
  

51 
 

 ةيفي الضفة الغربالمستشفيات العامة العامالت في التحرش الجنسي ب

  إعداد9 ميس فيصل عزالدين أبوعصب

 شراف9 د. معتصم حمدانإ

 الملخص

حاء العالم أنجميع في  موجودالمرأة، ا ضد يعتبر التحرش الجنسي أحد أكثر أنواع العنف شيوع
جنسي غير  فعل ي بأنه أيالدولي التحرش الجنس يعّرف البنكالثقافية. مختمف األصعدة المهنية و في 

أو أي سموك لفظي أو غير لفظي أو مادي ذي طبيعة  ،، أو طمب الحصول عمى منفعة جنسيةبه غوبمر 
أو بيئة  عدائيةأو  خوفا، أو يخمق لمعمل امع العمل، أو يصبح شرط منطقييتداخل بشكل غير  جنسية
حصاء اإل جهازكا لحقوق االنسان. وفقا لفي مكان العمل انتهاتعتبر مشكمة التحرش الجنسي هذا و  مسيئة.

% في 08إلى  1110% في عام 01.2من  ارتفع عدد النساء المواتي انضممن لمقوى العاممة؛ الفمسطيني
ة في أعندما يتم التحرش بالمر  . و بالتالي ازداد تعرضهن لمتحرش الجنسي في مكان العمل.1106عام 

مما يجعل العمل أكثر صعوبة وأقل انتاجية.  ،من التوتر ايخمق جو  بل، فقط يزعجها ال مكان العمل، هو
 .في حال تعرضها لتحرش جنسي وتشكك في تقديرها لذاتهانفسها المرأة  مو كثيرا ما تموبالعادة 

توضيح مدى انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل ضد العامالت في المستشفيات تهدف الدراسة إلى؛ 
 أسبابه.الغربية، ما هية العواقب المرتبطة به و  ة في الضفةالعام

منهجية الوصف التحميمي المقطعي الذي شمل جميع العامالت في منهجية البحث؛ اتبعت الدراسة 
عاممة في المستشفيات شمال ووسط  127 المستشفيات العامة في الضفة الغربية. احتوت الدراسة عمى

موظفات مالت في المهن الطبية المساندة و ن )الممرضات، الطبيبات، العاجنوب الضفة الغربية موزعة بيو 
اإلداريات( كل حسب نسبة تمثيمه في المستشفى. لقد تم تطوير االستبيان المستخدم بالبحث االستقبال و 

%. جرى 76من استبيان منظمة الصحة العالمية ليطابق منهجية البحث. و قد كانت نسبة االستجابة 
 .SPSSنات باستخدام برنامج تحميل البيا

%(. أكثر أنواع 16.2معدل انتشار التحرش الجنسي بين المشاركات بالبحث )خمصت الدراسة إلى أن 
%(. أما بالنسبة لمن قام بالتحرش فكانت 33.5التحرش الجنسي شيوعا كانت التحرش المفظي )

 الوظيفي.%( من زمالء بنفس المستوى 10.4%( من مرافقين المرضى و )13.5)
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نسي. " بشكل واضح مع التعرض لمتحرش الج"سنوات الخبرة في نفس المستشفىارتبط "نوع الوظيفة" و
فيما يتعمق بسنوات  امي أكثر بثالث مرات من الطبيبات، أفكانت الممرضات معرضات لمتحرش الجنس

نصف عن ي بمرة و الجنس عرضة لمتحرشلخبرة فكانت الفئة التي عممت ما بين سنة وخمس سنوات أكثر ا
اركات في البحث أن %( من المش33.4) تقد أشار وات الخبرة لديهم العشر سنوات. و المواتي تجاوزت سن

%( عدم وجود سياسات 30.5ة بالتحرش الجنسي، بينما أكد )بسياسات المستشفى المتعمق ال معرفة لديهن
%( 01.7عرض لمتحرش الجنسي )تتعمق بالتحرش الجنسي داخل المستشفى. كانت نسبة التبميغ عن الت

 حاالت فقط. 7اي ما يعادل 

التوصيات9 كشفت الدراسة عن ارتفاع معدل التحرش الجنسي وسط العامالت بالمستشفيات االستنتاجات و 
بالغ عن مع ذلك كانت نسبة اإلت في الضفة الغربية. و يجر أقة التي العامة مقارنة مع الدراسات الساب

التحرش  استراتيجيات فعالة لمحد منلى الحاجة لسياسات و مما يشير إمة. حوادث التحرش الجنسي ضئي
 تهتم بالتوعية ضد التحرش الجنسي. عمل ورشاتالجنسي في أماكن العمل و 

 


