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إلهداءا

آلــــه العــــالمین والصــــالة والســــالم علــــى خیــــر المرســــلین ســــیدنا محمــــد وعلــــى هللا ربّ الحمــــدّ 
أجمعین وبعد...وصحبه

ینضب ... إلى  امي الغالیة، و إلى  من أهدي ثمرة بحثي هذا إلى  نبع الحنان الذي ال 
رّباني وأحسن تربیتي.. إلى  من شّجعني وحّفزني إلكمال دراستي، أبي العزیز.

إلى  الذین أشعر بأنني بهم  أغنى الّناس، إخوتي وأخواتي... إلى  زوجي الذي وقف 
بجانبي، وٕالى  فلذات كبدي، أبنائي األحباء.

خّص بالّذكر أستاذي، الدكتور فیصل الزعنون... جزاه اهللا إلى  كّل من علمني حرفًا، وأ
خیرًا.

سیرین عبد فایز دراغمه
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إقرار

یفیة ها قدمت لجامعة القدس لنیل درجة الماجستیر في التنمیة الرّ أنّ ،الرسالةُمعّدةأنا أقرّ 
ههذإلشارة إلیه حیثما ورد، وأنّ المستدامه/بناء مؤّسسات، وأنها نتیجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم ا

.خرآلم تقدم لنیل أي درجة علیا ألي جامعة أو معهد؛أو أي جزء منها؛الرسالة

التوقیع:...................

سیرین عبد فایز دراغمه

..................التاریخ:



ب

عرفانالشكر و ال

بأن أعـانني علـى إنجـاز هـذا العمـل أنعمها عليّ شيء على النعمة التي العالمین قبل كلّ هللا ربّ الحمدّ 
الذي أشرف علـى هـذا فیصل الزعنونواالحترام إلى  الدكتور ،والتقدیر،المتواضع، كما وأتوجه بالّشكر

فلــه منــي جزیــل الّشــكر وعظــیم ؛العمــل، وبــذل جهــدًا ال ینســى مــن توجیــه وٕارشــاد نحــو الســداد والصــواب
اإلمتنان.

الـذین كانـت لهـم بصـمات واضـحة فـي ألخوة في جهاز الّشرطة الفلسـطینیةلالتقدیر كما وأتقدم بالّشكر و 
،  مــدیر عــام جهــاز "اللــواء حــازم عطــااهللا"؛ واخــص بالــذكر الســید إخــراج هــذه الرســالة إلــى  حیــز الوجــود

من تسهیل لإلجراءات الالزمة لتوزیع االستبیان الخاص بالدراسة.لي الّشرطة الفلسطینیة لما قدمه 

امـن المعـابر ، مدیر "الحالوبادیب عبدالرحیم بالل "األخ الغالي ما وأتقدم بجزیل الّشكر والعرفان إلىك
اهللا عني كل خیر.فجزاهمن دعم ومساندة، لما قدمه ليّ ، و الحدود في محافظة اریحا

وٕاجـراء ،العمـلفـي هـذاه القـیم والمتواصـلجهـدل، سائد الهیجاوي،میل األستاذللزّ العمیقشكريبوأتوجه 
ة.التحلیل اإلحصائي لهذه الدراس

أســاتذتي ممــن و ،واللجنــة األكادیمیــة،أعضــاء لجنــة تحكــیم أداة الدراســةكمــا أتوجــه بالّشــكر العمیــق إلــى
، امكر الـــدكتور زیـــاد قّنـــبالـــذّ تلقیـــت علـــى أیـــدیهم العلـــم والمعرفـــة فـــي معهـــد التنمیـــة المســـتدامة، وأخـــّص 

الّشكر والتقدیر والعرفان، وأبقى اهللا جامعـة فلهم مني كلّ ،لتدریسیة في المعهدأعضاء الهیئة اؤه،وزمال
القدس صرحًا علمیًا ریادیًا في فلسطین الحبیبة. 

سیرین عبد فایز دراغمه
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ملخص الدراسة

و حتى شهر كانون أول من 2009أجریت هذه الدراسة في الفترة ما بین شهر تشرین أول من العام 
فيالفلسطینیةالّشرطةجهازفيالعامالتاإلناثجمیعالدراسة، حیث مثل مجتمع2012العام 
) شرطیة أي ما 129وبلغ حجم عینة الدراسة (،الغربیةالضفةفيالفلسطینیةمدیریات الّشرطةجمیع

%) من مجموع الشرطیات العامالت في جمیع مدیریات الشرطة في الضفة الغربیة و البالغ 50یقارب (
) شرطیة، وقد تم اختیار العینة بالطریقة الطبقیة العشوائیة.263ددهن (ع

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدوافع من وراء التحاق المرأة بجهاز الشرطة الفلسطینیة والمعیقات 
التعرف التي تقف أمام التحاق اعداد اخرى منهن بالشرطة الفلسطینیة أسوة بالوظائف األخرى، وٕالى

على واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة.ثر متغیرات الدراسة أعلى

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي إلنجاز هذه الدراسة، حیث استعانت الباحثة في جمع البیانات 
والمعلومات باالستبانة إضافة إلى مراجعة األدبیات السابقة. وقد تم وضع االستبانة لقیاس المتغیرات 

آلراء و التوجهات مثل :العمر، الرتبة،  المستوى التعلیمي، والحالة المؤثرة في اختالف ا
االجتماعیة،...الخ  كمتغیرات مستقلة. وانصبت أسئلة االستبانة على ثالث محاور، احدها یتعلق 
بالمعلومات الدیمغرافیة حول عینة الدراسة و آخر لقیاس واقع عمل المراة في جهاز الشرطة 

) فقرة 76لقیاس التوجهات في العمل في جهاز الشرطة الفلسطینیة، بواقع (الفلسطینیة، ومحور ثالث
.spssلالستبانة. وتم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الرزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة  

بان من اهم دوافع و محفزات العمل في جهاز الشرطة الفلسطینیة تتمل في نتائج الدراسةوقد بینت 
دوام و االجازات التي تراعي خصوصیة المراة، وسهولة الترقیة، وكان هناك تفاوت واضح في طبیعة ال

اإلجابة بین المتزوجات والعازبات.

كما أظهرت الدراسة بان اهم المعیقات التي تواجه المرأة في االلتحاق بجهاز الشرطة الفلسطینیة تمثلت 
یة وان العمل مخالف للقیم والتقالید االجتماعیة، في معارضة األهل للعمل في جهاز الشرطة الفلسطین

و سوء نظرة المجتمع للعاملة في جهاز الشرطة الفلسطینیة، وعدم تناسب موقع العمل مع الرتبة 
الشرطة العسكریة و المستوى التعلیمي لهن، كذلك خجل األزواج من عمل نسائهم في جهاز

لجهاز الشرطي على أن العمل في جهاز الشرطة الفلسطینیة، كما ذكرت الكثیر من العامالت في ا
الفلسطینیة لم یحقق لهن  األهداف والطموح المرجوة منه.
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وفي ضوء النتائج السابقة؛ توصي الدراسة بضرورة العمل على تصمیم وتنفیذ برامج توعیة اجتماعیة 
ي أوضاعهن ألهمیة دور المراة في العمل الشرطي، وٕانشاء وحدة متخصصة لتدریب النساء تراع

واحتیاجاتهن، وكذلك تحلیل العمل ویشتمل على الوصف الوظیفي والمهام المنوطة بالمراة للقیام بها مع 
تحدید المؤهالت والخبرات والدورات الالزمة لهذا العمل مع التقییم المستمر للدورات ، وزیادة االتصال 

وصت الدراسة باجراء المزید من كما او التنسیق مع الدول التي لها تجارب في هذا المضمار ، 
و القطاع العسكري عمل المراة في جهاز الشرطة الفلسطینیةموضوع البحوث والدراسات التي تناقش 

.بشكل عام
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Women working in the Palestinian police: Motives and obstacles

Prepared by: Sireen A. Daraghmeh

Supervisor: Dr. Faisal Al-za'non

Abstract

This study was conducted in the period between October, 2009 and December, 2012. The
target population of the study included all the female working for the Palestinian Police
Force in all Palestinian Police Directorates in the west bank. The total sample size for the
study was 129 female police officers which represents approximately 50% of the total
number of female police officers in all police directorates in the west bank whose total
number is 263 female police. The stratified Random sample method was used to pick the
sample.

The main goal of this study is to identify the motives behind the women enrollment in the
Palestinian Police force and find the obstacles facing such enrollment compared to that of
other fields. In addition, the study aimed to identify the impact of the study variables on the
enrollment of the woman into the Police Force.

The researcher used the descriptive approach to complete this study. Toward that end, the
researcher utilized questionnaires in addition to reviewing related literature to collect data
and information. The questionnaire was developed to measure the variables affecting the
different views and trends such as: age, rank, educational level, marital status, ..etc. as
independent variables. The questionnaire questions focused on three axes, the first one
regards the study sample demographic information, the second one to measure the nature
of women work in the Palestinian Police Force, and the third one to measure the trends
toward enrollment in the Palestinian Police Force. Finally, the questionnaire consisted of
95 sections, and the collected data were statistically analyzed using The Statistical Package
for Social Sciences (SPSS).

The result of this study showed that one of the most important motives and incentives to
work for the Palestinian Police force is the nature of the work schedule that takes in
account the privacy of the woman situation and the ease of promotion. It is worth
mentioning, that there was a clear disparity between the answer of married women and
single ones.

In addition, the study showed that the most important obstacles facing the woman
enrollment in Palestinian Police Force are the opposition of the family, the nature of this
work is contrary to the social values and traditions, the work place does not fit their
military rank and their educational level, and the embarrassment of the husbands as a result
of their wives work in the Palestinian Police force. In addition, many of the women
working for the police force mentioned that the work in the Palestinian police force did not
achieve their desired goals and ambitions.

Based on the results mentioned above, the study recommends the following: first,
designing and implementing social awareness programs aimed at showing the importance
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of the women role in the police work. Second, establishing a specialized unit to train
women while taking into account their situations and needs. Third, analyzing the work
including the job description and the tasks assigned to women, as well as determining the
required qualifications, expertise, and training courses with continuous assessment of
training courses. Fourth, coordinating and consulting countries that have experience in this
field. And finally, the study recommends conducting further studies addressing Women
enrollment in the Palestinian Police Force and in military forces in general.
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الفصل األول
______________________________________________________

مشكلة الدراسة وأهمیتها

المقدمة1.1

المــرأة تشــّكل الركیــزة أنذلــك تكثــر الدراســات واألبحــاث التــي تهــتّم بدراســة المــرأة مــن جمیــع الجوانــب، 
المجتمعـات لم تـدركو من أدوار ووظائف. األساسیة للمجتمع في تشكیلته البنائیة والوظیفیة لما تقوم به 

، فقــد واألمــاكنفــي كثیــر مــن األوقــات لــم تمنحهــا المكانــة التــي تســتحقو أهمیــة أدوار ووظــائف المــراة؛ 
مّن الصعب كسرها وتجاوزها.التي خضعت للرجل ضمن منظومة من القیم الثقافیة، واإلجتماعیة أُ 

التنمیـة البشـریة، طبیعـة العالقـة اإلرتباطیـة والمتبادلـة ویدرك العـاملون فـي مجـاالت التنمیـة، وخصوصـًا 
فــي العملیــة التنمویــة. ویتجلــى هــذا تهاومشــاركبــین مســتویات التطــور اإلجتمــاعي، ومــدى حّریــة المــرأة، 

الموضــوع بشــكل واضــح مــن خــالل تبــاین مســاهمة المــرأة فــي القــوى العاملــة بــین الــّدول المتقدمــة والــّدول 
% علـى أبعـد 15وز نسـبة مشـاركة المـرأة فـي القـوى العاملـة فـي الـّدول المتخلفـة المتخلفة، حیث ال تتجـا

(جهـــاز % 70ركة بشـــكل كبیـــر فـــي الـــدول المتقدمـــة لتصـــل الـــى اترتفـــع  نســـبة المشـــحـــین، فـــيتقـــدیر
.)2009االحصاء المركزي، 

اع غــزة بلــغ نســبة مشــاركة المــرأة الفلســطینیة فــي القــوى العاملــة فــي كــل مــن الضــفة الغربیــة وقطــتبلــغ
، % فــي المخیمــات12.7% فــي الحضــر ثــم 14.3% یلیهــا 18.7الریــف بنســبة %، أقصــاها فــي 15.4

وذلــك بنســبة والصــحة فــي مجــال التعلــیم للمــرأة كانــتعلــىالمشــاركة االمــع األخــذ بعــین االعتبــار بــأّن 
).2009% على التوالي(جهاز االحصاء المركزي، 8.8و% 31.7

إلجتماعیـــة التـــي تتطلـــب تواجـــد الّنســـاء فـــي القطـــاع األمنـــي فـــي المجتمعـــات وعلــى الـــّرغم مـــن الحاجـــة ا
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الّنامیـة، إال أّن انخــراط المــرأة فــي األجهــزة األمنیــة فــي الــّدول الّنامیــة ال زال فــي بدایاتــه، وخصوصــًا فــي 
دمة و الّدول الّدول العربیة واإلسالمیة. فواقع عمل المرأة في القطاع األمني یتباین كثیرًا بین الّدول المتق

الّنامیة، ففي الّدول المتقدمة یقـّدر عـدد المجنـدات بمئـات األلـوف، بینمـا ال یتعـّد بضـع مئـات فـي الـّدول 
العربیــة، وفــي دول اخــرى ال یتجــاوز العشــرات، ففــي إســرائیل، علــى ســبیل المثــال، تشــّكل الّنســاء أكثــر 

(أبو %1لمنتسبات إلى  جهاز الّشرطة الّنساء انسبة الجیش، بینما في السعودیة ال یتجاوز % من 33
.)2006صالح، 

وال ُیعــّد الــّدین اإلســالمي ممانعــًا لعمــل المــرأة فــي القطــاع األمنــي، فقــد أنصــف اإلســالم المــرأة وأعطاهــا 
حقوقها، فأصبح لها حّق التملك، واألهّلیة الكاملة في االلتزامات، والحقوق العامة،  فعلى سبیل المثـال، 

مثــل أســماء، وعائشــة، -صــلى اهللا علیــه وســّلم-فــي الكثیــر مــن األعمــال زمــن الّرســول شــاركت المــرأة 
ــم یقتصــر دور المــرأة علــى األعمــال المدنیــة فحســب، بــل شــاركت فــي الحــروب  ونســیبة بنــت كعــب. ول
كالخنساء، ولم تخُل غـزوة مـن نسـاء یسـعفن الجرحـى، ویعملـن علـى نقـل المـؤن والسـالح إلـى  الجـیش. 

بنــت قــیس الغفاریــة، قــالدة تشــبه األوســمة الحربیــة اآلن علــى -صــلى اهللا علیــه وســّلم-ول كمــا قلــّد الرســ
العباســیین (المقیــد، و حســن بالئهــا فــي غــزوة خیبــر، وهنــاك مــن قمــن بــأدوار مماثلــة فــي زمــن األمــویین، 

ر وقد اقتضت متطلبات المجتمع الفلسطیني المعاصر واقترانه ببنـاء الّدولـة إلـى  وجـود عناصـ).2009
نسویة تعمل ضـمن األجهـزة األمنیـة الفلسـطینیة، وقـد سـاعد فـي ذلـك التحـول الثقـافي واإلجتمـاعي الـذي 
أصـاب المجتمـع العربـي والفلسـطیني نتیجـة للتعلـیم وانتشـار وسـائل اإلعـالم والفضـائیات واالنفتـاح علــى 

نیـة الّنسـویة فـي المجتمـع الثقافات الخارجیة. باإلضافة إلى  الجهود المبذولة في تشكیل التنظیمـات المه
الفلسطیني التي تدعو إلى  حریة المرأة ومساواتها بالرجـل، فكـل ذلـك سـاهم فـي زیـادة انخـراط المـرأة فـي 

الحیاة العامة والمهنیة. 

التـي الاالفـرازات السـلبیة للمجتمعـات كانـت لهـا بعـض التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة المتسـارعةإن
على المجتمع. اشتملت التغیرات االجتماعیة على مشـاركة نسـویة آثارهاوالحد من بد من التعامل معها

األجهــزةالــذي تطلــب وجــود عناصــر نســویة فــياألمــرمــن حیــث الــدور والوظیفــة، عفــي المجتمــاكبــر 
و العـــالج مـــن اجـــل اســـتقرار المجتمـــع ةفـــي الوقایـــقـــادرة علـــى التعامـــل مـــع خصوصـــیة المـــراة األمنیـــة
قیم و العادات الثقافیة.مع الةمتماشی

؛ فـالظروف األمنیـة بجدیـد علـى المجتمـعفي المجـال االمنـي والعسـكري لـیس الفلسطینیة اّن عمل المرأة 
الناجمــة عــن اإلحــتالل جعلــت المــرأة الفلســطینیة تلعــب دورًا بــارزًا وممیــزًا منــذ بدایــة القــرن العشــرین، فقــد 

التــي الّسیاســیةواألحــزابشــّكلت التنظیمــات، تو قاومــة المالردیــف للرجــل فــي أعمــال قامــت المــرأة بــدور 
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لخیـــار المقاومـــة التنظیمـــات الفلســـطینیة انتهـــاج. ومـــع جانـــب الرجـــلإلـــىة انضـــوت تحـــت لوائهـــا المـــرأ
، شاركت المرأة إلى  جانب الرجل في األعمال المسلحة، ومثال ذلك، العملیة التي قادتها دالل المسلحة

ـــى الســـاحل الشـــمالي ـــالفلســـطینیةةأتجلـــى دور المـــر لفلســـطین. كمـــا المغربـــي عل فـــي ةبالمشـــاركة الفعال
جمیــع الفعالیــات لمقاومــة يالمشــاركة فــعلــى عاتقهــا أخــذتوالثانیــة، فقــد األولــىالشــعبیةاالنتفاضــات 

إلىباإلضافةاألسرالمتزایدة من النساء اللواتي وقعن في األعدادمن كذلعلىأدلاالحتالل، و لیس 
هیدات و الجرحى.الشأعداد

علــى قیــام ســلطة ٕاســرائیل، االتفــاق السیاســي بــین منظمــة التحریــر و األولــىنتــائج االنتفاضــة مــن ابــرز
الفلســـطینیة تكـــون نـــواة لدولـــة فلســـطینیة مســـتقبلیة بـــدیال عـــن االحـــتالل األراضـــيفـــي فلســـطینیةوطنیـــة 

العمـل بـدأجفـي الخـار یمـات الفلسـطینیة مـن التنظأفـواج، ومنذ قیام السلطة الفلسطینیة وقدوم اإلسرائیلي
األمــنولویــات، لحفــظ أولــى األهــي األمنیــةاألجهــزةالدولــة العتیــدة وكــان بنــاءتبنــاء مؤسســاجــدیا فــي 
.األمنیةاألجهزةفي للنساءمشاركةاألمنیةاألجهزةواستقرار المجتمع، وقد تضمنت خطة بناءالداخلي 

ة ظهور جرائم دخیلة لم تكن مألوفة على المجتمع الفلسطیني كمًا لقد أفرزت تطورات الحضارة المعاصر 
وكیفــًا، ومنهــا جــرائم نســویة كانــت وال تــزال علــى درجــة كبیــرة مــن الغمــوض والتعقیــد، نتیجــة للمعطیــات 
الدینیــة، واإلجتماعیــة، والثقافیــة، والقبلیــة، وكانــت ســمة هــذه  الجــرائم الخفــاء والســریة، إذ أن المــرأة تنــزع 

نشـئتها ااإلجتماعیـة إلـى عـدم إظهـار العنــف والقسـوة، وغالبـًا مـا تظهـر المـرأة بـدور المحــرض أو بحكـم ت
).2009المسبب لكثیر من المشاكل والجرائم( المقید،

، اتجهت العدید مـن الـّدول العربیـة، ومنهـا لألمن واالستقرار الداخليوبسبب حاجات المجتمعات الملحة
الّنســوة فــي األجهــزة األمنیــة، وتعــد المملكــة األردنیــة الهاشــمیة، إلــى ادمــاجیة، الســّلطة الوطنیــة الفلســطین

ومملكة البحرین، من أوائـل الـّدول العربیـة الرائـدة فـي هـذا المجـال، إذ یرجـع تـاریخ إنشـاء أقسـام الّشـرطة 
).2009( المقید، 1970الّنسائیة فیها إلى العام 

دخـول العناصـر مـعأن یترافق بناء وتشكیل األجهزة األمنیـةأما بالنسبة للحالة الفلسطینیة، فلیس غریبا
الّنســویة فــي تلــك األجهــزة، خصوصــًا لمــا تمتــاز بــه المــرأة مــن خصــائص تعلیمیــة، وفنیــة مــن جهــة ومــا 
فرضته األوضاع الّسیاسیة واألمنیة التي مّر بها الّشعب الفلسطیني منذ بدایة القرن العشرین من نضال 

مـت بــه المـرأة الفلسـطینیة بهـذا النضــال جنبـًا إلـى  جنـب مــع الرجـل، وقـد تـّم فــتح سیاسـّي تحـرري ومـا قا
لعمــل فــي األجهــزة األمنیــة مــع بدایــة تأســیس الســّلطة الوطنیــة الفلســطینیة وتحفیزهــا علــى االمجــال للمــرأة 

والشرطیة فقد بـرزت بعـض الصـعوبات و العقبـات األمنیةاألجهزةإلىةأومع انضمام المر . 1994عام 
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إلـىمنها وقد انقسمت تلـك الصـعوبات كان ال بد من تذلیلها والحداألمنیةاألجهزةة في أعمل المر أمام
والثـاني العقبـات االجتماعیـة ةأالعمل فـي الشـرطة كمیـدان جدیـد لعمـل المـر طبیعة:هماقسمین رئیسیین

المتمثلة بنظرة المجتمع و عاداته و تقالیده

المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة لسة إعطاء صـورة واضـحة عـن واقـع وتطـور عمـتحاول الباحثة في هذه الدرا
هـذا الواقـع؛ ث المحفـزات والمعیقـات المـؤثرة فـي الفلسطینیة فـي جمیـع محافظـات الضـفة الغربیـة مـن حیـ

الفلسطینیة في المجتمع الفلسطیني، النسائیة كما سیتم تسلیط الضوء على الّدور الذي تقوم به  الّشرطة 
مــن انعكاســات علــى أمــن الفــرد والــوطن، اضــافة لــذلك تســتعرض الباحثــة فــي هــذه الدراســة ومــا یخلفــه

المشاكل التي تواجه عمل المرأة في الّشرطة الفلسطینیة.

مشكلة الدراسة2.1

عملت السّلطة الوطنیة الفلسطینیة على بناء مؤّسسات المجتمع الفلسطیني وأجهزته، وتـأتي عملیـة بنـاء 
اعد علمیة، ومهنیـة، ة على رأس األولویات من حیث بناء األجهزة األمنیة على أسس وقو األجهزة األمنی

حفــظ أمــن المجتمــع واســتقراره بعــد فتــرة طویلــة مــن الخضــوع لقــوانین اإلحــتالل والمعانــاة مــن واحترافیــة ل
تعسفه.

والّشـــرطیة؛ انضـــمام كـــّل مـــن الـــّذكور واإلنـــاث لألجهـــزة األمنیـــةنســـبة الف واضـــحًا فـــي تخـــوقـــد یبـــدو اال
والثقافیة، واإلجتماعیة تلعب دورًا حاسمًا لصالح الّذكور، بینما تشّكل عائقًا أمـام الفسیولوجیة فالمكونات 

المرأة، وبالتالي فاّن الّدور والوظیفة للمرأة تبدو متعارضـة، ومتقاطعـة مـع العمـل فـي المجـاالت األمنیـة، 
خصوصًا في ظّل إرٍث ثقافٍي طویل. 

انخــراط أمــامالمحفــزات والمعیقــات هــيمــاالرئیســي التــالي:الســؤالالدراســة تتجســد فــي شــكلة لــذا فــإّن م
ویتفرع من السؤال الرئیسي االسئلة الفرعیة التالیة:؟يالشرطفي العمل ةأالمر 

 جهاز الّشرطة الفلسطینیة؟لالنخراطلمرأة الفلسطینیةعمل ادوافعما
 المرأة للعمل في جهاز الّشرطة الفلسطینیة؟ما المعیقات التي تقف أمام انضمام
ما المشاكل التي تواجه المرأة العاملة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة؟
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أهمیة الدراسة3.1

من الدراسات القلیلة في فلسطین والتي - من وجهه نظر الباحثة- تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها 
لفلسطینیة، كما تتجلى أهمیة هذه الدراسة فیما یلي:تبحث موضوع عمل المرأة في جهاز الّشرطة ا

وتحلیلهــا ومــا تطرحــه مــنإّن هــذه الدراســة مهمــة فــي جانبهــا التطبیقــي لمــا ســتظهره مــن نتــائج
، والتـــي یمكـــن أن یســـتند إلیهـــا ذوي جهـــاز الشـــرطة الفلســـطینیةقضـــایا حـــول عمـــل المـــرأة فـــي

لوطنیـــة الفلســـطینیة فیمـــا یخـــّص المـــرأة العالقـــة، وصـــانعي القـــرار، والمخططـــین فـــي الســـّلطة ا
العاملــة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة كمــا ســتطرح هــذه الدراســة القضــایا المتعلقــة بالصــعوبات 
والعقبــات التــي تعتــرض عمــل المــرأة فــي األجهــزة الّشــرطیة، وٕالقــاء الضــوء علــى الحــوافز التــي 

تشجع على إنخراط المرأة بمثل هذا العمل.
أهمیــة كونهــا تفــتح آفاقــًا عدیــدة أمــام البــاحثین إلجــراء دراســات أخــرى متعمقــة اّن لهــذه الدراســة

تتنــــاول الموضــــوع مــــن جوانــــب أخــــرى مختلفــــة مثــــل: أوقــــات الــــّدوام، والمناوبــــات، واإلجــــازات، 
؛ كــذلك بإمكــانهم عمــل مقارنــة بــین عمــل الّنســاء وعمــل للمــراة الشــرطیة اواالمتیــازات الممنوحــة 

من حیث الفّعالیة واإلنتاجیة.الّذكور في نفس المجال

مبررات الدراسة4.1

یلي:هناك عّدة عوامل دفعت الباحثة الختیار موضوع البحث، ویمكن إیجاز تلك العوامل بما

 الــدافع األساســي وراء اختیــار موضــوع البحــث، هــو أن الباحثــة تعمــل فــي أحــد األجهــزة األمنیــة
عتهـا لمزیــد مـن البحـث عـن تسـاؤالت تـدور فـي فكرهــا الفلسـطینیة، ولـدیها تجربـة بهـذا السـیاق دف

للّنســاء فــي العمــل فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة، ومــا یعانینــه فــي هــذا ةحــول الّرغبــة الحقیقیــ
المجال.

 رأت الباحثة اّن هناك قّلة في الدراسات الفلسطینیة التي تناولت موضوع عمـل المـرأة فـي جهـاز
یعـــود الســـبب إلـــى  حداثـــة التجربـــة، وٕاذا وجـــدت بعـــض الّشـــرطة الفلســـطینیة بشـــكل عـــام، وقـــد

الدراســات والمقــاالت، فأنهــا تبتعــد عــن المــنهج العلمــي  وتبقــى عبــارة عــن تعبیــرات شــعوریة أو 
شخصیة.

 رغبة الباحثة في توفیر معلومات وبیانات وأفكار تحفز الباحثین مستقبًال بدراسة هذا
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ل اسـتخدام أدوات ووسـائل مختلفـة ضـمن المـنهج الموضوع بشكل أكثر تفصیًال وتعمقًا مـن خـال
العلمي. 

 .إثراء المكتبة بمرجع یتعلق بانخراط المرأة في مجال العمل األمني

أهداف الدراسة5.1

عنوان الرسالة من حیث دراسة الدوافع والمعیقات لعمل المرأة في جهاز معالهدف العام للدراسة ینسجم
فرعیة من الهدف العام تتمثل في:لك ال یمنع من اشتقاق عدة أهدافالّشرطة الفلسطینیة، إال أن ذ

 المادیــة، مثــل: الحوافز الشــرطةجهــازة الفلســطینیة للعمــل فــي أتوضــیح الحــوافز التــي تــدفع المــر
فرص العمل و غیرها.و الشخصیة، و 

كانـتانضـمام المـرأة للعمـل فـي سـلك الشـرطة سـواء يتحدید المعیقات التي تقف حجـر عثـرة فـ
و غیرها.إداریةمعیقات ثقافیة، اجتماعیة، 

الشرطة وكیفیة التغلب علیها.تواجه عمل المرأة فيتوضیح الصعوبات التي
 المتزوجة وغیر المتزوجة.ةأمقارنة للصعوبات التي تواجه المر
 ة في جهاز الشرطة.أقیاس التوجهات المجتمعیة لعمل المر

أسئلة الدراسة6.1

ســـي لهـــذا الدراســـة ینبـــع مـــن تـــردد الفتیـــات فـــي العمـــل فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة، إّن الســـؤال الرئی
ولإلجابة على هذا التساؤل ال بد من تحلیل البیئة الثقافیة واإلجتماعیة ذات الصلة بالمرأة والتـي شـّكلت 

لـى  عقبة أمام عمـل المـرأة بشـكل عـام، وعملهـا فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة بشـكل خـاص، متطـرقین إ
ذلــك مــن خــالل التقــاطع الــذي یعمــل علــى تحفیــز المــرأة خصوصــًا فــي ظــّل التغیــرات البنیویــة والوظیفیــة 
للمــرأة والناجمــة عــن التغیــر اإلجتمــاعي والمتمثــل فــي تعلــیم المــرأة وبنــاء شخصــیتها، وســعیها لالســتقالل 

أي مــدى ستســهم هــذه مــن جهــة أخــرى. والتعــرف إلــى ةاالقتصــادي مــن جهــة، والبیئــة الثقافیــة التقلیدیــ
الدراســة فــي بــّث الــوعي، وتغییــر اإلتجاهــات القائمــة. إّن تجربتــي وتجربــة العــامالت فــي جهــاز الّشــرطة 
الفلسـطینیة سـوف تفـتح المجـال واسـعًا للتحلیـل واإلجابـة علـى الكثیـر مـن التسـاؤالت، وبصـورة أكثـر دقّـة 

فإن أسئلة الدراسة تتمحور حول:

 المرأة للعمل في جهاز الّشرطة الفلسطینیة؟ ما الدوافع وراء التحاق
ما أهم المعیقات التي تقف أمام المرأة العاملة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة؟



7

 اثــر بعــض المتغیــرات المســتقلة علــى مجموعــة الحــوافز والمعیقــات التــي تواجــه عمــل المــرأة فــي
ئیة.بطریقة إحصاةجهاز الشرطة من خالل اختبار الفرضیات موضع الدراس

فرضیات الدراسة7.1

تسعى هذه الدراسة لفحص واختبار بعض الفرضیات إحصائیًا من خالل ربط المتغیرات التابعـة بـبعض 
.المتغیرات المستقلة وأثر هذه المتغیرات على وجود فوارق بناءًا على المتغیرات المستقلة

 فــي الكثیــر مــن المؤّسســات بالعمــلمقارنــة ال توجــد أي محفــزات أمــام عمــل المــرأة فــي الّشــرطة
والوزارات المدنیة. 

.ال توجد أي معوقات تحول دون التحاق او عمل المرأة الفلسطینیة في الّشرطة

مـــن الفرضـــیتان الرئیســـیتان یمكـــن اشـــتقاق الفرضـــیات الفرعیـــة التالیـــة والتـــي ســـوف یـــتم التحقـــق منهــــا 
واختبارها احصائیًا وهي:

ـــــة إحصـــــائ ـــــین α≥0.05یة عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة اإلحصـــــائیة (ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ) ب
عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع بمتوسطات إجابات أفـراد العینـة فیمـا یتعلـق 

والمعیقات تعزى لمتغیرالحصول على شهادة جامعیة 
) 0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة اإلحصـــــائیة≤α بـــــین  (

عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع بوسطات إجابات أفـراد العینـة فیمـا یتعلـق مت
والمعیقات تعزى  لمتغیر العمر 

) ال یوجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةα=0.05 في درجة  واقع عمل (
متغیر الّرتبةتعزى لالفلسطینیة: الدوافع والمعوقات المرأة في جهاز الّشرطة 

) ال یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــةα=0.05( فــي تقــدیرات أفــراد
واقع عمل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات تعـزى لمتغیـر العینة لدرجة
مكان السكن

) ال یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــةα=0.05 ( فــي تقــدیرات أفــراد
العینة لدرجة واقع عمل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات تعـزى لمتغیـر 

الحالة اإلجتماعیة
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) ال یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــةα=0.05 فــي تقــدیرات أفــراد  (
عوقـات تعـزى لمتغیـر اوقـات الـدوافع والمواقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسـطینیة: لالعینة 
.الّدوام

) ال یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــةα=0.05 فــي تقــدیرات أفــراد  (
واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الـدوافع والمعوقـات تعـزى لمتغیـر طبیعـة لالعینة 
العمل

 عنــد مســتوى الداللــة (ال یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیةα=0.05 فــي تقــدیرات أفــراد(
واقع عمل المرأة في جهاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات تعـزى لمتغیـر العمـل لالعینة 

.في نفس المحافظة

منهجیة الدراسة8.1

تـــوفره ، وذلــك لمالئمتــه لهــذا الّنـــوع مــن الدراســات، نظــرًا لمــا دراســة علــى المـــنهج الوصــفيهــذه التعتمــد
البیانات من شرٍح وتحلیٍل للعالقات المتداخلـة مـن جهـة، ووصـٍف للمعیقـات والحـوافز وواقـع عمـل المـرأة 

وقــد اعتمــدت الدراســة فــي فــي هــذه األجهــزة كمــا ســتتیح البیانــات فحــص الفرضــیات الموضــوعة مســبقًا.
جمع البیانات على عدة مصادر أهمها:

،من أجل دراسة الموضوع من جمیع جوانبه استنادًا إلـى  الكتب والمراجع واإلحصائیات المتوفرة
األدبیات السابقة، ودراستها، وتحلیلها، واستنتاج ما یتصل بموضوع الدراسة.

 االستبانه: وهي أداة الدراسة الرئیسیة لتوفیر البیانات، فقد تم تصمیم استمارة استخدمتها الباحثة
دراسة، كما قامت  بإخضـاعها لألسـس العلمیـة فـي لتحقیق أهداف هذه الةلجمع البیانات الالزم

البناء واختبارات الصدق والثبات.

حدود الدراسة 9.1

ارتبط تحدید إطار هذه الدراسة بالعوامل التالیة:

 1/1/2012تـــــدة بـــــین تـــــاریخ الفتـــــرة الزمنیـــــة الممالحـــــدود الزمانیـــــة: تـــــّم إجـــــراء الدراســـــة فـــــي-
1/10/2009.
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رت هــذه الدراســة علــى عینــة مــن الفتیــات والّنســاء العــامالت فــي جهــاز الحــدود البشــریة: اقتصــ
.% من مجتمع الدراسة50قرابة العینة حیث بلغتالّشرطة الفلسطینیة.

 الحدود المكانیة:  اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى محافظـات الضـفة الغربیـة دون قطـاع غـزة وذلـك
السیاســي التــي یعیشــها الّشــعب لصــعوبة الوصــول إلــى  قطــاع غــزة مــن جهــة، وحالــة اإلنشــقاق

الفلسطیني من جهة أخرى.
 الحدود الموضوعیة: اقتصرت الدراسة على محاولة التعـرف علـى الـدوافع والمعیقـات التـي تقـف

المرأة العاملة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة.انخراط أمام 
لّشــــرطة الحــــدود العلمیــــة: قلــــة الدراســــات التــــي بحثــــت فــــي موضــــوع عمــــل المــــرأة فــــي جهــــاز ا

الفلسطینیة في محافظات الضفة الغربیة.

عینة الدراسة10.1

اســـتخدمت الباحثـــة أســـلوب العینـــة العشـــوائیة الطبقیـــة مراعیـــة أن تكـــون العینـــة المختـــارة ممثلـــة لمجتمـــع 
الدراسة تمثیال جیدًا حتى تضمن الوصول إلـى  نتـائج تماثـل مـا قـد تحصـل علیـه الباحثـة فیمـا لـو شـمل 

%) مـن مجتمـع الدراسـة البـالغ 50مـا نسـبته ( تقریبـاً المفردات، لذلك تـم اخـذ عینـة تمثـل البحث جمیع 
) موظفة فـي الجهـاز الّشـرطي مـن مختلـف الرتـب العسـكریة بحیـث یأخـذ نصـف العـامالت 263عدده ( 

في جهاز الّشرطة الفلسطینیة في كل محافظة من محافظـات الضـفة الغربیـة بطریقـة عشـوائیة وتسـتعین 
ول العینة العشوائیة في كتب اإلحصاء.احثة بجدالبا

هیكلیة الدراسة11.1

دراسة من خمسة فصول وهي:تتكون هذه ال

 الفصـل األول: تنــاول عرضــا عامــا ومـدخال لهــذه الدراســة مــن حیـثّ  اســتعراض مشــكلة الدراســة
ومبرراتها .  

مـــن، ومفهـــوم جهـــاز الفصـــل الثـــاني: تضـــمن اإلطـــار النظـــري للدراســـة حیـــث یوضـــح مفهـــوم األ
الّشــرطة الفلســطینیة، ومفهــوم عمــل المــرأة فــي هــذا الجهــاز، ومفهــوم العوامــل التــي تحّفــز المــرأة 
لاللتحــاق بالمجــال األمنــي والعســكري، ومفهــوم المعیقــات التــي تواجههــا المــرأة العاملــة فــي هــذا 

لـى المـرأة العاملـة المجال على الصعید الداخلي والخارجي، ومفهوم الحقوق والواجبات الملقـاة ع
في المجال العسكري، ومدى تساویها مع الّذكور في نفس المجال.  كما یتضمن الفصل الثاني 

استعراض للدراسات السابقة ذات الصلة وتحلیلها.
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 ،االعـداد، واألدوات، والمجتمـع، من حیـث الفصل الثالث: تناول عرضًا شامًال لمنهجیة الدراسة
ة الدراسة.ومدى اختبار صدق وثبات أدا

.الفصل الرابع:  تناول عرضًا ألهم النتائج من خالل تحلیل بیانات الدراسة ومناقشتها
تضـمن االسـتنتاجات، والتوصـیات التـي انبثقـت عـن النتـائج التـي تـم التوصـل :الفصل الخامس

إلیها.   
 :رس ول وفهــــاوقائمــــة المالحــــق وصــــوًال إلــــى  فهــــرس الجــــد،قائمــــة المصــــادر والمراجــــعواخیــــرا

المالحق وفهرس المحتویات.

مصطلحات الدراسة12.1

:یســـتخدم مصـــطلح اإلتجاهـــات كترجمـــة عربیـــة للكلمـــة االنجلیزیـــة االتجاهـــاتAttitudes ،
) بأنهــا " مفهــوم نفســي اجتمــاعي، وهــي تكــوین فرضــي أو متغیــر بســیط 2009ویعرفهــا المقیــد(

ا بینهـــا، ســواء فـــي اتجــاه القبـــول أو تعبــر عنــه مجموعـــة مــن االســـتجابات الّنفســیة المنســـقة فیمــ
ــًا، بأنهــا " المواقــف واآلراء، التــي توّضــح اتجــاه العــامالت فــي  الــرفض". وتعرفهــا الباحثــة إجرائی

األجهزة األمنیة الفلسطینیة لقبول أمر معین أو رفضه ضمن مقیاس متدرج".
 :ومســؤولیتها مـــن وٕادارة،تتبــع التنظــیم العســكري كأســلوب عمــل ،هیئــة مدنیــة نظامیــهالشــرطة

.الّشرطة"مدیر عام "ویرأسها مدیر عام یسمى،وزیر الداخلیةصالحیات
:هي عبارة عن مجموعة التحدیات التي تقف أمام تطبیق مفاهیم التنمیة وتختلف عن المعیقات

مفاهیم أخرى مثل مفهوم الخالف فهو یعبـر عـن المعارضـة والتضـاد وعـدم التطـابق، سـواًء فـي 
وف أو فــي المضــمون، وهــو مــا قــد یكــون أحــد مظــاهر األزمــة، ولكنــه ال یعبــر الشــكل أو الظــر 

عنها تمامًا، فاالختالف ال یمثل أزمة في حد ذاته ولكنه یعبر عنهـا ویكـون باعثـًا علـى نشـوئها 
).2002واستمراره(الموسوي،ابو حمد،

ضعات لقـوانین وشـروط العامالت في االجهزة االمنیة: الّنساء المنتسبات لألجهزة األمنیة، والخا
.)2009(ابو صالح ،العمل العسكري وفق الّنظام والهیكلیة العسكریة المتبعة في كل بلد

:هـذهوتسـمىالمجتمـع،فـيوالرجـلالمرأةبینالمتداخلةالعالقةدراسةعملیةالنوع االجتماعي
مختلفــةعوامــلوتحكمهـاوتحــددها) Gender Relationship(اإلجتمــاعيالّنـوععالقــة"العالقـة

األدوارفـــــيالعمـــــلقیمـــــةفـــــيتأثیرهـــــاطریـــــقعـــــنسیاســـــیة، وبیئیـــــة،اجتماعیـــــة،اقتصـــــادیة،
). 2005یونیفم،(والرجلالمرأةبهاتقومالتيوالتنظیمیةواإلنتاجیة،اإلنجابیة،
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الثانيالفصل 
______________________________________________________

والدراسات السابقةاالطارالنظري 

مقدمة1.2

یهدف هذا الفصل إلـى  التعریـف باإلطـار النظـري والدراسـات السـابقة المتعلقـة بواقـع عمـل المـرأة بشـكل 
عام، وعمل المرأة في جهاز الّشرطة بشكل خاص مستعرضًا الدوافع والمعوقات التي تواجه عمل المـرأة 

الدراســات والجهــود البحثیــة الســابقة التــي تناولــت هــذا فــي هــذا المجــال، كمــا یتنــاول الفصــل مســحًا ألهــم 
الموضــوع علــى الصــعید العــالمي و العربــي والفلســطیني، حیــث ســیتم اســتعراض الدراســات باالنتقــال مــن 

ومــــن ياإلطـــار الشــــمولي إلـــى الخــــاص أي مـــن مشــــاركة المـــرأة إلــــى عمـــل المــــرأة فـــي الجهــــاز الشـــرط
و الفلسطینیة.الدراسات العالمیة إلى الدراسات العربیة 

مشاركة المرأة في المجتمع 2.2

عاشـت المـرأة تاریخیـًا ومـا زالــت بحكـم طبیعتهـا الجسـدیة والفسـیولوجیة أســیرة للوظیفـة التقلیدیـة لهـا كــأم، 
وربــة بیــت، وزوجــة بــدرجات متفاوتــة، وبــالّرغم  مــن كــون التــاریخ یصــف لنــا نســاء شــاركن فــي مناصــب 

ملكات على شعوب، ومنهن من كّن رائدات في العلوم، إال أن هـذا كـان المجتمع العلیا، فمنهّن من كنّ 
االستثناء ولیس القاعدة، فال زال السواد األعظم مـن الّنسـاء ینظـر إلـیهن مـن إطـار ضـیق یقتصـر علـى 
تلـك الوظیفــة التاریخیــة، ونحــن هنــا ال نقلــل مــن قیمـة أو أهمیــة هــذا الــّدور الــوظیفي الهــام، إال أن المــرأة 

).2007(هاشم، ن ال تبقى أسیرة لتلك التابوهات التاریخیةیجب أ
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فمنذ مطلع القرن العشرین ظهرت الحركة الّنسویة، وتبلورت معالمها من حیث المطالبة بالمساواة 
بین الجنسین، وتأثرها باألفكار اإلشتراكیة، والحركات العّمالیـة التـي كانـت فـي أوج ازدهارهـا، وقـد نـادت 

لمســاواة المطلقــة، وٕالغــاء كافــة أشــكال التمییــز بــین الــذكر واألنثــى، بغــض النظــر عــن هــذه الحركــات با
الطبیعة البیولوجیة والسیكولوجیة للجنسین، والتي أوجدتها عوامل ثقافیـة وتاریخیـة. فقـد كانـت نظـرة هـذه 

ـــــاث كنتـــــاج التفســـــیر الخـــــاطيء للتـــــاریخ، والتنشـــــئة اإلجتماعیـــــ ـــــّذكور واإلن ـــــز بـــــین ال ة الحركـــــات للتمیی
).2007المتحیزة(هاشم، 

ومع تبني الحركات القومیة والعالمیة قضیة الحركة الّنسویة العالمیة، ظهرت تّیارات في الحركة الّنسویة 
).2007یطلق علیها التیار الجندري. (هاشم، 

المجتمـع،فـيالمـرأةإدمـاجالـذي یهـدف إلـىالتنمیـةمجـالوتنطلق األسس الفكریة لمفهوم الجنـدر فـي
إعطــاءخــاللمــنوذلــكوالمســاواة،العدالــةتحقیــقبهــدفوالمــرأةالرجــلمــنكــلأدوارصــیاغةوٕاعــادة
. المستویاتكاّفةوعلىالمجتمعبناءفيالجمیعوٕادماجالفرص

بأنــهاإلجتماعي(الجنــدر)(صــندوق االمــم المتحــدة االنمــائي للمــرأة) الّنــوعUNIFEMالیــونیفموتعــّرف
الّنـــوععالقـــة"العالقـــةهـــذهوتســـمىالمجتمـــع،فـــيوالرجـــلالمـــرأةبـــینالمتداخلـــةقـــةالعالدراســـةعملیـــة

سیاسـیة، اجتماعیـة،اقتصادیة،مختلفةعواملوتحكمهاوتحددها) Gender Relationship(اإلجتماعي
بهـاتقـومالتـيوالتنظیمیـةواإلنتاجیـة،اإلنجابیـة،األدوارفـيالعمـلقیمـةفـيتأثیرهـاطریقعنوبیئیة،
:مهمةاعتباراتویستند مفهوم الّنوع اإلجتماعي إلى  ثالثة). 2005یونیفم،(والرجلالمرأة

یعّبـروالوسـلوكیات،أدوارشـكلعلـىیمـارسحیثباستمرار،إنتاجهإنتاج، وٕاعادةأّنه عملیة
فقط، فهو بالتالي عملیة اجتماعیة ثقافیة.الكالمفيعنه

فـيتظهـروالسـلوكیات،الصـفاتمـنمجموعـةوٕاّنمـاألفـراد،اّنـه غیـر مقتصـر علـى خصـائص
الجنس، فهو بالتالي نظام حسبالوالدةاألفراد منذویتمثلهااإلجتماعي،البناءمستویاتجمیع

من الممارسات المتشابكة. 
ــاً دوراً والتــي تلعــباإلجتماعیــةالتنشــئةإنــه یعتمــد علــى والتصــورات،المفــاهیمبنــاءفــيجوهری

والرجـل المـرأةوٕادراكفـي نظـرةوخصوصـاً المجتمـععلـىتـنعكسوالتـيتقدات لألشخاصوالمع
). 2009حوسو،(اآلخرألحدهما
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سائدهوماحسبالجنسینبیناألدوارفيالتنوعبإلغاءتطالبفخالصة هذه الحركة الحدیثة بأنها ال
منهما، كلّ مكانةفيومساواةالجنسان،ابهیقومالتياألدوارقیمةفيمساواةوجودوٕانماالثقافة،في

.)2009حوسو،(وتفاعلهاواإلناثالّذكورأدوارممارسةخاللمنالّسلوكعلىوبالتالي انعكاسها

للمرأة العربیة في المشاركة المجتمعیةالّدور التقلیدي 3.2

مـاحسـبتـوزعسائدة والتـيالاإلجتماعیةالمفاهیمحسبوالمرأةالرجلمنكلمكانةتحددأدوارهناك
الـــزوجورعایـــةاألطفـــال،وتنشـــئةوالـــوالدة،الحمـــل،یشـــمل-اإلنجـــابيفالـــّدور، نـــوعلكـــلمناســـبهـــو

والحـرفواألرض،الزراعـةفـيالعمـلیشـملواإلنتاجيالّدورأماما تختص به المرأة،عادة-واألوالد
حیـث .والمـرأةالرجـلمـنكـلبـهیقـومفإنـه-والخـاصالعـاموالقطـاعوالمؤّسسـاتالتقلیدیـةوالصـناعات

ـــى  ـــوجي،اإلخـــتالفتنطلـــق دوافـــع هـــذه األدوار مـــن خـــالل اإلعتمـــاد عل اإلنجـــابي،المـــرأةودورالبیول
دورفأصــبحاألدوار،تحدیــدفــيالســیطرةقــد أّدى تقســیم الوظیفــة  إلــىو ."األنوثــة"و" الــّذكورة"ومفــاهیم

العامـة،الحیـاةفـيالرجـلدورتحددبینماالمنزلیة.األموروالد، وٕادارةاأللتنشئةالبیتفيمحدداً المرأة
نطاقهـا األسـري الضـیق،فيمحصورةالمرأةوبقیتالمجتمع،تقودالتيالسیاساتووضعوالمؤّسسات،

تصـــورخلـــقأدى إلـــىممـــالألســـرة،االقتصـــاديالممـــّولباعتبـــارهللّرجـــلكاملـــةســـلطةهنـــاكوأصـــبح
.السّلطةلهذهالمرأةوخضوعللرجل،لسلطة

مـنترسـیخ هـذه األنمـاط التقلیدیـة مـن األدوار الخاصـة بـالمرأةفـيجوهریـاً دوراً الـدولوقد لعبت سیاسـة
مـن جهـة، والقـیم، والمعـاییر الثقافیـة مـن جهـة أخـرى والتـي تشـملوالتشـریعاتالتمیز في القوانینخالل

والمؤّسســاتاألفــراددوریعتبــر. و الشخصــیةاألحــوالقــانونو العقوبــات،وقــانونالــزواج،وســنالتعلــیم،
الّدولـــةعلـــىوالضـــغطالســـائدةاإلجتماعیـــةالمفـــاهیمتغییـــرفـــيمجتمعـــيوعـــيخلـــقفـــيأساســـیادوراً 

فعلى سبیل المثال، لم تحظ المرأة بأي حقـوق سیاسـیة أو دسـتوریة فـي الّدولـة ب.التغییر المطلو إلحداث
اؤها مــن قــانون االنتخــاب العثمــاني ولــم یكــن لهــا أي تمثیل(األشــقر وآخــرون، العثمانیــة، حیــث تــم اســتثن

2009.(

منذ منتصف القرن العشرین، وانتشار األفكار والمبادىء التي تنادي بحریة المرأة، ومساواتها مع الرجـل 
سـویة بـدرجات في الحقوق والواجبات، وٕاخراجها من الصورة الّنمطیـة التقلیدیـة، بـدأت المـرأة المشـاركة النّ 

مختلفــة متوازیــة مــع تطــور المجتمعــات. فكانــت المشــاركة الّنســویة متواضــعة فــي المجتمعــات المتخلفــة 
والــّدول الّنامیــة، بینمــا قطعــت المــرأة فــي الــّدول المتطــورة والمتقدمــة شــوطًا فــي هــذا الســیاق، وقــد اّتســمت 



14

عیـة صـحة مـا تـدعو إلیـه هـذه الحركـات الحركة الّنسویة بطابعها العالمي بعـد أن أثبتـت التجـارب المجتم
من أفكار ومفاهیم وتعزیز لنهج الحّریة والدیمقراطیة.

المشاركة الّسیاسیة للمرأة في المجتمع 4.2

بدأت المشاركة للمـراة الفلسـطینیة بشـكل رئیسـي وفعـال منـذ بدایـة القـرن العشـرین، وكانـت أهـم مظاهرهـا 
شاركة المرأة الفلسطینیة من مثیالتها العربیـات بسـبب األوضـاع المشاركة السیاسیة. و قد جاء السبق لم

السیاســیة التــي عصــفت فــي األراضــي الفلســطینیة منــذ بدایــة القــرن العشــرین وتحدیــدا فــي ظــل االنتــداب 
البریطاني، وكانت بدایة النشاط السیاسي للمراة الفلسطینیة حسب ما تشیر إلیه المصادر التاریخیة عـام 

حیـث شـاركت النسـاء فـي أول مظـاهرة احتجاجـا علـى إقامـة أول مسـتوطنة إسـرائیلیة في العفولة1893
).2005(إسماعیل،

بـــدأت المـــرأة الفلســـطینیة بتشـــكیل الجمعیـــات، والمنّظمـــات الخیریـــة، واإلشـــتراك فیهـــا، حیـــث لعبـــت هـــذه 
تشـارك صـبحت الجمعیات دورًا في التظاهرات ضد اإلنتداب البریطاني، وبدأ یسمع صوتها السیاسي، وأ

واة األولــى الجمعیــات الخیریــة التــي شــّكلت الّنــوالسیاســي مــن خــالل،فــي معركــة اإلســتقالل اإلجتمــاعي
عّبــرت فــي مســیرتها الّنضــالیة. وقــد تمثلــت تلــك اإلنطالقــة بأشــكال ومظــاهر النطالقــة المــرأة الفلســطینیة 

).1985(شفیق، وعرائض احتجاج،ومظاهراتاعتصام،عن نفسها في شكل 

التي شّكلت نقطة تحول مهمة في حیاة المرأة الفلسطینیة، إذ وقعت تسـع و ، 1929البراق عام ثورةوفي 
نساء قتلى برصاص الجیش البریطـاني، ممـا دعاهـا إلـى  تصـعید نضـالها لتغییـر األوضـاع اإلقتصـادیة 

وهـدم البیـوت، التـي ،جنوالّسـ،واإلعتقـال والمطـاردة،عملیـات اإلعـداممثـلوالّسیاسیة التي أحاطـت بهـا 
.قامت بها سلطات اإلنتداب البریطاني

، وانبثقـت 1929أول مؤتمر نسائي فلسطیني، في مدینة القدس عام وتمكنت المرأة الفلسطینیة من عقد
عنـه اللجنــة التنفیذیــة لجمعیــة الســیدات العربیــات، ثــم أنشـئ فــي العــام نفســه اإلتحــاد الّنســائي العربــي فــي 

لس، حیـــث قـــام إضـــافة إلـــى  اللجنـــة التنفیذیـــة لجمعیـــة الســـیدات العربیـــات بـــأدوار القـــدس وآخـــر فـــي نـــاب
ووطنیًا، متمثلة في المظاهرات، وتقدیم االحتجاجـات إلـى  المنـدوب ،متعددة اقتصادیًا، اجتماعیًا، ثقافیاً 

.)1985(شفیق، السامي البریطاني، وٕارسال الرسائل إلى  الملوك والحّكام العرب
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م1936مرأة الفلسطینیة النضالي بعد ثورة دور ال5.2

فــــي لعــــب أدوار ، نشــــطت المؤّسســــات الّنســــائیة الخیریــــة 1967وحتــــى 1948عــــام خــــالل الفتــــرة مــــن 
، باإلضــافة إلــى  ٕاغاثــة األســر المنكوبــةواقتصــادیة منهــا الرعایــة فــي دور االیتــام والمســنین، و اجتماعیــة، 

الت المــــرأة فــــي هــــذه الفتــــرة بتأســــیس اإلتحــــاد العــــام للمــــرأة ، لتتــــوج نضــــاإعــــداد المــــرأة، وتأهیلهــــا مهنیــــاً 
والسیاسـي بـین صـفوف ،لیكـون تنظیمـًا شـعبیًا نسـائیًا یضـطلع بـدوره اإلجتمـاعي1965الفلسطینیة عام 

الـــوعي السیاســـي الّنســـائي نشـــأ فـــي أحضـــان حركـــة وهـــذا یـــدلنا علـــى أنّ ،الّنســـاء فـــي المنـــاطق المحتلـــة
خالل مؤّسسات مجتمعیة .النضال الفلسطیني، ونما من

إّن مــن أهــم العوامــل التــي حــّدت مــن مشــاركة الّنســاء الّسیاســیة فــي فترتــي الســبعینات والثمانینــات، هــو 
ارتباط فكر تحریر المرأة على الساحة الفلسطینیة بالفكر الشیوعي، والذي بدأ یتهاوى مع انهیار اإلتحاد 

مـن ذلـك هـو حالـة مقاومـة التیـار اإلسـالمي، ولكـّن مـا حـدّ السوفییتي ودول اوروبا الشـرقیة، وازدیـاد قـوة
اإلحـــتالل، وانخـــراط كافـــة فئـــات المجتمـــع فیهـــا، بمـــا فیهـــا الّنســـاء اللـــواتي لعـــبن علـــى الـــّدوام دورًا مهمـــا، 
انتزعنه بدافع وطني، حیث شكّل العمل السیاسي الوطني، مقدمة مشاركات المرأة الفلسطینیة الّسیاسیة، 

صـــنع القـــرار، وان كـــان هـــذا الـــّدور القیـــادي للمـــرأة الفلســـطینیة، قـــد ظـــّل محصـــورا فـــي ومشـــاركتها فـــي 
نطاقــات ضــیقة،  إال انــه شــكل تقــدما سیاســیا لهــا، وقــد لعبــت اإلنتفاضــة األولــى، دورًا بــارزًا علــى هــذا 

انـت الصعید، حیث شّكلت ممارسة الّدور النضـالي للمـرأة الفلسـطینیة انتفاضـة مزدوجـة للنسـاء، فبینمـا ك
المــرأة الفلســطینیة تنــتفض ضــّد المحتــل، فقــد انتفضــت أیضــًا ضــّد القــوانین اإلجتماعیــة التــي حاصــرتها 
داخــل المنــزل، فبینمــا كانــت تبنــي الحــواجز إلعاقــة حركــة المحتلــین، فقــد هــدمت الحــواجز التــي أعاقــت 

.Beinin,1993 &(Lockmanحركتها وقیدت من حریتها(

اعي واالجتمـعـادت الحركـة الّنسـویة إلـى  طابعهـا الخـدماتيم، 1987ام األولى عـمع دخول اإلنتفاضة 
فـي ظـّل غیـاب الّدولـة لتسـد العجـز الـذي طیات یشـیر الـى دور كفـاحيواالغاثي وما هو موجود من مع

% مـن الشـهداء الـذین 7تشـیر اإلحصـاءات  إلـى  أنّ حیـث فرضته الظروف الّسیاسیة في تلك المرحلة 
الجرحــى المبلّــغ مــن% 9، كــانوا مــن الّنسـاء، فیمــا شــّكلت الّنســاء 1997–87ن سـقطوا خــالل الفتــرة مــ

زاد عـدد األسـیرات الفلسـطینیات اللـواتي بقـین رهـن اإلعتقـال 1996وفـي عـام .عنهم خالل الفترة نفسها
).1998، اإلحصاء المركزي(جهاز مرأةإفي سجون اإلحتالل اإلسرائیلي عن أربعین 

للـدور أسـیرة-رغم كل ما بذلته-لوطنیة الفلسطینیة عقب اتفاق اوسلو، كانت المرأة ومع قدوم السّلطة ا
المســـتوطناتفـــي قطـــاع الزراعـــة ومـــنهن مـــن عملـــن فـــيالتقلیـــدي الهامشـــي، فمـــنهّن مـــن كانـــت تعمـــل
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ـــــــأجراإلســـــــرائیلیة ـــــــيوب ـــــــن ف ـــــــة مختلفـــــــةقطاعـــــــاتزهیـــــــد، ومـــــــنهّن مـــــــن عمل ـــــــلخدماتی ـــــــدریسمث الت
.)2005والتمریض(المكي، 

أما بالّنسبة للحركة الّنسائیة فقد انقسمت بین مؤید ومعارض التفاق اوسلو حسب اعتبارات كثیرة، 
فــاألطر الّنســائیة اتّبعــت تنظیمهــا األم، إمــا بالمعارضــة أو التأییــد. وفــي تلــك الفتــرة نشــأ مــا أطلــق علیــه 

، ونشط كذلك اتحـاد 1965عام "طاقم شؤون المرأة"، ونشط اإلتحاد العام للمرأة الفلسطینیة الذي تأسس
فـي أّبـان اإلنتفاضـة. وانضـمت مؤّسسـات 1989الجمعیات الّنسائیة التطوعیة الذي كان قد تاسس عام 

المراكز الّنسویة الحدیثة التي انتشرت بسرعة إلى  مؤیدي اوسلو، وان لـم یكـن یعنیهـا المسـألة الّسیاسـیة 
إلــى  العمــل فــي المجتمــع لتغییــره فــي المجــال اإلجتمــاعي، كثیــرًا، إذ أّن معظــم المراكــز الّنســویة اتجهــت 

).2005والثقافي، ولیس العمل الوطني في مواجهة اإلحتالل (علقم 

المرأة ووثیقة االستقالل الفلسطینیة6.2

في مدینـة 15/11/1988وثیقة االسقالل هي وثیقة اعالن دولة فلسطین للمرة الثانیة الذي تم بتاریخ 
ســفیرا فلســطینیا 70دولــة، وتــم نشــر 105كــان عــدد الــدول التــي اعترفــت بهــذا االســتقالل الجزائـر، وقــد

فــي عــدد مــن الــدول التــي اعترفــت باالســتقالل، وقــد تضــمن هــذه الوثیقــة عــددا مــن البنــود التــي تتعلــق 
).1997بالمراة، حیث وصفتها" بحارسة بقائنا وحارسة نارنا الدائمة"(كمال، 

المســـوّدة األساســـیة للقـــانون األساســـي الفلســـطیني والتـــي لـــم تتضـــمن مبـــدأ ، وضـــعت 1994و فـــي عـــام 
تتعلــــق بالمســــاواة بــــین المســــاواة كبنــــد أساســــي، إلــــى  أن تــــم تعــــدیل المســــودة التــــي تضــــمنت نصوصــــاً 

الجنســین، وتوافــق مــع إصــدار وثیقــة حقوقیــة نســویة تطــرح فیهــا كافــة القضــایا التــي تطمــح الّنســاء إلــى  
اهمیـة دور المـرأة الفلسـطینیة، كمـا ورد ذلـك حسـب اسـس ة فلسـطین تعنـى بتعزیـز تحقیقها في ظّل دولـ

الشـراكة الحقیقیـة فـي الشرعیة الدولیة واالتفاقیات التي تنص على عـدم التمییـز ضـد النسـاء مـن منطلـق 
(كمـــال، وكمـــا نصـــت علـــى ذلـــك وثیقـــة اعـــالن االســـتقالل الفلســـطینیة الـــدور السیاســـي و االجتمـــاعي،

1997.(

بعد هذه المحطات الطویلة التي مرت بها الحركة الّنسویة الفلسطینیة، یمكـن لنـا اّن نلخـص دورهـا فـي و 
المجتمــــع الحــــدیث الــــذي لــــم یتغیــــر كثیــــرًا عــــن الــــّدور التقلیــــدي المنــــاط بهــــا، فــــدورها تركزعلــــى الجانــــب 

فـي معظمهـا تتخـذ اإلجتماعي، وتربیة األطفال، والعنایة باألسـرة، إال مـن خـالل تنظیمـات نسـویة كانـت
الجانب الشكلي الظاهري، ولم تدخل في صلب عملیة إدماج المرأة في المجتمع بصورة كاملة. 
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ومن المثیر للجدل، أننا نرى أّن واقع دور المرأة الفلسطینیة شبیه بشكل كبیر بواقعهـا فـي الـّدول العربیـة 
والیات المتحدة حیث بلغت المشاركة لدى والوأوروباآسیافي أخرىوهو أقل بكثیر من بلدان المجاورة، 

% 38مقارنـة بالـدول المتطـورة و التـي وصـلت فیهـا النسـبة إلـى 11.2الفلسطینیة في قوى العمـل المرأة 
.)2003(عواد، % 6تقریبا. فیما ال تزال مشاركة المرأة العربیة في بعض الدول اقل من 

أة الفلسـطینیة والعربیـة، إال أن نظـرة المجتمـع متمثلـة وبالّرغم  من الـدعم المعنـوي اللفظـي الـذي قـدم للمـر 
العائلــة تــدعم فــي العائلــة، واألحــزاب، والتنظیمــات للمــرأة لــم تتغیــر وال زالــت تقتصــر علــى الكــالم فقــط، ف

الحصــــول علــــىتنــــل المـــرأة حقهــــا فــــيولــــم ،وتقیــــد دور المـــرأة الفلســــطینیة،بشـــكل تقلیــــدي دور الرجــــل
ا تســاعدها فــي الوصــول إلــى  مناصــب فاعلــة ومــؤثرة فــي المجتمــع (عــواد، العلمیــة التــي ربمــالمــؤهالت 

2003.(
ــــــل المشــــــاركة )، 2008(وفــــــاء محمــــــد حمــــــزة ،عــــــواد دور المنظمــــــات النســــــوَیة الفلســــــطینَیة فــــــي تفعی

جامعــة النجــاح الوطنَیــة فــي نــابلس، )، 2006-2000السیاسَیةالنســوَیة فــي الفتــرة الواقعــة بــین عــامي ( 
فلسطین.

شـــــاركة الّنســـــاء الفلســـــطینیات فـــــي الحیـــــاة الّسیاســـــیة ارتبطـــــت بشـــــكل مباشـــــر بمعطیـــــات القضـــــیة اّن م
الفلســـطینیة؛ فمنـــذ اإلســـتعمار البریطـــاني إلـــى  اإلحـــتالل اإلســـرائیلي الـــذي ال زال حتـــى وقتنـــا هـــذا فـــان 

اء فـي المجتمـع المشاركة السیاسیة النضالیة للمراة الفلسـطینیة مـا تـزال قائمـة، مـع اإلشـارة إلـى  أّن الّنسـ
الفلسطیني یخضـعن لظـروف ثقافیـة واجتماعیـة مشـابهة للنسـاء فـي المجتمعـات العربیـة. إضـافة إلـى مـا 

).2005تعانیه المرأة الفلسطینیة من االحتالل اإلسرائیلي بكافة أشكاله ومظاهره (شمعون،

حاضـرة فــي الواقــع فــإّن بـالّرغم  مــن أّن مســاهمة الّنسـاء الفلســطینیات وتضــحیاتهن فـي النضــال الــوطني 
اإلحصــائیات الرســمیة ال تعكــس هــذه المســاهمة، فقــد تجاهلــت هــذه اإلحصــائیات األدوار غیــر الرســمیة 
المتعــددة التــي قامــت بهــا الّنســاء أو األضــرار التــي لحقــت بهــن أثنــاء المقاومــة الوطنیــة، مثــل :حــاالت 

إلســــرائیلي علــــى الطــــرق بــــین المــــدن الــــوالدة علــــى الحــــواجز العســــكریة التــــي أقامتهــــا قــــوات اإلحــــتالل ا
الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وحاالت اإلجهـاض المقصـودة نتیجـة استنشـاق كمیـات كبیـرة 
مـــن الغـــاز المســـیل للـــدموع، وكـــذلك اإلهانـــات والمضـــایقات مـــن جنـــود اإلحـــتالل اإلســـرائیلي، واإلعتقـــال 

وفیر لقمة العیش في ظّل اعتقال رّب األسرة أو والسجن. ومن جانب آخر أخذت الّنساء أدوار العمل وت
استشــهاده،  وباتــت تعمــل داخــل المنــزل وخارجــه وتحــاول عمــل مشــاریع بیتیــة، أو مشــاریع خاصــة، تــدّر 

دخًال لألسرة باإلضافة إلى  أدوارها اآلخرى في العنایة بالبیت واألطفال والمسنین.
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ـــة للمـــرأة الفلســـطینیة باألعمـــال ا ـــم تمنعهـــا مـــن المشـــاركة المشـــاركة الفعال ـــى جانـــب الرجـــل ل لنضـــالیة إل
انشـأ حـزب البعـث 1954السیاسیة الفعالة فـي إنشـاء األحـزاب السیاسـیة العربیـة والفلسـطینیة، ففـي عـام 

تنظیمـــا حزبیـــا نســـائیا كانـــت علـــى رأســـه مـــي الصـــایغ والتـــي أصـــبحت فیمـــا بعـــد رئیســـة التحـــاد المـــرأة 
الفلسطینیة. 

لتحریــر الفلســطینیة والدة جدیــدة للعمــل السیاســي الّنســائي، وكانــت إحــدى قــرارات ویعتبــر إنشــاء منظمــة ا
المــــؤتمر الفلســــطیني األول "إشــــراك المــــرأة الفلســــطینیة العربیــــة فــــي جمیــــع مجــــاالت العمــــل التنظیمــــي، 

الحقــوق، والواجبــات مــن أجــل تحریــر الــوطن". وبعــد عــدد مــن والنضــالي، ومســاواتها بالرجــل فــي جمیــع
انبثقـــت لجنـــة تحضـــیریة مـــن عـــدد مـــن الّنســـاء الفلســـطینیات مـــن كـــّل مـــن األردن، وغـــزة، االجتماعـــات

والكویت، وسوریا، ولبنان، ومصر. وعملت هذه اللجنة على عقد أول مؤتمر عام للمـرأة الفلسـطینیة فـي 
حضرته ممثالت فلسطین في جمیع األقطار العربیة، وانتخب المؤتمر مجلسـا 15/7/1965القدس یوم 

).2005) سیدة فلسطینیة(علقم، 21من (یاً إدار 

ـــة  ـــدیم الخدمـــة اإلجتماعی ـــى  تق ـــد لفتـــت التجمعـــات الّنســـائیة التـــي خلقتهـــا الحاجـــة إل األحـــزاب أنظـــارلق
الّسیاســیة فــي حشــد الّنســاء للعمــل السیاســي، وتــدریجیا حملــت المنّظمــات الّنســویة مالمــح األحــزاب التــي 

لسیاســي دون االلتفــات إلــى  أهمیــة إبــراز قضــیتها المجتمعیــة، تولــدت عنهــا،  حتــى غلــب علیهــا العمــل ا
فــي حــین أّن األحــزاب لــم تعــط الحركــة الّنســویة الفلســطینیة حقهــا مــن الظهــور، وحمــل قضــایاها الذاتیــة؛ 
مما انعكس سلبا علـى الحركـة الّنسـویة؛ فشـتتت قـدراتها؛ ونقلـت فئویتهـا إلـى  داخلهـا؛ وهـو مـا أدى إلـى  

).2009سویة التي تحمل هموم الحركة الّنسویة الفلسطینیة (معالي،غیاب األجندة النّ 

% من المجتمع 50على الرغم من الدور الفعال والنشط للمرأة الفلسطینیة وما یمثله من الناحیة العددیة 
إال أن هذا الدور كان یمكن أن یكون أكثـر فعالیـة ونشـاطا لـوال المعوقـات االجتماعیـة والثقافیـة التقلیدیـة 
التي همشت دورهـا وقللـت مـن فـرص المسـاواه الحقیقیـة، حیـث عملـت الثقافـة السـائدة علـى تقسـیم الـدور 

على أساس العمر والجنس. 

المرأة الفلسطینیة وصنع القرار7.2
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لم ترق مشاركة المرأة الفلسطینیة في صنع القرار في مؤّسسات منظمة التحریـر، إلـى  المسـتوى   الـذي 
التاریخیة؛ حیث لم تستطع حتى وقت متـأخر، مـن أن تحتـّل مكانـًا فـي اللجنـة التنفیذیـة یوازي نضاالتها

نساء، وقد 6لم تتجاوز الّنساء المشاركات في المجلس الوطني الفلسطیني 1980للمنظمة، فحتى عام 
الرجـل امـرأة بفعـل ضـغط اتحـاد لجـان المـرأة، مـع العلـم أّنهـا رافقـت26ازداد العدد في نفـس العـام إلـى  

).2007جنبًا إلى  جنب في مسیرة منظمة التحریر الفلسطینیة، من خالل اتحاد لجان المرأة (نزال، 

%. وقـد تشـّكل 5.7% إلـى  2مـا بـین 1994تراوحت نسبة مشاركتها فـي المجلـس المركـزي حتـى عـام 
ا التقــدیر إلــى  وعــي اإلتحــاد العــام للمــرأة الفلســطینیة لــیعكس التقــدیر العــام لــدورها، دون أن یتحــول هــذ

ــــه فــــي األحــــزاب  وممارســــة جدیــــة تجــــاه تعزیــــز المشــــاركة الّسیاســــیة للفلســــطینیات. وحــــدث الشــــيء ذات
ا دوائر خاصة بالّنساء، دون أن یتحسن مستوى مشاركتها في عملیات اتخـاذ فیهوالتنظیمات، إذ شّكلت 

فـي انتخابـات المجلـس التشـریعي القرار وتمثیلها في الهیئـات القیادیـة لهـذه األحـزاب. فـازت خمـس نسـاء
وقــد ارتفــع معــدل مشــاركة المــرأة فــي ؛ فــي المجلــس الثــانيامــرأة األول، ثــم ارتفــع العــدد إلــى  ســبع عشــرة 

(الغنیمــــي، % مــــن الوظــــائف اإلداریــــة العلیــــا15% مــــن مجمــــوع الوظــــائف و30ة فبلــــغ الوظیفــــة العاّمــــ
2007 .(

حیـث وصـلت نسـبة تمثیـل الّنسـاء ؛2006لیـة فـى العـام ل أعلى تمثیل للنساء فـي الهیئـات المحسجّ وقد 
امرأة فـي عضـویة المجلـس التشـریعي 17نساء من غزة من مجموع 9في حین فازت ؛ % 17في غزة 

ـــة، 2007عـــام  ـــة اإلنتخابـــات المركزی ـــغ تمثیـــل الّنســـاء فـــي ســـلك القضـــاء  ). و 2006(لجن % مـــن 9بل
). 2008(دعیبس، مجموع القضاة

نســـبة الّنســـاء اللـــواتي یشـــغلن أنّ 2006الفلســـطیني لعـــام لإلحصـــاءالجهـــاز المركـــزي أشـــار رئـــیس وقـــد 
ثــالث أنّ الملفــت للّنظـر% مــن مجمـل الســفراء. و مـن 7.4بلـغ منصـب سـفیر فــي الحكومـة الفلســطینیة 

واحــدة فقــط ، مــن بیــنهنّ 2009فــي عــامنســاء فقــط شــاركن فــي جلســات مــؤتمر الحــوار الــوطني بالقــاهرة 
الت.مستقمن الكانت الباقیاتبینما ؛فود األحزاب والتنظیمات الّسیاسیةكانت ضمن و 

وبعــد اوســلو، بــدأت الحركــة الّنســویة تأخــذ منحــى آخــر، حیــث أخــذت الّنســاء مــن قــادة الحركــة الّنســویة، 
ـــات ذاتهـــن فـــي المعركـــة  باســـتثمار تـــاریخهّن فـــي العمـــل النســـوي إلحـــراز مكاســـب قیادیـــة مـــن أجـــل إثب

% مــــن عــــدد أعضــــاء 6، بتمثیــــل 1996حیــــث حققــــّن نجاحــــا طفیفــــا فــــي انتخابــــات عــــام الدیمقراطیــــة، 
مـن خـالل قـدرتهن علـى فـرض نظـام (الكوتـا)، 2006المجلس، ولكنهن حققن تقدما كبیرًا في انتخابات 

بعــد إدراكهــّن للمعیقــات اإلجتماعیــة التــي تحــول دون وصــولهن للبرلمــان، وضــرورة وجــود تمییــز ایجــابي 
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لك فقد حققت الّنساء تقدمًا لـم  یحـّظ برضـاهن فـي الوصـول لمراكـز هامـة فـي الـوزارات، لصالحهن. وكذ
ــّم تعیــین اثنتــین مــن الّنســاء فــي منصــب وزیــرة فــي اســتطعن وبضــغط مــنظم  تخصــیص وزارة للمــرأة، وت

).2007(نزال، 2006الحكومة التي سبقت انتخابات 

بالمرأة الفلسطینیة، بالنظر لها بصورة مختلفة علـى غیر إّن القوانین الفلسطینیة عمومًا، ال تزال تجحف
أســـاس الجـــنس، فهنـــاك مالحظـــات تتعلـــق بـــالتمییز القـــانوني ضـــد الّنســـاء، فـــي مـــا یطلـــق علیـــه "قـــانون 
ـــم یجـــر تعـــدیلها، وهـــي نصـــوص لیســـت ذات صـــلة  األحـــوال الشخصـــیة"، المســـتمد مـــن قـــوانین قدیمـــة ل

فیه، مثل القوانین المتعلقة بالنفقـة والمیـراث، فهـي قـوانین بالمشاركة في صنع القرار مباشرة ولكنها تؤثر
تنظـــر للمــــرأة انطالقـــًا مــــن قــــوانین اجتماعیـــة ســــائدة، وانطالقــــًا مـــن النظــــر للمــــرأة والرجـــل مــــن منظــــور 
اجتماعي یفرق بینهما، مما یساهم فـي مجمـل نشـاط المـرأة، ومشـاركتها فـي الحیـاة العامـة، بمـا فـي ذلـك 

العامــة، ومشــاركتها فــي الحیــاة الّسیاســیة، التــي هــي البوابــة الواســعة إلزالــة التمییــز تـولي المــرأة للوظــائف
).2003ضد المرأة(ارصغلي،

ومن المؤشرات على واقع المرأة القیادي بعد اوسلو هو نسبة الّذكور لإلنـاث فـي الوظـائف وفـي المراكـز 
اللـواتي یشـغلن مناصـب قیادیـة مقارنـة ) إلـى نسـبة النسـاء 1:2العلیا ما بعد اوسلو، ویشـیر الجـدول رقـم(

بالرجال في كل من الضفة الغربیة و قطاع غزة.

التوزیع النسبي لموظفي القّطاع العام حسب المنطقة، والمسمى الوظیفي، والجنس حتى : 1.2جدول
).2005(جهازاالحصاء المركزي،2005للعام 3شهر 

قطاع غزةالضفة الغربیةالمسمى الوظیفي
إناثذكورإناثذكور

10001000وكیل وزیر

93.56.599.90.1وكیل مساعد

A392.97.199.90.1مدیر عام جهاز الّشرطة الفلسطینیة  

A,B,C(83.616.498.31.7مدیر(

) مــدى الفــارق بــین نســبة النســاء الفلســطینیات فــي شــغل الوظــائف العلیــا بــین 1:1ویتضــح مــن الجــدول (
لضفة الغربیة، وتشیر النسـب إلـى أن المـرأة فـي الضـفة الغربیـة حققـت تقـدما ملحوظـا أكثـر قطاع غزة وا

بكثیر من قطـاع غـزة و قـد یعـزى السـبب إلـى طبیعـة التركیبـة االجتماعیـة والثقافیـة والدینیـة فـي كـل مـن 
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قطـاع قطاع غزة و الضفة الغربیة، كما یشیر الجدول إلـى تـدني مشـاركة المـرأة الفلسـطینیة فـي كـل مـن
المنصب.ءغزة و الضفة الغربیة مع ارتفاع وارتقا

العمل الّشرطي والمرأة8.2

:العمل الّشرطي.1.8.2

من قبـل الحّكـام؛ أول تجمعات بشریة من أجل تنفیذ القرارات التي تصدرالّشرطة منذ أن وجدت وجدت 
رجـع إلـى  ثالثـة آالف عـام قبـل القدیمة والذي یكان أقدم نظام إداري شرطي في العالم في مصرحیث

تطــور عملهـا بعـد ذلـك ،الحدیثـةتقالیـد الّشـرطة التـي تتبعهـا الـّدول وقد سـایر هـذا الّنظـام أعـرق،المیالد
ملت كافــة نــواحي تشــاو ًا،كبیــر اً بحیــث أصــبح لهــا دور ؛الشــكل الــذي تعیشــه اآلنت إلــى  إلــى  أن وصــل

وكشـف ،ة اإلداریـة ،  أو علـى مسـتوى إنفـاذ القـانونالصـالحیو ،  األمـنالحیاة سواء على مسـتوى حفـظ 
)2007(بسیوني، الجریمة

م حیـث 1948وتشّكل أول جهاز شرطة فلسطیني في عهد اإلنتداب البریطاني في فلسطین ولغایة عـام 
ــ1926) لعــام17صــدرت بعــدها قــوانین تحــد مــن صــالحیات الّشــرطة ومنهــا قــانون رقــم ( انون رقــم م وق

م.1934م ) لعا30رقم (قانونو 1929م ) لعا49(

، وما تمخـض عنـه مـن إحـتالل للقسـم األكبـر مـن أرض فلسـطین، تـم 1948وبعد قیام اسرائیل في عام 
إصدار قرار مشترك من قبل جامعة الّدول العربیـة بضـم الضـفة الغربیـة إلـى السـّلطة األردنیـة؛ حیـث تـم 

الشـرطة توأصـبحت تشـكیالأرض فلسـطینیة تطبیق كافة القوانین األردنیـة علـى مـا تـم ضـمه إلیهـا مـن
، أّمـا فـي قطـاع غـزة، فقـد أنشـأت مصـر إدارة خاصـة هنـاك، األردنیة تضم األردنیون والفلسـطینیون معـا

) لعـام 6إدارة الحاكم العام لقطاع غزة،  وصدر قانون خاص بالّشرطة هناك سمي بقانون الّشرطة رقم (
الضــفة الغربیــة الل مــا تبقــى مــن ارض فلســطین أيبــاحتم قامــت اســرائیل 1967وفــي عــام م.1963

وقطــاع غــزة، حیــث تــم حــّل الّشــرطة الموجــودة علــى األرض فــي تلــك الفتــرة وشــّكلت قــوة شــرطیة جدیــدة 
م المعـدل بـاألمر 1967) لعام 37بالتعاون مع الجیش اإلسرائیلي، وكان تشكیلها باألمر العسكري رقم (

م.1980) لعام 647ر رقم (م،  واألم1967) لعام 74العسكري رقم (
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وبقیــت األمــور علــى مــا هــي علیــه إلــى  أن نشــأت الّشــرطة الموجــودة حالیــًا وبشــكلها ونظامهــا الحــالي، 
نهــا الفلســطیني، وذلــك بعــد قــدوم الســّلطة الوطنیــة الفلســطینیة حیــث وجــدت الّشــرطة الفلســطینیة فــي و وبل

اتفــاق و ،1993اتفــاق إعــالن المبــادئ–ســلو وذلــك بعــد اتفــاق أو جمیــع المنــاطق التابعــة لتلــك الســّلطة 
والتـي ،ت محـل اتفاقیـة القـاهرة) وجاءت اإلتفاقیة اإلنتقالیة بواشـنطن والتـي حلّـ1994أریحا عام -(غزة

علــى نــص تشــكیل قــوة شــرطیة ،) وتحــت فصــل ترتیبــات األمــن والّنظــام العــام 12اشــتملت فــي المــادة (
قویة.فلسطینیة 

ًا أصــدر الــرئیس الشــهید یاســر عرفــات، رحمــه اهللا،  قــرار ،وطنیــة الفلســطینیة مهامهاالســّلطة التســّلمبعــد و 
للبــدء فــي تنفیــذ االســتعدادات األولــى لتكــوین وأریحــا،بــأن تتوجــه النخبــة األولــى مــن الضــّباط إلــى  غــزة 

ني مـن وٕاعداد الكوادر األولى مـن الّشـرطة مـن أبنـاء الّشـعب الفلسـطی؛الّشرطة الفلسطینیة بكافة فروعها
الخـارج،هم القادمین مـن تللمشاركة في تحمل مسئولیة األعباء األمنیة بالمشاركة مع إخو ،داخل الوطن

على:وقد بدأت هذه المجموعة بالمهام األولى والتي تشمل 
وتقسیم اإلدارات العامة المتخصصـة بجهـاز الّشـرطة ،عداد الهیكلي التنظیمي للّشرطةالبدء باإل

یات المتوفرة في حینه.وذلك طبقا لإلمكان
البـــدء بالقیـــام بالتـــدریبات إلســـرائیلیة؛ و ات الخاصـــة بالّشـــرطة مـــن القـــواتآالبـــدء باســـتالم المنشـــ

وذلـك للمشـاركة فـي تحمـل ؛تم تجنیدهم من داخـل الـوطنوالذین،الخاصة بأفراد الّشرطة الجدد
جــات األولیــة الســریعة وضــع الدراســات الخاصــة باالحتیاو ،األعبــاء الملقــاة علــى جهــاز الّشــرطة

.بمهامهاللمباشرةللّشرطة

ـــ ـــدأت الّشـــرطة الفلســـطینیة بالقیـــام بهـــذه اإلجـــراءات وذل ـــد ب م حیـــث تـــم حصـــر األعـــداد1994ك فـــيفق
حیـث ،فـردًا وضـابط150كانت ال تتجاوز وأفراد الّشرطة في أرض الوطن والتي،الموجودة من ضباط

الّشـرطة الجـدد أفـرادوتـم البـدء بتـدریب .والشـمالیةجنوبیـةمحافظـات الـوطن الىتـم تـوزیعهم للعمـل علـ
،اإلمكانیـــات التدریبیـــة واألجهـــزة والمعـــدات المســـاعدة للقیـــام بالعمـــل الّشـــرطينعـــدامإوذلـــك فـــي ضـــوء 

.والمالبس،وأجهزة االتصال،والسیارات،الهائل في األسلحةوالنقص

:الّشرطة الّنسائیة.2.8.2
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ومنحهـا فـرص متكافئـة للعمـل مثـل الرجـل، ولكـن انحســر بحـاث حـول حقـوق المـرأةاألدراسـات و الرّكـزت
منحهـا الثقـة والفرصـة، دورها في العمل التقلیدي اال اّن العمل في مجاالت جدیدة وغیـر تقلیدیـة یتطلـب 

لكنــه قبــل كــل ذلــك یتطلــب شــجاعة مــن المــرأة ذاتهــا وتعاوًنــا مــن المجتمــع إلتاحــة الفرصــة لهــا، إلثبــات 
درتها على عمل هو جدید بالنسبة للثقافة السائدة.ق

ومع دخول السّلطة الفلسطینیة أرض الوطن، أثبتت المرأة الفلسطینیة ذاتها فـي كـل المجـاالت وخاضـت 
معظم المجاالت التي كانت حكرا على الرجل، بعد أن أتیحت للمرأة الفلسطینیة فرصة أخرى مـن خـالل 

اركة في بناء مجتمع امن، وفي تـوفیر االسـتقرار فـي المجتمـع الفلسـطیني.إنشاء الّشرطة الّنسائیة، للمش
فیمـــــا أشـــــارت إحصـــــائیة لالتحـــــاد األوروبـــــي، أن العـــــدد اإلجمـــــالي للنســـــاء فـــــي ســـــلك الّشـــــرطة المـــــدني 

رجل، ویتم توكیل معظم الّنساء بوظـائف 18000امرأة فقط، مقابل ما یزید على 500الفلسطیني، بلغ 
. )2010المكتب اإلعالمي للّشرطة الفلسطیني،(مكتبیة وٕاداریة

عملـن بشـكل دائـم جنبـا إلـى  جنـب مـع إخـوانهن الرجـال فـي یالعنصر النسوي مـن منتسـبات الّشـرطة إنّ 
جمیــع المهــام الموكلــة لهــن ولــم یــتخلفن عـــن أداء واجــبهن واألوامــر الصــادرة، ولهــذا نشــاهد الملتحقـــات 

أن الوصــف الــوظیفي یخضــع حیــث وجــه.دورهن علــى أكمــل بجهــاز الّشــرطة فــي جمیــع المهــام یقمــن بــ
لعامـــل ســـنوات الخبـــرة، والّرتبـــة، والمؤهـــل العلمـــي، وتتـــدرج المنتســـبات بـــین نائبـــة إلحـــدى األفـــرع، وبـــین 

ویعــود الســبب فــي ذلــك لثقافــة المجتمــع وقــدرة العنصــر الّنســائي علــى التكیــف مــع .هضــابط إدارة وغیــر 
مؤسسة بل على العكس في كثیـر مـن األوقـات كانـت مؤسسـة الّشـرطة العمل الّشرطي وال یعود لسیاسة 

.بحاجة للعنصر النسوي ضمن شروط معینة 

واقع عمل المرأة في العمل الّشرطي:.3.8.2

لقــد فرضــت الظــروف اإلجتماعیــة والّسیاســیة واإلقتصــادیة علــى الــّدول الغربیــة دمــج المــرأة فــي المجتمــع 
كانت أسـباب هـذا الـدمج ناتجـة عـن التغیـرات والنجاحـات التـي حققتهـا بشكل ال یقل درجة عن الرجل، و 

المــرأة فــي المجتمعــات الغربیــة منــذ الثــورة الصــناعیة والحــربین العــالمیتین األولــى والثانیــة، فــدخلت المــرأة 
في العمل الّشرطي منذ بدایات القرن العشرین وخصوصا في الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا.

عنــدما قامــت 1845والیــات المتحــدة األمریكیــة، بــدأت تجربــة المــرأة فــي العمــل الّشــرطي فــي عــام ففــي ال
الّشرطة األمریكیة بتدریب سیدتان من شرطة نیویورك من أجـل العمـل علـى التوجیـه واإلرشـاد األخالقـي 
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األمریكیــةالــنهج إلــى  ان أصــبحت المــرأة عنصــر ال یتجــزأ مــن الّشــرطة الّنســائیةاللمجتمـع، واســتمر هــذ
).2005(بسیوني، 

، وفي أعوام الحرب العالمیة األولى، دربت قوة الّشـرطة فـي لنـدن الكـوادر الّنسـائیة مـن 1916وفي عام 
أجـــل العمـــل مـــع القضـــایا التـــي تتعلـــق باألطفـــال والّنســـاء والفتیـــات مـــن إلقـــاء القـــبض علـــیهن وتفتیشـــهن 

امــرأة وبلــغ عــدد 629ي شــرطة لنــدن إلــى  والتحقیــق معهــن حیــث وصــل عــدد الّشــرطیات العــامالت فــ
).2005شرطیة(بسیوني، 3500الّشرطیات العاملة في قوة الّشرطة البریطانیة 

أي بعد الحرب العالمیة الثانیة 1946وبدأت الیابان في تجنید الّنساء للدخول في قوة الّشرطة منذ العام 
علــیمهم آداب المــرور ونظمــه ویوجــد فــي مــن أجــل تنظــیم حركــة المــرور، ولمســاعدة أطفــال المــدارس وت

فــي 850فــي غـرف عملیــات النجـدة و11شـرطیة تقــوم بـدور حیــوي مـنهن 1150طوكیـو مــا یزیـد عــن 
).2009المرور(المقید،

أما في العالم العربي فقد دخلت المرأة العمل الّشـرطي فـي مصـر خصوصـا فـي ادارة سـجن الّنسـاء  فـي 
قامــت المــرأة بالعمــل 1955فــرع جدیــدة فــي الّشــرطة، وفــي العــام ، وتطــور عمــل المــرأة فــي ا1920عــام 

. وقـد نشـطت الّشـرطیة 1962المیداني كباحثة وحصلت على الحق فـي إدارة البحـث الجنـائي فـي عـام 
المصـــریة فـــي العمـــل فـــي جمیـــع المجـــاالت مثـــل الســـجون واآلداب واألحـــوال المدنیـــة والســـیاحة واآلثـــار 

حلیـــل الكیمـــاوي والمخـــابر الجنائیـــة والبرمجـــة والحاســـب اآللـــي ومراكـــز والحـــرس الجـــامعي ومختبـــرات الت
).2005المعلومات والمكتبات(بسیوني،

قامت الّشرطة األردنیـة بافسـاح المجـال للعمـل للنسـاء فـي قـوة الّشـرطة، وانحصـر دورهـا 1970في عام 
قضایا اإلجتماعیة.في قضایا األحداث واألطفال والعنف ضد الّنساء والتثقیف اإلجتماعي حول ال

أما على الصعید الفلسطیني، فقد نّصت اتفاقیات السالم بین منظمة التحریـر الفلسـطینیة وٕاسـرائیل علـى 
إنشاء قوة شرطة فلسـطینیة فـي قطـاع غـزة وأریحـا باعتبارهـا أول جهـاز للحكـم الـذاتي فـي المنـاطق التـي 

) امـرأة مـن االنضـمام إلـى  العمـل 25(یطبق فیها الحكم الذاتي، وكان من ضمن آالف الرجـال تمكنـت
الّشــرطي، ینحصــر عملهــّن فــي قضــایا األحــداث، والعمــل المكتبــي، باإلضــافة إلــى  تعزیــز الشــعور بــأّن 
وجــود الّشــرطیات كوجــود ظــاهر للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة یعــزز شــعور الفلســطینیات انــه یوجــد هنــاك 

ون المـــــرأة أداة مفیـــــدة إلعـــــداد الشـــــابات مـــــن بنـــــات جنســـــهن مـــــن یســـــتطعن التحـــــدث إلـــــیهن وبهـــــذا تكـــــ
).1999الفلسطینیات لتقبل مساواتهن بالرجال عن رضا.(حمادة، 
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ومقارنــة مــع مــا ســبق، یتضــح لنــا بــأّن المــرأة احتلــت دورهــا بقــوة فــي المجتمــع بســبب الظــروف الّسیاســیة 
یـة ال بـد منهـا، ولكـن واإلقتصادیة واإلجتماعیة، وان هذه الظروف جعلت من عملیة انـدماج المـرأة، عمل

فــي العــالم العربــي اقتضــت الظــروف أن یبقــى دور المــرأة فــي العمــل الّشــرطي مجــرد شــكلیات اقتضــتها 
بعــض الحاجــة التــي ال بــد منهــا.  ومــن هنــا ال بــد لنــا مــن أن نتســاءل، لمــاذا یفــرض المجتمــع المعوقــات 

ن والّشرطة بشكل خاص.على مشاركة المرأة بشكل فاعل في المجتمع بشكل عام وفي قطاع األم

:الفلسطینيالّشرطة الّنسائیة وأهمیة دورها في المجتمع.4.8.2

تغیـر وقلـت قیمتـه كـان أهـم دافـع لخـروج المـرأة للعمـل هـو الحاجـة اإلقتصـادیة، ومـا لبـث هـذا الـدافع أن
تماعي، وقد دخلـت البناء األسري واإلجتدریجیًا بازدیاد فرص التعلم وٕادراك المرأة أن العمل مساهمة في

كالهندســة والطــب، والمحامــاة، والتعلــیم، وفــي المجــاالت المــرأة الفلســطینیة مجــاالت عدیــدة فــي العمــل
.االحتكاك المستمر بالجمهور بمختلف طبقاته وتباین ثقافاتهاآلخرى المختلفة التي تتطلب

محـاوالت قـد ى الرجل؛ غیر أنأما في المجال الّشرطي، فقد ظّل عمل الّشرطة قرونًا طویلة مقتصرًا عل
الّنســائي فــي الخــدمات بــذلت فــي الماضــي أوائــل القــرن العشــرین فــي ألمانیــا وأمریكــا الســتخدام العنصــر

المتعلقة بالّنساء واألطفال.

العمـل الّشـرطي فـي دوائرهـا وأقسـامها فـيوممیـزاً كبیـراً اً لقد أوّلت قیادة الّشرطة الفلسطینیة المرأة اهتمامـ
إلـى  جنـب مـع الرجـل وتعـددت بواجبها الّشرطي جنبـاً قامت ه في الّشرطة مناصب عدیدة و ألمر اوتبوأت

،واآلثــار والعالقــات العامــة،والســیاحة،والمخــدرات،والمباحــثر، مهامهــا مــا بــین العمــل فــي إدارة المــرو 
مالت فـــي جهـــاز عـــدد الّنســـاء العـــات.،وقـــد بلـــغ واإلدارة وحتـــى الّدوریا، والتخطـــیط،والبحـــوث،والتنظـــیم

(تقریـــر صـــادر عـــن 2011وبدایـــة 2010وذلـــك حتـــى نهایـــة عـــام  منتســـبة 263الّشـــرطة الفلســـطینیة
).2010المكتب اإلعالمي للّشرطة،

مناصـب فـي قیـادة الّشـرطة حیـث تشـغل الّشـرطیات تـولینمـناً عـددوذكـر تقریـر المكتـب اإلعالمـي أنّ 
قلقیلیـة، والرائـد وفـاء خلیـل مـدیرا لـدائرة حمایـة األسـرة الرائد حقوقي نداء حننـي مفـتش تحقیـق فـي شـرطة

والرائد كفایة مقبل نائب مدیر مركـز شـرطة المدینـة فـي شـرطة نـابلس، والرائـد في المحافظات الشمالیة،
الرشـق مـدیرا لقسـم السـیاحة واآلثـار فـي شـرطة المحافظـات الشـمالیة، والرائـد حقـوقي لیلـىأمـل الشـامي

العالقـات العامـة فـي دارة في شرطة ضواحي القدس، والنقیب نادیة كنعـان نائـب مـدیرمدیرا للتنظیم واإل
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فریـق التخطـیط االسـتراتیجي والتـي شرطة رام اهللا والبیرة، والنقیب وفاء شرقاوي ضابط إدارة وعضـو فـي
وتفكیرهـا بشـكل كبیـر. والنقیـب وفـاء الحسـین مـدیر أكدت أن عملها في الّشرطة یتماشى مع شخصـیتها

والنقیـب عبیـر أبـو فـارة مـدیر مركـز بیـت سـاحور للعالقـات العامـة،قسـم المؤّسسـات فـي اإلدارة العامـة
.لحمفي شرطة بیت

التقاریر الّشرطیة المتعلقة بعمل المرأة في الّشرطة الّنسائیة اوضحت بما ال یدع للشك قیامها بالواجبـات 
بـأّن العمـل الفلسـطینیةالثقافـةالرجـال حیـث ارتبطـت الموكلـة الیهـا خیـر قیـام وبكفـاءة وقـدرة ال تقـل عـن

جزء من العمل الّشـرطي وتخضـع األمني یحتاج إلى  خشونة الرجال ولكن األمر تغیر وأصبحت المرأة
.العسكریة الشاقةلنفس شروط االنتساب للّشرطة وتخضع لنفس التدریبات

للّشـرطة الّنسـائیة وتطمـح قیـادة الّشـرطة مـت العدیـد مـن الـدوراتظوأشـار تقریـر المكتـب اإلعالمـي انـه ن
ه شــریك حقیقـي فــي كــل المجــاالت وأوّلهــا الّنظــام ألمــر اأن منــهإیمانـالزیـادة عــدد أفــراد الّشــرطة الّنســائیة 

.المجتمع من السلبیات والجرائمياألمني الذي یحم

على صعید العمل مع خالل مدة قصیرة إثبات وجودهاتالّشرطة الّنسائیة استطاعوذكر التقریر أنّ 
غلـب كـادر الّشـرطة الّنسـائیة متعلمـات وجامعیـات وذوات خبـرة فـي الحیـاة المجتمعیـة خضـنأالعلـم أنّ 

ـــد مـــن الـــدورات التأسیســـیة والجنائیـــة والقانونیـــة بهـــدف تطـــویر خبـــراتهن ومـــنحن الّرتبـــة العســـكریة العدی
.والمنصب بناًء على الدرجة العلمیة أسوة بالرجال

وظـائفطبیعـة اإلشارة إلى  أن الّشرطة الّنسائیة ضرورة ملحة تتطلبها طبیعة المجتمـع و بد منوهنا ال
قـد أصـبح الّشرطة بغض النظر إذا قبلها البعض أو رفضها، رغم أنه ال مبـررات لرفضـها كـون وجودهـا 

.العملخالل فترة قصیرة نسبیًا أن تثبت جدارتها فيتمتطلب وطني واستطاع

أن المـرأة تشـّكل مـا یقـارب بـنهم إیمانا مإلهتمام بالمرأه من القیادة الفلسطینیة وقیادة الّشرطة ویأتي هذا ا
نها في مناصب مهمة في العمل الّشرطي ییوتعنصف المجتمع وأن دورها ال یقل أهمیة عن دور الرجل

،امین من إنشائهفي ظرف عو .األخیرةاآلونةالّشرطة في دلیل على التجدید والتطور الكبیر الذي طال
وقـد ویواكب التطـور الّشـرطي فـي معظـم الـّدول العربیـةمتكامل،جهاز أصبح جهاز الّشرطة الفلسطینیة

یًا شـرطمركـزًا 16صف وشرطي مـوزعین للعمـل فـي ضابط بلغ عدد منتسبیه سبعة عشر ألف ضابط و 
إدارة تشـمل كافـة 38بالّشـرطةوبلـغ عـدد اإلدارات المتخصصـةالغربیـةالضـفة موزعـة علـى محافظـات 

.األعمال الّشرطیة

التنظیم والهیكلیة في جهاز الشرطة الفلسطینیة9.2
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یشتمل التنظیم والهیكلیة لجهاز الشرطة الفلسطینیة على الدوائر والرتب والمهام والمسؤولیات  المختلفة 
سطینیة الّرتب، یمنح جهاز الّشرطة الفلو .للتحقیق أقصى قدر من الضبط و اإلنتاجیة في العم

والدرجات التالیة لمنتسبیه وهي:

 ) لواء).و عمید،  و عقید،  و رائد،  و نقیب،  و مالزم، ومالزم أول،  فئة الضّباط وتتكون من
أول ( مساعد،  ومساعد:الّشرطة وتتكون منيفئة مساعد(

رقیب ، و رقیب، وعریف، و شرطي، و طالب شرطة( :واألفراد وتتكون من،فئة ضباط الصف
.أوّل)

الهیكلیة العامة للّشرطة الفلسطینیة10.2

ــــرار الهیكلیــــة العامــــة فــــي مــــدیریات شــــرطة المحافظــــات وعــــددها  ــــم إق ــــة وٕاداراتهــــا ودوائرهــــا 16ت مدیری
إدارة ودائرة،   وقد تم تطویرها بإنشاء عدة إدارات جدیدة:38المتخصصة والبالغ عددها 

أداء الّشرطة.المفتش العام للّشرطة للرقابة على
.دائرة حمایة األسرة، للتعامل مع قضایا األسرة، والعنف األسري
.دائرة المظالم، وحقوق اإلنسان، للتعامل مع الشكاوي، وقضایا حقوق اإلنسان
.العمل جاري على إنشاء محكمة الّشرطة والتي سیقر قانونها فیما بعد
یــــد مــــن البطــــوالت الریاضــــیة الداخلیــــة، إنشــــاء اتحــــاد الّشــــرطة الریاضــــي، والمشــــاركة فــــي العد

والخارجیة.
الّشرطة الّنسائیة.
،2010إدارة الّشرطة القضائیة. (المكتب اإلعالمي للّشرطة الفلسطیني(.
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مكتب العالقات العامة في المدیریة العامة للّشرطة (الهیكلیة العامة للّشرطة الفلسطینیة:1.2كل ش

)2011، الفلسطینیة

:لمهمات واألدوارا. 1.10.2

و مهمته رسم السیاسة العامة للّشرطة المتمثلة بفرض األمن والّنظام : مدیر عام الّشرطة
وتطبیق سیادة القانون وٕاصدار األوامر والتعلیمات حسب الصالحیات الممنوحة ومعالجة كافة 

متعلقة بذلك األمور المتعلقة بالّشرطة واإلشراف العام على سیر العمل وٕاعطاء التوجیهات ال
وهو من موقعه القیادي یعتبر مساعد وزیر الداخلیة .

یقوم باإلشراف على سیر العمل في جهاز الّشرطة ومتابعة تنفیذ : نائب مدیر عام الّشرطة
الخطط المرسومة للّشرطة وتتبع له العدید من اإلدارات حسب التنظیم الهیكلي.
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ل السكرتاریة واألرشیف الخاصة بمدیر عام دیوان مدیر عام الّشرطة: یقوم بجمیع األعما
الّشرطة 

 :یقوم بالتفتیش والرقابة على األمور اإلداریة والمالیة في المفتش العام للّشرطة الفلسطینیة
جهاز الّشرطة والتأكد من سیر العمل حسب الخطط المرسومة ووفق القانون المعمول به ورفع 

التقاریر حول ذلك إلى  مدیر عام الّشرطة
 ادارة العملیات المركزیة: استقبال اإلشارات السلكیة والالسلكیة حول الحوادث األمنیة والجنائیة

وٕاعطاء تعامیم وأوامر والتنسیق بین اإلدارات وٕاعداد اإلحصائیات. 
 ادارة التدریب: تشرف على تدریب و اعداد منتسبي الشرطة الفلسطینیة، باالضافة الى تطویر

نتسبین الجدد للشرطة، كذلك من مهامها اعداد الخطط السنویة للتدریب و و تدریب قدرات الم
التاكد من تنفیذها. 

 إدارة المرور: تقوم بتنفیذ قانون المرور الفلسطیني ووضع السیاسات العامة للتنظیم المروري
وتنظیم تقاریر الحوادث المروریة وٕاجراء التحقیقات الالزمة حول ذلك

من مهامها التصدي لظاهرة انتشار المخدرات داخل المجتمع ت:ادارة مكافحة المخدرا
الفلسطیني، و ضبط المتورطین في تجارتها ، و العالج من االدمان، وكذلك الوقایة من خالل 

تنظیم برامج توعیة و ارشاد لمخاطر المخدرات بانواعها.
 ات و االولویــــات ومـــن مهامهــــا تلبیـــة االحتیاجـــ: اإلداریـــةمســـاعد مـــدیر عـــام الّشــــرطة للشـــؤون

،دائرة الصیانة،التموین والمحروقات،والتجهیزاإلمدادالتیتضعها الخطة االستراتیجیة ومنها: 
.دائرة المالیة، و دائرة الضیافةاألبنیة،دائرة ،النقلیات

الهامـةالشخصـیات والمنشـآتدائـرة حمایـة و الدبلوماسـياألمـنتشـمل دائـرةالحراسات :ادارة .
ومرافقـة الوفـود الرسـمیة الحمایـة لهـماسة وتامین مقار السـفارات والقنصـلیات وتـامین تعني بحر و 

.وحراسة المؤّسسات الحكومیة والوزارات وجمیع المحاكم
 تقــــوم هــــذه الــــدائرة باســــتقبال الشــــكاوي مــــن المــــواطنین ومــــن اإلنســــان:دائــــرة المظــــالم وحقــــوق

تأكد من صحتها ورفع التقاریر الخاصـة بهـا المنّظمات التي تعنى بحقوق المواطن ومتابعتها وال
.لیصار في حلهاعام الّشرطةلمدیر 

الّشرطة خالل إبراز جهودمن المواطنین بالّشرطةتعمل على كسب ثقة : العالقات العامةإدارة
الجریمـة واإلشـراف علـى االحتفـاالت والمناسـبات المـدني بمخـاطروالعمل علـى توعیـة المجتمـع 

وتغطیتها والتشبیك مع المؤّسسات المدنیة والتعلیمیة. الخاصة بالّشرطة
والقــــرارات اإلصــــالحبتنفیــــذ قــــانون مراكــــز اإلدارةتقــــوم هــــذه والتأهیــــل:اإلصــــالحمراكــــز ادارة

مــن ســالمتهم والعمــل علــى منــع فــرارهم وتنظــیم الزیــارات وفــق النــزالء والتأكــدالقضــائیة واســتالم
ل اسـمها السـابق السـجون باسـم مراكـز االصـالح و التاهیـل وقد تـم اسـتبداالمعمول بهااألنظمة
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صــدر قــرار رئاسـي باعتبــار المدیریــة العامـة لمراكــز االصــالح و التاهیــل 1998/6/3و بتـاریخ 
احدى ادارات الشرطة.

:ادارة حدیثــة فــي جهــاز الشــرطة، وتتمثــل فلســفتها ان ادارة حمایــة االســرة و الطفــل فــي الشــرطة
م باستخدام القانون و نبذ العنف.من العنف ضمن مجتمع سلیتكون االسرة خالیة 

و یــتلخص عملهــا فــي وضــع اســتراتیجیته فــي مجــال مكافحــة الجریمــة و دارة المباحــث العامــة:ا
مالحقة المجرمین و القاء القبض علیهم و تقدیمهم للعدالة.

:ـــار ـــاظ علـــى ادارة متخصصـــة فـــي تـــوفیر االمـــن و االمـــان للســـائح ادارة الســـیاحة واالث و الحف
االمــاكن االثریــة و الســیاحیة، ومالحقــة مهربــي االثــار و المتعــاملین فیهــا باالضــافة الــى مراقبــة 

سلوك االدالء والمترجمین اثناء مرافقتهم للسیاح .
:بــین مــدیر عــام الّشــرطة ومــدراء حلقــة الوصــلبمثابــة اإلدارةتعتبــر هــذه ادارة المــوارد البشــریة

إعـــــدادالمتخصصـــــة  وتقـــــوم بإعمـــــال الســـــكرتاریة مـــــن اإلداراتاء شـــــرطة المحافظـــــات  ومـــــدر 
.واألرشیفاألعمالالمخاطبات وتنظیم 

هذا و من المالحـظ بالنسـبة للهیكلیـة العامـة للشـرطة و حسـب مـا هـو واضـح ان الشـرطة النسـائیة لـیس 
وزع العـامالت فـي لها مكان على الهیكلیة و انها غیر معتمـدة كـادارة خاصـة قائمـة بحـد ذاتهـا و انمـا تتـ

جهــاز الشــرطة الفلســطینیة بالنســبة لمجــال العمــل ضــمن االدارات االخــرى الســابق ذكرهــا و الموضــحة 
و مـن بــین أهـم العقبـات التــي تضـعف وتحـد مــن أداء الّشـرطة لمهامهــا حسـب الهیكلیـة العامــة للشـرطة.

وتطویرها:

 اإلسرائیلياإلحتالل
اإلعتماد على الدعم الخارجي
سلیح ووسائل االتصال نقص الت
 خاصة بالّشرطة الفلسطینیةأبنیةعدم وجود
عدم وجود قاعدة بیانات موحدة تخدم جمیع مكونات الّشرطة
 جنائيوجود مختبرعدم
عدم التوازن في القوى البشریة بین عدد الضّباط واألفراد
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مـن مكتـب االعـالم التـابع توزیع الشرطیات الفلسطینیات حسب الرتب و المهام حسب مـا ورد11.2
كمایلي:2010-2011للشرطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة للعام 

:نقیــب، 18برتبــة رائــد، 16( اوال: توزیــع الشــرطیات فــي الضــفة الغربیــة حســب الرتــب كــاالتي
رقیـــــــب، 32رقیـــــــب اول، 35مســـــــاعد، 56مســـــــاعد اول، 24مـــــــالزم، 23مـــــــالزم اول، 29

).برتبة شرطي22عریف، 8
 :ثانیًا: توزیع الشرطیات في الضفة الغربیة حسب مجال العمل

o شرطیة.83شرطة المحافظات
o شرطیات.7شرطة المرور
o شرطیات.3المالیة
o شرطیات.4حمایة االسرة
o.العالقات العامة شرطیتان
o شرطیات.7المباحث
o شرطیات.6السیاحة و االثار
o.التدریب شرطیتان
oشرطیة.26هیل مراكز االصالح و التا
o شرطیات.6قیادة الشرطة
o شرطیات.5العملیات المركزیة
o.قسم شرطة االحداث شرطیة واحدة
o شرطیات.4المعابر و الحدود
o شرطیات.4البحوث و التخطیط
o شرطیات.5الحراسات
o.مكافحة المخدرات شرطیتان
o شرطیتان.3الشؤون االداریة
o.مكتب مدیر عام الشرطة شرطیتان
oائب مدیر عام الشرطة شرطیة واحدة.مكتب ن
o.التنظیم و االدارة شرطیتان
o.الشرطة الخاصة شرطیة واحدة
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وتشیر الباحثة بانه في كل ادارة تختص بالقبض علـى أي شـخص یوجـد شـرطیة ، كـذلك السـجون التـي 
لسـجون، و اما بالنسبة للمناوبـات اللیلیـة فهـي فـي العـادة تكـون فـي اقسـام التحقیـق و اتختص بالنساء .

للعلم فان السجن المركزي للنساء موجود في مدینة جنین، اما باقي المراكز الموجودة في اقسام الشـرطة 
في الضفة الغربیة فهي عبارة عن مراكز توقیف لحین المحاكمة و الذهاب بعدها الى السجن المركزي.

قات عمل المرأة الفلسطینیةیمع12.2

أن عمــللفكــرةالماضــيقبــل المجتمعــات ســواء العربیــة او الغربیــة فــينتاریخیــًا لــم یكــن هنــاك تقبــل مــ
ومــعالعمـل،ســاحاتكانــت قلیلـة جــدا فـيالعـامالتأن نسـبة الّنســاءالقــولویمكـنالبیــت،خـارجالمـرأة
والشـركات المعامـلفـيعملـهالرجـللتشـاركالمنـزلفـيعزلتهـاالمـرأة مـنخرجـتالعشـرینالقرنبدایة

كانـــت المعامـــلعنـــدماالثانیـــةالعالمیـــةالحـــربأثنـــاءحـــدثتالرئیســـیةالقفـــزةلكـــنرهـــا،وغیوالمـــدارس
بسـبب الرجـالمـنالقوىتلكنقصبسببالعاملةالقوىماسة إلىبحاجةالصناعیة في الّدول الغربیة

وهكـذا،ومكافحـة أمیتهـاالمـرأةتعلـیمعلـىتركیـزهنـاكأصـبحبالعمـلالمـرأةمباشرةمعوتزامناً الحرب،
أنبعــدعنــدهاالــذي تعــززالــوعيهــذالــدیها،هامــاً دوراً یلعــبالــوعيوأصــبحالتعلیمــيمســتواهاارتفــع
الجامعة.فيالدراسةبمقدورهاوأصبحالتعلیممجالأمامهاانفتح

وبالّرغم  من خروج المرأة إلى  العمل خارج المنزل، إال أنها واجهت العدید من المعوقـات التـي یفرضـها
المــرأة العمــلعلیهــا المجتمــع، مثــل عــدم المســاواة فــي األجــور، ففــي مصــر علــى ســبیل المثــال، عائــد

الظــاهري قــد دخلهــابقــيوانالزوجــة،فیهــاتعمــللألســر التــيالــدخلإجمــاليمــن% 16نحــوإالیمثــل
شـوح، (اال. الخاصـةوالمالبـسالحضـانات،فـيألوّالدهـاوتبعـات تركهـاخروجها،متطلباتعلىصرف
2007(.

فـيالفلسـطینیةالمـرأةومشاركةالفلسطیني،من المجتمع% 49.5نسبةالّنساءأما في فلسطین فتشّكل
الّنسـاءعمـلتركـزو الفلسـطینیة،األراضـيفـيالعاملـةالقوىمن إجمالي% 13.4نحوالرسميالعمل

نســـبةبلغـــتفـــي حـــین%50.1الخـــدماتقطـــاع،%33.6الزراعـــةمثـــلالعمـــل الـــدنیامجـــاالتفـــي
5.6نسـبة الّنسـاءكانـتالمجلـس التشـریعيوفـي% 7القضـاءمثـلالعلیـاالوظـائففـيالّنسـاءمشاركة

مــن% 17.5المجــالس المحلیــةفــيالّنســاءتمثیــلنســبةبلغــتكمــاالمجلــس.أعضــاءإجمــاليمــن% 
.)2005الفلسطیني،التخطیطمركز(.% 0.5المحلیة المجالسأعضاءإجمالي
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وتشارك المرأة الفلسطینیة في مجاالت متنوعة من األعمال في القطاع العام والخاص وتوجد فـي جمیـع 
الوزارات والمؤّسسات الحكومیة ولكن هذه المشاركة هي مشـاركة محـدودة ویغلـب علیهـا الطـابع التقلیـدي 

یركــز علــى وظیفــة .وكانــت بــدایات عمــل المــرأة فــي الشــرطة الفلســطینیة مرتبطــه بــالنمط التقلیــدي الــذي
).1998طابعة أو سكرتیره أو إداریة.(القزاز،

وأمــا بالنســبة للقطــاع الخــاص فتشــارك المــرأة فــي هــذا القطــاع كعاملــة منقوصــة الحقــوق فعــادة مــا تعمــل 
ساعات اكثر من الرجل وباجر أقل وتزید نسبة الّنساء الصغیرات في السـن فـي هـذه األعمـال وتتعـرض 

تغناء عــن خــدماتها فــي حــال اإلنجــاب أو الــزواج ألن أربــاب العمــل یفضــلون ان المــرأة للفصــل أو االســ
) .1998تكون العاملة متفرغة وبدون مسؤولیات بیتیة (القزاز، 

محددةمجاالتواقتصار عملهن فيوالبطالة،األجورمن تدني معدالتالعاملةالقوىتعاني المرأة في
الّذكور، حیـث یطلـبمعبالمقارنةمتأخرةسنفيالعملسوقودخولها إلىالزراعة والخدمات،أهمها
الّنسـاءبأّن البحـثالكثیـر مـنلـدىمما أدى إلى  قناعهتعلیماواألكثرسنااألصغرالّنساءالعملسوق
وقـد یعـود السـبب فـي المشـكالت التـي تواجههـا .)2008، المرأةشؤونمجدي. (مركزغیرالعملعن

اب القــوانین الفاعلــة، باإلضــافة إلــى  عــدم وجــود المــرأة فــي موقــع القــرار وهیمنــة المــرأة العاملــة إلــى غیــ
وبغــض النظـــر عــن نــوع القطــاع الـــذي تعمــل فیــه المـــرأة .)1997كمــال،(المجـــاالتتلــكعلــىالرجــال

فهناك سمات ممیزة لهذه المساهمة منها:

قبولـة اجتماعیـا وتصـلح تشارك المرأة في مجاالت نمطیـة مـن األعمـال التـي یعتبرهـا المجتمـع م
للمرأة ولیس من الضروري ان تكون هـذه األعمـال هـي فعـال األنسـب للمـرأة مثـل الزراعـة والتـي 
تعتبر عمال شاقا وتمارس المرأة اكبر نسـبة مـن األعمـال الزراعیـة غیـر مدفوعـة األجـر لصـالح 

العائلة.
 السـلم الـوظیفي، وبالتـالي معظم الحاالت تكـون مشـاركة المـرأة فـي األعمـال التـي تقـع فـي أدنـى

فانه من الصعب جدا بأّن تصل المرأة أو تشارك فیها في صنع الفرارات التي تهم الّنساء.

 ینظر لعمل المرأة على انه مؤقت وبالتالي تكون األكثر عرضة للبطالة والفصل من العمل
في حالة الزواج أو اإلنجاب.

مـرأة وقـدرتها علـى العمـل والقیـام بـدورین فـي وقـت الرغبة في اإلنجاب المتزایـد یحـد مـن حریـة ال
واحد.
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 مـن القطاعــات المحببـة لعمــل المـرأة ســلك التعلـیم وذلــك نظـرا لعنصــر وقـت العمــل مـن ناحیــة و
اإلجازة الصیفیة من ناحیة أخرى مما یسهل علیها القیام بدور مزدوج في رعایة األبناء والعمل.

 ّسـاء فـي القطـاع غیـر الرسـمي،  ممـا یعنـي ان مشـاركتها توجد معظم األعمال التي تقوم بها الن
% فقط مع ان مساهمتها الفعلیة اكبر بكثیر.14.9النقدیة تبدو ضئیلة جدا وتقدر ب 

 ال تظهر مشاركة المرأة واضحة في التنمیـة بمعناهـا االقتصـادي ولكـن تبـدو أعمـال المـرأة أكثـر
).1998وضوحا في التنمیة البشریة بمعناها الشامل(القزاز،

أما عن المعوقات التـي تقـف أمـام االعتـراف بـدور المـرأة المهـم فـي التنمیـة وتقلـل مـن مشـاركتها بصـورة 
أكثر فعالیة:

 المجتمــع ونظرتــه التقلیدیــة للمــرأة والتــي تمنعهــا حتــى لــو رغبــت بالقیــام بــدور أكثــر فعالیــة فـــي
عملیة التنمیة.

من حقــوق المــرأة فــي العمــل والمیــراث واالســتثمار عــدم تــوفر البیئــة القانونیــة المناســبة التــي تضــ
وممارسة أي نشاط اقتصادي أو تنموي ترغب فیه.

 افتقــاد بعــض الّنســاء للخبــرات والتــدریب الكــافي فــي بعــض المجــاالت وبالــذات فــي اإلدارة ممــا
یبعدهن عن مجاالت التنافس ویعرضهن لالستغالل.

ـــة ت مكنهـــا مـــن الحـــدیث بقـــوة وبصـــوت واحـــد أو لـــم تصـــل المؤّسســـات والمراكـــز الّنســـویة لمرحل
متجـانس عـن القضـایا الّنســویة، وتصـبح بـذلك الجهـود متنــاثرة ومتفرقـة وال تـؤدي لتغییـر حقیقــي 

في وضع المرأة أو مشاركتها في عملیة التنمیة.
 عدم رغبة المرأة في العمل بمكان یبعد عن مكان سكنها لعدة اسباب لعل اهمها االلتزام بالـّدور

یدي في األسرة والتنشئة واالنجاب.التقل

لــم تســتوعب حتــى اآلن فكــرة دمــج الّنــوع اإلجتمــاعي فــي التخطــیط وصــنع السیاســیات بشــكل فعــال، ممــا 
ـــر المـــرأة المتخصصـــة أو المراكـــز  ـــل إنشـــاء دوائ ـــا حســـنة مث یعنـــي ان التمییـــز ضـــد المـــرأة یســـتمر بنوای

صـبح قضـایا الّنـوع اإلجتمـاعي تهـم شـرائح محـددة مـن الّنسائیة. وبدال من دمج المرأة فعلیا یتم عزلها وت
).1998المجتمع ولیس جمیع فئات المجتمع(القزاز، 

الّنوعي الذي حققته المرأة الفلسـطینیة فـي بدایـة اإلنتفاضـة االولـى اإلنجازلیس من المفاجيء ان یكون 
ة سیاسـیة اجتماعیـة . من حیث الشمولیة والمشاركة الیومیة فـي اإلنتفاضـة مـن صـیاغة رؤیـ1987عام 

تجمع بین الوطني والنسوي. قاد إلى  العدید من االستنتاجات المتسرعة بأّن المرأة الفلسطینیة قد حققت 
المساواة اإلجتماعیة من خالل اإلنتفاضة نفسها. والحقیقة ان واقع الحال یقول بأّن حصول المـرأة علـى 
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ا من قیـود القمـع األبـوي المتـراكم علـى مـر األجیـال حقوقها اإلجتماعیة ومساواتها التامة بالرجل وتحرره
یتطلب عملیة تغییر اجتماعي طویلة ومتراكمة ال یمكـن انجازهـا بجـرة قلـم أو خطـاب سیاسـي مـن زعـیم 

).2009هنا أو هناك(معالي،

و إذا كانت اإلنتفاضة األولى قد مثلت مرحلة متمیزة في سـجل نضـال المـرأة الفلسـطینیة،  فقـد صـاحب 
المــــرأة علــــى الصــــعید السیاســــي.تمیز علــــى الصــــعید اإلجتمــــاعي. حیــــث رصــــدت مجموعــــة مــــن تمیــــز 

التطورات التي تعتبر تغیرات اجتماعیة لعل أهمهـا ازدیـاد ثقـة المـرأة بنفسـها ونشـاطها. واتسـاع المسـاحة 
م التي تتحرك ضمنها. وٕاحتالل مكان متمیز في اإلعالم. بعـد ترسـیخ وجودهـا وفعالیتهـا . وٕادخـال تقسـی

جدیــد للعمــل بــین الجنســین. كمــا أضــیفت مهمــات جدیــدة للنســاء. واختفــاء كثیــر مــن التقالیــد اإلجتماعیــة 
). 2009المعتادة. ورفع شعار "األرض قبل العرض" عملیا. حیث تم تسییس موضوع الشرف(معالي، 

العالقـــات هـــذا االنقـــالب المفـــاجيء وغیـــر اإلرادي فـــي األدوار بـــین الرجـــل والمـــرأة أســـفر عـــن خلـــل فـــي
العائلیة الداخلیة، وعّرض الّنساء إلى  مواقف محفوفة بالمخاطر، حیث لجـا بعـض الرجـال إلـى  العنـف 
لتأكید سیطرتهم على العائلة، ناهیك عن مخاطر التنقل بین المدن والقرى، فالطرق بینها أصبحت غیـر 

حتجازهن على الحواجز العسكریة آمنة نتیجة لالعتداءات المتكررة للمستوطنین أو جنود اإلحتالل عند ا
الصهیونیة، حیث قتل العدید من الّنساء وهن في طریقهن إلـى  العمـل، واضـطرت العدیـد مـن الطالبـات 

).2009إلى  ترك المدارس أو الكلیات نتیجة تلك الصعوبات(معالي، 

باب المتعلقـة بـالحیز تتعدد األسباب التي تقف في وجه مشاركة الّنساء في الحیاة الّسیاسیة، فهناك األسـ
الخـــاص (األســـرة والمحـــیط ) متمـــثال بالســـّلطة الّذكوریـــة وصـــناع القـــرار داخـــل األســـرة، وكـــذلك األعبـــاء 
المنزلیــة واإلنجابیــة التــي تقــع علــى كاهــل الّنســاء وكــذلك هنالــك األســباب المتعلقــة بــالحیز العــام المتمثــل 

).2005ء والتمییز القانوني.(شمعون،بالثقافة السائدة واألوضاع اإلقتصادیة لألسر والّنسا

و فیما یلي اهم هذه المعیقات:
 ،ممانعـــة الـــزوج: وهـــي تعـــد مـــن ابـــرز المعیقـــات التـــي تحـــول بـــین الّنســـاء والمشـــاركة الّسیاســـیة

ورفض األزواج یعني عدم قنـاعتهم بمشـاركة زوجـاتهم لمفـاهیم أخـرى تـرتبط بـاالختالط ومفهـوم 
الفصل بین الجنسین.

یــــث أن األســــرة تمنــــع الكثیــــر مــــن الّنســــاء مــــن المشــــاركة فــــي نشــــاطات سیاســــیة وال األســــرة: ح
تشجعهن على هذا األمر.
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 العادات والتقالید: ان العادات والتقالید تلعب دورًا حاسما في إعاقة مشاركة المرأة الّسیاسـیة، ان
وعــات للفتیــات هنــاك عــادات وتقالیــد بالیــة ال تصــلح للمجتمــع إال انــه یؤخــذ بهــا، فمســالة الممن

وخـروج الفتـاة للعمـل أو المشـاركة بفاعلیـة فـي المجتمـع والتـذرع دائمـا بالعیـب والحـرام دون وجــه 
حــق، هــذا یقلــل مــن فــرص مشــاركة الّنســاء أو أنهــن یصــبحن مجبــرات علــى تحــدي هــذه التقالیــد 

لي والعـادات وتحــدي المجتمــع بــدوره، وتحمــل مــا قــد یــنجم عــن ذلــك مــع أســرتها ومحیطهــا وبالتــا
تترك الّنساء مرة أخرى وحدهن وجها لوجه مع العادات والتقالید التي تجذرت منذ سنوات طویلة 

فبات من الصعب تغییرها وحدهن.
 كثرة المسؤولیات وضیق الوقت: ان كثرة المسؤولیات وازدحام وقـت الّنسـاء بمهـام بیتیـة وعائلیـة

منزل .ما ینهكها وال یبقي لدیها وقت لممارسة نشاطات خارج ال
.تدخل األقارب: إن اغلب األقارب ال یشجعون مشاركة المرأة الّسیاسیة
 نظــرة الّنســاء ألنفســهن: تتعــدد رؤیــة الّنســاء ألنفســهن فبعضــهن یــرین أنهــن یصــلحن للعمــل فــي

البیت أو خارجه.

كما انه یوجد معوقات أخرى مثل:

.اإلحباط من الوضع العام ال توجد فرصة متاحة إلبداء الرأي
. معارضة األهل
.المستوى التعلیمي المتدني
.االلتزامات العائلیة وعدد األطفال الكبیر
.شخصیة المرأة وٕارادتها
.الوضع االقتصادي یؤثر إلى  جانب كثرة االغالقات واإلحتالل
.نظرة المجتمع للفتیات تحد من مشاركة الّنساء
2005(شمعون،لوعيجهل الفتیات أنفسهن بالعمل السیاسي باإلضافة لقلة ا.(

قد یعود ضعف المشاركة الّسیاسیة للنساء في المجاالت الّسیاسیة المختلفة للعدید مـن األسـباب أبرزهـا و 
ارتفــاع معـــدالت الفقـــر. وتـــدني الوضـــع االقتصـــادي فـــي المجتمـــع الفلســـطیني، باإلضـــافة إلـــى  انحســـار 

یـة اختالفـا كبیـرا فـي اإلنتفاضـة الثانیـة المشاركة الجماهیریـة بشـكل عـام. فقـد سـجلت المشـاركة الجماهیر 
عنهــــا فــــي اإلنتفاضــــة األولــــى التــــي اعتمــــدت باألصــــل علــــى المشــــاركة والفعالیــــات الجماهیریــــة. بینمــــا 
اإلنتفاضة الثانیة كان ابـرز مالمحهـا العملیـات االستشـهادیة واالشـتباكات المسـلحة وهـذا بـدوره ال یعنـي 

ا أن تـــدني المشـــاركة یـــرتبط بانحســـار األحـــزاب الّسیاســـیة كمـــمشـــاركة جماهیریـــة بـــنفس التصـــور األول.



37

الفلسطینیة واإلنشقاقات في داخـل الحـزب الواحـد. وعـدم اسـتقرار الوضـع األمنـي الفلسـطیني ممـا یعطـي 
األمور ضبابیة وعدم وضوح في الرؤیة للرجال والّنساء على السواء.

الدراسات السابقة 13.2

السـابقة؛ ونظـرا لحداثـة الموضـوع فقـد وجـدت الباحثـة عـدد قلیـل مـن مـن خـالل االطـالع علـى الدراسـات
الدراسات العربیة التي تناولـت موضـوع عمـل المـرأة فـي مجـال األمـن وان قلـة مـن هـذه الدراسـات ركـزت 

أي دراســة موثقــة -علــى حــد علمهــا–بشــكل اساســي علــى الّشــرطة الّنســائیة، ومــع ذلــك فلــم تجــد الباحثــة 
في جهاز الّشرطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة بشكل عام وان وجدت فإنها ال تتحدث عن عمل المرأة

تعدو سوى دراسات جزئیة تتناول موضوعا جزئیا ودراسة عن منطقة محددة وتفتقد معظم هذه الدراسات 
إلى البعد الشمولي. ومن هذه الدراسات :

:الدراسات الفلسطینیة.1.13.2

تهدف"لمرأة العاملة في الّشرطة ودورها في حمایة المرأة من العنفواقع ا"): 2009دراسة ناصر (
إلى  فحص واقع المرأة الفلسطینیة العاملة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة ودرجة استجابتهاهذه الدراسة

لقد تم جمع بیانات الدراسة  الّنوعیة والكمیة حیث تم توزیع أداة الدراسة ،إلى  العنف تجاه االناث
وهي عبارة عن استبیان على العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة وقد اجریت الدراسة على عینة 

عدد العامالت في قلةه وبالّرغم  من نّ أإلى نتائج الدراسةوأشارتشرطیة.263من الّشرطیات بلغت 
وباإلعتماد على ؛رطةیتواجدن في العدید من المجاالت في قوة الشّ ال انهنّ إ،جهاز الّشرطة الفلسطینیة

إلى  وقد كشفت الدراسة،یتم اناطة القضایا التي تتعلق بالعنف ضد الّنساء،والّرتبة،الّنوع اإلجتماعي
،ن العدید من الّنساء العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة لدیهن معرفة قلیلة عن حقوقهم العملیةأ

.التي تضبط طرق عملهن،اتءواالجرا،والسیاسات

) بعنوان : واقع عمل المجندات في األجهزة األمنیة الفلسطینیة في محافظتي 2006دراسة ابو صالح  (
هــــدفت الدراســــة إلــــى  التعــــرف إلــــى  واقــــع عمــــل المجنــــدات فــــي األجهــــزة األمنیــــة . الخلیــــل وبیــــت لحــــم

ي تزاولها هؤالء الفلسطینیة في محافظتي الخلیل وبیت لحم،  من خالل التعرف على المهن المختلفة الت
المجنــدات فــي األجهــزة المختلفــة، وفئــاتهن العمریــة، والــدرجات الرتبیــة، الالتــي وصــلن لهــا، ومــؤهالتهن 
العلمیــة، والمصــاعب التــي تــواجههن علــى مســتوى العمــل، واألســرة، والمجتمــع مــن أجــل تكــوین صــورة 

راسـة مـن جمیـع المجنـدات تكـون مجتمـع الدواضحة عن هذا المجـال الجدیـد علـى المجتمـع الفلسـطیني. 
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فــي األجهــزة األمنیــة: االمــن الوقــائي،  المخــابرات العامــة،و الّشــرطة فــي محــافظتي الخلیــل وبیــت لحــم 
) مجندة. ولتحقیق أهـداف 66) مجندة وبلغت العینة (131حیث بلغ  عدد افراد مجتمع الدراسة حوالي (

وقـــد علـــى مجـــاالت الدراســـة المختلفـــة.فقـــرة موزعـــة 63هـــذه الدراســـة اســـتخدم الباحـــث أداة تكونـــت مـــن 
أظهـــرت نتـــائج الدراســـة صـــغر حجــــم القطـــاع حیـــث بلـــغ حجـــم قطــــاع المجنـــدات فـــي األجهـــزة األمنیــــة 

% مــــن المجمــــوع الكلــــي للمــــرأة  فــــي جهــــاز الّشــــرطة 5الفلســــطینیة فــــي محــــافظتي الخلیــــل وبیــــت لحــــم 
وجـود فـروق ذات داللـة احصـائیة الفلسطینیة  وفـي األجهـزة األمنیـة األخـرى. وقـد توصـلت الدراسـة إلـى

بــین تقــدیرات افـــراد عینــه الدراســـة لدرجــة المصـــاعب التــي تواجــه المجنـــدات فــي األجهـــزة األمنیــة تعـــزى 
لمتغیرات: المؤهل العلمي، الدین، الجهاز،  مكـان السـكن،  والّرتبـة. ووجـود فـروق ذات داللـة احصـائیة 

التــي تواجــه المجنـــدات فــي األجهـــزة األمنیــة تعـــزى بــین تقــدیرات افـــراد عینــة الدراســـة لدرجــة المصـــاعب 
لمتغیــرات: الــدخل، الحالــة اإلجتماعیــة، المســمى الــوظیفي،  والعمــر، كمــا بینــت الدراســة ان المصــاعب 
ــدبلوم هــي اعلــى مــن المصــاعب التــي تواجــه حملــة  ــدنیا وحتــى ال التــي تواجــه ذوي المــؤهالت العلمیــة ال

الشهادات العلیا.

على الشرطیات العامالتتم اجراء الدراسة: )2010ومركز الدراسات الّنسویة (ربياألو دراسة اإلتحاد 
- 2010جزء من برامج اإلتحاد االوروبي في العام كفي فلسطینفي دائرة حمایة األسرة والطفل

إلى  مواجهة المشكالت المجتمعیة المتعلقة بالعنف الجنسي في المجتمع حیث هدفت الدراسة؛ 2011
،واالونروا،والجمعیات الحكومیة،العمل المجتمعيمؤّسساتي من خالل المشاركة بین نیالفلسط

الدراسة ان المرأة العاملة في الّشرطة قد اظهرتو ،وبعض المدارس الخاصة،والمدارس الحكومیة
.واألسرة من العنف الجنسي،والمعرفة في ما یتعلق بحمایة الطفل،إلى  التدریب الكافيتحتاج

:الدراسات العربیة.2.13.2

"المرأة الضابط في مصر: دراسة في سوسیولوجیا العمل الّشرطي"): بعنوان2007دراسة بسیوني (
أثر من خاللدراسة اجتماعیة بالدرجة األولى يهو اجتماعي؛دراسة هیئة الّشرطة كتنظیم اهتمت ب

العمل، وأثر ذلك فيق الكفاءة والفاعلیة وعالقة ذلك بتحقیالّشرطي؛العمل فيالّنسائيالعنصر إدخال
وتحقیق درجة عالیة من مشاركة المواطنین ومساندتهم لألجهزة األمنیة، اإلجتماعيتحقیق األمن في
لمكانة المرأة كضابط –البنائیة الثقافیة –تحاول الدراسة التعرف على العوامل المعرقلة والمشجعة و 

أوضاع في تطویر وتنمیة االستفادةفيمرحلة الحقة فيما یساعدمبهدف رصد العقبات، شرطة،
وفتح مجاالت جدیدة للعمل،  أظهرت تحلیالت المجتمع بإزالة هذه العقبات أو تجاوزها. فيالمرأة 

كما أن یحدد أنماطا تقلیدیة للنوع اإلجتماعي.،رغم كل الجهود المبذولة،المجتمع ال یزال الدراسة اّن 
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بها الفرد بالنسبة لذكورته أو أنوثته تتأثر تأثرا كبیرا بالمجتمع والثقافة التي تربى الطریقة التي یتصرف
رغم أن المرأة الضابط تحاول أن ترتفع بمكانتها وتغیر من النمط التقلیدي، إال أن هناك معوقات فیها.

نثى.ها كأالیمجتمعیة وأخرى شخصیة قد تفرغ هذه المكانة من مضمونها وتجعل المجتمع ینظر 

المرأة و العمل الشرطي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة: )2007جمعة الكتبي (آمنةدراسة 
هنـــاك العدیـــد مـــن اآلثـــار الســـلبیة التـــي تتعـــرض لهـــا المـــرأة نتیجـــة عملهـــا فـــي مجـــال أنّ الدراســـةأكـــدت

ت لعــدم تواجــدها بنظــام المناوبــاةالّشــرطة أهمهــا تلــك التــي تــؤثر علــى عالقتهــا بــالزوج خصوصــا للعاملــ
بالمنزل خالل ساعات اللیل وهو ما یعود أیضًا بالسلب علـى تربیـة األبنـاء وفرضـیة التعامـل مـع الرجـل 
وبصــورة إجباریــة وهــو مــا یرفضــه الــزوج أیضــًا فــي مجتمعنــا، إضــافة إلــى  تــأثر الــبعض مــنهن بظــروف 

المشــتبه فــیهم وهــو مــا یعــود عملهــا فــي التعامــل مــع أفــراد أســرتها بــنفس الطریقــة التــي تتعامــل بهــا مــع
بالســلب علــى تقبــل اآلخــرین لهــن. وأضــافت الباحثــة أن المــرأة تواجــه ضــغوطا عدیــدة فــي طبیعــة عملهــا 

بـأّن االنـدماج فـي عـالم الّشـرطة الّشرطي منها التفرقة في اإلدارات الّشرطیة بین الرجل والمـرأة إذ تشـعر
نهــا تهــدد عملهــم ووجــودهم فــي قــوة الّشــرطة، إضــافة أمــر بــالغ الصــعوبة إلیمانهــا أن الرجــال یشــعرون بأ

إلى  نظرة المجتمع لها على أنها عاطفیة وأن العمل الّشرطي ال یتطلب ذلك بل یتطلب خشونة ورجولة 
وصالبة، وكذلك وجود ثقافة العیب التي تمنعها من التحاور مع الرجال مما یعیق أداء مهامها بحرفیـة. 

إلــى  ثالثــة اتجاهــات تتجاهــات حــول عمــل المــرأة فــي الّشــرطة قــد انقســموأشــارت الباحثــة، إلــى  أن اإل
واالقتصــار علــى ؛والثــاني یؤیــد عملهــا بقــدر اإلمكــان؛أي جهــة أخــرىكالعمــل فــي األول مؤیــد لعملهــا 

بینمــا یــرفض اإلتجــاه الثالــث عمــل المــرأة فــي هــذا المجــال خوفــًا مــن تــأثیره علــى ؛فقــطالمكتبیــة لاألعمــا
ل ترك المهام الخطرة للرجل ألنه األقدر على تحملها . وفیما یتعلـق بطبیعـة عمـل المـرأة وتفضی؛حیاتها

الجــرائم التــي ارتكبتهــا نســاء وبصــفة خاصــة متابعــةیكلفــن بشــرطیات الأنّ الدراســةفــي الّشــرطة ذكــرت 
السـلكیة واالتصـاالت ،المشاكل المتعلقـة بـاآلداب العامـة، كمـا أنهـا تمـارس أیضـًا بعـض المهـام اإلداریـة

والمراقبــة ،وحمایــة كبــار الشخصــیات الّنســائیة،وتفتــیش الّنســاء ومراقبــة الّنســاء المحتجــزات،والالســلكیة
خـــالل االحتفـــاالت والمناســـبات المختلفـــة. أن الدراســـة استخلصـــت عـــدة نتـــائج مـــن أهمهـــا موافقـــة عینـــة 

ّشـرطي، وأن المجتمــع ینظــر اء العمــل الجـرّ ةعملهـا اكســبها طباعـًا حــادالبحـث وبشــكل متوسـط علــى أنّ 
ــة فــي الّشــرطة، إضــافة إلــى  أن طبیعــة العمــل الّشــرطي قــد حقــق نوعــًا مــن  بصــورة دونیــة للمــرأة العامل

للمرأة المواطنةاألمان النفسي 

تكونت عینة الدراسة من : ) بعنوان : الّشرطة الّنسائیة وتطبیقاتها في الّدول العربیة2009دراسة المقید(
ــّدول %) مــن مجتمــ10( ع الدراســة؛ والــذي هــو عبــارة عــن جمیــع العــامالت فــي الّشــرطة الّنســائیة فــي ال

العربیة التالیة: المملكة االردنیة الهاشـمیة، البحـرین، تـونس، والسـودان، واسـتخدم الباحـث اسـلوب العینـة 
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تاریخیـًا المسـح اإلجتمـاعي، وقـدم البحـث مسـحًا المـنهج الوصـفي بطریقـةاواعتمد فیهالعشوائیة الطبقیة
إسـهام مشـاركة المـرأة فـي المجـال األمنـيالمرأة السعودیة في المجال األمني، جاء فیه أنلبدایات عمل

ویرى المقید أن .بالتنمیةحقیقي في تقویة دعائم األمن، وانضمامها للّشرطة الّنسائیة دلیل على االرتقاء
للمــرأة العاملــة فــي المجــال لــّدور الفاعــلكانــت مشــجعة للغایــة، إذ أكــدت ا«نتــائج الدراســة التــي قــدمها 

العمــل فــي هــذا المجــال الحیــوي، الّشــرطي فــي خدمــة مجتمعهــا، كمــا أكــدت رضــا العــامالت التــام عــن
.الّشـرطي فـي األجهـزة األمنیـة العربیـةقـد تسـهم فـي رفـع مسـتوى العمـلهاءوتوصـلت إلـى  توصـیات بّنـ

ــّدور األمنــي للمــرأة فــي وشــملت الدراســة  ، وانتقــل بعــد ذلــك إلــى  أنمــاط مشــاركتها فــي الحیــاة اإلســالمال
العــالم العربــي المجتمــع العربــي، وتتبــع دورهــا األمنــي فیــه، ثــم  واقــع الّشــرطة الّنســائیة فــيي العامــة فــ

الحـدیث عـن اسـتراتیجیة تـدریب أیضـا والمعوقات التـي تحـول دون انخراطهـا فـي عمـل الّشـرطة. وتنـاول 
الـّدول ومنهـا األردن والسـودان وتـونس والجزائـر العربیة، وعملها في عدد منالمرأة في الّشرطة الّنسائیة

.والبحرین وعمان واإلمارات وقطر، مؤكدًا ریادتها في میدان الّشرطة الّنسائیة

اوضــحت : ) : بعنــوان جــرائم الّنســاء تســتلزم وجــود شــرطة نســائیة2003دراســة للوكالــة الشــیعیة لالنبــاء(
حیـث تخرجـت أول دفعـة بحضـور الـرئیس 1999عادة فتح هذا المجال للنسـاء عـام الدراسة مایلي: تم ا

بعــد الثــورة اإلســالمیة. الــدافع وراء 1979االیرانــي بعــد توقیــف دخــول الّنســاء فــي مجــال الّشــرطة عــام 
اعــادة فــتح هــذا المجــال أمــام الّنســاء هــو زیــادة معــدل الجــرائم مــن قبــل الّنســاء فــي ایــران باإلضــافة إلــى  

یف القیود على الحریات في عهد الرئیس االیرانـي محمـد خـاتمي حیـث قـررت الحكومـة اعـادة المـرأة تخف
للعمل الّشرطي للحفاظ على امن البالد. 

) بعنـوان: الّشـرطة 1992دراسة المكتب العربـي للّشـرطة الجنائیـة التـابع لمجلـس وزراء الداخلیـة العـرب (
الدراسة في المؤتمر السادس عشر لقادة الّشرطة واألمـن العـرب تم عرض. الّنسائیة في الّدول العربیة

حیث أجمعت الّدول التي لدیها خبرة سابقة في مجال الّشرطة الّنسـائیة ان هنـاك حمـاس كبیـر لاللتحـاق 
بها وعدم وجود أي صعوبات في عملیة تجنید المرأة في السلك الّشرطي. واوضحت الدراسة ان االیمان 

ة وجاذبیـــة الســـّلطة والوظیفـــة همـــا ابـــرز دافعـــین اللتحـــاق المـــرأة بســـلك الّشـــرطة. كمـــا بالرســـالة الّشـــرطی
اوضــحت الدراســـة ان الّشـــرطیات ال یعـــانین مشــكالت فـــي الترقیـــة وانمـــا تكمــن المشـــكالت الحقیقیـــة فـــي 

التعامل مع االب والزوج واألوالد واالخوان .

اإلجتمـاعي مـن وجهـة نظـر الـدمج فـي الّنـوع): بعنـوان اإلتجاهـات نحـو2009دراسة ستاسي ستاربوال (
اتجاهـات الّشـرطیات البحرینیـات تجـاه الـدمج فـي علىالدراسة التعرف تحاول. البحرینالّشرطیات في 

مثـل  اثـر الحداثـة األسـئلةالدراسـة عـن مجموعـة مـن أجابـت حیـث الّنوع اإلجتماعي في جهـاز الّشـرطة
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بـأّن علـى افتـراض یة فـي هـذا المضـمار نودخول المرأة البحریاإلجتماعیة على عمل المرأة في الّشرطة 
التغیـر فـي الثقافـة بیـان اثـر تحاول الدراسـة ، كما یة في سلك الّشرطةنالمجتمع یدعم دخول المرأة البحری

تـرفض مثـل هـذا التـي اإلسالمیینفظین اتجاه المحاالبحرینیة من العلمانیة القومیة في السبعینیات إلى  
نتــائج الدراسـة إلــى  ان اشـارت) و 241الدراســة علـى عینــة مـن الّشـرطیات البحرینیــات (ریـتوأجالـدمج، 

هنــاك فــروق عالیــة فــي اســتجابات عینــة الدراســة حــول عملیــة الــدمج فــي الّنــوع اإلجتمــاعي حیــث كانــت 
في عمل الّشرطة.واإلناثالفصل بین الّذكور ضرورةالرغبة سلبیة اكثر تجاه هذه العملیة و 

اشــتملت الدراســة علــى عشــرة فصــول : ) بعنــوان : دور المــرأة فــي مجــال الّشــرطة1990بنهــام (دراســة
تطرقــت فیهــا إلــى  تقســیم العمــل بــین الرجــل والمــرأة وعمــل المــرأة فــي مجــال الّشــرطة فــي بعــض الــّدول 

بـة االجنبیة ثم تطرقت إلى  نشاة الّشرطة فـي جمهوریـة مصـر العربیـة. خلصـت الدراسـة  إلـى  ان التجر 
كضابطة. 1983المصریة لم تكن ناجحة بالّرغم  من ان المرأة دخلت في مجال الّشرطة رسمیا عام 

:الدراسات االجنبیة.3.13.2

أشارت الدراسة إلى  . ): واقع ووظیفة عمل المرأة في الّشرطة في فیكتوریا1980دراسة لیان فورمان (
عملیة تعدیل التشریعات والتي تضمنت قانون ان عمل المرأة في القطاع الّشرطي قد تطور بعد 

، حیث تناقش 1977فكتوریا في عام المساواة في الفرص وعدم التمییز بین الّذكور واإلناث في
الدراسة ما یسمى بالّدور التقلیدي في الرعایة المناط بالمرأة، كما حأوّلت الدراسة التعرف على توجهات 

مرأة الّشرطیة، كما هدفت الدراسة إلى  التعرف على العالقة بین الّنساء والعائالت واألطفال تجاه ال
مراكز شرطة في فیكتوریا وعلى عینة 7مؤّسسات المجتمع والمرأة الّشرطیة حیث اجریت الدراسة على 

شرطي،  حیث اشارت نتائج  الدراسة إلى  ان المرأة الّشرطیة قد اقتصر دورها بدایة 2300مكونة من 
طفال فقط، ولكن امتد بعد ذلك لیشمل األسرة و المجتمع، كما تشیر الدراسة إلى  ان على الّنساء واأل

المرأة الّشرطیة لدیها القدرة الكبیرة على التعامل مع الحاالت التي تحتاج إلى  االرشاد. 

واقـــع المـــرأة فـــي العمـــل الّشـــرطي فـــي المملكـــة المتحـــدة/ دراســـة :بعنـــوان)2004كاســـیل (و دراســـة دیـــك 
تهدف هذه الدراسة إلى  فحص بعض المواضیع المتعلقـة بعمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة فـي . لیةتحلی

ان هناك مشكالت تتعلـق بقـدرة المـرأة فـي العمـل فـي جهـاز أساسالدراسة على إجراءا حیث تم یبریطان
فــي الجانــب اإلجتمــاعي مــن عمــل المــرأةقــد ركــزت علــى و األطفــالالّشــرطة وقــدرتهن فــي التعامــل مــع 

اثــر الســیاق الدراســةقــد ناقشــت مــن حیــث طبیعــة العمــل الّشــرطي والــذي یتســم بــالعنف و الّشــرطةجهــاز
اإلجتماعي في تحدید وتأثیر العمل على الوضع العائلي لها.
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اك االداء في العمل: دراسـة ر الّشرطي  ومدى اداالجتماعي والعملالّنوع :عنوانب)2002دراسة كاكر (
اجریت الدراسة على عینـة مكونـة . مدى ادراك االداء في العملوبین الّنوع اإلجتماعيتحلیلیة للعالقة

نتــائج الدراســة إلــى  كــل مــن وأشــارتالبریطــانيفــي جهــاز الّشــرطةیعملــون شــرطي وشــرطیة 217مــن 
نون تطبیـق القـایتطلبهـا مؤهلین من أجل القیام بالمهمات التـي أنفسهمالّشرطیین الّذكور واالناث یرون 

فــي الّشــرطة واإلنــاثالــّذكور أنالدراســة إلــى ذهنتــائج هــكمــا أشــارتویتضــمن ذلــك  االدارة واالشــراف، 
فــي عملهــم وانــه ال یوجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي مــدى ادراكهــم الدائهــم یعملــون بشــكل متســاوٍ 

جـال العلـم والمسـتوى ضـبط متغیـرات الخبـرة فـي محالـةالّشرطي  وقدراتهم والمهارات االداریة  حتى في 
.دریبيالت

المســـاواة فـــي الّنـــوع اإلجتمـــاعي فـــي جهـــاز نحـــو تجـــاه اال:بعنـــوان)2004(دراســـة كریســـتین موریســـون 
الّشرطي یختلـف عـن الّشـرطیة  وبـالّرغم  مـن كـون أنالدراسة إلى  اشارت. الّشرطة في جنوب افریقیا

، حیــث فــي عملهــمجســامیــتحملن مســؤولیات یحصــلن علــى مراكــز عالیــة فــي الجهــاز الّشــرطي و اإلنــاث
علیهــا االنــاث الّشــرطیات فــي جهــاز الّشــرطة فــي تحصــلتالدراســة إلــى  توثیــق االنجــازات التــي تهــدف

مـن وجهـة نظـر واإلنـاثالـّذكورة في العمل الّشرطي بین المساواجنوب افریقیا  ومن أجل فحص مدى 
ـــة إجـــراءة فـــي منتخبـــوالةقامـــت الحكومـــة الجدیـــد1996منـــذ عـــام . المجتمـــع تغیـــرات كبیـــرة علـــى الحال

والــذي یبــین 1996الحقــوق فــي عــام مشــروعفقــد قــدمت ،اإلجتماعیــة واإلقتصــادیة فــي جنــوب افریقیــا
أي نـوع التمییـز فـي الّنـوع اإلجتمـاعي واعبتـر القـانون عـدم حقوق االفراد في المجتمـع والـذي ركـز علـى 

وقـد فـتح هـذا التشـریع للمـرأة البـاب مـن أجـل العمـل فـي ،نونجرمـا یعاقـب علیـه القـامن التمـایز الّنـوعي 
شـرطیة مـن شـرطة جنـوب افریقیـا 26مجاالت كثیـرة ومنهـا جهـاز الّشـرطة حیـث اجریـت  الدراسـة علـى 

حــول شــعورهنحیــث تــم جمــع البیانــات عبــر اســلوب االســتبیان  ومــن أجــل قیــاس توجهــات الّشــرطیات و 
سـاهمن فـي التغیـرات نینة الدراسة حول اذا ما كـن یعتقـدن بـانهسؤال افراد عمن خاللالعمل الّشرطي 

النتــائج إلـى ان الــّدور الـذي تقــوم بـه المــرأة قـد تغیــر بشـكل كبیــر أشـارت، 1994التـي حــدثت منـذ العــام 
مـــن الـــّذكور وبـــالّرغم  مـــن التغییـــر الـــذي احدثتـــه المـــرأة فـــي بعـــض االحـــداث وان االنـــاث اكثـــر تفـــاعال 

ة في العالوات والزیـادات فـي الرتـب واالجـور حیـث امن عدم المساو ىوجد هناك شكاو ال انه یاالّشرطیة 
.شرطي20شرطیات مقابل كل 4تم ترفیع 

هـــذه تهـــدف. بعنـــوان: الســـیناریوهات الخاطئـــة للعمـــل الشـــرطي(2004)دراســـة مـــیالن بوجـــان واخـــرون 
یا وشـرطیة فـي سـلوفانیا  حیـث شـرط95الدراسة إلى  فحص الفروق بین الّذكور واالناث في عینـة مـن 

سینارو من السلوكیات الخاطئة للعمل الّشرطي ومن ثم االجابة على االسـئلة التـي 11تم التعرف على 
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النتـــائج انـــه یوجـــد هنـــاك فـــروق فـــي مـــنتعـــالج اإلتجاهـــات واالحكـــام حـــول الســـلوكیات المـــذكورة وتبـــین
ــّذكور واالنــاث  ممارســة العنــف مــن قبــل انج الدراســة إلــى  نتــائوأوضــحتالتفســیرات االخالقیــة بــین ال

ــّذكور،  فــي حــین ان االنــاث هــا مــنكانــت مقبولــة اكثــر منالنســائیةاجهــزة الّشــرطة علــى ركــزتقبــل ال
.الّذكوراكثر من ةتفسیر المشكالت اإلجتماعیفيالجانب اإلجتماعي 

قیـیم عمـل الّشـرطة وعالقتهــا ): التنـوع فـي الّنـوع اإلجتمــاعي لـدى الضـّباط: ت2008دراسـة ویلـیم سوسـا (
دیات حـان وكاالت الّشرطة عبر الوالیات المتحدة تواجـه العدیـد مـن الت. بالرضا الوظیفي في بیئة العمل

المتعلقـــة بالتقـــدم فـــي عمـــل الّشـــرطیات االنـــاث وضـــمن الهیكیـــة لجهـــاز الّشـــرطة حیـــث ان هـــذه الدراســـة 
أجـل تحدیـد اراءهـم حـول الرضـا الـوظیفي  اجریت علـى المـرأة  فـي جهـاز الّشـرطة فـي الس فیجـاس مـن

نتــائج الدراســة إلــى  ان اشــارتتــم مقارنــة نتــائج الدراســة فیمــا بــین الــّذكور واالنــاث و و والتقــدم الــوظیفي  
ةعلـى ماهیـء بـین الـّذكور واالنـاث الّشـرطیین اال انهـم جمیعـا متفقـین راهناك الكثیر فـي التفـاوت فـي اال

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن النســـاء الشـــرطیات بهـــا والتقـــدم المهنــي لهـــم، وعلـــى المهمـــات المكلفـــین العمــل
كبیر بین الهیئات االداریة العلیا في الّشرطة. یحظین بتقدیر 

ـــوع اإلجتمـــاعي والضـــغوط لـــدى افـــراد الّشـــرطة وســـبل التعامـــل معهـــا بـــین 2002دراســـة جیهونـــغ ( ): الّن
تاثیر بیئة العمل واألسرة والیات التكیف للضغوطات تحاول هذه الدراسة التعرف إلى . الّذكور واالناث

مركــز شــرطة كبیــر الحجــم  فــي مـنالّنفسـیة والجســدیة لــدى المــرأة  فــي الّشـرطة حیــث تــم جمــع البیانــات 
نتـائج الدراســة إلــى ان مــن مــرأة  فـي الّشــرطة وتبـین ا130الدراسـة علــى أجریــتیـث حمنطقـة نیوانجلــد، 

التكیــف مــع الضــغوط الســلبیة هــي مــن اهــم المؤشــرات علــى طبیعــة ضــغوط االســریة والیــات الكــل مــن 
بالذكور في نفس المهمة.الّشرطة  مقارنةفي جهاز العمل

ولــت الدراســة اح. مصــادر الضــغوط لــدى الّشــرطیات:) وهــي بعنــوان2006دراســة ثومبســون واخــرون (
مــنبالضــغوط نشــعر یوقــد بینــت الدراســة أن اإلنــاثمصــادر الضــغوط لــدى الّشــرطیات علــىالتعــرف 

16یـث تـم مطالعـة االدب التربـوي المتعلـق بموضـوع الدراسـة وجمـع حالعمل بشكل یختلف عن الـّذكور 

نتـائج وأشـارتمـن الّشـرطیات 206ة نـمصدر مـن مصـادر الضـغوط والتـي تـم توزیعهـا علـى عینـة مكو 
العوامـل الشخصـیة یـث تعـدحالدراسة إلى  انـه یوجـد هنـاك ثالثـة عوامـل رئیسـیة تبـین مصـادر الضـغط 

الدراســة ،وأوصــت والتواصــل مــن اهــم مصــارد الضــغوط الّنفســیة  والمصــادر المتعلقــة بالجوانــب االداریــة 
ل مصادر الضغوط في العمل لدى االناث الّشرطیات. لیتقضرورةإلى  

الوالیــات المتحــدة/الیــات التحــرش الجنســي للعــامالت فــي الّشــرطة : عنــوانب2008)(دراســة ســموفادي
التجـــارب الخاصـــة بــــالتحرش الجنســـي للشـــرطیات فــــي علــــىهـــدفت الدراســــة إلـــى  التعـــرف . االمریكیـــة
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وصـف الحـاالت التـي نكیة عبر استخدام اسـتبیان التحـرش الجنسـي وطلـب مـنهیر ماالة الوالیات المتحد
كمـا مل،في بیئة العغیر المریحة من قبل الزمالء في العمل او السلوكیات بهنالتحرشهایتم من خالل

شـرطیة فـي الوالیـات 117تـم اختیـار عینـة مكونـة مـن ،إلى  دراسة انمـاط االسـتجابة للشـرطیاتتهدف
الء مالــز نظــرةقلقــات حــول نســة كــراتوصــلت الدراســة إلــى  ان المشــاركات فــي الدو ریكیــة،  مالمتحــدة اال

مجموعــات العمـــلطــرق ادمـــاج الّشــرطیات فــيكمــا أن فــي العمــل إلــى المــرأة بانهـــا ال تســتطیع العمــل
ت وصـوتنسـجم نتـائج الدراسـة مـع الدراسـات السـابقة وا.كانـت ضـعیفةوطرق استجابة الّشرطیات للعمل

ول موضوع الدراسة.حدراسات مستقبلیة ءالدراسة باجرا

وهــي . ) بعنــوان: المجنــدات اإلســرائیلیات یتحــدثن عمــا تفعلــه الخدمــة فــي نفوســهن2005دراســة شــافیز (
% مــن المجنــدات داخــل الجــیش 43منشــورة حیــث اوضــحت  نتــائج الدراســة مــایلي: عبــارة عــن دراســة

%مــن المجنــدات هــن مقــاتالت، وفــي فتــرات 20.5یعملــن فــي مهــن كالطــب والتســلح والعمــل اللوجســتي 
الهـــدوء االمنـــي یجـــدن انفســـهن اكثـــر مـــن مـــرة یعملـــن علـــى الحـــواجز فـــي الضـــفة الغربیـــة المحتلـــة وفـــي 

% من المقاتالت ینتسبن إلى  الهندسة القتالیة واكثرهن مندمجات 15قتالیة دوریات حدودیة وفي غرف 
% من المجندات مـا یـزلن 24في سرایا من مجندین ومجندات في سالح الجو والبحریة وحرس الحدود. 

في وظائف اداریة في جیش الدفاع االسرائیلي.

:التعلیق على الدراسات السابقة.4.13.2

راسات السابقة فقد ظهر بوضوح أّن كل دراسة منها ركزت على جانب من خالل استعراض الد
معین من الجوانب التي سنتطرق لها في دراستنا، مثل: التركیبة الدیمغرافیة لمجتمع المجندات، والمهام، 
والمســؤولیات المنوطــة بهــن؛ بینمــا رّكــز الــبعض اآلخــر علــى المصــاعب التــي تواجههــا المجنــدات فــي 

..الخ.مجتمعات معینة.

وقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذه الدراســات مــن خــالل الرجــوع إلــى  األدوات المســتخدمة فیهــا لتطــویر أداة 
دراستها الحالیه، واالطالع على نتائج هذه الدراسات من أجل مقارنتها بالنتائج التي ستخلص إلیهـا هـذه 

الدراسة لتحدید مدى التوافق واإلختالف بین هذه الدراسات.

ین شاســع بــین الدراســات فــي المجتمعــات الغربیــة والعربیــة مــن حیــث اإلختالفــات الثقافیــة، كمــا أّن فالتبــا
لـــبعض الـــّدول، وخصوصـــًا الغربیـــة، بـــاٌع طویـــٌل وخبـــرة متراكمـــة فـــي مجـــال العمـــل النســـوي فـــي الســـلك 
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ها الّشــرطي؛ بینمــا فــي المجتمــع العربــي والفلســطیني، فهــذه تجربــة حدیثــة تســتحق مــن البــاحثین تفحصــ
والتعمق بها.

وتــرى الباحثــة بــان معظــم الدراســات الســابقة تناولــت بشــكل غیــر مباشــرة واقــع ومعوقــات عمــل المــراة فــي 
الجهـاز االمنــي بمختلــف اشــكاله وتوصـلت الباحثــة الــى ان  الدراســات السـابقة فــي المجتمعــات المتطــورة 

ما ما زالـت الدراسـات العربیـة تمتـاز تعالج قضایا دقیقة ومتعمقة لجانب معین یتعلق بالعمل الشرطي بین
ــــة األبحــــاث  ــــي جهــــاز الشــــرطة مــــن جهــــة وحداث ــــة العمــــل النســــوي ف ــــة نظــــرا لحداث بالشــــمولیة والعمومی

االجتماعیة والنفسیة في هذا المجال.



46

الثالثالفصل 
______________________________________________________

منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها

المقدمة1.3

یتضمن هذا الفصل وصفًا للطریقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحدید مجتمع الدراسة وعینتها، 
واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى  وصف تصمیم الدراسة 

والطرق اإلحصائیة المتبعة في تحلیل البیانات.

منهج الدراسة2.3

صوره، وهي الدراسة المسحیة، نظرًا لمالءمته أغراض بأحدي ستخدمت الباحثة المنهج الوصفا
الدراسة.

مجتمع الدراسة3.3

مدیریات جمیع اإلناث العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة فين مجتمع الدراسة من جمیع تكوّ 
المدیریة العامة وفق إحصاءات شرطیة) 263(نّ ، وقد بلغ عددهالّشرطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة

.2011- 2010للعام لجهاز الّشرطة الفلسطینیة

عینة الدراسة4.3

%) من مجتمع الدراسة، 50(یشكل تقریبا، أي ما شرطیة) 129تكونت عینة الدراسة الحالیة من (
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سب متغیراتها.توزیع عینة الدراسة حوالجداول تبینبالطریقة الطبقیة العشوائیة، نوتم اختیاره

المؤهل العلميتوزیع عینة الدراسة حسب : 1.3جدول

النسبة المئویة %التكرارالمستوىالمتغیر

المؤهل العلمي

2821.8اقل من ثانوي

6641.2المرحلة الثانویة

2015.5بكالوریوس

1511.3اعلى من بكالوریوس

%129100المجموع

) بـــأّن غالبیـــة الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة بالنســـبة 1.3(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 
وأقلهـّن عـددا هـن مـن %)؛ 41.2ملن المرحلة الثانویة مـن تعلـیمهن بنسـبة (أكلمتغیر المؤهل العلمي قد 

حصلن على شهادة أعلى من درجة البكالوریوس مثل الماجستیر أو الدكتوراه ومـا شـابه وهـذا یـدل علـى 
ــــة الــــى ان جهــــاز الشــــرطة أن مع ــــیم، ویعــــزى ذلــــك حســــب راي الباحث ــــرطیات متوســــطات التعل ظــــم الّش

الفلســطینیة فــي بدایــة مراحلــه بعــد تاســیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة لــم یكــن یشــترط المؤهــل العلمــي 
العالي لاللتحاق بالعمل الشرطي.

العمرتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 2.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالعمر
118.5سنة 20-25

2519.4سنة 26-30

3426.4سنة31-35

4434.1سنة36-40

1511.6فما فوق41

129100.0المجموع

)بأّن غالبیة الّنساء العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة بالنسبة لمتغیـر 2.3یتضح من الجدول رقم (
%)، وأقلهــّن عــددا مــن كانــت أعمــارهن بــین 34.1ســنة بنســبة (40-36ة العمــر؛ هــّن مــن الفئــة العمریــ

%)؛ وهــذا بــرأي الباحثــة یــدّل علــى أن معظــم الّشــرطیات هــن مــن الّنســاء اللــواتي 8.5بنســبة (20-30
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ة منذ مدة طویلة ؛ أي منذ بدایات تأسـیس الجهـاز؛ ومـع قـدوم السـّلطة بجهاز الشرطة الفلسطینیالتحقن 
ة، وأن نسبة التوظیف الجدید للفتیات، أو ما یسمى "التفریغات" كانت ضئیلة .الوطنیة الفلسطینی

الّرتبة العسكریةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 3.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالّرتبة العسكریة
64.7بدون

1.8عریف

2317.8رقیب

129.3رقیب أولّ 

2116.3مساعد

1511.6مساعد أولّ 

1914.7مالزم

1814.0مالزم أولّ 

1410.9رائد

129100.0المجموع

) بـــأّن غالبیـــة الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة بالنســـبة 3.3یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (
%) مــنهّن علــى رتبــة رقیــب؛ 17.8لمتغیــر الّرتبــة العســكریة لــم یحصــلّن علــى رتــب عالیــة فقــد حصــلت (

صل على هذه الّرتبة یكون من األشخاص الذین أنهوا المرحلة الثانویة، ولكنهم لم یحصلوا على ومن یح
وهــّن فــي %) 10.9الثانویــة العامــة، وعــدد قلیــل مــن الّشــرطیات یحملــن رتــب عالیــة كرتبــة رائــد بنســبة (

مـي و الرتبـة العادة ممن یحملن مؤهالت عالیة، ویعـزى ذلـك بـراي الباحثـة الـى العالقـة بـین المؤهـل العل
العسكریة فكلما زاد مستوى التعلیم زادت الرتبة العسكریة فالعالقة بینهما طردیة. 

عدد سنوات الخدمة في جهاز الّشرطة الفلسطینیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 4.3ل جدو 

النسبة المئویة%التكرارعدد سنوات الخدمة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة
97.0واتسن5اقل من 

2418.6سنوات10- 6

7860.5سنة11-15

1713.2سنة16-20

1.8سنة21اكثر من 

129100.0المجموع
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) بأّن غالبیة الّنساء العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة بالنسبة 4.3یتضح من الجدول رقم (
%)، أي مـدة 60.5سـنة بنسـبة (15-11لمتغیر سنوات الخدمة العسكریة قد خدمن في الجهاز ما بین 

ویـــدعم ذلـــك حســـب راي %)، 7.0ســـنوات بنســـبة (5طویلـــة نســـبیا، ووأقلهـــّن مـــن خـــدمن لفتـــرة أقـــل مـــن 
) عنـــدما تحـــدثت عـــن أّن غالبیـــة 2.3الباحثــة مـــا توصـــلت إلیـــه مـــن اســـتنتاج فـــي الجـــدول الســـابق رقـــم (

الجهــاز، واللــواتي مضــت ســنوات طویلــة الّنســاء فــي الّشــرطة الفلســطینیة هــّن مــن التفریغــات القدیمــة فــي
علــى التعیــین، وهــذا یــدل داللــة واضــحة علــى انخفــاض أعــداد الملتحقــات الجدیــدات فــي جهــاز الشــرطة 

الفلسطینیة.
مكان السكنتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 5.3جدول

النسبة المئویة%التكرارمكان السكن
3829.5قریة

3124.0مخیم

6046.5مدینة

129100.0المجموع

)بأّن غالبیة الّنساء العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة بالنسبة لمتغیـر 5.3یتضح من الجدول رقم (
عتقـد ، وت%) 24.0%) وأقلهّن من سكان المخـیم بنسـبة ( 46.5مكان السكن من سكان المدینة بنسبة (

متاز في العادة بوجود انفتاح وتعلیم وحریات اكبر من بأّن هذه النسبة معقولة حیث ان المدینة تالباحثة 
القریــة والمخــیم ممــا یجعــل الفرصــة مهّیــأة أكثــر للمــرأة لكــي تختــار فــي أي مهنــة ســوف تعمــل مســتقبال، 
وحتى تكون هذه النسب ذات مغزى كبیر یمكـن مقارنتهـا بـالتوزیع الجغرافـي للسـكان علـى القـرى والمـدن 

) حســب %5.4) و المخـیم (%24.9) و القریـة (%69.6مــا نسـبته (والمخیمـات حیـث تشـكل المدینـة 
بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء، ومن هنا یتضح أن نسبة العامالت في جهـاز الشـرطة النسـائیة هـي 

)2007(جهاز االحصاء المركزي، األعلى إذا ما قورنت بنسبة سكان المخیم

في نفس المحافظةالعملتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 6.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالعمل في نفس المحافظة
11387.6نعم

1612.4ال

129100.0المجموع
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) بأّن غالبیة الّنساء العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة بالنسبة 6.3یتضح من الجدول رقم (
%)؛ وأقلهـّن 87.6فـس المحافظـة بنسـبة (لمتغیر العمل في نفس المحافظة، فإّن مـنهّن مـن یعملّـن فـي ن

الى أن الّنساء في العادة یرغبن تعزو الباحثة هذا االمر %)؛ و 12.4من یعمّلن خارج المحافظة بنسبة (
بالعمل في مكان قریب قدر اإلمكان من منطقة السكن بسبب عامـل الوقـت ألن المـرأة لـدیها مسـؤولیات 

أیضــا، عــدا عـن عامــل المــادة ألن التنقـل مــن محافظــة إلــى  أخـرى فــي المنــزل تنتظرهـا؛ كونهــا رّبــة بیـت
أخرى یحتاج إلى  المال، وهنا تذكر الباحثة من واقع عملهـا فـي أحـد األجهـزة األمنیـة بـأّن العـاملین فـي 
ـــى مـــا یســـمى "بـــدل  جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة او فـــي المجـــال العســـكري بشـــكل عـــام ال یحصـــلون عل

إنمــا یوجــد مــا یســمى (بــدل مهمــات) وهــو غیــر كــافي و ال یحصــل مواصــالت" مثــل القطــاع المــدني و
علیهــا جمیــع األفـــراد، و هنــاك مرونــة فـــي الــدوام بالنســـبة للعــامالت فــي الشـــرطة الفلســطینیة و لكنـــه ال 

یصل إلى الحد الذي یجعلهن یرغبن بالعمل في أماكن بعیدة عن مكان إقامتهن.

الحالة اإلجتماعیة الحالیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 7.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالحالة اإلجتماعیة
5139.5عزباء

7457.4متزوجة

32.3مطلقة

18.0ارملة

129100.0المجموع

) بـــأّن غالبیـــة الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة بالنســـبة 7.3یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (
%) 8.0%) وأقلهــّن عــددا مـن األرامــل بنســبة (57.4اعیـة مــن المتزوجــات بنسـبة (لمتغیـر الحالــة اإلجتم

یــدحض المقولــة بــأّن هنــاك عــزوف مــن قبــل الشــباب بشــكل عــام للــزواج مــن الفتــاة بــراي الباحثــة وهــذا 
العاملة في سلك الّشرطة. 

الّشرطةزالحالة اإلجتماعیة قبل االنتساب إلى  جهاتوزیع عینة الدراسة حسب : 8.3جدول
النسبة المئویة%التكرارقبل االنتسابالحالة اإلجتماعیة

11286.8عزباء

1511.6متزوجة

1.8مطلقة

1.8ارملة

129100.0المجموع
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) بـــأّن غالبیـــة الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة بالنســـبة 8.3یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (
%)؛ وأقلهـّن مــن المطلقـات واألرامــل 86ل االنتســاب مـن العازبـات بنســبة (لمتغیـر الحالـة اإلجتماعیــة قبـ

إلــى أّن مــن شــروط العمــل فــي حســب راي الباحثــة %)؛ ویعــود الســبب فــي ذلــك  8.0بنســبة متســاویة (
عامــًا؛ وهنــاك فرصــة كبیــرة ألن تكــون الفتــاة 23جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة العمــر، والــذي ال یزیــد عــن 

، وفي العادة تكون قد أنهت المرحلة الجامعیة وتبحث عن وظیفة. عزباء في هذا السن

عدد األبناء للمتزوجاتتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 9.3جدول

النسبة المئویة%التكرارعدد األبناء للمتزوجات
%9573.6بدون

1-21713.2%

3-51410.6%

%632.4اكثر من 

%129100المجموع

) بـــأّن غالبیـــة الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة بالنســـبة 9.3مـــن الجـــدول رقـــم (یتضـــح
%)؛ وأقلهـّن مـن لـدیهن أكثـر 73.6لمتغیر عدد األبناء للشرطیات المتزوجات لیس لـدیهّن أبنـاء بنسـبة (

سـتبیان إّمــا علــى أّن معظـم الّشــرطیات ممـن شــملهّن االبــراي الباحثـة %)؛ وهــذا یـدّل 2.4بنسـبة (6مـن 
أنجـبن یتـراوح عـدد األبنـاء يمتزوجات حدیثًا، أو لم ینجبن ألسباب أو مشاكل صحیة معینة، وأّن اللـوات

). 2-1لدیهّن ما بین (

طبیعة العملتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 10.3جدول

النسبة المئویة%التكرارطبیعة العمل
43.1میداني

4837.2مكتبي

7759.7مختلط

%129100المجموع

) بـــأّن غالبیـــة أفـــراد العینـــة مـــن الّنســـاء العـــامالت فـــي جهـــاز الّشـــرطة 10.3یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (
%) 59.7الفلســطینیة بالنســبة لمتغیــر طبیعــة العمــل یفضــلن العمــل المخــتلط ( مكتبــي، میــداني) بنســبة (

ن بـــأحســب راي الباحثــة هــذه النتیجــة%)، ویمكـــن تفســیر3.1وأقلهّــن طبیعــة عملهــّن میــداني بنســبة (
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الّشرطیات قد تّم حصرهن في المجاالت النمطیة من العمل مثل األعمال المكتبیة والسكرتاریا والطباعة 
)، وهـــذا یعـــود لرغبـــة الّشـــرطیات بالعمــــل 2009وقلیـــل مـــنهن مـــن تســـند إلـــیهن مهمـــات میدانیة(المقیـــد،

، وذلك ألّنه یتوافق مع طبیعتهن أكثر.المكتبي، وقلیل منهّن یرغبن بالعمل المیداني

أوقات الّدوامتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 11.3جدول

النسبة المئویة%التكرارأوقات الّدوام
4434.1نهاري

00لیلي

8565.9مختلط

129100.0المجموع

الّشــرطة الفلســطینیة بالنســبة ) بــأّن غالبیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز 11.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
لمتغیـر أوقـات الــّدوام یعملـن فــي أوقـات مختلطــة ( لیلـي ونهــاري) وانـه ال یوجــد عمـل رســمي لـیال بنســبة 

بعــــد الظهـــــر 2.00%) وٕانمــــا معظمــــه مخــــتلط ( أوقــــات الــــّدوام الرســـــمیة األساســــیة لغایــــة الســــاعة 0(
تكـــون مــرة أو مـــرتین شـــهریا وفـــي -مناوبـــةأي ال-باإلضــافة إلـــى  المناوبـــات اللیلیــة ) وهـــي فـــي العــادة

وتعـزو الباحثـة ذلـك الـى ان مـن میـزات العمـل العسـكري بشـكل عـام بانـه .ولیس جمیعهـابعض االقسام 
مستمر أي یلتزم فیه الشرطي او الشرطیة بالعمل الرسمي باالضافة الى المناوبات واوقات الطواريء .

الحصول على شهادة جامعیة للمرأةر توزیع عینة الدراسة حسب متغی: 12.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالحصول على شهادة جامعیة للمرأة
6751.9نعم

6248.1ال

129100.0المجموع

) بــأّن غالبیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة بالنســبة 12.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
%) 51.9ادة جامعیــة یفضــلن حصــولها علــى الشــهادة بنســبة (لمتغیــر ضــرورة حصــول المــرأة علــى شــه

ویعـزى %)؛حیـث أّن النسـبة قریبـة نسـبیًا مـن بعضـها، 48.1وأخریات ال یرین ضرورة في ذلك بنسـبة (
إلى  الهدف من الوظیفة فاللواتي یطمحن برتبة عالیة، وبالتقدم الوظیفي، عـادة یكـّن ذلك براي الباحثة 
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ى الشهادة الجامعیة، وذلك ألن قانون األجهزة األمنیـة یتطلـب مـدة سـنوات من المتشجعات للحصول عل
، مثـال: إذا كانـت سأقل  للحصول على الّرتبة األعلى من الحالیـة ممـن حصـلوا علـى شـهادة البكـالوریو 

رتبة الشخص مالزم فهو یحتاج إلى  سنتین للحصول على الّرتبة التالیة وهي مالزم أول،  بینما من ال 
هادة جامعیة تضاف علیه سنة أي یحتاج إلى  ثالث سنوات لكي یحصل على رتبـة مـالزم أول یملك ش

.وهكذا في جمیع الرتب

وأمــا اللــواتي ال یجــدن ضــرورة فــي الحصــول علــى الشــهادة الجامعیــة فقــد یعــود إلــى عــدم الحصــول علــى 
تكلفـة العـبء المـالي للحصـول الثانویة العامـة بنجـاح ممـا ال یؤهـل الفـرد لاللتحـاق بالجامعـة، أو ارتفـاع 

على الشهادة الجامعیة، أو االعتقاد بان طبیعة العمل ال تتطلب مثل تلك األنواع من الشهادات.

تفضیل العمل مع:توزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 13.3جدول

النسبة المئویة%التكرارتفضیل العمل مع:
75.4الزمیالت فقط

129.3الزمالء فقط

11085.3زمیالت والزمالء معاال

129100.0المجموع

) بــأّن غالبیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة بالنســبة 13.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
85.3لمتغیر تفضیل العمل مع الزمیالت أو الزمالء یفضلن العمل مع الـزمیالت والـزمالء معـا بنسـبة( 

حتكاك بالجنسین أفضل من نوع واحد وهذا هو الطبیعي.و براي الباحثة فان اال%) 

الضمانات المالیة عند اإلصابة:توزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 14.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالضمانات المالیة عند اإلصابة:
8465.1نعم

4534.9ال

129100.0المجموع

بیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة بالنســبة ) بــأّن غال14.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
%) والبـــاقي اجـــبن بـــال بنســـبة 65.1لمتغیـــر الضـــمانات المالیـــة عنـــد اإلصـــابة اجـــبن بـــنعم بمـــا نســـبته (
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و یعــود ذلــك بــراي الباحثــة الــى أن عــدد ال بــأس بــه ممــن أجــبن بــال یجهلــن بقــانون الخدمــة %) 34.9(
والتغطیات المالیة للعالج داخل وخارج الضفة الغربیة.العسكریة والتأمین الصحي، 

الدورات التدریبیة:توزیع عینة الدراسة حسب متغیر : 15.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالدورات التدریبیة
10480.6الداخل

21.6الخارج

1914.7الداخل والخارج

43.1لم أشارك في الدورات

129100.0المجموع

) بــأّن غالبیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة بالنســبة 15.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
%)، وأقلهـّن حصـلن 80.6لمتغیر الدورات التدریبیة قد حصلن علیها في داخـل الضـفة الغربیـة بنسـبة (

بالّشـرطیات مـن ویعزى ذلك براي الباحثة لطبیعة الظـروف المحیطـة%)، 1.7علیها في الخارج بنسبة (
حیـــث أّن لـــدیهّن أبنـــاء وزوج؛ وغیـــر ذلـــك أّن طبیعـــة المجتمـــع الفلســـطیني ال تشـــّجع الفتـــاة بشـــكل عـــام 

للذهاب إلى خارج الوطن.

سبب العمل في مجال الّشرطة:توزیع عینة الدراسة حسب : 16.3جدول

النسبة المئویة%التكرارالنسائیةسبب العمل في مجال الّشرطة
10279.1ع الوطني واإلجتماعيالداف

86.2آخرعمل مناسب في قطاع أوعدم الحصول على وظیفة 

43.1المیزات اإلقتصادیة للعمل

32.3تحقیق مركز اجتماعي مرموق

129.3تحقیق الذات

129100.0المجموع

ة الفلســطینیة بالنســبة ) بــأّن غالبیــة الّنســاء العــامالت فــي جهــاز الّشــرط16.3یتضــح مــن الجــدول رقــم (
لمتغیــر ســبب التحــاقهن بالعمــل فــي مجــال الّشــرطة الفلســطینیة قــد اختــرن الــدافع الــوطني واإلجتمــاعي 

وهــذا یعــود بــراي الباحثــة الــى ان أغلــب %).  9.3%)؛ ومــن ثــم تحقیــق الــذات بنســبة ( 79.1بنســبة (
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قیـق مصـلحة المجتمـع، ألن الفتیات یرغبن بالعمل من دافع وجـوب وجـودهن إلـى  جنـب الرجـال فـي تح
كثیر من المواقف تحتاج لوجود امرأة شرطیة للقیام بها؛ و ألن المجتمع یفضل فـي حـاالت كثیـرة وجـود 

شرطیة خاصة في القضایا التي تتعلق بالّنساء بشكل عام. 
أداة الدراسة5.3

لتصــــبح أداة لجمــــع قامــــت الباحثــــة بــــالخطوات التالیــــة مــــن أجــــل بنــــاء أداة الدراســــة، وقامــــت بتطویرهــــا 
المعلومات في هذه الدراسة، وذلك وفقًا للخطوات التالیة: 

، إضافة إلـى  عمل المرأة الفلسطینیة وجهاز الّشرطة الفلسطینیةمراجعة األدب السابق المتعلق بموضوع 
ن أعلــى األدوات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة، وقــد روعــي فــي بنــاء وتطــویر االســتبانة اإلّطــالع

ثالثة اجزاء رئیسیة وهي:كون مناسبة لقیاس المطلوب من الدراسة وتشتمل أداة الدراسة على ت

 النسائیة.ةالملتحقات بسلك الشرطعامة حول واجتماعیة األول: ویتناول معلومات دیمغرافیة
:واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقاتفقد خصص لقیاس الثاني.
ثالث: قیاس التوجهات في العمل بجهاز الشرطة الفلسطینیة. ال

ي:النحو التالعلى الذي یحتسب أوزان تلك الفقراتواستخدمت الباحثة مقیاس لیكرت الخماسي

مرتفعة جداً %)100-80%(
مرتفعة%)  79.9-70%(
متوسطة%)69.9-60%(
منخفضة%)59.9-50%(

منخفضة جداً %)50(أقل من

صدق األداة6.3

علـم االجتمـاع، والتربیـة، والقیـاس،تم عرض أداة الدراسة على مجموعـة مـن المحكمـین المختصـین فـي
)، وقــد ُطلــب مــن المحكمــین إبــداء الــرأي فــي فقــرات 1انظــر (الملحــق،ومنهجیــة البحــث العلمــي،والتقــویم

ا بالموافقة على أهمیة ، إمّ المقیاس من حیث صیاغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فیه
الفقرة أو تعدیل صیاغتها أو حذفها لعدم أهمیتها، ولقد تم األخـذ بـرأي األغلبیـة (أي ثلثـي أعضـاء لجنـة 
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المحكمین) في عملیة تحكیم فقرات المقیاسین، بحیث أصبح المقیاس في صورته النهائیة انظر (ملحـق 
2.(

إجراءات الدراسة:7.3

دراسة وفق الخطوات اآلتیة:لقد تم إجراء هذه ال

.إعداد مقیاس الدراسة بصورته النهائیة
.تحدید أفراد عینة الدراسة
 مدیریــة الّشـــرطة إلــى  أبــو دیــس-القــدستوجیــه كتــاب مــن عمــادة الدراســات العلیــا فــي جامعــة

، لتسهیل تطبیق الدراسة.الفلسطینیة
استبانه)150ها، حیث تم توزیع (قامت الباحثة بتوزیع األداة على عینة الدراسة، واسترجاع ،

بسـبب عـدم اكتمـال إما لعدم اكتمال اإلجابة علیها ) ؛ 21)، وتم استبعاد (129وتم استرجاع (
صـــالحة اســـتبانه) 129، وبقـــي (أو لنمطیـــة االســـتجابةةالمتعلقـــة بالمســـتجیبالبیانــات المطلوبـــة

للتحلیل، وهي التي شّكلت عینة الدراسة.
 إلـــــى  الحاســـــب ومعالجتهـــــا إحصـــــائیا باســـــتخدام الرزمـــــة اإلحصـــــائیة للعلـــــوم إدخـــــال البیانـــــات

.SPSS)اإلجتماعیة (
 اســــتخراج النتــــائج وتحلیلهــــا ومناقشــــتها، ومقارنتهــــا مــــع الدراســــات الســــابقة، واقتــــراح التوصــــیات

المناسبة.

المعالجات اإلحصائیة8.3

نـــات باســـتخدام الحاســـوب ثـــم تمـــت معالجـــة بعـــد تفریـــغ إجابـــات أفـــراد العینـــة جـــرى ترمیزهـــا وٕادخـــال البیا
ومـــن المعالجـــات SPSS)ائیة للعلـــوم اإلجتماعیـــة (صـــئیا باســـتخدام برنـــامج الرزمـــة اإلحالبیانـــات إحصـــا

اإلحصائیة المستخدمة:

لبرنـامجإحصـائًیا وفقًـاالبیاناتبتحلیلالدراسةأهدافلتحقیقاإلحصائیةاألسالیببعضاستخدامتم
Statistical Packageالرزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة خاللمناآلليالحاسبباستخدام for

Social Sciences SPSS ي:النحو اآلت، وهي على

الدیموغرافیـةضـوء خصائصـهمفـيالدراسـةعینـةخصـائصلتحدیـدالمئویـةوالنسبالتكرارات
بالدراسة.یتعلقماوجمیع



57

فقـرة مـن فقـرات أداة علـى كـلالعینـةات أفـراداسـتجابمتوسـطلحسـابالحسـابيالمتوسـط
الدراسة.

الدراسة.أداةثباتمعامللتحدیدألفا كرونباخارتباطمعامل
 اختبـار (ت) لعینتـین مسـتقلتینT-Test for Independent Samplesداللـة، لتحدیـد

ثنائیة.وفًقا لمتغیراتالدراسةعینةأفرادنظروجهةبینالفروق
التبـاین األحـادي لیـلاختبـار تحOne Way Analysis of Variance (ANOVA) ،

ثنائیة.منأكثروفًقا لمتغیراتالدراسةعینةأفرادنظروجهةبینالفروقداللةلتحدید
 اختبـار شـیفیه للمقارنـة البعدیـة بـین المتوسـطاتScheffe Post Hoc Test للكشـف عـن ،

التباین األحادي.اختبار تحلیلخدم مصدر التباین بعد رفض الفرضیات التي تست
فقرات االستبانة ومجاالتهاوقوته بین،اإلرتباطلتحدیدبیرسونارتباطمعامل.
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الفصل الرابع
______________________________________________________

ننائج الدراسة

المقدمة1.4

علىالتعرف ل إلیها في هذه الدراسة، والتي هدفت إلىیتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوص
أثـر علـىالتعـرف إلـىواقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات، كمـا هـدفت

على واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة. ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم إعـداد متغیرات الدراسة 
ها، ومعامل ثباتهـا، وبعـد عملیـة جمـع البیانـات، تـم ترمیزهـا وادخالهـا للحاسـوب استبانه والتاكد من صدق

). وفیما یلي نتـائج الدراسـة SPSSومعالجتها إحصائیا باستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة (
:تبعا لتسلسل اسئلتها، وفرضیاتها

ا:النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشته: 2.4

لتسهیل عملیة عرض النتائج، فقد تم  إعادة توزیع درجات السلم الخماسي كما یأتي: 

1-1.99 بدرجة ضعیفة جدًا
2-2.99.بدرجة ضعیفة
3.بدرجة متوسطة
3.01-3.99.بدرجة كبیرة
4-4.99  بدرجة كبیرة جدًا
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لمـرأةاواقـع عمـلهـو مـا :ص علـىالنتائج المتعلقة بالسؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة والـذي یـن: 1.2.4
لدوافع ؟ بالنسبة ل-ي جهاز الّشرطة الفلسطینیةف

المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــاتمـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى ســـؤال الدراســـة الســـابق،  فقـــد تـــم حســـاب
النسـبو یة واالنحرافـات المعیاریـةالمتوسـطات الحسـاببالمعیاریة والدرجة لجمیع فقرات االستبانة المتعلقة 

.لمجال الدوافع(الحوافز)المئویة

لمجــــال الحــــوافز     :  المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة، ودرجــــة االســــتجابة أ -1.4جــــدول 
حسب المتوسط الحسابيمرتبة بشكل تنازلي

الرقم
الترتیب

ةنص الفقر في االستبانة
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

التقدیرة درج

1.
ة في الّشرطة لیس لدیها وقت فراغاعتقد بأّن المرأة العامل48

لتربیة أبنائها وهذا یساعد على انحرافهم
ضعیفة جداً 1.5581.81879

ضعیفة جداً 1.5581.93464عمل المرأة في الّشرطة یؤثر سلبا على سمعتها2.53

3.
قیامرأة هو البقاء في المنزل والأرى بأّن أفضل مكان للم51

بأعماله
ضعیفة جداً 1.5659.94244

4.
ة العاملة في سلك الّشرطة للتحرشعادة تتعرض المرأ54

والمضایقة من المجتمع أكثر من غیرها
ضعیفة جداً 1.57361.02145

5.
ة زاد من غرورها وتعالیهاعمل المرأة  في مجال الّشرط44

الناسعلى
ضعیفة جداً 1.6124.85064

6.
ة یؤدي إلى  إهمال المرأة لبیتهال المرأة في الّشرطعم46

وأوّالدها
ضعیفة جداً 1.7209.87479

7.
سمي في الّشرطة أقل من المؤّسساتساعات الدوال الر 76

الحكومیة اآلخرى
ضعیفة جداً 1.79071.08018

عیفة ض2.06201.32141الرجال أكثر كفاءة من الّنساء في مجال العمل الّشرطي8.52

9.
تسلطا في المنزل المرأة العاملة في الّشرطة والمتزوجة أكثر45

لبیتها وأوّالدها
ضعیفة 2.08531.19916

ضعیفة 2.18601.11641عمل المرأة في الّشرطة یضر بصحتها الجسدیة والّنفسیة1047
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لمجال الحوافز  الستجابة ب :  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، ودرجة ا- 1.4جدول 
مرتبة بشكل تنازلي حسب المتوسط الحسابي

الرقم
الترتیب

في االستبانة
نص الفقرة

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

التقدیردرجة

ضعیفة 2.20931.21626یتعارض العمل في سلك الّشرطة الّنسائیة مع أنوثة المرأة1142

12
سلك الّشرطة لعدم توفر فرصة عملعمل فيتلجا المرأة لل64

أخرى
ضعیفة 2.21711.21810

ضعیفة 2.24032.13883المرأة العاملة في سلك الّشرطة أكثر ثقة بنفسها  من غیرها1362

14
خالفات دائمةعمل المرأة في مجال الّشرطة یؤدي إلى43

وبین زوجهابینها
ضعیفة 2.31011.18453

15
یكون سبب فيالمرأة في مجال الّشرطة یمكن أنعمل 41

عنوستها
ضعیفة 2.43411.34539

16
زواج من العامالت في سلك الّشرطةیعزف الشباب عن ال50

أكثرمن غیرهن
ضعیفة 2.53491.21222

لّشرطة یغري المرأة للعمل في هذاالتقاعد المبكر في جهاز ا1775
المجال

ضعیفة 2.58911.13614

ضعیفة 2.67441.45324هناك نفور من المجتمع نحو العامالت في سلك الّشرطة1849

19
لمرأة العاملة في سلك الّشرطة مناألعمال المكتبیة أفضل ل63

األعمال المیدانیة
كبیرة3.12401.37504

20
عملالعمل في سلك الّشرطة الّنسائیة أفضل للمرأة من أي60

آخر
كبیرة 3.23261.04964

21
قبالت على العمل زادت الّشرطة منبسبب تزاید أعداد الم56

المواصفات المطلوبة
كبیرة 3.31781.34039

22
الرواتب واالمتیازات للعامالت في الّشرطة الفلسطینیة أفضل74

من القطاع الحكومي
كبیرة 3.34111.23425
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لمجال الحوافز     نحرافات المعیاریة، ودرجة االستجابة :  المتوسطات الحسابیة واالج - 1.4جدول 
حسب المتوسط الحسابيمرتبة بشكل تنازلي

الرقم
الترتیب في
االستبانه 

نص الفقرة
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

درجة
التقدیر

كبیرة 3.34889.78491جمال المرأة الّشرطیة یسبب لها مشاكل2355

24
طات فيعامالت في الّشرطة كن سابقا من النشیمعظم ال67

التنظیمات الفلسطینیة
كبیرة 3.37981.14013

كبیرة 3.4806.92787أوّالد الّنساء العامالت في الّشرطة أكثر تقدما في دراستهم2559

26
فعالیة وقبوال في عملیة التأهیلالمرأة الّشرطیة أكثر70

لألحداث
جدًا  كبیرة4.0853.70745

27
لّشرطة الّنسائیة أفضل للمرأة منالمرأة العاملة في سلك ا61

آخرعملأي
كبیرة جدًا  4.0930.98775

كبیرة جدًا  4.15501.15549ال یؤثر عمل المرأة في سلك الّشرطة على تماسك األسرة2865
كبیرة جدًا  4.17833.73005عمل المرأة في الّشرطة تعبیرا عن مساواتها بالرجال2957
كبیرة جدًا  4.1860.73705الّشرطیات أكثر تفهما لألحداث المنحرفین3069
كبیرة جدًا  4.19381.00061أفضل أن اعمل قریبا في منطقة سكني3168

32
أكثر واقعیة في حكمها على األمورالمرأة الّشرطیة 58

مقارنة بغیرها
كبیرة جداً 4.31014.23305

كبیرة جدًا  4.43414.49626وجود المرأة في شرطة المرور مظهر حضاري3373

34
ّشرطة زاد من معرفتها ودفاعها عنعمل المرأة في ال66

حقوقها
كبیرة جدًا  4.4419.80919

كبیرة جدًا  4.6124.53488الثقافة الفلسطینیة تحتم وجود شرطیات للتعامل مع الّنساء3572
كبیرة جدًا  4.6744.50254عمل المرأة الّشرطیة أصبح ضرورة حتمیة للمجتمعات3671

كبیرة جدًا  4.43414.49626وجود المرأة في شرطة المرور مظهر حضاري3373

34
ّشرطة زاد من معرفتها ودفاعها عنعمل المرأة في ال66

حقوقها
كبیرة جدًا  4.4419.80919

كبیرة جدًا  4.6124.53488الّنساءنیة تحتم وجود شرطیات للتعامل معالفلسطیالثقافة3572
كبیرة جدًا  4.6744.50254ضرورة حتمیة للمجتمعاتأصبحعمل المرأة الّشرطیة 3671

2.9864.44247لمجال الحوافزالدرجة الكلیة 

لمحور الحوافز التي تدفع المرأةلیة) ان الدرجة الك1.4اظهرت المعطیات الواردة في الجدول (
) وانحراف معیاري2.98في جهاز الشرطة الفلسطینیة وصلت الى متوسط حسابي بلغ (للعمل

) وهي من خالل النتائج السابقة تبین بانه من الضروري جدا للمجتمعات وجود شرطیات44.0(



62

النســاء  لجهــاز الشــرطة فــيالشــرطة وذلــك حتــى یســهل التعامــل مــع المراجعــات مــن یعملــن فــي اجهــزة
ـــل قضـــایا مختلـــف القضـــایا ـــا مث وكـــذلك التعامـــل مـــع المتهمـــات خاصـــة فـــي القضـــایا المحرجـــة مجتمعی

هولة، كمــا ان االغتصــاب و االداب وغیرهــا مــن القضــایا التــي ال یتعامــل معهــا مجتمعنــا الفلســطیني بســ
ن حقوقها القانونیة.لشرطة الفلسطینیة یزید من معرفتها ودفاعها عاعمل المرأة في جهاز 

ان المــرأة العاملــة فــي الشــرطة لــیس) والتــي تــنص علــى "اعتقــد بــ48فــي المقابــل جــاءت ادنــى فقــرة رقــم (
معیـاري وانحراف1.55لدیها وقت فراغ لتربیة ابنائها و هذا یساعد على انحرافهم" بمتوسط حسابي بلغ 

ان "عمـل المـرأة ) والتـي تـنص علـى53وهي درجة منخفضـة جـدا، وهـي تتشـابه مـع الفقـرة رقـم (81.0
وهـي ایضـا 93.0وانحـراف معیـاري 1.55في الشرطة یـؤثر سـلبا علـى سـمعتها " بمتوسـط حسـابي بلـغ 

فضـل مكـان للمـراة هـو البقـاء فـي اارى بـان) والتـي تـنص علـى "51درجة ضعیفة جدا، تلیهـا الفقـرة رقـم(
وهـي ایضـا درجـة ضـعیفة 94.0نحراف معیـاري وا1.56المنزل والقیام باعماله " بمتوسط حسابي بلغ 

جدا.

وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان المرأة الشرطیة لدیها ما یكفي من الوقت لتربیة ابنائها و القیام 
الكیف ولیس الكم، كما ان المرأةواجباتهم بحیث ال یؤثر على سلوكهم ثم ان ما یهم في التربیة هو

لي واصبح هناك اعتدال نوعالدیها سمعة جیدة في المجتمع في الوقت الحاالعاملة في جهاز الشرطة 
مناحيما في النظر الى هذا العمل عما كان في السابق، كما ان المرأة من حقها ان تنطلق الى كافة 

ونظرة المجتمعالحیاة ولیس البقاء في المنزل الن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 
فلسطیني الى المرأة العاملة قد تغیرت لالفضل عما كان في السابق.ال

في واقع عمل المرأةالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ینص على: ما هو :  2.4
قات؟ یبالنسبة للمع- لّشرطة الفلسطینیةجهاز ا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة السابق،  فقد تم حساب 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب بالمعیاریة والدرجة لجمیع فقرات االستبانة المتعلقة 

المعیقات، وقد قامت الباحثة بتقسیم المعیقات الى عدة مجاالت كاالتي:المئویة



63

لمجال المعیقات یاریة، ودرجة اإلستجابة : المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعأ - 2.4جدول 
.النفسیة

نص الفقرةالمجالالرقم
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

درجة
التقدیر

44.

المعیقات النفسیة

غرورها عمل المرأة  في مجال الّشرطة زاد من
وتعالیها على الناس

ضعیفة جدا1.6124.85064

یضر بصحتهاعمل المرأة في الّشرطة47
الجسدیة والّنفسیة

ضعیفة2.18601.11641

یتعارض العمل في سلك الّشرطة الّنسائیة مع42
المرأةأنوثة

ضعیفة2.20931.21626

یكونأنعمل المرأة في مجال الّشرطة یمكن 41
سبب في عنوستها

ضعیفة2.43411.34539

الّشرطیة لم یحقق لياألجهزةعملي في 9
دافيأه

كبیرة جدًا  4.3953.85164

كبیرة جدًا  4.4806.85788كنت متخوفة من العمل في السلك الّشرطي3

كنت ) والتي تنص على " 3) بان اعلى فقرة رقم (أ- 2.4اظهرت المعطیات الواردة في الجدول (
درجة وهي85.0وانحراف معیاري4.48" بمتوسط حسابي بلغ متخوفة من العمل في السلك الّشرطي

" أهدافيالّشرطیة لم یحقق لياألجهزةعملي في ) والتي تنص على "9عالیة جدا، ثم الفقرة رقم (
وهي ایضا درجة عالیة جدا. 85.0وانحراف معیاري 4.39بمتوسط حسابي بلغ 

سطینیة من خالل النتائج السابقة تبین بان النساء لدیهن تخوف مسبق من العمل في جهاز الشرطة الفل
ربما الن لدیهن ارث ثقافي مشوه تجاه هذا الموضوع، وكذلك ان المراة التي عملت فعال في جهاز 
الشرطة لم تحصل على االهداف التي كانت تطمح الیها بغض النظر عن نوع هذه االهداف سواء 

مادیة او اجتماعیة او عملیة في مجال بیئة العمل.
عمل المرأة  في مجال الّشرطة زاد من ) والتي تنص على "44في المقابل جاءت ادنى فقرة رقم (

وهي درجة منخفضة 85.0وانحراف معیاري 1.61" بمتوسط حسابي بلغ غرورها وتعالیها على الناس
" عمل المرأة في الّشرطة یضر بصحتها الجسدیة والّنفسیة) والتي تنص على "47جدا، تلیها الفقرة رقم(
وهي درجة ضعیفة.1.11حراف معیاري وان2.18بمتوسط حسابي بلغ 

وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان المرأة الشرطیة لیس لدیها غرور و ال تعالي على الناس، بل 
تتعامل مع جمیع فئات المجتمع بحكم طبیعة عملها، اما الصفات الشخصیة فهي بطبیعة الحال تختلف 



64

رطة الفلسطینیة لم یضر بصحة المراة النفسیة من شرطیة الى اخرى، كذلك عمل المراة في جهاز الش
و الجسدیة بل على العكس فان التدریب المستمر و االحتكاك المستمر بالناس على كافة اصنافهم 

اكسبها شخصیة اقوى.

لمجال المعیقات المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة ب:- 2.4جدول 
االجتماعي على المرأة العاملة في الجهاز الشرطيالشخصیة التي تقیس الضغط

نص الفقرةالمجالمقالر 
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

درجة
التقدیر

1

المعیقات
الشخصیة

الّشرطة ترددت كثیرًا عند تقدمي للعمل في جهاز
الفلسطینیة

كبیرة جدًا  4.49611.00874

6
في ر العملغیأخرىلي فرصة عمل یحتاتإذا

في قبولهاأترددالّشرطة ال 
كبیرة جدًا  4.6822.80994

كبیرة جدًا  4.7132.75202االختیار غیرصحیحأنأیقنتبعد عملي في الّشرطة 5
كبیرة جدًا  4.7209.73926ال انصح الفتیات بالعمل في مجال الّشرطة8

) والتي تنص على " ال انصح 8ان اعلى فقرة رقم (ب) ب- 2.4اظهرت المعطیات الواردة في الجدول (
وهي درجة 73.0وانحراف معیاري 4.72الفتیات بالعمل في مجال الّشرطة " بمتوسط حسابي بلغ 

) والتي تنص على " بعد عملي في الّشرطة أیقنت أن االختیار غیر 5عالیة جدا، تلیها الفقرة رقم (
وهي ایضا درجة عالیة جدا. 75.0معیاري وانحراف 4.71صحیح" بمتوسط حسابي بلغ 

من خالل النتائج السابقة تبین بان النساء العامالت في الشرطة الفلسطینیة ال ینصحن غیرعهن بالعمل 
في مجال الشرطة، وانهن ایقن بان االختیار لهذه المهنة غیر صحیحن وانه في حال حصلن على 

دن في ذلك، وانهن قبل التحاقهن في الشرطة ترددن وظیفة اخرى للعمل غیر مجال الشرطة فلن یترد
كثیرا قبل اختیار هذا العمل. 

وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان المرأة بشكل عام في مجتمعنا تتردد قبل عملیة القبول بالوظیفة 
العسكریة بشكل عام الن نظرة المجتمع و االهل ال تشجع ذلك في حیث یشعرون بالفرحة اذا ما 

ابنتهم على وظیفة مدنیة باالخص وظیفة معلمة وذلك یتبع لما یتمیز به كل عمل عن االخر، حصلت
لذلك تحاول المراة عموما ان تجد لها وظیفة مدنبة بعیدا عن الجانب العسكري، لذلك نجد المراة 

عدد الشرطیة ال تنصح غیرها بهذا العمل لما تعلمه من وجود صعوبات جمة ربما ال یقدر علیها سوى 
قلیل. 
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لمجال المعیقات : المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة ج- 2.4جدول
االسریة.

نص الفقرةالمجالالرقم
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

درجة
التقدیر

48.

المعیقات
االسریة

لدیها وقتالمرأة العاملة في الّشرطة لیبساعتقدبأنّ 
على انحرافهموهذا یساعدفراغ لتربیة أبنائها

ضعیفة جدا1.5581.81879

المرأة لبیتها عمل المرأة في الّشرطة یؤدي إلى إهمال.46
وأوّالدها

ضعیفة جدا1.7209.87479

المرأة العاملة في الّشرطة والمتزوجة أكثرتسلطا في .45
المنزل  لبیتها وأوّالدها

عیفةض2.08531.19916

ضعیفة2.29461.12780واإلنجابجالزوامعمشاكل المرأة في الّشرطة تتزاید.15
خالفات یؤدي إلىالّشرطةفي مجالالمرأةعمل.43

ادائمة بینها وبین زوجه
ضعیفة2.31011.18453

اشعربأّن المرأة الّشرطیة المتزوجة تعاني من ضغوط 11
امن غیرهأكثرنفسیة 

ضعیفة2.55041.13854

كبیرة جدًا  4.37981.01699عملي في الّشرطةأهليعارض 2

عدوانیة من أكثرالّنساء العامالت في الّشرطة أبناء12
األطفالغیرهم من 

كبیرة جدًا  4.6279.72962

بالخجل ونالّنساء العامالت في الّشرطة یشعر أزواج13
من عمل نسائهم

رة جدًا  كبی4.6357.78996

بشكل سلبي بسبب عملي في تأثرتعالقتي بزوجي 41
جهاز الّشرطة

كبیرة جدًا  4.7519.67351

عالقتي ) والتي تنص على " 41) بان اعلى فقرة رقم (ج- 2.4هرت المعطیات الواردة في الجدول(اظ
وانحراف 4.75" بمتوسط حسابي بلغ بشكل سلبي بسبب عملي في جهاز الّشرطةتأثرتبزوجي 
الّنساء العامالت أزواج) والتي تنص على "13وهي درجة عالیة جدا، تلیها الفقرة رقم (67.0معیاري 

78.0وانحراف معیاري 4.63" بمتوسط حسابي بلغ بالخجل من عمل نسائهمونفي الّشرطة یشعر 

ساء العامالت في النّ أبناء) والتي تنص على "12وهي ایضا درجة عالیة جدا، تلیها الفقرة رقم (
72.0وانحراف معیاري 4.62األطفال" بمتوسط حسابي بلغ عدوانیة من غیرهم من أكثرالّشرطة 

من خالل النتائج السابقة تبین بان النساء العامالت في الشرطة وهي ایضا درجة عالیة جدا،
م بعمل نسائهم في الفلسطینیة تاثرت عالقتهن بازواجن بشكل سلبي وذلك بسبب عدم سعادتهم وفخره

مجال الشرطة كذلك ابناءهن اكثر عدوانیة من غیرهم.
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بأّن المرأة العاملة في الّشرطة لیبس اعتقد) والتي تنص على "48في المقابل جاءت ادنى فقرة رقم (
وانحراف معیاري 1.55" بمتوسط حسابي بلغ وهذا یساعد على انحرافهمأبنائهالدیها وقت فراغ لتربیة 

عمل المرأة في الّشرطة ) والتي تنص على "46وهي درجة منخفضة جدا، تلیها الفقرة رقم(81.0
وهي درجة 87.0وانحراف معیاري 1.72" بمتوسط حسابي بلغ وأوالدهاالمرأة لبیتها إهمالإلىیؤدي

ضعیفة.
ناءها و كما سبق و وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان المرأة الشرطیة لدیها الوقت الكافي لتربیة اب

ذكرت بان المهم في التربیة هو الكیف ولیس الكم، كما ان عملها في الشرطة ال یجعلها تهمل منزلها و 
اوالدها فمع تنظیم الوقت یصبح االمر سهال بغض النظر عن نوع الوظیفة.

لمعیقات لمجال االمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة : ذ- 2.4دول ج
الثقافیة.

نص الفقرةالمجالالرقم
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعیاري

درجة
التقدیر

53

المعیقات 
الثقافیة

ضعیفة جدا1.5581.93464عمل المرأة في الّشرطة یؤثر سلبا على سمعتها
أرى بأّن أفضل مكان للمرأة هو البقاء في المنزل 51

والقیام بأعماله
ضعیفة جدا1.5659.94244

عادة تتعرض المرأة العاملة في سلك الّشرطة 54
للتحرش والمضایقة من المجتمع أكثر من غیرها

ضعیفة جدا1.57361.02145

یعزف الشباب عن الزواج من العامالت في سلك 50
الّشرطة أكثر من غیرهن

ضعیفة جدا2.53491.21222

العامالت في سلك هناك نفور من المجتمع نحو49
الّشرطة

ضعیفة جدا2.67441.45324

كبیرة  3.34881.18355أي مجال جدید لعمل المرأة دائما یلقى معارضة4
كبیرة  3.34889.78491جمال المرأة الّشرطیة یسبب لها مشاكل55
اشعربأّن تعامل المجتمع معي بعد عملي في 18

الّشرطة أصبح یمیل لالسواء
كبیرة جدا4.7132.72018

المرأة الّشرطیة أكثر تعرضا للتحرش من قبل 15
زمالئها الّذكور

كبیرة جدا4.7907.63337

المرأة ) والتي تنص على " 15) بان اعلى فقرة رقم (ذ- 2.4اظهرت المعطیات الواردة في الجدول (
وانحراف معیاري 4.79سابي بلغ " بمتوسط حتعرضا للتحرش من قبل زمالئها الّذكورأكثرالّشرطیة 

اشعربأّن تعامل المجتمع معي ) والتي تنص على "18وهي درجة عالیة جدا، تلیها الفقرة رقم (63.0
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وهي 73.0وانحراف معیاري 4.71" بمتوسط حسابي بلغ یمیل لالسواءأصبحبعد عملي في الّشرطة 
ایضا درجة عالیة جدا. 

بان النساء العامالت في الشرطة الفلسطینیة اكثر تعرضا للتحرش من من خالل النتائج السابقة تبین
قبل زمالئهن الذكور، كما ان المجتمع ال یتعامل معهن بشكل جید بل تغیرت المعاملة لالسوا بعد 

العمل في جهاز الشرطة.
على عمل المرأة في الّشرطة یؤثر سلبا) والتي تنص على "53في المقابل جاءت ادنى فقرة رقم (

وهي درجة منخفضة جدا، تلیها الفقرة 93.0وانحراف معیاري 1.55" بمتوسط حسابي بلغ سمعتها
" بمتوسط بأعمالهمكان للمرأة هو البقاء في المنزل والقیام أفضلبأّن أرى ) والتي تنص على "51رقم(

وهي ایضا درجة منخفضة جدا.94.0وانحراف معیاري 1.56حسابي بلغ 
السبب في ذلك الى ان المرأة الشرطیة لم تاثرت سمعتها بشكل سلبي بسبب عملها في وتعزو الباحثة

جهاز الشرطة، وعلى المراة ان تنطلق وتعمل في كافة مجاالت الحیاة التي تستكیع ان تعمل بها.

االستجابة لمجال معیقات بیئة المعیاریة، ودرجة واالنحرافات: المتوسطات الحسابیة ر- 2.4جدول 
ملالع

نص الفقرةالمجالالرقم
المتوسط
الحسابي

اإلنحراف 
المعیاري

درجة
التقدیر

52

اتمعیق
بیئة العمل

كفاءة من الّنساء في مجال العمل أكثرالرجال 
الّشرطي

ضعیفةجدا  2.06201.32141

بنفس ال یتعامل المسؤولون مع المرأة الّشرطیة16
كورالمعاملة مقارنة مع زمالئها الذّ 

ضعیفة  2.22481.16753

المقبالت على العمل زادت إعدادبسبب تزاید 56
الّشرطة من المواصفات المطلوبة

كبیرة  3.31781.34039

المواقع التي استلمتها في العمل ال تتناسب مع 17
رتبتي الحالیة

كبیرة  جدا4.36431.00730

قات، یرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمع) أن واقع عمل المر-2.4یتضح من الجدول (
)، 640.(قلیلوانحراف معیاري) 5من ()3.51، قد أتت بمتوسط (معیقات بیئة العملفي مجال 

واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة كان متوسطًا.، )، وهذا یدل على 70.2وبنسبة مئویة (
المواقع التي استلمتها في العمل ال تتناسب مع لتي تنص على " ) وا17فقد جاءت اعلى فقرة رقم (

وهي درجة عالیة جدا. تلیها الفقرة 1.00وانحراف معیاري 4.36" بمتوسط حسابي بلغ رتبتي الحالیة
المقبالت على العمل زادت الّشرطة من المواصفات إعدادبسبب تزاید ) والتي تنص على "56رقم (

وهي درجة عالیة.1.34وانحراف معیاري 3.31بي بلغ " بمتوسط حساالمطلوبة
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كفاءة من الّنساء في مجال أكثرالرجال ) والتي تنص على "52في المقابل جاءت ادنى فقرة رقم (
وهي درجة منخفضة جدا، تلیها 1.32وانحراف معیاري 2.06" بمتوسط حسابي بلغ العمل الّشرطي

بنفس المعاملة مقارنة مع عامل المسؤولون مع المرأة الّشرطیةال یت) والتي تنص على "16الفقرة رقم(
وهي ایضا درجة منخفضة.1.16وانحراف معیاري 2.22" بمتوسط حسابي بلغ زمالئها الّذكور

وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان الرجال لیسوا اكفا من النساء في نفس المجال اذا ما اعطوا نفس 
لمجتمع مع المراة وضعها في اطار معین من النظم االجتماعیة و الثقافیة الفرص ولكن اسلوب تعامل ا

و العادات، كذلك ال یوجد مساواة في العمل بین الشرطي و الشرطیة من قبل رؤساء العمل.

:  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو  ما أثر بعض المتغیرات المستقلة على مجموعة الحوافز 3.4
تواجه عمل المرأة في جهاز الشرطة؟ والمعیقات التي 

وفد تمت االجابة على السؤال من خالل اختبار الفرضیات موضع الدراسة بطریقة إحصائیة.

النتائج المتعلقة بفحص فرضیات الدراسة ومناقشتها:
 ًالنتــائج المتعلقــة بفحــص الفرضــیة األولــى والتــي تــنص علــى: "ال توجــد فــروق ذات داللــة أوال :

) بــین متوســطات إجابــات أفــراد العینــة α≥0.05د مســتوى الداللــة اإلحصــائیة (إحصــائیة عنــ
الحصـول لمتغیر عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعیقـات تعـزىبفیما یتعلق 

لفحص هذه الفرضیة من فرضـیات الدراسـة، فقـد تـم إجـراء اختبـار (ت) و .على شهادة جامعیة
لجدول التالي یوضح نتائج االختبار:للعینات المستقلة، وا

نتــائج إختبــار "ت" للعینــات المســتقلة لفحــص مســتوى داللــة الفــروق بــین متوســطات إجابــات أفــراد العینــة 
الحصـول علـى عمل المرأة في جهاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعیقـات بحسـب متغیـر بفیما یتعلق 

.شهادة جامعیة

فــي درجــة واقــع عمــل المــرأة " لمجمــوعتین مســتقلتین لفحــص داللــة الفــروق نتــائج اختبــار "ت: 3.4جــدول 
جهـــاز فـــيتمـــن وجهـــة نظـــر العـــامالفـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة: الـــدوافع والمعوقـــات 

.الحصول على شهادة جامعیةتعزى لمتغیر الّشرطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة

المجال
)62(ن=ال)67(ن=نعم

مستوى قیمة ت
اللةالد االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

3.990.664.020.6403950.693المعوقات



69

*3.440.643.650.612.4560.015الحوافز
3.620.563.710.521.1680.224الدرجة الكلیة

ي ) فــα=0.05عنـد مسـتوى الداللـة () عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائیة 3.4یتضـح مـن الجـدول (
لدرجــة واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعوقــات تعــزىالعینــة أفــرادتقــدیرات 

توجـد فـروق ذات لمتغیر الجنس، في مجاالت المعوقات، والعالقـات اإلنسـانیة ، والدرجـة الكلیـة . بینمـا 
واقــع عمــل المــرأة فــي رجــة العینــة لدأفــراد) فــي تقــدیرات α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (داللــة إحصــائیة 

.الحصول على شهادة جامعیةتعزى لمتغیر جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات 
 ثانیــًا: النتــائج المتعلقــة بفحــص الفرضــیة الثانیــة والتــي تــنص علــى: "ال توجــد فــروق ذات داللــة

أفــراد العینــة )  بــین متوســطات إجابــات α≥0.05إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائیة (
. فیما یتعلق عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات تعزى  لمتغیر العمر

Oneفحص هذه الفرضیة من فرضیات الدراسة، فقد تـم إجـراء اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي (و  way-

ANOVA(والجــداول التالیــة توضــح إلختبـار مســتوى داللــة الفــروق بـین اســتجابات أفــراد عینــة الدراسـة ،
نتائج هذا االختبار:  

: المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات أفـــراد العینـــة علـــى عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز الّشــــرطة أ-4.4جـــدول
حسب متغیر العمر.الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

المتوسطالعددالعمرالمجال
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المعوقات

20-25113.704511
26-30253.651025
31-35343.816934
36-40443.800644

153.825015سنة41اكثر من 
1293.7705129المجموع

الحوافز

20-25113.068511
26-30253.085225
31-35342.906334
36-40432.876343

153.277315سنة41اكثر من 
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1282.9886128المجموع

الدرجة الكلیة 

20-25113.386511
26-30253.368125
31-35343.361634
36-40433.341343

153.551115سنة41اكثر من 
1283.3804128المجموع

) الختبــار مســتوى داللــة Oneway-ANOVA: نتــائج اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (ب-4.4دول جــ
ق بین متوسطات إجابات أفراد العینة فیما یتعلق عمل المرأة في جهـاز الّشـرطة الفرو 

.العمرالفلسطینیة: الدوافع والمعیقات بحسب متغیر 

مجموع مصدر التباینالمجاالت
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة

المعوقات
56240.1412.4130.053.بین المجموعات
7.2271240.058خالل المجموعات

7.789128المجموع

الحوافز

2.32640.5823.045بین المجموعات
2.443

0.02*
23.4911230.191خالل المجموعات

25.817127المجموع
51940.13.خالل المجموعات

6.5351230.053المجموع

الدرجة الكلیة
7.054127المجموعاتبین

2.4130.05* 56240.141.خالل المجموعات

7.227124.058المجموع
) =0.05* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

) فــي α=0.05عنـد مسـتوى الداللـة (عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائیة )4.4یتضـح مـن الجـدول (
قــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعوقــات تعــزى تقــدیرات أفــراد العینــة لدرجــة وا

لمتغیر العمر، في مجال المعوقات. 

) فـي تقـدیرات أفـراد العینـة لدرجـةα=0.05عنـد مسـتوى الداللـة (توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بینما 
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لمتغیــر المؤهــل العلمــي، فــي واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعوقــات تعــزى
مجال العالقـات اإلجتماعیـة، والدرجـة الكلیـة، حیـث تـم اسـتخدام اختبـار شـیفیه للمقارنـة البعدیـة، لمعرفـة 

.) یبین ذلك5.4مصدر التباین في مجال العالقات اإلجتماعیة، والجدول  (

) فـــي α=0.05ة (عنـــد مســـتوى الداللـــوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة )5.4یتضـــح مـــن الجـــدول (
واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعیقــات تعــزىالعینــة لدرجــةأفــرادتقــدیرات 
فاكثر.41فاكثر لصالح 41و40-36، في مجال العالقات اإلجتماعیة، بین العمرلمتغیر 
الحوافز، في مجال العمرنتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات متغیر : 5.4جدول 

سنة41اكثر من 40-3536-3031-2526-20العمر
20-25-.01672-0.162170.19223-.20879-

26-30-.19207-

31-35-.37096-*

36-40-.40102-*

سنة41اكثر من 
20-250.018410.02490.04519-.16462-

26-300.02678-.18303-*

31-35-.18952-*

36-40-.20981-*

سنة41اكثر من 
) =0.05* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

ونصت الفرضیة على: ال یوجد هناك فروق ذات داللة :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضیة :ثالثا
واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة ) في درجةα=0.05إحصائیة عند مستوى الداللة (
ولفحص هذه الفرضیة استخدمت الباحثة .الّرتبةتعزى لمتغیر الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات 
) 7.4) و(6.4()، ونتائج الجدولین  One-Way ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي (

تبین ذلك.

واقـــع عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز نحرافـــات المعیاریـــة لمجـــاالت المتوســـطات الحســـابیة واال: أ-6.4جـــدول
الّرتبةوفق متغیر الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات
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االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالّرتبةالمجال

المعوقات

63.6580.251بدون

.13.750عریف

233.7750.145رقیب

123.5980.258رقیب أولّ 

213.7980.208مساعد

153.7450.314مساعد أولّ 

193.7880.239مالزم

واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت : ب-6.4جــدول
الّرتبةوفق متغیر الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

المتوسطالعددالّرتبةالمجال
سابيالح

االنحراف
المعیاري

المعیقات
183.7810.203مالزم أولّ 

143.9110.347رائد

1293.7710.247المجموع

الحوافز

63.0830.365بدون

.12.722عریف

233.0290.438رقیب

122.9800.252رقیب أولّ 

202.9510.303مساعد

153.0350.347مساعد أولّ 

192.9480.316الزمم

183.0080.622مالزم أولّ 

142.9410.792رائد

1282.9890.451المجموع

الدرجة الكلیة

63.3710.087بدون

.13.236عریف

233.4020.227رقیب

123.2890.218رقیب أولّ 

203.3810.134مساعد

153.3900.147مساعد أولّ 

193.3680.207مالزم
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183.3940.321مالزم أولّ 

143.4260.395رائد

1283.3800.236المجموع

) α=0.05عند مستوى الداللة (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ادناه ) 6.4یتضح من الجدول (
افع والمعوقاتالعینة لدرجة واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدو أفرادفي تقدیرات 

، في مجاالت المعوقات، والحوافز، والدرجة الكلیة . الّرتبةعزى لمتغیر ت

) الختبار مستوى داللـة الفـروق Oneway-ANOVA: نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (7.4جدول 
عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: ببین متوسطات إجابات أفراد العینة فیمـا یتعلـق 

.الّرتبةلدوافع والمعیقات بحسب متغیر ا

مجموع مصدر التباینالمجاالت
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة

المعوقات
0.7428.0000.093بین المجموعات

1.5790.138 7.047120.0000.059خالل المجموعات

7.789128.000المجموع

الحوافز
0.2938.0000.037ن المجموعاتبی

0.1710.994 25.524119.0000.214خالل المجموعات

25.817127.000المجموع

الدرجة الكلیة
0.1698.0000.021بین المجموعات

0.3650.937 6.885119.0000.058خالل المجموعات

7.054127.000المجموع

) =0.05د مستوى الداللة (* دالة إحصائیًا عن

 ًالنتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة: ونصت الفرضیة الرابعة على: ال یوجد هناك فروق رابعا .
واقع عمل )  في تقدیرات أفراد العینة لدرجةα=0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

ولفحص .مكان السكنلمتغیر المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات تعزى
)، One-Way ANOVAهذه الفرضیة استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین األحادي (

تبین ذلك.)9.4) و(8.4الجدولین (ونتائج 
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واقـــع عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لمجـــاالت : أ -8.4جـــدول
مكان السكنمن وفق متغیر المعوقات الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع و 

المتوسط العددمكان السكنالمجال
االنحراف المعیاريالحسابي

المعوقات

383.7530.247قریة

313.7680.166مخیم

603.7830.281مدینة

1293.7710.247المجموع

واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت : ب-8.4جــدول
مكان السكنمن وفق متغیر الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات 

المتوسط العددمكان السكنالمجال
االنحراف المعیاريالحسابي

الحوافز

382.9640.417قریة

303.0290.354مخیم

602.9840.516مدینة

1282.9890.451المجموع

لكلیةالدرجة ا

383.3580.200قریة

303.4020.183مخیم

603.3840.278مدینة

1283.3800.236المجموع

) الختبار مستوى داللة Oneway-ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (:9.4جدول 
عمل المرأة في جهاز الّشرطةبالفروق بین متوسطات إجابات أفراد العینة فیما یتعلق 

.مكان السكنالفلسطینیة: الدوافع والمعیقات بحسب متغیر 

مجموع مصدر التباینالمجاالت
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة

المعوقات
0.02220.011بین المجموعات

0.180.835 7.7671260.062خالل المجموعات

7.789128المجموع
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زالحواف
0.07420.037بین المجموعات

0.180.836 25.7431250.206خالل المجموعات

25.817127المجموع

الدرجة الكلیة
0.03420.017بین المجموعات

0.2990.742 7.0201250.056خالل المجموعات

7.054127المجموع

) =0.05* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

) فـي α=0.05عنـد مسـتوى الداللـة () عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 9.4یتضح من الجدول (
واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات تقدیرات أفراد العینة لدرجة 

. ، ، والدرجة الكلیةالمعوقات، في مجاالت الحوافز، مكان السكنلمتغیر تعزى

ال یوجد هناك ونصت الفرضیة الخامسة على:. النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة:ساً خام
ة)  في تقدیرات أفراد العینة لدرجα=0.05فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

الحالة قات تعزى لمتغیر یواقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمع
-Oneحص هذه الفرضیة استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین األحادي (. ولفاإلجتماعیة

Way ANOVA)  تبین ذلك.11.4)  و(10.4)، ونتائج الجدولین (

الفاعلیة واقع عمل المـرأة فـي جهـاز المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت : 10.4جدول
الحالة اإلجتماعیةغیر وفق متالّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعقات 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالحالة اإلجتماعیةالمجال

قاتیالمع

513.7480.215عزباء

743.7940.257متزوجة

33.7170.465مطلقة

.13.375ارملة

1293.7710.247المجموع

الحوافز

512.9550.370عزباء

733.0310.496متزوجة

32.4350.176مطلقة

.13.267ارملة

1282.9890.451المجموع
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الدرجة الكلیة

513.3510.192عزباء

733.4140.255متزوجة

33.0760.268مطلقة

.13.321ارملة

1283.3800.236المجموع

) فـي α=0.05ند مستوى الداللة (ععدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة )10.4یتضح من الجدول (
الفاعلیة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات تقدیرات أفراد العینة لدرجة 

.لمتغیر المؤهل العلمي، في مجاالت المعوقات، والحوافزتعزى

مسـتوى داللــة ) الختبـار Oneway-ANOVA: نتـائج اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي (11.4جـدول 
الفروق بـین متوسـطات إجابـات أفـراد العینـة فیمـا یتعلـق عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة 

.الحالة اإلجتماعیةالفلسطینیة: الدوافع والمعیقات بحسب متغیر 

مجموع مصدر التباینالمجاالت
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

مســــــــــــتوى 
الداللة

المعوقات
0.23330.078عاتبین المجمو 

1.2820.283 7.5571250.06خالل المجموعات

7.789128المجموع

الحوافز

1.18430.3951.987بین المجموعات

2.535

0.119

24.6331240.199خالل المجموعات

25.817127المجموع

0.40830.136خالل المجموعات

6.6461240.054المجموع

الدرجة الكلیة
7.054127بین المجموعات

0.233.000.08خالل المجموعات

7.56125.000.06المجموع

ال یوجد هناك على:سادسةونصت الفرضیة ال:السادسة. النتائج المتعلقة بالفرضیة سادسا
في تقدیرات أفراد العینة واقع عمل ) α=0.05فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

ولفحص .أوقات الّدوام قات تعزى لمتغیر یالمرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمع
)، One-Way ANOVAهذه الفرضیة استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین األحادي (
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تبین ذلك.)13.4) و(12.4الجدولین (ونتائج 

) الختبـار مسـتوى داللــة Oneway-ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي (: نتـائج12.4جـدول 
عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة بالفــروق بــین متوســطات إجابــات أفــراد العینــة فیمــا یتعلــق 

.اوقات الّدوامالفلسطینیة: الدوافع والمعیقات بحسب متغیر 

یارياالنحراف المعالمتوسط الحسابيالعدداوقات الّدوامالمجال

قاتیالمع

443.490.52نهاري
003.480.69لیلي

853.300.77مختلط
1293.380.71المجموع

الحوافز

443.280.64نهاري
003.350.73لیلي

853.160.83مختلط
1293.230.78المجموع

الدرجة الكلیة

443.480.57نهاري
003.470.76لیلي

853.270.70مختلط
1293.350.70المجموع

واقــع عمــل المــرأة فــي نتــائج اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي، لفحــص داللــة الفــروق فــي :13.4جــدول 
اوقات الّدواموفق متغیر جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات 

مجموع مصدر التباینالمجاالت
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

مستوى Fقیمة 
الداللة

المعوقات
2.07231.036بین المجموعات

2.0450.132 122.5881250.507خالل المجموعات
124.660128المجموع

الحوافز
1.49530.747بین المجموعات

1.2360.292 146.2681250.604خالل المجموعات
147.763128المجموع

یةالدرجة الكل
2.54331.272بین المجموعات

2.6300.074 116.9931250.483خالل المجموعات
119.536128المجموع
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) دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة =0.05(

) فـي α=0.05عند مستوى الداللة (دم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ع) 13.4(یتضح من الجدول 
الفاعلیة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات رجة تقدیرات أفراد العینة لد

.اوقات الّدواملمتغیر تعزى

ال یوجد هناك فروق ذات داللة ونصت على::السابعة. النتائج المتعلقة بالفرضیة سابعا
أة في جهاز )  في تقدیرات أفراد العینة واقع عمل المر α=0.05إحصائیة عند مستوى الداللة (

اختبار استخدمهاولفحص.طبیعة العملالّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات تعزى لمتغیر 
) تبین ذلك.15.4)  و(14.4تحلیل التباین األحادي ونتائج الجدولین  (

ـــى عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز الّشـــرطة 14.4جـــدول : المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات أفـــراد العینـــة عل
طبیعة العملحسب متغیر : الدوافع والمعیقاتالفلسطینیة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددطبیعة العملالمجال

المعوقات

43.370.65میداني
483.580.67مكتبي
773.210.86مختلط
1293.380.71المجموع

الحوافز

43.270.79میداني
483.290.74مكتبي
773.080.79مختلط
1293.230.78المجموع

الدرجة الكلیة

43.370.71میداني
483.480.60مكتبي
773.200.74مختلط
1293.350.70المجموع

) الختبــار مســتوى داللــة Oneway-ANOVA: نتــائج اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (15.4جــدول 
عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة بفیمــا یتعلــق الفــروق بــین متوســطات إجابــات أفــراد العینــة
.طبیعة العملالفلسطینیة: الدوافع والمعیقات حسب متغیر 

مستوى Fقیمة متوسط درجات مجموع مصدر التباینالمجاالت
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الداللةالمربعاتالحریةالمربعات

المعوقات
3.63731.819بین المجموعات

3.637
0.028* 121.0231250.500خالل المجموعات

124.660128المجموع

الحوافز
1.51530.758بین المجموعات

1.2540.287 146.2471250.604خالل المجموعات

147.763128المجموع

الدرجة الكلیة
2.04931.025بین المجموعات

2.1110.123 117.4871250.485خالل المجموعات

119.536128المجموع

) =0.05* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (
) فـي α=0.05عند مستوى الداللة () عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 15.4یتضح من الجدول (

الفاعلیـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعیقـات تقدیرات أفراد العینة لدرجـة 
توجـــد فــــروق ذات داللــــة ، فــــي مجـــاالت الحــــوافز، والدرجـــة الكلیــــة. بینمــــا لعمــــلطبیعـــة المتغیــــر تعـــزى

) في تقـدیرات أفـراد العینـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة α=0.05عند مستوى الداللة (إحصائیة 
قات، وقد تم استخدام اختبار ی، في مجال المعطبیعة العملالفلسطینیة: الدوافع والمعوقات تعزى لمتغیر 

.ذلك)16.4یه للمقارنة البعدیة، لمعرفة مصدر التباین ویبین الجدول  (شیف

، فــي مجــال طبیعــة العمــلنتــائج اختبــار شــیفیه للمقارنــة البعدیــة بــین متوســطات متغیــر :16.4جــدول 
قاتیالمع

مختلطمكتبيمیدانيموقع المدیریة
0.2090.166-میداني
*0.375مكتبي
مختلط

ال یوجد هناك فروق على:الثامنةونصت الفرضیة :الثامنةنتائج المتعلقة بالفرضیة . الثامنا
في تقدیرات أفراد العینة واقع عمل المرأة )α=0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

.العمل في نفس المحافظةفي جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعوقات تعزى لمتغیر 
-Independent Tة استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتین مستقلتین ولفحص الفرضی

Test) بین ذلك.) 17.4ونتائج الجدول
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تعـزى نتائج اختبار "ت" لمجموعتین مستقلتین لفحص داللة الفروق في  درجة الفاعلیـة  :17.4جدول 
العمل في نفس المحافظةلمتغیر 

المجال
)16(ن=ال)113(ن=نعم

وى مستقیمة ت
الداللة االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

3.480.733.330.701.4570.146المعوقات
3.340.743.180.791.5190.130الحوافز

3.460.683.310.711.5020.134الدرجة الكلیة

) فـي α=0.05عند مستوى الداللة (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة )17.4یتضح من الجدول (
الفاعلیـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعیقـات تقدیرات أفراد العینة لدرجـة 

.العمل في نفس المحافظةلمتغیر تعزى

تلخیص النتائج4.4

فیما یلي تلخیص الهم نتائج الدراسة في مجاالته ومحاورها المختلفة: 

ولین ئأن یكون المسء العامالت في جهازالشرطة الفلسطینیة یفضلن النساأظهرت نتائج الدراسة أن
المواقع في في بیئة عملها، وعدم تناسب المرأة الّشرطیة أكثر تعرضا للتحرشوان ،من الّنساءهنعن

وتشّكل هذه العقبات معیقات تتعلق ببیئة العمل الخاصة بعمل الّشرطیة.الحالیةهنالعمل مع رتب

ات التــي تتعلــق بالعوامــل اإلجتماعیــة مــن حیــث األســرة والمجتمــع ایضــا علــى درجــة وقــد حصــلت الفقــر 
استجابة كبیرة جدا حیث بینت عینة الدراسة ان هناك معارضة من قبـل االهـل للعمـل فـي الّشـرطة، وان 
تعامل المجتمع اصبح یمیل إلى  االسوا بعد عملهن في جهاز الشرطة، وفقرات تتعلق بالجانب االسري 

ث ان االزواج یخجلون من عمل زوجاتهم، والعالقات السلبیة مع الزوج واالبناء.من حی

اما على صـعید العوامـل الشخصـیة والذاتیـة فقـد اشـارت عینـة الدراسـة بـأّن العمـل فـي الّشـرطة لـم یحقـق 
لهن االهداف وانهن تخّوفن من طبیعة هذا العمل باإلضافة إلى  الرغبـة فـي الحصـول علـى عمـل اخـر 

االختیار غیر صحیح.وان 
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في حین عّبرت عینة الدراسة عن ان مواضیع مثل التقاعد المبكر والمعاملة الممیزة من قبل المسـؤولین 
ومشـكالت االنجـاب والفـرق بـین المـرأة المتزوجـة والعازبـة فـي سـلك الّشـرطة واالجـازات والـّدوام، ومراعـاة 

خصوصیة المرأة كانت درجة االستجابة علیها ضعیفة.

) فــي α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة یتضــح مــن
لدرجــة واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعیقــات تعــزىالعینــة أفــرادتقــدیرات 

توجـد فـروق ذات قـات، والعالقـات اإلنسـانیة ، والدرجـة الكلیـة . بینمـایلمتغیر الجنس، في مجـاالت المع
واقــع عمــل المــرأة فــي العینــة لدرجــة أفــراد) فــي تقــدیرات α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (داللــة إحصــائیة 

.الحصول على شهادة جامعیةتعزى لمتغیر جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات 
) فــي α=0.05(عنــد مســتوى الداللــةیتضــح مــن نتــائج الدراســةعدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

تعــزى واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعیقــات العینــة لدرجــةأفــرادتقــدیرات 
ـــر  ـــة إحصـــائیة بینمـــا . قـــاتی، فـــي مجـــال المعالعمـــرلمتغی ـــد مســـتوى الداللـــة توجـــد فـــروق ذات دالل عن

)α=0.05 الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز لالعینــة لدرجــة أفــراد) فــي تقــدیرات
وجـود فـروق والدرجـة الكلیـة،تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، فـي مجـال العالقـات اإلجتماعیـة، قاتیوالمع

واقـع عمـل المــرأة العینـة لدرجـةأفـراد) فـي تقـدیرات α=0.05عنـد مسـتوى الداللـة (ذات داللـة إحصـائیة 
، في مجال العالقـات اإلجتماعیـة، العمرلمتغیر تعزىفي جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

عـدم وجـود فـروق ةیتضح من نتائج الدراس)، 35-31(فاكثر و 41فاكثر لصالح 41و40-36بین 
واقـع عمـل المــرأة ) فـي تقـدیرات أفـراد العینـة لدرجـة α=0.05عنـد مسـتوى الداللـة (ذات داللـة إحصـائیة 

، فــي مجــاالت الحــوافز، الســكنمكــان لمتغیــر ع والمعیقــات تعــزىفــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدواف
.والدرجة الكلیةالمعیقات 

) فــي α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة یتضــح مــن نتــائج الدراســة
معیقـات الفاعلیـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والتقدیرات أفراد العینة لدرجـة 

. للفاعلیة اإلداریةقات، والحوافز، والدرجة الكلیة یلمتغیر المؤهل العلمي، في مجاالت المعتعزى

) فــي α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة یتضــح مــن نتــائج الدراســة
سـطینیة: الـدوافع والمعیقـات الفاعلیـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلتقدیرات أفراد العینة لدرجـة 

اوقات الّدوام.لمتغیر تعزى
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) فــي α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة یتضــح مــن نتــائج الدراســة
الفاعلیـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعیقـات تقدیرات أفراد العینة لدرجـة 

توجـــد فــــروق ذات داللــــة ، فــــي مجـــاالت الحــــوافز، والدرجـــة الكلیــــة. بینمــــا عمــــلطبیعـــة اللمتغیــــر تعـــزى
) في تقـدیرات أفـراد العینـة واقـع عمـل المـرأة فـي جهـاز الّشـرطة α=0.05عند مستوى الداللة (إحصائیة 

قات، وقد تم استخدام اختبـار ی، في مجال المعطبیعة العملقات تعزى لمتغیر یالفلسطینیة: الدوافع والمع
.بین نتائج الدراسة ذلكته للمقارنة البعدیة، لمعرفة مصدر التباین و شیفی

) فــي α=0.05عنــد مســتوى الداللــة (یتضــح مــن نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة 
الفاعلیة واقع عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع تقدیرات أفراد العینة لدرجة 

.العمل في نفس المحافظةتغیر لموالمعیقات تعزى

) وجـود فـروق ذات داللـة احصـائیة بـین تقـدیرات 2006وتختلف نتـائج الدراسـة مـع دراسـة ابـو صـالح  (
افراد عینة الدراسة لدرجة المصاعب التي تواجه المجندات في األجهزة األمنیة تعزى لمتغیـرات: الـدخل، 

ا بینـــت الدراســـة ان المصـــاعب التـــي تواجـــه ذوي الحالـــة اإلجتماعیـــة، المســـمى الـــوظیفي،  والعمـــر، كمـــ
المؤهالت العلمیة الدنیا وحتى الدبلوم هي اعلى من المصاعب التي تواجه حملة الشهادات العلیا.

حیث أظهرت الدراسة النتائج التالیة:)2007بسیوني (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة 

 دد أنماطا تقلیدیة للنوع اإلجتماعي.یح–رغم كل الجهود المبذولة –ال یزال المجتمع
 كمــا أن الطریقــة التــي یتصــرف بهــا الفــرد بالنســبة لذكورتــه أو أنوثتــه تتــأثر تــأثرا كبیــرا بــالمجتمع

والثقافة التي تربى فیها.
 ـــاك ـــنمط التقلیـــدي، إال أن هن رغـــم أن المـــرأة الضـــابط تحـــاول أن ترتفـــع بمكانتهـــا وتغیـــر مـــن ال

ة قـد تفـرغ هـذه المكانـة مـن مضـمونها وتجعـل المجتمـع ینظـر قات مجتمعیـة وأخـرى شخصـییمع
لها كأنثى.

استخلصــت عــدة نتــائج مــن أهمهــا التــي ) 2007جمعــة الكتبــي (وتتفــق نتــائج الدراســة مــع دراســة آمنــة
اء العمــل الّشــرطي، وأن جــرّ هموافقــة عینــة البحــث وبشــكل متوســط علــى أن عملهــا اكســبها طباعــًا حــاد

ــة فــي الّشــرطة، إضــافة إلــى  أن طبیعــة العمــل الّشــرطي قــد المجتمــع ینظــر بصــورة د ونیــة للمــرأة العامل
حقق نوعًا من األمان النفسي للمرأة المواطنة.ت
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قلـة األجـور، وعـدم والتـي بینـت ان معیقـات)1994عـودة اهللا ( وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مـع دراسـة 
العــامالت المادیــة، وفــي المجــال اإلجتمــاعي تــوفر الحــوافز المشــجعة، وعــدم اإلهتمــام بتحســین ظــروف 

هــي: محدودیــة عالقــات المــرأة العاملــة اإلجتماعیــة، وقصــر إجــازة الــوالدة، وصــعوبة التوفیــق بــین العمــل 
.خارج المنزل وداخله، والتفكیر بترك العمل بسبب الزواج، وٕانجاب األطفال

المـادي للمـرأة كـدت ضـرورة زیـادة العائـدأالتـي )2009الحـافي (وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسـة
مقابــل عملهــا فــي األجهــزة األمنیــة حتــى ال تحجــم عــن االلتحــاق بالجهــازاألمني، وأهمیــة تعــاون الضــّباط 

دور مهـم فـي زیـادة دافعهـا نحـو العمـل ومحاسـبة والقادة الكامل مع المرأة فـي عملهـا األمنـي لمـا لـه مـن
.وعیة مجتمع الضّباط بأهمیة عملهاوتاإلدارات التي تسيء معاملة المرأة

وتتفــق نتــائج الدراســة الحالیــة مــع دراســة المكتــب العربــي للّشــرطة الجنائیــة التــابع لمجلــس وزراء الداخلیــة 
) والتــي اوضــحت ان الّشــرطیات ال یعــانین مشــكالت فــي الترقیــة وانمــا تكمــن المشــكالت 1992العــرب (

والد واالخوان.الحقیقیة في التعامل مع االب والزوج واأل

التـي )Cherita J. Morrison)2004كریسـتین موریسـون وتتفـق نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع دراسـة
ــّدور الــذي تقــوم بــه المــرأة قــد تغیــر بشــكل كبیــر وان االنــاث اكثــر تفــاعال  فــي بعــض اشــارت إلــى ان ال

مـن ىال انـه یوجـد هنـاك شـكاو اة من الّذكور وبـالّرغم  مـن التغییـر الـذي احدثتـه المـرأة الّشـرطیاالحداث 
.ة في العالوات والزیادات في الرتب واالجوراعدم المساو 

إلــى ان هنــاك نتائجهــاوالتــي اشــارت)2009ستاســي ســتاربوال (وتتفــق نتــائج الدراســة الحالیــة مــع دراســة 
لرغبــة فــروق عالیــة فــي اســتجابات عینــة الدراســة حــول عملیــة الــدمج فــي الّنــوع اإلجتمــاعي حیــث كانــت ا

في عمل الّشرطة.واإلناثالفصل بین الّذكور ضرورةسلبیة اكثر تجاه هذه العملیة و 

فـــي اإلنــاثإدمـــاجأنإلــىالتــي أشـــارت)2007دراســة بانـــام یجاهــل (كمــا وتتفــق نتـــائج الدراســة مـــع 
حیـث ان األجهزة الّشرطیة ال یعني بالضرورة تغییر الصورة النمطیـة عـن واقـع عمـل المـرأة فـي الّشـرطة 

.غیر مالئمبانه عمل المرأة في الّشرطة نحو توجهات الّذكور من الّشرطیین 

ان الّنســاء االنــاث مقــدرات الــىتر اشــالتــي ا) 2008ویلــیم سوســا (واختلفــت نتــائج الدراســة مــع دراســة 
بشكل كبیر بین الهیئات االداریة العلیا في الّشرطة. 
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ضـــغوط الان كـــل مـــن تبـــین الدراســـة حیـــث ان)2002غ (جیهونـــكمـــا تتفـــق نتـــائج الدراســـة مـــع دراســـة 
االسریة والیات التكیف مع الضغوط السلبیة هي من اهم المؤشرات على طبیعة العمـل لـدى المـرأة  فـي 

جهاز الّشرطة من االناث وهي اعلى

الناث اان ین من خالل الدراسة تبّ اذ ) 2006ثومبسون واخرون (وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة 
یث تعد العوامل الشخصیة والتواصل من اهم مصـارد الضـغوط الّنفسـیة  حبالضغوط نحو العمل نیشعر 

مصادر الضغوط في قلیل یجب تهوالمصادر المتعلقة بالجوانب االداریة  وتشیر نتائج الدراسة إلى  ان
العمل لدى االناث الّشرطیات.

)Chaiyavej Somvadee  (2008((فـادياسـة سـمووتتفق الدراسـة الحالیـة مـع مـا توصـلت الیـه در 
الء فــي العمــل إلــى  مقلقــات حــول رؤیــة الــز ناســة كــر حیــث توصــلت الدراســة إلــى  ان المشــاركات فــي الد

المرأة بانها ال تستطیع العمل وطرق ادماج الّشرطیات في مجموعات العمل  وطرق استجابة الّشرطیات 
حـول نفـس دراسـات مسـتقبلیة ءبـاجراتوصـاحیـث سـات السـابقة وتنسجم نتائج الدراسـة مـع الدراللعمل.

.الموضوع

)  مـن حیـث ان التجربـة الفلسـطینیة لعمـل المـرأة فـي جهـاز 1990وتتفق نتائج الدراسة مع دراسـة بنهـام(
الّشــرطة لــم تختلــف كثیــرًا عــن واقعهــا فــي الــّدول العربیــة المجــاورة مــن حیــث انهــا لــم تــرق إلــى  المســتوى 

المطلوب.



85

خامسالفصل ال
______________________________________________________

توصیاتالو االستنتاجات 

یتناول هذا الجزء من الدراسة النتائج الرئیسة للبحث التي توصلت الیها الباحثة بعد اتمام مراحل 
الدراسة و عرض لبعض التوصیات و المقترحات للمهتمین بموضوع الدراسة.

ستنتاجاتاال1.5

:اآلتیةباالستنتاجاتالدراسةخرجت

 من الّنساءهنولین عنئالمسیكون أن النساء العامالت في جهازالشرطة الفلسطینیة یفضلن.
في بیئة عملهاالمرأة الّشرطیة أكثر تعرضا للتحرش.
الحالیةاهمع رتبتناسب تالعمل ال المراةالشرطیة تتولى مناصب في.
 جهاز الشرطة الفلسطینیة تجد معارضة من قبل االهل.التي ترغب بالعمل فيالمرأة
والعالقــات الســلبیة مــع الــزوج هــا فــي الشــرطةمــن عملخجــل الــزوج تعــاني مــنالشــرطیةالمــرأة ،

واالبناء.
علـى عمــل یـرغبن بالحصـول نهن كـذلك فـااالهـداف و لـم یحقـق لهـاان عمـل المـراة فـي الشـرطة

.ان توفر ذلكاخر 
التقاعــد المبكــر ن مــن الحــوافزالتي تشــجع المــرأة لاللتحــاق بجهــاز الشــرطة الفلســطینیة امكانیــةا

والمعاملة الممیزة من قبل المسؤولین واالجازات والّدوام، ومراعاة خصوصیة المرأة.
 والتـي فـي جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة  العاملـةهناك متطلبات ومستجدات یجب أن تتوافر  للمرأة

من حیـث متطلبـات ،والمواصفات الوظیفیة،والوصف،مبنیة على تحلیل العملتكون انیجب
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لمــــرأة  فــــي جهــــاز لتقــــدم والــــدورات التــــي یجــــب أن ،والمــــؤهالت،والخبــــرات،شــــغل الوظــــائف
الّشرطة الفلسطینیة  .

هاتعاني المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسـطینیة مـن العدیـد مـن المعیقـات التـي تحـول دون وصـول
لتلبیة متطلبات عمل المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسـطینیة،  ومنهـا الـنقص الواضـح لـدى جهـاز 

والجمـود فـي ،الّشرطة الفلسطینیة  في الكـادر التـدریبي المؤهـل للقیـام بعملیـة التـدریب، والـروتین
والمستویات اإلداریة، وعدم وجـود تخطـیط دقیـق یعتمـد علـى بیانـات صـحیحة،معظم الهیكلیات

من خالل دراسة الواقع الفعلي للمرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطینیة  واحتیاجات العمل.
زید من درجة تأثیر المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطینیة  یأن یمكن لجهاز الّشرطة الفلسطینیة

في تلبیة متطلبات العمل وذلك من خالل عدم التحیز للترشیح للدورات التدریبیة الخارجیة
، وتوفیر واستقطاب  الخبرات، والكوادر انهن نساء و ان لدیهن العدید من االلتزاماتبحجة

البشریة لتدریب المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطینیة .

التوصیات 2.5

التوعیة باهمیة دور وعمل المرأة في الّشرطة وابراز دور الّشرطة الّنسائیة واهمیتها تأسیسًا على
أن تؤدي هذه الدراسة دورها وتنجز أهدافها على خیر وجه، ال بد من تقدیم بعض ، ومن أجل للمجتمع

التوصیات كما یلي: 

الّنساء العامالت في على جهاز الّشرطة الفلسطینیة تعزیز وتصمیم برامج تدریبیة تخدم جمیع
ز القطاعات واإلدارات العامة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة، وٕانشاء وحدة متخصصة أو مرك

طبقا بشكل مالئمفي جهاز الّشرطة الفلسطینیة ةللتدریب لیتولى مسئولیة إعداد وتنفیذ المرأ
الحتیاجاتها .

 على جهاز الّشرطة الفلسطینیة تعزیز وتطویر اآللیات المنفذة للبرامج التدریبیة وٕاقامة قنوات
واقع المرأة العاملة لتسهیل الداخلیة والخارجیةجهات ذات االختصاصالاالتصال والتنسیق مع 

تضمن مراعاة المتطلبات المهنیة المتخصصة من جانب، ومتطلبات تفي جهاز الّشرطة بحیث
إعادة التأهیل في مجاالت العمل ذات الصلة، بما یحقق زیادة مهارة المرأة  في جهاز الّشرطة 

الفلسطینیة  لكي تتالئم مع احتیاجات العمل.
بتعزیز مهارات المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة  طینیةضرورة قیام جهاز الّشرطة الفلس

على الصعید المعرفي، واإلداري، والفني، والتكنولوجي من خالل منح المرأة في جهاز الّشرطة 
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الفلسطینیة دورًات متكررة في مجاالت مهنیة تخصصیة؛ لما لها من أثر في رفع كفاءة 
یة .ومستوى المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطین

.ان تراعي الئحة االنظمة الداخلیة النواحي البیولوجیة واإلجتماعیة للمرأة الفلسطینیة
 زیادة اإلهتمام بتطویر آفاق التعاون بین المراكز العلمیة المتخصصة في مجاالت التدریب

وجهاز الّشرطة الفلسطینیة، بهدف تحدیث وصیاغة المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة  
اإلهتمام بحشد الجهود نحو قضیة التنمیة البشریة، وربطها باألداء، وتوجیه ،المتنوعة

واالستفادة من المتخصصین في هذا المجال من أجل التطویر وٕاحداث التغییر.
 العمل على ایجاد كادر تدریبي متخصص وذي خبرات عالیة، ووضع موازنات من أجل

وتوفیر المعدات الالزمة لها.بالمرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطینیة  النهوض
أن التدریب لیس عالجًا البد أن تدرك الجهات اإلشرافیة والمرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة

لكل المشاكل فهناك مشكالت نقص الحوافز، وقلة الموارد، وعدم توافق قدرات المرأة  في 
دراسة الوضع قبل التوجیه جهاز الّشرطة الفلسطینیة  مع احتیاجات الوظیفة، مما یفید بأهمیة

بالتدریب.
 أهمیة أكبر للمرأة الفلسطینیة، وٕاعادة دراسة القوانین بإعطاءضرورة اهتمام المسؤولین

في قوى االمن واقرار قانون تعدیالت على قانون الخدمةوٕاجراءومساواتها بالرجل، وٕانصافها
.الشرطة الذي ال زال مشروعا

 بالناحیة الّنفسیة والصحیة للنساء العامالت، وتوفیر الشرطةضرورة اهتمام المسؤولین في
مناسبة.وأماكن عمل مریحة وصحیة

.حملة توعویة مجتمعیة الهمیة عمل المراة في الجهاز الشرطي
.ضرورة وجود اعالم فعال یبرز دور المراة الشرطیة وفائدته للمجتمع
سبین لجهاز الشرطة. ضرورة ان تكون هناك رقابة داخلیة ونوعیة على المنت
.االهتمام بوحدة النوع االجتماعي في جهاز الشرطة المشكلة حدیثا
.عدم التعامل معها كواجهة شكلیة الستیفاء شروط ومعاییر دولیة

المقترحات البحثیة3.5

عیــة لــدى المــرأة  فــي جهــاز ااالبدراتإجــراء دراســة حــول دور الــدورات التدریبیــة فــي تنمیــة القــد
.الفلسطینیةالّشرطة

.إجراء دراسة حول الصعوبات التي تواجه المرأة  في جهاز الّشرطة الفلسطینیة
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) .خلفیات وأبعاد واعتراضات الدول العربیة على اتفاقیة القضاء على كافة 2009معالي، ي .(

، جامعة 4). دوریة دراسات المرأة. ج أشكال التمییز العنصري ضد المرأة (اتفاقیة سیداو
بیرزیت :فلسطین.

) معهد دراسات التنمیة بغزةIDS) ،2007 .دراسة سبل عیش األسر الفقیرة في قطاع غزة .
غزة

 ،تمكین المرأة: المؤشرات واألبعاد التنمویة. 2008المعهد العربي للتخطیط بالكویت .
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge72.pdf

،بیـان الیـوم العـالمي لمناهضـة العنـف ضـد 2007منتدى المنظمات األهلیـة لمناهضـة العنـف .
المرأة . رام اهللا ، فلسطین

 2008مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان

).مفاهیم إداریة معاصرة "نظرة عامة، عمان: الوراق للنشر 2002الموسوي، س.أبو حمد،ر :(
والتوزیع.

واقع المرأة العاملة في الّشرطة ودورها في حمایة المرأة من العنف، اللجنة 2009(ناصر :(
الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة، 



91

 711نزال، ر: المرأة الفلسطینیة أي إصالح وأي تغییر.الحوار المتمدن. عدد
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=13533

).مشاركة السیاسیة للمراة االیرانیة" مركز االمارات للدراسات والبحوث ): "ال2007هاشم، ج
االستراتیجیة.

). دور الشــرطة النســائیة فــي تحقیــق االمــن فــي امــارة أبــو ظبــي، شــرطة أبــو 2007هاشــم، ع :(
ظبي.

 التقریــر 2002زارة التخطـیط والتعــاون الـدولي، بالتعــاون مــع برنـامج األمــم المتحـدة اإلنمــائي، و .
ي لتقدیر الفقر بالمشاركة. رام اهللالوطن

)  وكالة التنمیة الدولیةDFID ،الدلیل اإلرشادي لسبل العیش المستدام (
http://community.eldis.org/.59c21877/Arabicsection7.rtf

(مقاله).تستلزم وجود شرطة نسائیةجرائم الّنساء): 203(الوكالة الشیغیة لالنباء ،
www,abaa.net/khaber/2003/10/6/khaber009.htm.22/10/2009
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Ceiling, Disenfranchisement or Satisfaction? International Journal of

Police Science and Management 2, pp. 128-143.
 lockman, Zachary & Beinin joel.Intifada: The palestinian uprising

against Israelioccupation. London& Newyork: L.B. Tauris, 1993, P.5.
 Smovady,  Catherine. A., Sexual harassment of police women, a case

of sex discrimination, Yale University Press, London, 2008
 Thompson, David, Not guilty: in defence of the modern man,

Weidenfeld and Nicolson, London, 2006.
 William Sousa and Jane Florence Gauthier(2008).  Gender Diversity in

Officers’ A Survey of Job Satisfaction in the Police Workplace
Evaluations of Police Work, Volume 5 – No. 1 – Spring 2008:

 Zhao, Jihong, Quint Thurman and Ni He. (1999). Sources of Job
Satisfaction Among Police Officers: A Test of Demographic and Work
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Environment Models. Justice Quarterly 16, pp. 153-173.
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ج

: رسالة تحكیم االستبانة.1.3ملحق 

حفظه اهللا ............ حضرة الدكتور: 

الموضوع: تحكیم استبانه

تحیة طیبة وبعد،،،

ن حضرتكم أتقدم لحضرتكم بأحر التحیات وأتمنى لكم موفور الصحة والعافیة، وأدامكم اهللا لخدمة العلم وأهله، أرجو م
التكرم بتحكیم هذه االستبانة التي سیتم استخدامها كأداة بحث في دراستي الحالیة وهي بعنوان: 

"عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع و المعیقات" 
امعـة القـدس/ وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التنمیة الریفیة المستدامة/ بناء مؤّسسـات / ج

دیس.أبو

محاور التحكیم:

مدى قیاس الفقرات للموضوع المراد قیاسه، ومدى مالئمة الفقرات من حیث الطول والقصـر والوضـوح والغمـوض، ومـدى 
مالئمــة الفقــرات للفئــة المســتهدفة، ومــدى انتمــاء الفقــرة للبعــد الــذي تقیســه، ومــن حیــث احتمــال الفقــرة الواحــدة ألكثــر مــن 

حیث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات، وٕاضافة أي فقرات ترونها مناسبة، الفقرات المقترح حذفها.معنى، ومن

مع احترامي وتقدیري 

.د. توفیق طاهر عارف ذیب/مدیر التخطیط في وزارة التربیة
د.عنان االشقر/محاضر في جامعة بیرزیت
 النجاح الوطنیة.د. محمود احمد الشمالي/محاضر في كلیة التربیة/جامعة
.د. فواز محمد عبداهللا عقل/ محاضرفي قسم اسالیب التدریس/جامعةالنجاح الوطنیة

سیرین عبد فایز دراغمه: ةالباحث
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االستبانة بصورتها النهائیة: )2.3رقم(ملحق

بسم ا الرمحن الرحيم

جامعة القدس
كلیة الدراسات العلیا

استبیان للبحث

مالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة،،،اخواتي العا

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: 

عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة:الدوافع والمعیقات

على یسار كل فقرة وفق ما ترینه مناسبا مع العلم انه ال یوجد (×) یرجى وضع اشارة 
البحث العلمي فقط، وستعامل إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، والبیانات المجموعة لغایة

بطریقة سریة جدا.

نحسن تعاونكنلكین شاكر 
الباحثة
سیرین عبد فایز دراغمه
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: البیانات االساسیةأوال

دراسات علیا□بكالوریوس  □دبلوم     □ثانویة عامة فاقل    □المؤهل العلمي:  .1
..................................................................العمر:.................................2
مساعد أول  □مساعد □رقیب أول  □رقیب □عریف □شرطي□الّرتبة العسكریة: .3

اعلى من ذلك.□مقدم   □رائد   □نقیب   □مالزم أول  □مالزم □
...................................................لّشرطة الفلسطینیة: .عدد سنوات الخدمة في جهاز ا.4
□مدینة□مخیم □قریة مكان السكن: .5

□ال □:         نعم هل تعملین في نفس المحافظة التي تقیمین فیها.6

□ارملة □لقة مط□متزوجة□:   عزباءالحالة اإلجتماعیة.7

□ارملة□مطلقة □متزوجة□عزباء عندما دخلت جهاز الّشرطة، هل كنت: .8

........................اذا كنت متزوجة االن فكم عدد االبناء ( ذكورا واناث) المنجبین: ................9
اعمال □ عامل □دنيموظف م□موظف عسكري□. اذا كنت متزوجة، فما مجال عمل الزوج: 10

ال یعمل□حرة
اعمال □ عامل    □موظف مدني    □موظف عسكري   □: . اذا كنت عزباء، فما مجال عمل ولي امرك11

ال یعمل□حرة

ثانیا:  طبیعة العمل في جهاز الّشرطة: 

في المكان المناسب:(×) ضعي اشارة 

□مختلط □مكتبي□میداني:عملك في جهاز الّشرطة الفلسطینیة. 1

□أحیانا نهاري وأحیانا لیلي□لیلي □نهارياوقات الّدوام:. 2

. هل تعتقدین ان المرأة العاملة في مجال الّشرطة الّنسائیة یجب ان تكون حاصلة على الدرجة الجامعیة:  3
□ال  □نعم   

هل تفضلین العمل مع :.4
□الزمیالت والزمالء معا □الزمالء فقط  □الزمیالت فقط 

هل ینص نظام العمل في سلك الّشرطة الّنسائیة الذي تعملین به على ضمانات مالیة عند االصابة في العمل:. 12
□ال□نعم

هل تلقیت دورًات تدریبیة في :. 4
□لم أشارك في أي دورة□الداخل والخارج□الخارج □الداخل

.................................................اذا شاركت في دورًات خارج الوطن، فكم دورة شاركت فیها:. 4
رطة:اهم سبب دفعك للعمل في مجال الشّ .  5
الدافع الوطني واإلجتماعي–أ 

عدم الحصول على وظیفة او عمل مناسب في قطاع اخر–ب 
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المیزات اإلقتصادیة للعمل–ج 
مركز اجتماعي مرموقتحقیق–ه 
تحقیق الذات –و 
......................................................................................): ي(حددأهداف أخرى–ز 

ثالثا: اتجاهات العامالت في جهاز الّشرطة الفلسطینیة نحو عملهن في جهاز الّشرطة

الرجاء أن تقرئي كًال من العبـارات فـي هـذا القسـم، وأن تحـددي إلـى  أي مـدى تـوافقي علـى مـا جـاء فیهـا،  وذلـك بوضـع 
) في المكان المناسب الذي یمثل إجابتك :Xاشارة ( 

راتالفقالرقم

شدة
ة ب

وافق
م

قة 
مواف

یده
محا

ضة
عار

م

شدة
ضةب

عار
م

ترددت كثیرًا عند تفدمي للعمل في جهاز الّشرطة الفلسطینیة1
عارض االهل عملي في الّشرطة2
كنت متخوفة من العمل في السلك الّشرطي3
أي مجال جدید لعمل المرأة دائما یلقى معارضة4
في الّشرطة أیقنت أن االختیار غیر صحیحبعد عملي5
إذا اتیحت لي فرصة عمل أخرى غیر العمل في الّشرطة ال أتردد 6

في قبولها
عالقتي بزوجي تأثرت بشكل سلبي بسبب عملي في جهاز الّشرطة7
ال انصح الفتیات بالعمل في مجال الّشرطة8
ة لم یحقق لي أهدافي عملي في األجهزة الّشرطی9

مشاكل المرأة في الّشرطة تتزاید مع الزواج واإلنجاب10
اشعر ان المرأة الّشرطیة المتزوجة تعاني من ضغوط نفسیة أكثر من 11

غیرها
ابناء الّنساء العامالت في الّشرطة اكثر عدوانیة من غیرهم من 12

األطفال
لعامالت في الّشرطة یشعرون بالخجل من عمل ازواج الّنساء ا13

نسائهم
المرأة العاملة في سلك الّشرطة أكثر عدوانیة في تعاملها مع أبنائها14
المرأة الّشرطیة اكثر تعرضا للتحرش من قبل زمالئها الّذكور15
ال یتعامل المسؤولون مع المرأة الّشرطیة بنفس المعاملة مقارنة 16
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بزمالئها الّذكور
المواقع التي استلمتها في العمل ال تتناسب مع رتبتي الحالة17
اشعر ان تعامل المجتمع معي بعد عملي في الّشرطة أصبح یمیل 18

لالسوا
اشعر بالفخر والعزة عند ارتدائي اللباس العسكري19
عتمادي على ذاتيالحیاة الّشرطیة زادت من قوة شخصیتي وا20
أوافق ان تعمل ابنتي أو أختي في مجال الّشرطة21
من میزات العمل في جهاز الّشرطة الفلسطینیة التقاعد المبكر22
عمل المرأة في الّشرطة عالمة على تطور وتقدم المجتمع23
ال یمكن للمجتمع االستغناء عن عمل الّشرطة الّنسائیة24
اإلقبال على عمل المرأة في الّشرطة الّنسائیة یتزاید25
أثبتت المرأة العاملة في الّشرطة الفلسطینیة جدارة وكفاءة عالیة26
أرى ان المرأة المتزوجة العاملة في مجال الّشرطة افضل تلبیة 27

لمتطلبات زوجها من غیرها
اسكأعیش كشرطیة في جو اسري متم28
ارى ان المرأة العاملة في الّشرطة اكثر انضباطا في مواعیدها29
ارى ان عمل المرأة في سلك الّشرطة ساهم في تحسین المستوى 30

المادي لألسرة
عمل المرأة في مجال الّشرطة الّنسائیة واجب31

وطني واجتماعي
المجتمع من غیرها من العامالتالمرأة الّشرطیة اكثر اندماجا في 32
اعتقد ان المرأة الّشرطیة اكثر كفاءة في مواجهة مشكالت الحیاة من 33

غیرها من الّنساء
یجب ان تحظى المرأة في الّشرطة الّنسائیة بامتیازات أكثر 34
أفضل ان یكون المسؤولین عني من الّنساء35
رطیة المرأة في االجازات والّدوامتراعي االنظمة الشّ 36
یزداد احترام المجتمع للمرأة العاملة في سلك الّشرطة37
األنظمة الّشرطیة تراعي خصوصیة المرأة 38
عملي في الّشرطة ادى إلى  زیادة طموحي وتفجیر طاقاتي39
ظة ألخرىال توجد لدي مشكلة أثناء وجود عملیة نقل من محاف40
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القسم الرابع:  
) في المكان المناسب الذي یمثل إجابتك:Xضعي اشارة ( 

الفقراتالرقم
درجة االستجابة

شدة
ة ب

وافق
م

فقة
موا

یدة
محا

ضة
عار

م

شدة
ة ب

رض
معا

عمل المرأة في مجال الّشرطة یمكن ان یكون سبب في عنوستها41

ّشرطة الّنسائیة مع انوثة المرأةیتعارض العمل في سلك ال42
عمل المرأة في مجال الّشرطة یؤدي إلى  خالفات دائمة بینها 43

وبین زوجها
عمل المرأة في الّشرطة زاد من غرورها وتعالیها على الناس44
المرأة العاملة في الّشرطة والمتزوجة أكثر تسلطا في المنزل من 45

زوجها
عمل المرأة في الّشرطة الّنسائیة یؤدي إلى  اهمال المرأة لبیتها 46

وأوّالدها 
عمل المرأة في الّشرطة یضر بصحتها الجسدیة والّنفسیة47
اعتقد أن المرأة العاملة في الّشرطة لیس لدیها وقت فراغ لتربیة 48

أبنائها وهذا یساعد على انحرافهم
المجتمع نحو العامالت في سلك الّشرطةهناك نفور من49
یعزف الشباب من الزواج من العامالت في سلك الّشرطة اكثر 50

من غیرهن
أرى أن افضل مكان للمرأة هو البقاء في المنزل والقیام بأعماله51
ن الّنساء في مجال العمل الّشرطيالرجال اكثر كفاءة م52
ة في الّشرطة یؤثر سلبا على سمعتهاعمل المرأ53
عادة تتعرض المرأة العاملة في سلك الّشرطة للتحرش والمضایقة 54

من المجتمع اكثر من غیرها
جمال المرأة الّشرطیة یسبب لها المشاكل 55
بسبب تزاید إعداد المقبالت على العمل زادت الّشرطة من 56

المواصفات المطلوبة
عمل المرأة في الّشرطة تعبیرا عن مساواتها بالرجل57
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المرأة الّشرطیة اكثر واقعیة في حكمها على األمور مقارنة بغیرها58
أوّالد الّنساء العامالت في الّشرطة أكثر تقدما في دراستهم59
رالعمل في سلك الّشرطة الّنسائیة أفضل للمرأة من أي عمل اخ60
المرأة العاملة في سلك الّشرطة أكثر ثقة بنفسها من غیرها من 61

الّنساء
یكون العمل في سلك الّشرطة الّنسائیة مقبوال عندما یكون بعیدا 62

عن الرجال
األعمال المكتبیة افضل للمرأة العاملة في سلك الّشرطة من 63

األعمال المیدانیة
أة للعمل في سلك الّشرطة لعدم توفر فرصة عمل اخرىتلجا المر 64
ال یؤثر عمل المرأة في سلك الّشرطة على تماسك األسرة65
عمل المرأة في الّشرطة زاد من معرفتها ودفاعها عن حقوقها66
معظم العامالت في الّشرطة كن سابقا من النشیطات في 67

التنظیمات الفلسطینیة
افضل ان اعمل قریبا من منطقة سكني68
الّشرطیات اكثر تفهما لالحداث المنحرفین 69
المرأة الّشرطیة اكثر فعالیة وقبوال في عملیة تاهیل االحداث70
عمل المرأة الّشرطیة اصبح ضرورة حتمیة للمجتمعات71
تعامل مع الّنساء الثقافة الفلسطینیة تحتم وجود شرطیات لل72
وجود المرأة في شرطة المرور مظهر حضاري73
الرواتب واالمتیازات للعامالت في الّشرطة الفلسطینیة افضل من 74

القطاع الحكومي
التقاعد المبكر في جهاز الّشرطة یغري المرأة للعمل في هذا 75

المجال
رطة أقل من المؤّسسات الحكومیة ساعات الّدوام الرسمي في الشّ 76

اآلخرى

ذ

*****
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فهرس المالحق

الصفحةنوان العرقم ال

94رسالة تحكیم االستبانة...............................................1.3

95ا النهائیة..........................................االستبانة بصورته2.3

101كتاب تسهیل مهمة من السید اللواء"حازم عطا اهللا"..................3.3
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فهرس االشكال

الصفحةنوان العرقم ال

مكتب العالقات العامة في المدیریة (الهیكلیة العامة للّشرطة الفلسطینیة1.2

).............................2011، رطة الفلسطینیةالعامة للشّ 

29
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ول ارس الجدفه

الصفحةعنوان الجدولرقمال

2.1

التوزیع النسبي لموظفي القّطاع العام حسب المنطقة، والمسمى الوظیفي، 
ــــــــــى شــــــــــهر  (جهازاالحصــــــــــاء المركــــــــــزي، 2005للعــــــــــام 3والجــــــــــنس حت

2005...............................(..............................

21

48المؤهل العلمي...........................توزیع عینة الدراسة حسب 1.3

48العمر.............................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 2.3

49الّرتبة العسكریة...................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 3.3

عدد سـنوات الخدمـة فـي جهـاز الّشـرطة توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 4.3
الفلسطینیة...................................................

49

50مكان السكن.......................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 5.3

50.........العمل في نفس المحافظة...توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 6.3

51الحالة اإلجتماعیة الحالیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر 7.3

الحالـة اإلجتماعیـة قبـل االنتسـاب إلـى  جهـاز توزیع عینـة الدراسـة حسـب 8.3
الّشرطة..............................................................

51

52األبناء للمتزوجات.............عدد توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 9.3

52طبیعة العمل......................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 10.3

53أوقات الّدوام.......................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 11.3

53الحصول على شهادة جامعیة للمرأةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر 12.3

52تفضیل العمل مع..................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 13.3

54الضمانات المالیة عند اإلصابة.....توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 14.3

54الدورات التدریبیة..................توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 15.3

55ل الّشرطة...........سبب العمل في مجاتوزیع عینة الدراسة حسب 16.3

60لمجـــال المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة، ودرجـــة االســـتجابة أ-1.4
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حسب المتوسط الحسابيمرتبة بشكل تنازليالحوافز 
لمجال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، ودرجة االستجابة ب-1.4

61سابيمرتبة بشكل تنازلي حسب المتوسط الحالحوافز

لمجال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، ودرجة االستجابة ج-1.4
62حسب المتوسط الحسابيمرتبة بشكل تنازليالحوافز 

لمجال المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة أ-2.4
.المعیقات النفسیة

64

لمجال فات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة المتوسطات الحسابیة واإلنحراب-2.4
المعیقات الشخصیة التي تقیس الضغط االجتماعي على المرأة العاملة 

في الجهاز الشرطي
65

لمجال المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ودرجة اإلستجابة ج-2.4
المعیقات االسریة.

66

لمجال یة، ودرجة اإلستجابة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار د-2.4
67المعیقات الثقافیة.

االستجابة لمجال المعیاریة، ودرجة واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة ذ-2.4
68معیقات بیئة العمل

فــي درجــة نتــائج اختبــار "ت" لمجمــوعتین مســتقلتین لفحــص داللــة الفــروق 3.4
مــن وافع والمعوقــات واقــع عمــل المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــد

جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــةفــيتوجهــة نظــر العــامال
.الحصول على شهادة جامعیةتعزى لمتغیر 

70

المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد العینة على عمل المـرأة فـي جهـاز أ-4.4
70حسب متغیر العمر.الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

ـــاین األحـــادي (ب-4.4 ـــار تحلیـــل التب ـــائج اختب ) الختبـــار Oneway-ANOVAنت
مســـتوى داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات إجابـــات أفـــراد العینـــة فیمـــا یتعلـــق 
عمــل المـــرأة فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة: الـــدوافع والمعیقـــات بحســـب 

71
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.العمرمتغیر 

، فــي العمــرتغیــر نتــائج اختبــار شــیفیه للمقارنــة البعدیــة بــین متوســطات م5.4
الحوافزمجال 

72

واقــع عمــل المــرأة المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت أ-6.4
73الّرتبةوفق متغیر في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

واقــع عمــل المــرأة المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت ب-6.4
الّرتبةوفق متغیر رطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقاتفي جهاز الشّ 

73

ــــاین األحــــادي (7.4 ) الختبــــار Oneway-ANOVAنتــــائج اختبــــار تحلیــــل التب
مســـتوى داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات إجابـــات أفـــراد العینـــة فیمـــا یتعلـــق 

عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة: الـــدوافع والمعیقـــات بحســـب ب
.ةالّرتبمتغیر 

74

واقــع عمــل المــرأة المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت أ-8.4
مكـان مـن وفـق متغیـر في جهـاز الّشـرطة الفلسـطینیة: الـدوافع والمعوقـات 

السكن
75

واقــع عمــل المــرأة المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمجــاالت ب-8.4
مكـان مـن وفـق متغیـر لدوافع والمعوقـات في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: ا

السكن
75

) الختبار Oneway-ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (94
مستوى داللة الفروق بین متوسطات إجابات أفراد العینة فیما یتعلق 

عمل المرأة في جهاز الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات بحسب ب
.مكان السكنمتغیر 

76

الفاعلیـة واقـع عمـل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت 10.4
وفــــق متغیــــر قــــات یالمــــرأة فــــي جهــــاز الّشــــرطة الفلســــطینیة: الــــدوافع والمع

الحالة اإلجتماعیة
75

) الختبــار Oneway-ANOVAنتـائج اختبــار تحلیــل التبـاین األحــادي (11.4
أفراد العینة فیما یتعلق عمل مستوى داللة الفروق بین متوسطات إجابات 

المــرأة فــي جهــاز الّشــرطة الفلســطینیة: الــدوافع والمعیقــات بحســب متغیــر 
77
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.الحالة اإلجتماعیة

) الختبــار Oneway-ANOVAنتـائج اختبــار تحلیــل التبـاین األحــادي (12.4
مســـتوى داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات إجابـــات أفـــراد العینـــة فیمـــا یتعلـــق 

جهـــاز الّشـــرطة الفلســـطینیة: الـــدوافع والمعیقـــات بحســـب عمـــل المـــرأة فـــي ب
.اوقات الّدواممتغیر 

78

واقع عمل نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي، لفحص داللة الفروق في 13.4
وفــــق متغیــــر المــــرأة فــــي جهــــاز الّشــــرطة الفلســــطینیة: الــــدوافع والمعیقــــات 

اوقات الّدوام
78

ابات أفراد العینة على عمل المـرأة فـي جهـاز المتوسطات الحسابیة الستج14.4
طبیعة العملحسب متغیر الّشرطة الفلسطینیة: الدوافع والمعیقات

79

) الختبــار Oneway-ANOVAنتـائج اختبــار تحلیــل التبـاین األحــادي (15.4
مســـتوى داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات إجابـــات أفـــراد العینـــة فیمـــا یتعلـــق 

ة الفلســـطینیة: الـــدوافع والمعیقـــات حســـب عمـــل المـــرأة فـــي جهـــاز الّشـــرطب
.طبیعة العملمتغیر 

80

، طبیعـة العمـلنتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات متغیر 16.4
80قاتیفي مجال المع

نتائج اختبار "ت" لمجموعتین مستقلتین لفحص داللـة الفـروق فـي  درجـة 17.4
81المحافظةالعمل في نفسلمتغیر تعزى الفاعلیة  
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