 

         

المرأة تشكل نصف المجتمع ومن الضروري  14
  انخراطها في العمل األمني. 

         

هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد النساء العامالت في  15
  كافة األجهزة األمنية.

         

وجود المرأة ضروري للتعامل مع القضايا والمهام  16
  ية المتعلقة بالنساء. األمن
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          لو خيرت للعمل في األجهزة األمنية سأرفض ذلك.  17
         أثبتت المرأة الفلسطينية جدارتها في المجال األمني.  18

C اتجاهات المرأة نحو العمل الميداني في األجهزة األمنية  
لدى المرأة القدرة على التعامل مع المفاهيم األمنية  19

  ام بالعديد من المهام األمنية الميدانية. والقي
         

لدى المرأة الخبرة والقدرة على التعامل مع كافة  20
  المخاطر الميدانية كالدورات والتدريبات الالزمة. 

         

هناك ضرورة لوجود المرأة في العمل الميداني  21
  (تحقيق، تفتيش، اعتقال).

         

جاالت الميدانيةال مانع من عمل المرأة في الم  22
  المتعلقة بالنساء.

         

تفضل المرأة العمل في المجال الميداني في األجهزة  23
  األمنية.

         

         العمل الميداني ال يتناسب مع طبيعة المرأة وأنوثتها.  24
تحرص األجهزة األمنية على تأهيل وتدريب   25

  العامالت للعمل الميداني. 
          

D نحو العمل اإلداري في األجهزة األمنية اتجاهات المرأة  
تفضل المرأة العمل اإلداري في األجهزة األمنية  26

  لمناسبته لطبيعة المرأة وأنوثتها.
         

يقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في المجاالت  27
  اإلدارية في األجهزة األمنية. 

         

لدى المرأة قدرة أعلى للعمل اإلداري من العمل  28
  يداني.الم

         

تتقبل األسرة عمل المرأة في المجال اإلداري أكثر   29
  من تقبلها للعمل في المجال الميداني.

          

ُتشغل المرأة مراكز عالية ومتقدمة في العمل اإلداري  30
  األمني. 

         

E اتجاهات نحو العمل المختلط (إداري وميداني) في األجهزة األمنية  
خبرات ومعارف أكثر فييساعد على اكتساب  31

  العمل.
         

يسبب العمل المختلط فوضى في المسؤوليات  32
  والصالحيات. 

         

يتطلب العمل في المجال األمني وجود المرأة في  33
  المجال اإلداري والميداني.
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تستطيع المرأة العمل في المجاالت اإلدارية  34
  والميدانية معًا.

         

معية تتطلب عمل المرأة في المجاالتالحاجة المجت  35
  اإلدارية والميدانية. 

         

تتقبل األسرة عمل المرأة في المجاالت اإلدارية  36
  والميدانية في األجهزة األمنية. 

         

F اتجاهات المرأة نحو واقع مشاركة المرأة في األجهزة األمنية  
تستطيع المرأة أن تكون منافسة للرجل في العمل  37

  ألمني والمناصب القيادية. ا
         

تستطيع المرأة أن تكون متفوقة في كثير من  38
  المجاالت األمنية. 

         

يمكن للمرأة الفلسطينية أن تحتمل مشاق العمل  39
  والجهد والتدريب األمني.

         

يتفهم الرؤوساء والعاملون في األجهزة األمنية  40
   ضرورة الشراكة بين المرأة والرجل.

         

المشاركة الفعالة للمرأة ال زالت دون المستوى  41
  المطلوب.

         

تتعرض المرأة العاملة في األجهزة األمنية إلى  42
  مضايقات من زمالئها.

         

تشعر المرأة بأهمية وجودها من خالل تقدير دورها  43
  وقدراتها. 

         

تشعر المرأة بوجود تمييز بين الرجل والمرأة في  44
األجهزة األمنية ولصالح الرجال (االمتيازات، 

  الترقيات، الحوافز.... الخ).  

         

G   اتجاهات المرأة الفلسطينية غير العاملة في األجهزة األمنية (خاص بالمرأة غير العاملة في األجهزة
  األمنية فقط).

          أقبل العمل في األجهزة األمنية بشكل عام. 45
بعض األجهزة األمنية وخاصةأقبل العمل في 46

  الشرطة والقضاء. 
         

          أتفهم ضرورة وجود المرأة في األجهزة األمنية. 47
العمل في األجهزة األمنية غير مناسب للمرأة 48

  المتزوجة. 
         

يرفض والدي/إخوتي/زوجي أن التحق باألجهزة 49
  األمنية. 
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نية ال يناسب طبيعةأرى أن العمل في األجهزة األم 50
  المرأة. 

         

أقبل العمل في األجهزة األمنية كخيار أخير 51
  للحصول على عمل. 

         

نظرة المجتمع ال تشجعني على العمل في األجهزة 52
  األمنية.

         

H .معوقات انخراط المرأة الفلسطينية في األجهزة األمنية من وجهة نظر المرأة  
لمجتمع نحو عمل المرأة فيالنظرة السلبية ل  53

  المجاالت العسكرية.
         

عدم تفهم المجتمع للحاجة الضرورية لوجود المرأة  54
  في األجهزة األمنية.

         

العمل في األجهزة األمنية قد يسبب المشاكل مع  55
  األسرة (األخ، األب، الزوج... الخ). 

         

ال تتناسباعتقاد األسرة أن طبيعة المرأة وأنوثتها  56
  مع متطلبات العمل األمني.

         

عدم تفهم الرؤساء في القطاعات األمنية لوجود  57
  المرأة في العمل األمني.

         

عدم وجود إستراتيجية وطنية لتدعيم دور المرأة  58
  وانخراطها في المجاالت األمنية.

         

ضرورة تلقي المرأة دورات ومؤهالت عسكرية قد  59
  عليها.تكون صعبة 

         

I سبل تحسين دور المرأة في األجهزة األمنية  
زيادة عدد النساء في األجهزة األمنية حسب  60

  المؤهالت العلمية والمهنية. 
         

          وضع المرأة المناسبة في المكان المناسب.  61
ضرورة توعية المجتمع ألهمية وجود المرأة في  62

  األجهزة األمنية.
         

ل على تحسين نظرة المجتمع نحو انخراط المرأة العم  63
  في األجهزة األمنية. 

           

توفير الظروف المالئمة واإلمكانيات لعمل المرأة في  64
  األجهزة األمنية.

         

توفير حوافز وبرامج تساعد على انخراط المرأة في  65
  العمل األمني واستمراريته. 

         

         ات والمراكز القيادية فيزيادة عدد النساء في الهيئ  66
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 األجهزة األمنية.
إنشاء وحدات اجتماعية متخصصة في األجهزة  67

  األمنية لمعالجة قضايا المرأة مثل العنف. 
         

قيام الحكومة الفلسطينية بتعزيز دور المرأة في حفظ  68
  األمن والسالم المحلي والدولي. 

         

المدارس الثانوية حولإنشاء برامج توعية للبنات في  69
  أهمية عمل المرأة في األجهزة األمنية. 

         

تثقيف المرأة وتزويدها بمهارات خاصة تساعدها  70
  على تأدية دورها في األجهزة األمنية بمهنية عالية. 
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  أسماء أعضاء لجنة التحكيم :2.3ملحق 
 

  مكان العمل  االسم
  يلمحافظة الخل الدكتور سليمان جرادات

  جامعة الخليل الدكتور جمال مرقة
  جامعة الخليل الدكتور سناء عوش
  جامعة الخليل الدكتور كامل كتلو

  جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور مصطفى أبو صفا
  األمن الوطني/منطقة الخليل الدكتور/مقدم سمير التميمي
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  فهرس المالحق
  
  عنوانال  رقمال

  
  الصفحة

  144  ..............................................................استبانة الدراسة  1.3
  151 ..................................................أسماء أعضاء لجنة التحكيم  2.3
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  فهرس الجداول 
  

  عنوانال  رقمال
  

  الصفحة

توزيع مجتمع الدراسة (مجتمع العامالت في األجهزة األمنية) حسب   1.3
  ................................................................المحافظات

55  

توزيع عينة الدراسة حسب المحافظات وعاملة وغير عاملة في األجهزة   2.3
  ...................................................................األمنية.

56  

  56  ....فية لعينة الدراسة الكلية (العامالت وغير العامالت).الخصائص الديمغرا  3.3
  58  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة (خاص بالعامالت في األجهزة األمنية).  4.3
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة (خاص بغير العامالت في األجهزة   5.3

  .................................................................األمنية). 
59  

  61 ......................................مجاالت الدراسة وعدد فقراتها وأرقامها.  6.3
  62  ....) لفقرات األداة.Pearson Correlationنتائج اختبار معامل بيرسون (  7.3
  66  .................................................تصنيف اإلجابات ودرجتها  8.3
  66  ..........................................................مفاتيح التصحيح  9.3
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة التجاهات   1.4
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