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 شكر وتقدير

 اهلل العظيم. صدق  أل يدنكم(.ق ل  ع لى )لئن حك  م  ال مد هلل  ب الع لمين  

ن يف الدك و  لمح ف  الف ضل  د يل الحك  وا م ن ن  ةدم أأن  ف  مس قل ه   ال س لن  يطيب ل 
  ك ن ل  م، موالمص د الم   عن، و وفي  الد اس ت   من دقد ف  ال ودي  وا  ح د و د اد، لم  قدم

  .   ا ك   ف  اند   ه   الد اسن واخ ادق   ق   الصو ة ا 

 

لدنن المن قحن ا ف ضل   ال ين ح فون    ة ول من قحن الد اسن  و دو هم  ألعض  وا ةدم   لحك  
 الك ي  ف  ا  ا  الد اسن من خ  ا قم و عممقم .

 

األس   ة الك ام و ،  عض   القيئن ال د يسين ف  معقد ال نمين المس دامن الد يل  كم  ا ةدم   لحك  
 . ودقدهم و وديق  قم  عممقم م   خموا عمين   نال ي

 

 والى دميع ا هل واألصدق   وال مال ، والى كل من س هم وس عد ف  اند ح ه   الد اسن.
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 الممخص

و أ ي ه  ف   نالفمسطينيالمؤسسن األمنين  واقع مح  كنالم أة ف هدفت ه   الد اسن الى الكحف عن 
مواقع صنع الة ا . ول  ةيق أهدافق  اس خدمت ال    ن المنقج الوصف  ال  ميم ، و م مت أدوات 

 ال  ث   س   نن صممت خصيص  لق   الغ ين.

م ل مد مع الد اسن دميع ا ن ث الع مالت ف  المؤسسن ا منين الفمسطينين، و مغ مد مع الد اسن  
 من مدموع مد مع الد اسن.  %( 33(، أي م  نس    )520 اسن) لدو مغت عينق( موظفن، 1566)

و وصمت الد اسن الى عدة ن  ئج، اهمق : أن واقع مح  كن الم أة ف  المؤسسن ا منين هو  د دن 
م وسطن، وان نس ن  ول  الم أة لممن صب الةي دين ف  األدق ة األمنين الفمسطينين ضئيمن، و    ن سب 

ق . و  ين ان  يودد وع  م  فع لدى الم أة  أهمين مح  ك ق  ودو ه  ف  صنع مع عدد المن س  ت إلي
 الة ا  ف  المؤسسن ا منين.

وصت الد اسن  ض و ة اد ا   عديالت عمى الةوانين و ال ح يع ت الفمسطينين  أعمى ضو   الن  ئج، 
لم د من ال ميي  ضد الم أة، وض و ة موا من ه   الةوانين وال ح يع ت مع ا  ف ق ت والمع هدات 

األمم الم  دة  ات العالقن، وأن يد ي  تق ا اوالموا يق ال   انضمت اليق  دولن فمسطين مؤخ ا، ومع 
و ع ي  عمل و دات النوع ا د م ع  ف  األدق ة األمنين ووضع خطن وطنين ح ممن لدمج دعم 

ف  السي سن األمنين الفمسطينين، وأن   خ  الدق ت المسؤولن ال دا ي   ا د م ع مف هيم النوع 
الض منن لوصول الم أة الى المح  كن الف عمن ف  مواقع صنع الة ا . كم  أوصت الد اسن   لعمل 

إد ا  الم يد من األ   ث والد اس ت العممين المعمةن والم خصصن عمى صعيد دمج النوع  عمى
 ا د م ع  ف  المؤسسن األمنين.

 كمم ت مف   ين

 األمنين الفمسطينينا دق ة النوع ا د م ع ، المح  كن ف  صنع الة ا ، 
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Revealing the reality of women's participation in the Palestinian 

security establishment and its impact on decision-making positions 

 

Prepared by: Amal Shaher Salameh Ghrouf  

Supervisor: Dr. Nayef Jarrad  

Abstract 

This study aimed at revealing the reality of women's participation in the 

Palestinian security establishment and its impact on decision-making 

positions. To achieve its objectives, the researcher used the analytical 

descriptive method. The research tools were a questionnaire designed 

specifically for this purpose, and interviews were held with a number of 

gender unit officials in the Palestinian security services and with specialized 

experts in this field. 

The study population represented all females working in the Palestinian 

security establishment. The study population reached (1566) female 

employees, and the sample reached (520) (33%) of the total study 

population. 

The study found several results, the most important of which is that the 

reality of women's participation in the security establishment is medium, and 

that the percentage of women holding leadership positions in the Palestinian 

security apparatuses is small and disproportionate to the number of those 

who join them. It was found that there is a high awareness among women of 

the importance of their participation and their role in decision-making in the 

security establishment. 

The study also found that the most important obstacles to women's access to 

decision-making centers are obstacles such as male culture, customs and 

traditions, and women's lack of awareness about their legal rights and their 

leadership roles. 

In light of the results, the study recommended the need for amendments to 

the Palestinian laws and legislation to reduce discrimination against women 



 ه
 

and the need to harmonize these laws and legislations with the agreements, 

treaties and 

Charters recently joined by the State of Palestine and with the relevant  

Resolutions of the United Nations. Gender in the security services and the 

development of a comprehensive national plan to integrate gender concepts 

into Palestinian security policy, and that the responsible parties take 

measures that guarantee women's access to active participation in decision-

making positions. The study also recommended working on further scientific 

and specialized researches on the integration of gender in the security 

establishment. 
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Gender, Participation in Decision-Making, Palestinian Security 
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 الدراسة:مصطمحات 

ه  الةوة المسم ن ف  ال الد و ن ص  وظيف ق  ف  الردف ع عن الوطن : األجهزة األمنية الفمسطينية
المد مع والسق  عمى  فظ األمن والنظر م العر م واآلداب الع من و ؤدي واد ق  وخدمن الحعب و م ين 

لمسمطن  المعدل )الة نون ا س س   ت.ف  ال دود ال    سمق  الة نون ف  ا   ام ك مل لم ةوق وال  ي
 ألف قوى األمن من قوات األمن الوطن   .  ((1(  ند )24, الم دة) 2003لسنن الوطنين الفمسطينين 

وأين قوة أو قوات أخ ى ن وديش ال   ي  الوطن  الفمسطين  و قوى األمن الداخم  و المخ   ات الع م
لع م  ف  قوى ا من الفمسطين  ن)ق نون الخدممودودة أو  س  دث  كون ضمن إ دى الةوى ال الث

الع من   حمل: )ا من الوطن  الفمسطين ، ا من الوق ئ  الفمسطين ، المخ   ات( 3م دة ) ،2005
الفمسطينين، الح طن المدنين الفمسطينين، ا س خ   ات العسك ين الفمسطينين، ال  ا ال ئ س  
الفمسطين ، الدف ع المدن  ،الم لين  العسك ين ، الةض   العسك ي، ا     ط العسك ي الفمسطين ، 

 الض  طن الدم كين، الخدم ت الط ين العسك ين(.

المن س  ت لألدق ة ا منين و الخ ضع ت لةوانين وح وط  النساء االمنية:العامالت في االجهزة 
 (2002)ا و ص لح ,الدولن.العمل العسك ي واألمن  وفق النظ م و القيكمين الم  عن ف  

عممين ا خ   الة ا   يث ي م ا خ     ق  ا  ت  الم ؤوسين ف :  وسيع الدو  ال ي يةوم    المشاركة
لمة ا ات ا ك    يمكن الوصولن مم  و وال وصي ت و اآل ا  الف دين و الدم عين ال   ي ديق  الم ؤوس

 (.2010، )إسم عيلفع لين و ضم ن سقولن  نفي ه  

هو إعط   من ل  السمطن والةوة  مودب الةوانين المةصود   لة ا  ف  ه   الد اسن أن   القرار:
ك ن ه ا الة ا  أوالموائح، ألوام  وا  ادات م   ن  قدف إلى   ةيق مصم ٍن ع من لممؤسسن، وسوا  

إدا ي ً ، أم قض ئي ً ، أم  ح يعي ً ، أو    ى ق ا ًا داخمي ً ، فدميع ه   الة ا ات     ج إلى خطوات يسي  
 .(2016،ق ا   )ا وس لم عميق  المدي  ف  إصدا 



 ز
 

ه  وليدة  ة  ي   الة ا ات الق منان : اخ ي   ط يق لمسموك  ين عدة  دائل مع مال ظ  صنع القرار
 المعدم الوسيط()مد وسن. 

اإلدا ة هو سمسمن ا س د   ت الف دين او الدم عين ال    ن ق   سيولودي يسد اسن ف  صنع القرار:
موادقن موقف معين  ديل ا نسب ف    خ ي   ال

(http://www.siironline.org/alabwab/algharar.) 

وه  م ا ل   طمب من ص نع الة ا  الم و   ق  لموصول الى م  م  ا خ   الة ا , فم  من ا خ   
ن ان هن ك و اد مع ال    ه  د   من عممين صنع الة ا ,  وه  ا د م ا ل صنع الة ا  و  الة ا 

  دا ه   الم  من  داين    ديد و ص     ي ق  و   ل غم   خ الفقم عمى عدده  , و م ا ل لصنع الة ا  
محكمن،   م وضع المة ييا والمع يي ، ودمع المعموم ت  ول المن ، و  ةويم المحكمنالمحكمن ,   ميل و 

ي ى طومسون و  ودين"ان و    لنق ين وضع ال ل ا م ل موضع ال نفي . ،اخ ي   ا فضل صي غ  و 
ى  مك ا نحطن ال    ؤدي الى مفقوم الة ا  ليا ق ص ا عمى ا خ ي   النق ئ   ل ان  يحي  ك لك ال

 .(http://www.siironline.org/alabwab/alghararا خ ي  )" لك 

، السموكي توا  والعالق ت والسم ت الحخصين، والمواقف و ا د المفظ الىيحي  ": عياالجتماالنوع 
عمي  يحي  لفظ النوع ا د م ع  الى ا خ الف ت المك س ن يع وه  المد مع لمم أة وال دل و الةيم ال   و 

النوع ). "وال ك ا ن ى  ال يولودين  ين يحي  لفظ الدنا الى ا خ الف ت والم أة  ينم  ين ال دل 
 .((Nicola Popovic, 2008  ميم . ف   ةييم اصالح الةط ع ا من  وم اق    و  أ   و ا د م ع  
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 الفصل االول

 االطار العام لمدراسة

 

 مقدمة 1.1

مف المسائؿ األساسية، التي  كمشاركتيا الفاعمة رصنع القراكصكؿ المرأة إلى مراكز تعد مسألة 
انصبت عمييا اىتمامات الحركة النسكية العالمية تاريخيا. كقد حققت النساء نجاحات كاضحة عمى ىذا 

في العقديف الماضييف،  يتبكأ مسؤكلية مناصب قيادية ميمة في الصعيد، كبات الكثير مف النساء، 
اف عربية كاسالمية، كفي فمسطيف أيضا. لكف كرغـ ذلؾ، ال نستطيع العديد مف البمداف، بما فييا بمد

نصاؼ كعدالة شاممة في العالقات بيف المراة كالرجؿ في مختمؼ البمداف  القكؿ، أف ثمة مساكاة تامة كا 
. كىذا يعني اف التمييز ال زاؿ قائما ، كال في فمسطيف أيضاعمكما، كفي البمداف النامية بشكؿ خاص

التقميدية تتحكـ بأدكار المراة كالرجؿ في  لت الكثير مف العالقات كاألفكارنس، كأنو ال زاعمى أساس الج
كالدكلة، مما يحـر المرأة مف التمتع بمكانتيا بشكؿ منصؼ في صنع القرار عمى المستكيات المجتمع 

عنصرا  تبرتعك  ،نصؼ سكاف العالـتمثؿ المرأة المختمفة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.  كإلف 
كمف الصعكبة لمحركة النسائية تنمية بدكف دكر فاعؿ  حيث ال ،ميما في عممية التنمية كاستدامتيا

، الحظنا االىتماـ الكبير مف المجتمع بشكؿ فاعؿ لممرأة مشاركةتحكالت اجتماعية دكف  إحداث بمكاف
ضركرة ازالة كافة أشكاؿ االجتماعية كالسياسية، ك  الدكلي بضركرة تمكيف المرأة كتعزيز مشاركتيا

كىذا ما أكدت عميو التمييز ضدىا، التي تعيؽ مشاركتيا كتؤثر سمبا عمى التنمية في مختمؼ البمداف. 
بكضكح اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المراة ، المعركفة اختصارا ب"سيداك"، التي 

 في المكاثيؽ كالممارسات الدكليةكلقد أصبح كاضحا، . 1979صادقت عمييا األمـ المتحدة عاـ 
كضع المرأة في أم مجتمع يعتبر مقياسا لمدل تطكر كنمك ىذا المجتمع، كأصبح تقدـ أم ، أف الالحقة
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مجتمع مرتبطا ارتباطا كثيقا بمدل تقدـ المرأة كقدرتيا عمى المشاركة في التنمية االقتصادية 
النمك  كينيا يعتبر اضمف سبيؿ لإلسياـ فيكاالجتماعية، كأصبح االستثمار في قدرات المرأة كتم

ولئن كان االهتمام بمشاركة المرأة قد تركز على الشأن التنموي بشكل عام،  . االقتصادم كالتنمية

والمدنً منه بشكل خاص، فقد جرى التنبه مؤخرا، إلى ضرورة ان تشمل هذه المشاركة أٌضا المجال 

لمتحدة بهذا الشأن فً الثالث عشر من كانون وقد صدر قرار عن األمم ا العسكري واألمنً.

، لكنه قرار لم تكن له قوة قانونٌة الزامٌة، وتبعته توجٌهات بهذا الشأن 2891اول/دٌسمبر عام 

 عاـ(1325)رقـ األمفصدر قرار مجمس  ، وأخٌرا2891صادرة عن مؤتمر نٌروبً بكٌنٌا عام 
 كا، سكاء المكاتي يعشف في دكؿ الصراع ،عالـتمكيف نساء ال األعضاء إلىدكؿ اليدعك ( الذم 2000)

مشاركة النساء  في مراكز صنع القرار مف اجؿ  إلى يدعك القرارك  ة. المكاتي يعشف في مناطؽ حر 
كاف ىذا اكؿ قرار يصدر عف مجمس األمف يتتاكؿ كاقع النساء في الدكؿ التي تعاني ك ، كالسالـ األمف

كيؤكد القرار عمى ضركرة اشراؾ النساء في  الصراع. مف الصراعات المسمحة كفي مراحؿ ما بعد
ترتيبات األمف كالسالـ عمى الصعيديف الكطني كالدكلي، حيث أف تمثيميف كمشاركتيف ليا دكر كبير 
في األخذ بعيف االعتبار مصالح النساء كالفتيات كاألطفاؿ، الذيف يعانكف أكثر مف غيرىـ جراء 

  الصراعات المسمحة.

تمثيؿ المرأة الدراسة الحالية تتمحكر حكؿ  ة خصكصية عمى ىذا الصعيد. كلككفكفي فمسطيف ثم
لحديث عف تطكر ال بد مف اف ،في المؤسسة األمنية الفمسطينية صنع القرارككصكليا إلى مراكز 

كصكال الى اليـك حيث باتت تتكاجد في كافة مجاالت العمؿ. المجتمع الفمسطيني،  مكانتيا كدكرىا في
المرأة الفمسطينية تاريخيا في مراحؿ النضاؿ المختمفة، كلعبت دكرا ميما منذ احتالؿ  ساىمتحيث 

(، 9111، كالحقا في ظؿ االنتداب البريطاني الذم بدأ عاـ )9191الجيش البريطاني لفمسطيف عاـ 
كفي المراحؿ التي تمت ، 9191 – 9191ككاف ليا دكر كاضح في ثكرة  ، 9191كاستمر حتى عاـ 

المرأة الفمسطينية لعبت دكران مممكسان في بناء المجتمع، فيي ربة منزؿ  كمف مكقعيا لعبت .النكبة
أسيمت مساىمة كبيرة في الحفاظ عمى تماسؾ األسرة كسد الفراغ الذم يسببو غياب رب األسرة إما 

شاركة في أك بسبب غيابو عف البيت لمم البمداف العربيةأكتنقمو بيف المدف الفمسطينية أك بسبب العمؿ 
، فمنذ بداية االستيطاف الصييكني لفمسطيف، ، أك بسبب االعتقاؿ اك االستشياداألعماؿ الفدائية

احتجاجان عمى االستيطاف  تخاضت المرأة الفمسطينية غمار الحياة السياسية عندما نظمت التظاىرا
األكلى لممرأة  الييكدم في فمسطيف، ثـ أعقبيا إنشاء الجمعيات الخيرية التي شكمت االنطالقة
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، الفمسطينية. كقد تعزز دكر المرأة في الحياة السياسية الفمسطينية، كلـ يقؼ دكر المرأة عند ىذا الحد
لـ تكتؼ النساء الفمسطينيات في المشاركة السياسية، بؿ بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير، حيث 

ىمت في تنمية المجتمع كشاركت اتجيت لممشاركة في العمميات العسكرية كالعمميات الفدائية، كسا
 الرجؿ في كؿ شيء.

ككاف لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية دكر في تحفيز المرأة الفمسطينية ك تعزيز إمكانيات تحقيقيا 
كتكلي  ي بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية،لذاتيا، كفسح المجاؿ ليا لمتعبير عف امكانياتيا ك قدراتيا ف

سات عززت مف شأف المرأة كدكرىا لمسمطة اسياميا الكاضح في تبني سياالمسؤكليات فييا. ككاف 
ثبات جدارتيا ك  تطكير مشاركتيا مف خالؿ فسح المجاؿ ليا لممشاركة في انتخابات المجمس التشريعي كا 

كمشرعة كممثمة لمشعب، ك مف خالؿ إتاحة الفرصة ليا إلشغاؿ مكاقع ميمة في الكظيفة العامة، 
خاصة بالمرأة. كشجعت السمطة الكطنية الفمسطينية اعتماد نظاـ الككتا االنتخابي  ككذلؾ إنشاء كزارة

في القانكف، ككقعت كثيقة حقكؽ المرأة، كصادؽ الرئيس محمكد عباس عمى اتفاقية )سيداك( التي تكفؿ 
اسية إنياء كافة اشكاؿ التمييز ضدىا. كعمى الرغـ مف تزايد مشاركة المرأة كمساىمتيا في الحياة السي

مثؿ مشاركة )انتصار الكزير(  ،بدءا مف كزيرة، مركرا بالتحاقيا بالسمؾ الدبمكماسي، كالقضاء كالتشريع
)حناف عشراكم( سابقا في التشكيالت الحككمية، كالدكر الذم لعبتو )ربيحة ذياب( ) حناف عشراكم( كك

كرغـ تزايد أعداد ، مؤخرا سطينيةكانتخابيا لعضكية المجنة النفيذية لمنظمة التحرير الفم في المفاكضات
إال انو ظمت النساء، المكاتي كصمف الى مناصب عميا في الحككمة كمؤسسات السمطة الفمسطينية، 

كظؿ  (.2009نزاؿ، )االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم ىناؾ مساحات مغمقة اماميا عمى الصعيد
اكز صنع القرار، ككجكدىا الكمي السؤاؿ عف ضركرة تمكيف المرأة الفمسطينية مف الكصكؿ إلى مر 

كالنكعي في ىذه المراكز، مطركحا كبقكة، كال بد مف الكشؼ عف كاقعو الحقيقي، كعف المعيقات التي 
 تعترض سبيمو.

إف المرأة الفمسطينية كبعد ىذه المساىمات منيا في العمؿ المؤسسي، أصبح اىتماميا يتركز عمى تأثير 
ي الكقت ذاتو الى تحسيف مكانتيا في العمؿ المؤسسي، كرفع دكرىا عمى العمؿ نفسو، كالسعي ف

ي المجاؿ لممرأة مستكل ىذه المشاركة، كصكال الى تقمد المناصب المؤثرة كالقيادية، التي تعط
المكانة التي تميؽ بيا، كتجعميا شريكا حقيقيا في اتخاذ القرار، كليس فقط القياـ  بكأتالفمسطينية لت
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تقمد المياـ كالكظائؼ التنفيذية، مكاجية في ذلؾ أكبر تحد ليا كالمتمثؿ  باألعماؿ الركتينية اك
 (.2012القطب، )بالتعصب الديني احيانا أك العادات كالتقاليد حينا أخر 

، إال  اف  كلئف كانت المعطيات تشير الى تحسف في كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار الفمسطيني
، كيجب أف تتطكر كصكالن الى الدكر الفاعؿ كالقائـ عمى احتراـ  محدكدة ال زالتالفعالة مشاركتيا 

 القدرات التي تمتمكيا المرأة كأحقيتيا في التنافس كالكصكؿ الى كافة المكاقع القيادية في كافة
المؤسسات كمنيا المؤسسة األمنية. كلعؿ االىتماـ الفمسطيني مؤخرا بادماج مفيـك كمعايير النكع 

الخطة  ؼ السياسات كالمؤسسات، يصب في ىذا االتجاه، كقد أشارت إلى ذلؾاالجتماعي في مختم
إدماج معايير النكع تأكيدىا عمى  عبر 2013 - 2011االستراتيجية إلصالح لقطاع االمف لعاـ 

 باعتبار اف ىذه المؤسسةككذلؾ ما تالىا مف خطط في ىذا القطاع، االجتماعي في المؤسسة األمنية، 
عمى استخداـ  السياسة الفمسطينية عمى ىذا الصعيدمف المجتمع. كتقكـ قطاعا ميما  تشكؿ

دراجيا في عممية االصالح  قضايا النكع االجتماعي في المؤسسةإدماج استراتيجيات لتعزيز  األمنية كا 
كدعـ كتشجيع المشاركة لمرجاؿ كالنساء كزيادة تكظيؼ المرأة ك تثبيتيا في عمميا في كالتطكير 

 كالنيكض بكاقعيا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. ،يةالمؤسسة األمن

اف المؤسسات األمنية بصفو عامو تمجأ إلى تجنيد الرجاؿ، حتى في الدكؿ التي نالت فييا المرأة حقكقا 
في شغؿ جميع المناصب داخؿ القطاع األمني، فال يزاؿ تمثيؿ المرأة منخفضا كال تتقاطع النسب 

لعؿ ذات الحالة نجدىا عمى ك  (.2007)فريدريؾ لييكلد،  يات التنميةالمرتفعة لممشاركة مع مستك 
رغـ اكز ميمة في المؤسسة الحككمية، ك يا لمر ئتبك ز مشاركة المرأة ك يطيني، فرغـ تعز الصعيد الفمس

 ،كع االجتماعي في المؤسسة االمنيةالتكجو الرسمي لمسمطة الكطنية الفمسطينية بزيادة االىتماـ بدمج الن
القاضي ك ، 2013( لعاـ 40رقـ )عيد ابك عمي قرار كزير الداخمية السابؽ الدكتكر سعنو  الذم عبر

تمكيف المرأة مميف في االجيزة االمنية لدعـ  ك بتشكيؿ لجنة استشارية لكحدة النكع االجتماعي مف العا
 مسطينيةالف األمنية المؤسسة في القرار صنع مراكز إلى المرأة كصكؿ افإال  ،(2017، فييا )كىداف

 عمى هكآثار  مردكداتو ليذا يككف كقد كالدراسة، لمبحث كيحتاج اشائك كمكضكعا تجاذب مكضع الزاؿ
كتبني  كجكد ضكءفي  خاصة بصكرة كاألمنية ،عامة بصكرة الفمسطينية المؤسسات داخؿ العمؿ طبيعة

 جاءت كبالتالي ،التلية كالكطنية لدعـ كتمكيف المرأة في شتى المجاك السياسيات كاالستراتيجيات الد
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 صنع القرار في المؤسسة األمنيةككصكليا إلى مراكز المرأة كاقع تمثيؿ  في لمبحث الدراسة ىذه
 .الفمسطينية

 مشكمو الدراسة وأسئمتيا: 2.1

تعد مشاركة المرأة في صنع القرار قضية تنمكية عمى مستكل العالـ، ك تسعى اغمبية الدكؿ لتمكيف 
عمى الرغـ مف مركر اكثر مف رىا طاقة بشرية يجب استثمارىا، ك يا باعتباالمرأة  لتعزيز مساىمت

المعاىدات كاالتفاقات  ك بالرغـ مف صدكر العديد مف ،خمسيف عاما عمى صدكر ميثاؽ االمـ المتحدة
في شتى  النساءدعـ كتمكيف الزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المراة كالعمؿ مف أجؿ القرارات الدكلية ك 

المكاثيؽ التي تضمف المشاركة كالمساكاة لكال كضركرة تطبيؽ مبادئ كأحكاـ ك  ،لحياةمجاالت ا
شائكة ك غير إلى مراكز صنع القرار كمساىمتيا القيادية المرأة كصكؿ الجنسيف، إال انو بقيت عممية 

ي في ظؿ تبنتحتاج الى  دراسة اكسع كاعمؽ. ك كتعترضيا الكثير مف العقبات، كبالتالي فيي  كاضحة،
فإف  ،ع االجتماعي  في المؤسسة االمنيةالسمطة الكطنية رسميا لتكجيات تعزز ادماج مفاىيـ النك 

لمشاركتيا ليس فقط لتعزيز حضكر كمشاركة المرأة في المؤسسة االمنية، بؿ ك  ،الحاجة  باتت ماسة
ستكيات كىك االمر الذم يحتاج لدراسة كاقعيا المممكس كفحص م ،الفاعمة في مراكز صنع القرار

كالكقكؼ عمى الصعكبات ك  ،كتقييـ السياسات المتبعة عمى ىذا الصعيد ،فاعميتياا ك حجميالمشاركة ك 
صنع القرار في تعزيز تمثيميا في المؤسسة األمنية ككصكليا إلى مراكز المعيقات التي تعترض 

عبر ، اؽ  تطكرهلتبحث ىذا الكاقع كاف المؤسسة االمنية الفمسطينية. كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة 
 اجابتيا عف السؤاؿ الرئيس االتي:

 صنع القرار في المؤسسة األمنية الفمسطينية؟ ووصوليا إلى مراكز المرأة  تمثيلما واقع  

 األسئمة الفرعية التالية :ىذا عف السؤاؿ الرئيس كينبثؽ 

 لها إلىووصوالمرأة  تمثٌل لتعزٌز  المؤشرات الواقعٌةة و ما الظروف والعوامل المقرر 

 األمنٌة الفلسطٌنٌة؟ الجهزة صنع القرار فً امراكز 

 ًمشاركتها فً مراكز صنع وجودها و األمنٌة ألهمٌة  االجهزة ما مدى وعً المرأة العاملة ف

 ؟القرار
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  نعكاسات التشريعات كالقكانيف كالسياسات كالتعميمات المعمكؿ بيا في السمطة ما مدل تأثير كا 
 االجيزةصنع القرار في  ككصكليا الى مراكزالمرأة  حجـ تمثيؿ الكطنية الفمسطينية عمى

 ؟الفمسطينية  األمنية
  االجيزةما مدل تطبيؽ مبادئ العدالة كالمساكاة كالنزاىة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف في 

 األمنية الفمسطينية؟
  مراكز صنع  في تيا الفاعمةمشاركتمثيؿ المراة ك  ما المعيقات كالعقبات التي تقؼ أماـ تعزيز

 األمنية الفمسطينية؟الجيزة القرار في ا

 قع ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات النساء المبحكثات حكؿ كا ىؿ تكجد فركؽ
تعزل   لمؤسسة االمنية الفمسطينية،ا فيتمثيؿ المراة ككصكليا إلى مراكز صنع القرار 

سنكات  ،ىؿ العمميالمؤ  ،الة االجتماعيةالح ،طبيعة العمؿ ،الجياز ،كريةالرتبة العسلمتغيرات )
 .الخدمة(

 أىداف الدراسة 3.1

 تيدف ىذه الدراسة إلى:

   صنع القرار في المؤسسة األمنية  مراكز فيكمشاركتيا  المرأة تمثيؿ كاقع الكشؼ عف
 .الفمسطينية

   مكانيات تعزيز كصكليا إلى مراكزالمرأة  تمثيؿآفاؽ تبياف األمنية  االجيزة صنع القرار في كا 
 .الفمسطينية

  صنع القرار في  ككصكليا إلى مراكزالمرأة  تمثيؿفركؽ في كاقع كآفاؽ  التعرؼ إف كاف ثمة
المؤىؿ العممي،  ية،الحالةاالجتماعالعمؿ، طبيعة )لفمسطينية تعزل لمتغيرات ااألمنية  المؤسسة

 (.، الجياز العسكرية ، الرتبة  برةسنكات الخ
  المعمكؿ بيا ،كالسياسات كالتكجيات الرسمية س القكانيف كالتشريعاتكانعكااظيار مدل تأثير، 

 االمنية الفمسطينية. االجيزةالى مراكز صنع القرار في  ياكصكلتعزيز تمثيؿ المرأة  كدعـ في 
 تكافؤ الفرص بيف الجنسيف في اكاة كالنزاىة ك المسالى مدل تطبيؽ مبادئ العدالة ك  التعرؼ

 نية.االمنية الفمسطي االجيزة
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 صنع  ككصكليا إلى مراكز تمثيؿ المراة اماـ تعزيز التعرؼ الى المعيقات كالعقبات التي تقؼ
 .ر في االجيزة االمنية الفمسطينيةالقرا

   لجيات االختصاص في السمطة الكطنية الفمسطينية تقديـ نتائج كتكصيات ىذه الدراسة
 ية.االمنية الفمسطين االجيزةلالستفادة منيا في تطكير عمؿ 

 

 مبررات الدراسة  4.1
 الفمسطينية، لقاء الضكء عمى كاقع عمؿ المرأة العاممة في اجيزة االمف تكلدت الرغبة لدل الباحثة ال

الت الحياة الباحثة احدل العامالت في اجيزة االمف، كلدييا قناعة بأىمية دكر المرأة في كؿ مجا ككف
 األمنية. االجيزةاركة الفاعمة في صنع القرار في كأف لدييا القدرة عمى المش، االمني كحتى المجاؿ

  بالتالي ضركرة معالجتو بشكؿ عمميك  ،مكضكعالدراسات السابقة التي تناكلت ىذا الندرة االبحاث ك ،
األمنية الفمسطينية بشكؿ  االجيزةيعزز عممية تطكير ك  الالحقة،الممارسة العممية مما يفيد التطبيؽ ك 

 عاـ. ني بشكؿاالمف الفمسطيك قطاع  ،خاص
 الدراسة فرضيات 5.1

  صنع القرار في المؤسسة األمنية الفمسطينية تعكس مستكل  ككصكليا إلى مراكزالمرأة تمثيؿ
 تطكر المجتمع الفمسطيني.

  مشاركتيا تمثيميا ك ألىمية  االمنية الفمسطينيةيكجد كعي كاؼ لدل المرأة العاممة في المؤسسة
 .االمنية الفمسطينية جيزةر في األصنع القرامراكز  في

  القكانيف الفمسطينية كالسياسات كالتعميمات المعمكؿ بيا دكرا ايجابيا في تمعب التشريعات ك
 .ة االمنية الفمسطينيةاالجيز ر في لمراكز صنع القرا تعزيز تمثيؿ المرأة كتمكيف كصكليا

  تعكس حجـ انتسابيا  االمنية الفمسطينية االجيزةنسبة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في
 فييا.

 االمنية  االجيزة تكافؤ الفرص بيف الجنسيف في المساكاة كالنزاىة ك العدالة ك  تطبؽ مبادئ
 الفمسطينية.

  االمنية  معيقات ك عقبات تحكؿ دكف  تبكؤىا لمراكز صنع جيزة تكاجو المرأة العاممة في اال
 االمنية الفمسطينية. االجيزةالقرار في 
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 ذات داللة إحصائية عند المستكل تكجد فركؽ  الα)≤0.05 ) تمثيؿ افاؽ ك  كاقع في متكسطات
)الرتبة  اتتعزل لمتغير األمنية الفمسطينية  جيزةصنع القرار في األمراكز  ككصكليا إلىالمراة 

 (.دمةسنكات الخالحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي،  العسكرية، الجياز،  طبيعة العمؿ،
  اقع الفمسطيني كالظركؼ في الك  ،كاتجاىات إيجابية ،شرات كاقعيةمتاحة كمؤ ىنالؾ فرص

في  كتيامشار تمثيؿ المرأة ك تدفع باتجاه تعزيز  ،في المؤسسة األمنية الفمسطينيةك  ،المحيطة
 .صنع القرار مستقبالمراكز 

 اىمية الدراسة 6.1

 تكمف اىمية ىذه الدراسة في نكاح عدة: 
 ؿ مف خال  -ككنيا احدل منتسبات األجيزة األمنية -احثة اىمية مرتبطة بالباحثة: تسعى الب

مدل نسبة االمنية ك دكر المرأة العاممة في المؤسسة الدراسة الى القاء الضكء عمى كاقع ك 
تفسير ىذا الكاقع مف خالؿ منيجيو القرار كتقمد المناصب العميا، ك مشاركتيا في مراكز صنع 

 عممية صحيحة.
 ه األىمية لمدراسة في زيادة المعرفة العممية لكاقع كطبيعة عمؿ المرأة األىمية العممية: تتمثؿ ىذ

في المؤسسة األمنية كدكرىا في صنع القرار كرسـ السياسات. إضافة إلى إثراء المكتبة العممية 
كخاصو أف الدراسة  ،ألدبيات كالدراسات كاألبحاث السابقةامف  مف خالؿ إضافة معمكمات

كلـ يسبؽ أف  ،في المؤسسة األمنيةكتيا في مراكز صنع القرار كمشار  المرأة تمثيؿ تخص 
ستفتح الدراسة الباب بشكؿ ك  .حسب عمـ الباحثة-قة ىذا المكضكع تناكلت الدراسات الساب

بعض في في نفس المكضكع أك جكانب منو، ك  اكسع لباحثيف الحقيف الستكماؿ البحث العممي
 .المكاضيع االخرل ذات العالقة

 في  تمثيؿ المرأة كمشاركتياتطبيقية:  تتمثؿ ىذه االىمية في التعرؼ الى  نسبة االىمية ال
 كخاصة في ظؿ كجكد القكانيف كالتشريعات ،صنع القرار داخؿ المؤسسة األمنيةمراكز 

تطالب بالمساكاة كعدـ التي  الدكلية المكاثيؽلإلتفاقات كالمعاىدات ك انضماـ دكلة فمسطيف ك 
كحدات متخصصة بالنكع االجتماعي لتفعيؿ  إنشاء التي استدعتك الجنسيف،  التمييز بيف

ات كالنكاقص كاقتراح مجمكعة كتعزيز دكر المرأة داخؿ االجيزة االمنية، كلمكشؼ عف المعكق



10 
 

تقديـ عدد مف التكصيات لترشيد الممارسة عمى ىذا الصعيد الحقا، بما يعزز ك ، مف  الحمكؿ
 ركتيا في مراكز صنع القرار. مشاجكد المرأة في المؤسسة االمنية ك ك 
 

 حدود الدراسة7.1 
 تجرم ىذه الدراسة ضمف الحدكد اآلتية.

 .الحدكد المكانية: محافظات الضفة الغربية 
 الفصؿ  كنياية 2018-2017العاـ الفصؿ الدراسي االكؿ مف مف بداية  :الحدكد الزمانية

 .2019-2018الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي 
  االمنية الفمسطينية. االجيزةت في العامال لنساءالبشرية: االحدكد 
 ككصكليا  المرأة  تمثيؿكاقع ار الدراسة عمى التعرؼ عمى تتمثؿ باقتص: ك الحدكد المكضكعية

 االمنية الفمسطينية. جيزةمراكز صنع القرار في االإلى 
 

 الدراسة عام لفصولاستعراض  8.1
 .الدراسة : خمفيةاالولالفصل 
 ،لمشاركة المرأةكتـ فيو تناكؿ الخمفية النظرية  ،النظرم كالدراسات السابقة رطا: االالثانيالفصل 

 العالقة. ذات التشريعاتك كخمفية عف المكاثيؽ 
ك كذلؾ  ،استخدامياادكات الدراسة التي تـ ك  ،: تـ فيو استعراض منيجية الدراسةالفصل الثالث

 .تى تـ استخراج النتائج ك تحميمياح ،اجراءات الدراسة
تـ استعراض اجابات المبحكثات عمى اسئمة  ثمناقشتيا، حيك الدراسة  فصؿ نتائجىك : ك الفصل الرابع

 .كاقع التحميؿ االحصائي لالستبيافالتحميؿ مف ـ تناكؿ ىذه النتائج بالمناقشة ك كت  ،الدراسة ك فرضياتيا
 .التكصيات: تـ تخصيصو لعرض االستنتاجات ك الفصل الخامس
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ثانيال الفصل  

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 :مقدمة

 الحركة النسوية والنضال من أجل المساواة

 التطور التاريخي لنضاالت المرأة والنظريات النسوية 

 المساواة واالختالف وأدوار النوع االجتماعي

 .المرأة في المواثيق الدولية

 التمثيل والمشاركة في صنع القرار

 وواقعيا الراىن ة الفمسطينيةالتاريخ النضالي لممرأ

 .حقوق المرأة في التشريعات الفمسطينية

.القرار صنع ووصوليا إلى مراكز الفمسطينية المرأة تمثيل حولت مؤشرا  
 .األجيزة األمنية الفمسطينية

 .المرأة والنوع االجتماعي في المؤسسة األمنية الفمسطينية

 .لقرارالى مواقع صنع ا ياصولو و تمثيل المرأة معيقات 

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة 
 

 المقدمة 2.1
تعد مشاركة المرأة في الحياه العامة ضركرة اجتماعية انسانية اقتصادية بغض النظر عف مستكاىا 

 كعف مستكل التقدـ التكنمكجي كاالقتصادم كاالجتماعي.
فال يمكف الحديث عف تنمية كاممة دكف مشاركة  ،اىـ القضايا التنمكيةكتعتبر قضية مشاركة المرأة مف 

 المرأة كمساىمتيا بشكؿ فاعؿ الى جانب الرجؿ في عممية التطكير كالبناء.
كاجمعت ادبيات التنمية اف  أيضا. كنصؼ لو مف الناحية االنسانية عددا، فالمرأة نصؼ المجتمع

 ىنا تعني النجاح كتطكر كتقدـ المجتمع. كالمشاركة طريؽ مشاركة المرأة في الحياه العامة ىك
كالمشاركة  ،كعضكية المؤسسات ،كاالجتماعية في االسرة ،المشاركة االقتصادية في سكؽ العمؿ

المشاركة السياسية لممرأة  مف خالؿ ك ، كالمشاركة السياسية في صنع القرار ،الثقافية في الفف كالفكر
كلئف كانت المرأة في البمداف المتقدمة قد حققت الكثير مف  ت(. )عطاهلل، ب االتحادات كالنقابات

البمداف  االنجازات عمى صعيد تحررىا كحقيا في العمؿ في كافة المجاالت دكف تمييز، فالكاقع في
تدني مستكل ك ، حيث استمرار العالقات االجتماعية التقميدية كسيطرة الثقافة الذككرية، مختمؼالنامية 

شاركة النساء. كمف ىنا جاء االىتماـ بنشر الكعي عمى ىذا الصعيد، كالعمؿ مف أجؿ الكعي بأىمية م
تمكيف المرأة كبناء الخطط كالسياسات التي تضمف اسياـ المرأة في االنتاج كتحمميا المسؤكلية جنبا 

 الى جنب مع الرجؿ في عممية البناء كالتنمية. 
كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار ، ىي مسألة كمف بيف المسائؿ التي  جرل االىتماـ بيا مؤخرا

، لما لذلؾ مف أثر كبير عمى نكعية القرار كصنع السياسة كالدفع  تيا الفاعمة عمى ىذا الصعيدمشاركك 
باتجاه أخذ مصالح النساء كرغباتيف كخصكصيتيف بعيف اإلعتبار، كعدـ ترؾ األمكر لمرجاؿ ليقرركا 

 .ضربة ساحر، بؿ بعد كفاح عنيد خاضتو الحركة النسكية العالميةكلـ يات ذلؾ بنيابة عف النساء. 
تعددت النظريات النسكية كتنكعت كتتالت تاريخيا كظيرت أجياؿ مختمفة منيا كصكال  كفي ىذا السياؽ
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صدرت العديد مف المكاثيؽ كالقرارات الدكلية التي تدعك مختمؼ الدكؿ لمراعاة  إلى كقتنا الراىف، كما ك
كع االجتماعي في سياساتيا كضركرة اشراؾ المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ في كافة متطمبات الن

الييئات لدكلية المانحة الدكؿ كالمنظمات ك  كفي ضكء ذلؾ قامتالعمميات التنمكية في السمـ كالحرب. 
امج طرح بر  بكضع آليات لتحسي كضع المراة، ك في بمداف العالـ الثالث الممكلة لألنشطة التنمكية

كنشطت  ،كاالجتماعيةكالقانكنية ىادفة لتمكيف المرأة في مختمؼ جكانب الحياه االقتصادية كالسياسية 
كلـ يعد األمر مقتصرا  الحياة العامة.في تيدؼ الى تطكير كتمكيف المرأة   المراكز التيالمنظمات ك 

بات يتسع ليشمؿ المجاؿ عمى كجكد المراة ككصكليا إلى مراكز صنع القرار عمى الجانب المدني، بؿ 
العسكرم كاألمني. كلـ يكف ذلؾ ممكنا لكال اثبات المراة لجدارتيا في العمؿ عمى المستكيات المختمفة، 

كجكدىا كمشاركتيا في صنع القرار ككنيا قكة انتاجية كلحاجة بناء المؤسسات العامة كالخاصة لممرأة ك 
تدامة، ناىيؾ عف المساكاة كالعدالة كاإلنصاؼ، ىائمة، يصعب مف دكنيا الحديث عف تنمية شاممة كمس

 كحككمة المؤسسات كاالدارات العامة.
 

  الحركة النسوية والنضال من أجل المساواة. 1.1

 التطور التاريخي لنضاالت المرأة والنظريات النسوية. 2.1.1
 

. كفي التنظير منذ القدـ جؿيزخر التاريخ بأمثمة كأشكاؿ متنكعة لكفاح المرأة مف اجؿ تحررىا كمساكاتيا بالر 
ليذا التحرر كالمساكاة، برزت نظريات عديدة، حاكلت أف تفسر أسباب عدـ المساكاة كاختالؼ أدكار النكع 

كأف تؤشر إلى كيفية تجاكز ذلؾ الكضع غير السكم الذم أدل إلى التفاكت  كالالمساكاة.  ، االجتماعي
ى المشكالت التي تكاجييا المجتمعات عمكما، كركزت النظريات النسكية التي نشأت تاريخيا عم

كبالرغـ مف اختالؼ األطر النظرية كالفكرية كالمعضالت التي يكمف كراءىا التعامؿ التمييزم ضد المرأة. 
 ستغالؿا التي تنطمؽ منيا النظريات المختمفة، إال أنو يجمعيا قاسـ مشترؾ، أال كىك التركيز عمى

 (.2014عبد العظيـ، ) االستغالؿكالدعكة إلى مكافحة ىذا  ءلنساا

حيث  ،لقد طرحت فكرة المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة منذ القدـ، فقد أشار ليا فيمسكؼ االغريؽ أفالطكف
لسياسي كالجنسي، داعينا إلى أف تصبح دافع مف أجؿ المساكاة الكاممة بيف الجنسيف في المجاليف ا

ت دعكات خجكلة في القركف الكسطى حكؿ . كظير سمـ المجتمع أعضاء في أعمى درجات النساء
، جيريمي بينثاـ المساكاة، لكف ىذه الدعكة أخذت تصبح قكية مع عصر التنكير، كما في كتابات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%85
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مف الرجاؿ  كدعت ككلستكنكرافت الى تعميـ كؿ .مارم ككلستكنكرافت، ك ماركيز دم ككندكرسيوك 
يما، كذلؾ مف أجؿ التخمص مف كجية النظر الذككرية كالنساء لضماف التغييرات الضركرية في عالقات

 ةكتحصرىف في صكرة ذاتية قسري النمكذجية السائدة التي تحدد كتقمص تكقعات كخيارات النساء
  (.2004)مانديؿ، 

لصكرة الفيكتكرية ظيرت أفكار كحركات نسكية تدعك لمخالص مما عرؼ ب"االقرف التاسع عشر كفي 
 المجاؿ العاـ، أم مساحة العمؿ المأجكر كالسياسة، إشغاؿدكر تعطي لمرجاؿ  لتي كانتا لدكر المرأة "

 (.2001أبرامز، األطفاؿ )تربية المنزؿ ك تدبير المجاؿ الخاص، أم منساء كل

نشاط المرأة في ىذه الفترة، أم ما بعد أكاسط القرف التاسع عشر كحتى أكاسط القرف  كقد عرؼ 
" المكجة النسائية األكلى.  كقد تركزت نضاالت الحركة النسائية العشريف، بما اصطمح عمى تسميتو ب

كفي  يـ كتكفير ظركؼ عمؿ أفضؿ لممرأة.األكركبية فييا عمى المطالبة بحؽ االنتخاب كحؽ التعم
ص مف العبكدية  كاالقتصاد كالعمالة كالحرب كالسالـ الخال ائؿالكاليات التحدة األمريكية طرحت مس

بصدكر التعديؿ التاسع عشر النتخاب، كتـ تتكيج ىذه المطالب إلى جانب مسألة حؽ ا
  .الكاليات المتحدة منح النساء البيض حؽ التصكيت في(، الذم 1920عاـ  الكاليات المتحدة لدستكر

ركة النسائية العالمية )األنصارم، حكلى لمكاعتبر ذلؾ انجازا شكؿ عالمة فارقة في المكجة األ
2016.) 

التطكر الممحكظ لدكر المرأة ككصكليا الى العمؿ في مجاالت كانت سابقا حكرا عمى الرجاؿ، ترافؽ 
بأعداد لـ يسبؽ ليا مثيؿ،  الحرب  دخمت النساء سكؽ العمؿ خالؿمع الحرب العالمية األكلى. حيث 

، إضافة إلى تحكؿ العديد مف النساء الى ثكالى كغالبنا في قطاعات جديدة، كاكتشفت قيمة عمميف
العديد مف األزكاج في الحرب. كعززت نتائج الحرب نضاؿ المرأة لتحصيؿ حقكقيا معتمدة  بسبب مقتؿ
فعات عف في السنكات التي تمت الحرب، ناضمت المدادمتو مف دكر متميز في الحرب. فسعمى ما ق

 حؽ 1918أعطى قانكف تمثيؿ الشعب لممممكة المتحدة لعاـ حقكؽ اإلنساف ضد التمييز. في بريطانيا 
 1928قتراع شبو العاـ لمرجاؿ، كاقتراع النساء فكؽ سف الثالثيف. كسف قانكف تمثيؿ الشعب لعاـ اال

حصمت النساء األكركبيات عمى التصكيت ك  حؽ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة.الذم أكد 
 ك ،1917عاـ  في االتحاد السكفييتي( 1919)الكامؿ في عاـ  1915كأيسمندا في عاـ  الدنمارؾ في

في عاـ  ىكلندا بما في ذلؾ، كالعديد مف البمداف 1918كألمانيا ككندا في عاـ  النمسافي 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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كجنكب أفريقيا  تركيا، ك 1920)الجميكرية التشيكية اليكـ كسمكفاكيا( في عاـ  كتشيككسمكفاكيا ،1919
عمى  ات كاليندياتااليطاليات كاليابانيات كالصيني . لـ تحصؿ النساء الفرنسيات1930في عاـ 
 (.2005) كاتكنز كركيدا كنجكيز، الحرب العالمية الثانية  دإال بعالتصكيت 

رب العالمية الثانية، قد جاءت ثمرة النخراطيا الكاسع في حكتجدر االشارة إلى اف انجازات المراة بعد ال
ظـ بمداف خط في معما مجمكعو سبعة ماليييف إمراة في العمؿ  ؽالعمؿ أثناء الحرب. فقد التح

اك  تطكعت النساء أك تـ تجنيدىف لمقياـ بمياـ مختمفة لدعـ المجيكد الحربي الكطنيحيث المكاجية، 
ألمانيا ، كفي بمداف أخرل كقتالية مت العديد منيف  في أدكار دخ في بريطانيا، ف. ة في القتاؿكمشار مل
طبيات، كمشغالت  كمساعدات ، تطكعت النساء أك تـ تجنيدىفكالكاليات المتحدة االتحاد السكفيتيك 

العديد  التحؽ، ك يشفي الج ، كضباط صغارراديك، كسائقات شاحنات، كقناصات، كطيارات مقاتالت
 (. 2005كاتكنز كركيدا كنجكيز، المقاكمة ضد الفاشية كالنازية ) نساء في مجمكعاتال مف

نادت بالمساكاة مع الرجؿ،  ، التيةكشيدت ستينيات القرف العشريف ما عرؼ بالمكجة النسكية الثاني
ا في نطاؽ األسرة كالجنسانية كالع بؿليس فقط في الحقكؽ السياسية،   (.2018الصغير، ) مؿأيضن

فظيرت في تسعينيات القرف العشريف، كبدأت بنقد المكجتيف األكلى كالثانية مف  ،المكجة الثالثة أما
كجة الثالثة أف المكجتيف منسكيات مف الحيث أعتبرت المفكرات كالناشطات الالحركة النسكية، 

كأنيما كرستا الصكرة ضحية كضعيفة، كأغفمت قضايا العرؽ، كتصكير المرأة  عمىتأسستا  السابقتيف قد
تحرير النساء ، التي تجعميا تدكر في فمؾ نمط الحياة المعيارية الذككرية، الذم يصكر أةلممر  النمطية

صكرة المرأة القكية تفكؽ الرجاؿ، بينما المطمكب التركيز عمى ، أم االعتراؼ بفي تحكيميف إلى رجاؿ
، كبالتالي ضركرة انياء مقكلة "نحف" الكاثقة مف نفسيا، التى تمتمؾ التحكـ في جنسانيتيا كتحتفي بيا

، بينما المطمكب الشراكة كضـ جميع البشر كىـ" في العالقة بيف النساء كالرجاؿ، التي تجعميما أعداء
 (.2018)الصغير،  رلحركة التحر 

، كىي مكجة مرتبطة 2018كتعتقد ىبة الصغير ) ( باف مكجة رابعة تشيدىا الحركة النسكية اليـك
ارتباطا كثيقا بمكاقع التكاصؿ االجتماعي باعتبارا كسيطا أساسيا لمتعبير عف ىمكـ النساء كالكصكؿ 

  الى شبكة عالمية كاسعة.

فيك طاؿ كيطاؿ جميع بمداف ، ال يقتصر عمى الغربالنسكم  تاريخ النضاؿكال بد مف االشارة إلى اف 
لبناف كتكنس كالجزائر سكريا ك ك  ، مثؿ مصرأيضا الدكؿ العربية في جميع مكجاتو كشمؿ،  العالـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.britannica.com/topic/feminism/The-third-wave-of-feminism
https://www.britannica.com/topic/feminism/The-third-wave-of-feminism
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شخصيات مثؿ ممؾ  شاركت في اثرائيا، كالمغرب كفمسطيف. كتمتمؾ مصر تحديدا خبرة نسكية غنية
كسيزا نبراكم، كغيرىف ممف ناضمف مف أجؿ حؽ تعميـ  حفني ناصؼ كنبكية مكسى كىدل شعراكم

انًظأنخ  (1009أسروَم ) فبطًخ انشهزاءكقد درست  (. 2018)الصغير،  لمرأة كحقيا فى االنتخاب كالعمؿا

مف خالؿ القاء الضكء عمى الخطاب النسكم العربي منذ بداية انبثاقو  انُظبئُخ فٍ انخطبة انؼزثٍ انحذَث
المفاىيـ كالتصكرات بشأف المسألة النسائية، كما صاغتيا النساء  كبينتاسع عشر، في نياية القرف الت

مكتابات التي تحدثت عف المرأة في تمؾ الفترة، تستنتج أزركيؿ أف الطرح ل ياأنفسيف. كمف خالؿ تتبع
ا بشأف المسألة النسكية في المنطقة العربية يعكد إلى الرجاؿ، كلذا فقد تـ إغفاؿ دكر النساء. كم

كتستنتج أنو رغـ أف ىذا النقص تـ تجاكزه نسبيا في فترة الحقة مف خالؿ كتابات نسائية، إال أف تمؾ 
 الكتابات لـ تطبع مرة أخرل، كبالتالي بات الكصكؿ الييا مف قبؿ الباحثيف كالباحثات أمر صعب

 (.2003)أزركيؿ، 

ى أكضاع النساء كسبؿ تغييرىا، النسكية في تمؾ الفترة كانت تركز عم الحركةأزركيؿ بأف  ؤكدكت
معالجة التفاصيؿ المتعمقة بالحياة اليكمية كالمشاكؿ التي تعترض النساء كالضغكط االجتماعية ك 

النساء أبديف اىتماميف بيا، كلكف دكف  مسألة الحقكؽ، فتالحظ أزركيؿ أف كالثقافية الكاقعة عمييف. أما
أكثر الى التعبير عف حاجات النساء كعمى رأسيا  الدخكؿ في مكاجية عنيفة، فكاف اىتماميف ينصرؼ

التعميـ كما يترتب عميو مف تحسيف أكضاعيف داخؿ األسرة كاكتساب مؤىالت تمكنيف مف النجاح في 
. كفي ذات االطار، تكشؼ (2003) أزركيؿ، تأدية كاجباتيف الزكجية كتكفير تربية أفضؿ ألطفاليف

ساء مف حيث االنتماء الديني الثقافي، كبالتالي لـ يعبرف أزركيؿ أف مكضكع الحقكؽ عكس اختالؼ الن
ىنا عف صكت كاحد أك مكحد. فالنساء المسيحيات، كمنيف مف انتقؿ لمصر مف الشاـ كلبناف، ابتعدف 
عف تناكؿ الجانب الديني كركزف عمى الجانب القكمي باعتباره المجاؿ الذم يكحد الجميع بغض النظر 

نساء الدعكات لمتقميد األعمى لمغرب كالدعكة لمسفكر. كبتأثيرات النيضكم عف الديف. كانتقدت بعض ال
الشيخ محمد عبده، دعت بعض النساء كسعدية سعد الديف الى الحداثة كلكف بتأصيؿ ذلؾ مف خالؿ 

 (.2003)أزركيؿ،  المرأة، أم السند الشرعي لممطالبتكفير المرجعية الدينية لحقكؽ 

قكؽ كالمساكاة، باتت سألة الحماسة تاريخ الحركة النسكية العربية، أف ؿ در تالحظ الباحثة، مف خالك 
دائرا حكؿ ظؿ الجدؿ  طرح بقكة في العقكد األخيرة مف القرف العشريف كبداية األلفية الثالثة، لكفت
كخاصة لجية التأصيؿ الشرعي لحقكقيا، كضركرة مكاكبة الحداثة منطقة العربية، ة في الية النسك كلحر ا
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كثمة المعيقات االجتماعية كالثقافية التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة كمساكاة النكع االجتماعي.  كتجاكز
 تطكر كاضح في المناىج النقدية لدراسة ىذه الحركة كأفكارىا كبرامجيا كمشاريعيا التحررية.

 النوع االجتماعيأدوار . المساواة واالختالف و 1.1.1
في  لؾ". لعؿ ىذه المقكلة المشيكرة لرائدة الحركة النسكية العالميةذكنما تصير " المرأة ال تكلد إمراة، إ

سيمكف دم بكفكار، ىي التي أسست لطرح مفيكـ النكع االجتماعي. كبات  خمسينيات القرف الماضي، 
ية متخصصة مسة أكادياىذا المفيكـ يحتؿ مكانة مركزية لمحركة النسكية بأسرىا، كما أصبح مجاؿ در 

 .(Gender studies)“ يالنكع االجتماعتحت مسمى "دراسات  لبمداف، كمنيا فمسطيففي العديد مف ا

ىدل  كمف خالؿ تعقب تطكر مفكـ الجندر اكركبيا في حقب زمنية مختمفة، كىي العممية التي اسمتيا
، بينت (2012) الصدة، بسفر المفاىيـ عبر الثقافات كعبر الزمف في اطار الثقافة الكاحدة الصدة

ف االستخداـ النسكم العربي لممفيـك قد خمط في مضامينو، كلذا ارتبؾ كلـ يعبر عف مضمكف الصدة ا
المفيكـ كما استقر مؤخرا في االدب النسكم العالمي، كما ارتبكت كاختمفت استراتيجيات استخداـ 
، كأظيرت ضعفا ممحكظا في التكاصؿ مع اآلخر كفي مكاجية الخطابات المتسيدة أك السمطك   يةالمفيـك

 (.2012 )الصدة، 

كاالختالؼ الذم ظير في تعريبو، حيث  (gender)الجندر الصدة مطكال أماـ ترجمة مفيكـ  كتكقفت
استخدـ البعض مصطمحات مثؿ النكع كالنكع االجتماعي كالجندر كالجنس كالجنكسة كاالستجناس. 

لصكتية عف المغة كالحظت الصدة أف معارضة البعض الستخداـ مفيـك الجندر تعكد الى غربتو ا
العربية كعف نزعة مقاكمة البنى الذىنية لعممية اسقاط مفيكـ غريب باعتباره نكعا مف االستعمار. 

ادماج تعكس العجز عف  genderكتستخمص ىدل الصدة بأف ىذه الخالفات حكؿ ترجمة مفيكـ اؿ 
 (.2012)الصدة،  النسكية في المغة كالثقافة

 ر( عمى أنو :النكع االجتماعي )الجند كيعرؼ

" اختالؼ األدكار ) الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات ( كالعالقات كالمسؤكليات كالصكر كمكانة 
المرأة كالرجؿ كالتي يتـ تحديدىا اجتماعيان كثقافيان عبر التطكر التاريخي لمجتمع ما ككميا قابمة 

د مفاىيـ ر ح مسكيكض  (.6-5، ص2001)صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة، لمتغيير"
در عف المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي)مفتاح( اكمصطمحات النكع االجتماعي، الص
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ف كاف يستخدـ أحيانا بديال عف الجنس، إال انو يختمؼ عنو.2006عاـ  فالنكع  ، بأف النكع ، كا 
التنظيـ لكؿ   يحددىا ذلؾيشير الى انتاج التنظيـ االجتماعي لمجنس كبالتالي لألدكار التي 

ف دراسة المفيكـ، ىي دراسة بالتالي لمعالقة المحددة لممرأة كالرجؿ في المجتمع  المرأة الرجؿ، كا 
كالتي تكمف كراءىا عكامؿ مختمفة اقتصادية كاجتماعية كسياسية كبيئية تؤثر عمى قيمة العمؿ 

مرأة كالرجؿ، كىي عالقة في األدكار االجتماعية كاالنتاجية كالتنظيمية التي يقكـ بيا كؿ مف ال
يشكبيا عدـ اتزاف ألسباب كثيرة، تاريخية كذات عالقة بالسيطرة كالسمطة التي تكرست بسبب 

كرية كاألبكية البطريركية، األمر الذم كرس مكانة فكقية لمرجؿ في المجتمع كالسيطرة كالثقافة الذ
 (.2006كاعطى لممرأة مكانة دكنية )مفتاح، 

، بؿ ىك يشمؿ الرجؿ كالمراة معا، النكع ليس المرأةكاف النكع ليس الجنس تأكيد باف كبيذا الفيـ يمكف ال
 كيتناكؿ العالقة كاألدكار المحددة اجتماعيا.

ثة أنو مف األىمية بمكاف، التنبيو لضركرة التمييز بيف المساكاة في الجنس كالمساكاة في حكترل البا
ة بسبب الفركؽ البيكلكجية كالفيسيكلكجية كالمكرفكلكجية النكع االجتماعي. فالمساكاة في الجنس مستحيم

رس مف عالقات سيطرة كعمى ما ت ـا تقك ينتماعي، كألجينما المساكاة في النكع االببيف المرأة كالرجؿ، 
أممتيا عكامؿ محددة، قابمة لمتغيير، فإنيا ممكنة، بؿ كضركرية الحداث التكازف  اقتصادية كاجتماعية
مع، مف خمؿ إنصاؼ المرأة الذم يؤدم إلى تمكينيا كيستثمر كامؿ طاقاتيا في المطمكب في المجت
 بناءالمجتمع كالتنمية.

، يحتاج الى دراسة معمقة كما كترل الباحثة أف ىذا التغيير المنشكد في أدكار النكع االجتماعي
في  سككت  –ك جكاف دبميتناكلت تماعية السائدة في المجتمع المعني بالتغيير. كقد جلمعالقات اال

التفكيؾ كاعادة التفسير/ المساكاة مقابؿ الفرؽ)التمييز( أك استخدامات نظرية ما  "ة بندراستيا المعنك 
أىمية كجكد نظرية نسكية مف أجؿ تحميؿ ، (2010)في كيد كبارتككفيسكي، بعد البنيكية لمنسكية"

اىر، كلمدفع باتجاه التعددية المجتمع األبكم في جميع مظاىره، كلتفسير أسباب استمرار تمؾ المظ
كالتنكع، كلمتمكيف مف اإلعراب عف طريؽ جديد لمتفكير بالنكع االجتماعي، كاالستفادة مف ذلؾ في 

أنو ال بد مف تفكيؾ المفاىيـ  كتؤكد سككت. (2010)كيد كبارتككفيسكي،  الممارسة السياسية
نى كعالقات السمطة، مبينة مفيكـ " لتحميؿ بناءات المع المستخدمة في الخطاب السائد في المجتمع

. في منيجيا ىذا، تكضح سككت أف معنى ـ المساكاةكعالقتو ب" التمييز" كعد /االختالؼالفرؽ"



19 
 

األنكثة كالذككرة، كالمعنى الذم يقؼ خمؼ مفاىيـ المرأة كالجنس كالجنكسة كالمساكاة كغيرىا مف 
يفية تشكؿ السمطة كعمميا. كمف كجية المفاىيـ، قد جاء في سياقات تاريخية معينة تكشؼ عف ك

نظرىا، فإف المغة ىي نقطة البداية في فيـ كيؼ تـ تصكر العالقات االجتماعية ككيفية عمميا كتنظيـ 
خذ في سياؽ المؤسسات كتجربة عالقات االنتاج كانتشار ىكية جماعية، كلكف ىذه المغة يجب أف تؤ 

ات ضمف مجاالت لجمؿ كتعبيرات كمعتقد امؤسس اافيكثق اكاجتماعي اتاريخي الخطاب الذم يشكؿ مبنا
يات كالنظريات المعرفية استنادا لفككك في نقده الراديكالي لسمطة اآليديكلكجقكة كصراع كسمطة، كذلؾ 

اة، كضركرة ك إنيا تدعك لمحذر الشديد في التعامؿ مع مفاىيـ مثؿ التمييز كالفرؽ كالمساالمييمنة، أم 
)كيد كبارتككفيسكي،  اىيـ كالتعريفات المستخدمة تعتمد عمى إنكار أك قمعالمف ضبط استخداميا، ألف

2010.) 

 كمكافحة التمييزيف المرأة، كالمساكاة في النكع االجتماعي، كإف مفاىيـ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كتم
المفاىيـ.  هتستخدـ بكثرة في األدب السائد، كثمة معالجات مختمفة ليذك استخدمت  ،كغيرىا مف المفاىيـ

الكثير مف الدكلية كالقرارات لكف كبالرغـ مف ذلؾ، فإف الحركة النسكية استطاعت اف تضمف الكثائؽ 
كقد باتت ىذه المكاثيؽ كالقرارات الدكلية سالحا المفاىيـ التي تعبر عف مطالبيا كحقكقيا المنشكدة. 
 في المطمب القادـ.  وكىك ما سنتناكلبيدىا مف أجؿ الكصكؿ الى تمؾ المطالب كالحقكؽ. 

 
المرأة في المواثيق الدولية. 3.2.2  

كىك حؽ كامر طبيعي ال  ،اساسي أالتفاقيات الدكلية مبداال شؾ اف مبدا المساكاة الذم بنيت عمييا 
يفرؽ بيف الرجؿ كالمرأة بسب الجنس اك المغة اك الديف، كاصبحت قضية حقكؽ المرأة كحقكؽ االنساف 

سية في المجتمعات المتحضرة كعمى صعيد المجتمع الدكلي بشكؿ عاـ مف االىتمامات الرئي
 (.1091، )المحرحر

 ةك اكؿ ميثاؽ يتحدث كيتناكؿ مساكاكالمعتمد في ساف فرانسيسك 9191يعتبر ميثاؽ االمـ المتحدة لعاـ 
، مييز(. كتكالت بعد ذلؾ االىتمامات كالبرامج كالنشاطات لمقضاء عمى الت1009 الرجؿ بالمرأة)مكسى،

أنشأت االمـ المتحدة اجيزة فرعية  متخصصة لضماف حقكؽ المرأة كمجنو مركز المرأة عاـ   حيث
كجياز فرعي معاكف لممجمس كمستقؿ عف لجنو حقكؽ االنساف  كيختص بالعمؿ عمى  9191
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عة النيكض بالمرأة في كافة المياديف كالمجاالت السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كمتاب
 (.1009اكضاعيا.)مكسى ،

تكسع مفيكـ حقكؽ المرأة مف حقكؽ فرد مدنية الى  9191بعد االعالف العالمي لحقكؽ االنساف عاـ 
 (.1091حقكؽ ثقافية كاقتصادية كاجتماعية كسياسية عمى صعيد مستكل دكلي كليس كطني )محرحر,

مستكل العالمي اعتمدت االتفاقية في ظؿ القرارات الدكلية المتتالية لتحسيف اكضاع المرأة عمى ال
كالسف االدنى لمزكاج  9111كتالىا اتفاقية جنسية المرأة عاـ  9111السياسية لحقكؽ المرأة عاـ 

 9111كاالتفاؽ الخاص بحظر االتجار باألشخاص كالبغاء لعاـ  9111كتسجيؿ الزيجات عاـ 
 (.1009 )مكسى، 9111ف الغاء العبكدية عاـ كالمعاىدة التكميمية بشا

 
كتكالت االىتمامات بقضية المرأة كعقدت المؤتمرات الدكلية لتأكيد حقكقيا الى اف اعتمدت  الجمعية 

عاـ   )اتفاقية سيداك( المرأةالعامة لالمـ المتحدة  اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد 
كتدعك  .عية كاالقتصاديةكذلؾ لتحقيؽ العدالة االجتما 9119/ايمكؿ/ 9لتدخؿ حيز التنفيذ في  9111

الى تجسيد مبدا المساكاة بيف النساء كالرجاؿ في دساتيرىا كتشريعاتيا الدكؿ المختمفة ىذه االتفاقية 
ففي المادة االكلى كالثانية اتاحت  .(1091، كالغاء النصكص القانكنية التي تميز ضد المرأة )عكده

حت الحؽ في التصكيت في جميع االنتخابات االتفاقية الفرصة لممرأة لممشاركة الحككمية، كاتا
كاالستفتاءات العامة كاالىمية كانتخاب جميع الييئات التي ينتخب اعضاؤىا باالقتراع العاـ, كاتاحت 

 الحؽ ( النص عمى 11) المادة في كماجاء ىا،لممرأة المشاركة في صياغة سياسة الحككمة كفي تنفيذ
 تطبيؽ ذلؾ في بما فرصةالعمالة بنفس بالتمتع كالحؽ ،البشر جميعل ثابتا حقا بكصفو العمؿ في

 الترقية في كالحؽ العمؿ كنكع الميف اختيار في كالحرية االستخداـ شؤكف في كاحدة استخداـ معايير
 .كاالستحقاقات االجر في كالمساكاة كالتدريب

لجيكد مف أجؿ محطة نكعية في تطكر النظرة لقضايا المرأة كتعزيز ا 1995شكؿ مؤتمر بيجيف عاـ 
النيكض بأكضاعيا. كمف المجاالت الحاسمة األثني عشر التي تضمنيا منياج بيجيف، ىنالؾ مكانة 
خاصة لممجاؿ الحاسـ الثامف المتعمؽ باآلليات المؤسسية مف أجؿ النيكض بأكضاع المرأة. كتعرؼ 

عنى بشؤكف كقضايا اآلليات المؤسسية) الكطنية( بأنيا ىي العمؿ عمى إيجاد آليات رسمية خاصة ت
المرأة ترتبط بشكؿ مباشر بالسمطات العامة، كتتضمف االرتقاء بالتشريعات كالقكانيف المعمكؿ بيا 
، كتكفير المكازنات الكافية لتنفيذ البرامج كالمشاريع اليادفة لمنيكض بالمرأة التي  كتعديؿ ما يمـز
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سمية مستكيات ثالث: مستكل كتشمؿ اآلليات الر . تتضمنيا الخطط كاالستراتيجيات الكطنية
المؤسسات)االطار المؤسسي(، كمستكل التشريعات)االطار القانكني(، كمستكل السياسات كالخطط 

كلعؿ االطار القانكني، أم مستكل التشريعات، ىك مف اىـ المستكيات، حيث يبرز في مجالو  التنمكية.
لة اة المنشكدة بيف الرجؿ كالمرأة كاز مدل النجاح في تضميف منظكر النكع االجتماعي كتحقيؽ المساكا
المنصكص عمييا في اتفاقية سيداك  كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى المستكل التشريعي كالقانكني

، كىك األمر الميـ جدا بالنسبة لمنساء، كمف شأنو تأطير منحى النيكض المطمكب 1979لعاـ 
ف بعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ بأكضاع المرأة في البمد المعني. كقد انخرطت فمسطي

يكض، ككضعت آليات كطنية ليذه الغاية، أفضت إلى تحقيؽ بعض نفي عممية لتأطير ىذا ال 1994
االنجازات عمى صعيد دمج منظكر النكع االجتماعي في التشريعات كالقكانيف الفمسطينية. كتيدؼ ىذه 

لصعيد، كتشخيص كاقع كمدل الدمج كالكقكؼ عمى أىـ الدراسة لتقييـ مدل الشكط المقطكع عمى ىذا ا
الثغرات كالمعيقات التي تعترض سبيؿ االرتقاء بدمج منظكر النكع االجتماعي في التشريعات كالقكانيف 

 الفمسطينية.

 1325صدر القرار كفي تطكر ممحكظ لمستكل تعاطي المجتمع الدكلي مع قضايا النكع االجتاعي 
ة في أار ينادم بمشاركة المر ر ىك قك  ،2000في اكتكبر  4213كلي رقـ عف جمسة مجمس االمف الد

عمى جميع المستكيات، كىك االكؿ مف نكعو الذم يقرر مشاركة المرأة في صنع  صنع القرارىيئات 
في مناطؽ الصراع  القرار في الييئات ذات الصفة االمنية كالعسكرية بتكفير الحماية كاالمف لمنساء

 (.9200)نزاؿ،  حمالمس
في قضايا األمف كالسالـ،  حكؿ مشاركة المرأة عمى مستكل دكلي مف نكعو القرار االكؿىذا يعتبر ك 
كطنية ذات كالقميمية كاالالدكلية المؤسسات كاالليات  فيالمرأة مشاركة تعزيز  دعا القرار الى ثحي

مختمؼ المجاالت زيادة المشاركة النسائية في المتحدة عمى  لألمـاالميف العاـ  ثالعالقة، كح
 كمبعكثات، كممثالت لممشاركة بالمساعي الدكلية الحميدة.

كشمؿ القرار كافة القضايا المتعمقة باحتياجات النساء المرتبطة بالحماية كالتمكيف كاالمف...الخ 
كد مشاركة في جيالدة الدكلية بضماف ااالر حالة مف التكافؽ ك  يعبر ىذا القرار عفك (. 2009مفتاح، )

اقميمية ية ائشبكات نس لتأسيسقاعدة  تأسيسكالصراعات كبداية ب رك في ظركؼ الح فكحمايتي السالـ
 عمىلمحركات النسكية ارادة جماعية القرار زخما ليعمؿ بقكة ك  اكسبت مما احالفتارساء لك  كدكلية
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مف  ، كيعتبر احدل ابرز انجازات كنضاالت المرأة عمى مستكل العالـ، كالتي تسعىالمستكل العالمي
كزارة خاللو المرأة دائما الى تحقيؽ العدالة المساكاة المتكاممة في الحقكؽ كالكاجبات بينيا كبيف الرجؿ )

 .(2015شؤكف المرأة، 

كمف أجؿ فيـ أفضؿ كربط لما تنص عميو القرارات كالمكاثيؽ الدكلية بمسألة تمثيؿ المراة ككصكليا إلى 
تكقؼ عف مفيكـ التمثيؿ كالمشاركة في صنع القرار، كىك ما مراكز صنع القرار، ترل الباحثة اىمية ال

 نو المطمب اآلتي.يسيب

المشاركة في صنع القرار و  التمثيل  .3.1  
 .عرؼار: المستقر )لساف العرب (ر كالقمجمع المغة العربية (ي)قر عينو سر كرضمف قر ك  :القرار لغة

  (2009)صاالت في عممية اتخاذ القرارات، )القحطاني( صناعة القرار في كتابو دكر المعمكمات كاالت
انيا جميع العناصر المختمفة المككنة لمقرار في ضكء االبعاد المطمكب, ككضعيا في صكرة بدائؿ 

المدرؾ بيف عدد مف ىك االختيار  العامة(  في كتابو مبادئ االدارة 2009، )حبتكروعرفلالختيار  بينو ك 
مشتقة مف   decisionالقرار تنفيذ  ك الراءات جحكبا بتحديد امصدائؿ المحتممة لتحقيؽ ىدؼ محدد ك الب

ما ال يمكف عممو صانع القرار بشاف ما يمكف عممو ك االراد المحددة لاصؿ التيني تعني البت النيائي  ك 
 .ؼ معيف الى نتيجة محددة كنيائيةلمكصكؿ في مكق

 صنع )HolT)ديفيدىكلت رؼ عك  ،مانحك نشاط اك عمؿ  التزاـ محددالقرار بانو  )مينتزبرغ(عرؼ 
 .(2007محمد،  كاحدا كتنفيذه )الاختيار بديو تحديد المشاكؿ كتقديـ الحمكؿ البديمة ك القرار بان

يمثؿ الحؿ اك ؼ كاع كمنطقي ذات طابع اجتماعي ك بانو سمكؾ اك تصر  الصيرفي القرار االدارم عرؼ
بدائؿ كحمكؿ ممكنيكمتاحة لحؿ  التصرؼ البديؿ الذم تـ اختباره عمى اساس المفاضمة بيف عدة

)الصيرفي، المشكمة ك يعد ىذا البديؿ االكثر كفاية كفاعمية بيف تمؾ البدائؿ المتاحة التخاذ القرار
2006).. 

مفاىيـ نظرية االدارة تستمد مف منطؽ تعد عممية صنع القرار كاتخاذه جكىر العممية االدارية ك 
ممية صنع القرار تتحقؽ االدارة كتتحقؽ اىداؼ المؤسسة كسيككلكجية االختيار االنساني فمف خالؿ ع

ح فعالية القرار كسيكلة فعالية الجماعة ضركرة في انجااتخاذ القرار ىي عممية جماعية ك عممية 
 تطبيقو.
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 القرار الى ثالث مستويات  مستويات صنعمستويات صنع القرار تصنف  .1.3.2

  االستراتيجياتقة بالسياسات ك ؿ القرارات المتعميشممستكل االدارة العميا ك. 
  البرامجلممشركعات ك  التنفيذيةتتعمؽ بالنكاحي مستكل االدارة الكسطى ك. 
   (2011، مستكل االدارة الدنيا )الحضيؼ. 

 
مستويات المشاركة في صنع القرار .1.3.1    

اح الرئيس بؿ اف سم خر مقبكؿ لممشاركة في صنع القرار،احية العممية ال يكجد نمط مرفكض ك مف النا
جات متفاكتة حسب ظركؼ كؿ مكقؼ اكضح لممرؤكسيف بالمشاركة في صنع القرار يأخذ در 

 تتضمف: ك ( اف ىناؾ سبعة انماط لممشاركة 1009، حجاحجة)
 يحدد يف بتنفيذه فالمدير يحدد اليدؼ ك يعمـ المرؤكس: ينفرد المدير باتخاذ القرار ك النمط االكؿ
قكـ بأعالـ مرؤكسيو بتنفيذه كنالحظ انو في ىذا النمط ال يتيح ليـ مف ثـ يبدائؿ كيختار االنسب ك ال

كقد يمجأ الى اجبار مرؤكسيو عمى قبكؿ  ،ام فرصة لممشاركة بطريقة مباشرة في عممية صنع القرار
 .القرار مف كسائؿ السمطة الرسمية

 يحظى بتأيدىـ  دما لمرؤكسيو كيالنمط الثاني: ينفرد المدير بصنع القرار كلكنو يحاكؿ بيعو مق
قي الخطكات لمكصكؿ الى اتخاذ باايضا مسؤكلية تحديد المشكمة ك  يتحمؿ المدير في ىذا النمطك 

 .يقـك المدير بيذا النمط بخطكة اضافية نحك اغرائيـ بقبكؿ القرارالقرار، ك 
 يعطي فرصة كافية ره ك يقكـ بشرح كجية نظرض المدير قراره عمى المرؤكسيف ك النمط الثالث: يع
 ر.ااال انو قمما يقـك بتعديؿ القر  سماع كجيات النظرستفسار ك لال
  كسيو لممناقشة كبعد سماع النمط الرابع: يضع المدير قرارا مبدئيا بشكؿ قابؿ لمتعديؿ ثـ يدعك مرؤ

في يد المدير ك  ه تشخيصالمشكمةكالمقترحات فانو يتخذ القرار بنفسو كفي ىذا النمط يبقى تحديد اآلراء
عمى الجماعة ،يعرض كانما يكتفي بتككيف قرار مبدئي كؿ اف يتخذ قرارا نيائيا بخصكصيالكنو ال يحا

 .سماع مقترحاتيممع ذلؾ يبقى لو الرام النيائي في المكضكعلمعرفة كجية نظرىـ ك 
 يطمب منيـ عمى المجمكعة ك  النمط الخامس: كفي ىذا النمط يعرض المدير المشكمة

ائؿ يقكـ بنفسو بعد مناقشة البد كئؿ الممكنة لحؿ المشكمة، تقديممقترحاتيـ بخصكص كافة البدا



24 
 

ة البدائؿ الممكنة في ىذا النمط نالحظ اف المجمكعة ساىمت مساىمة فعالة في تنميباختيار انسبيا ك 
 .لعبت دكرا مؤثرا في اتخاذ القرار لحؿ المشاكؿ ك

 ككف القرار في اطارىا ثـ الحدكد التي يجب اف يس: يقكـ المدير بتحديد المشكمة ك النمط الساد
 .يشترؾ مع المجمكعة في الكصكؿ الى القرار المناسب بحيث يككف الحؿ ىك ما يتـ االتفاؽ عميو

 يمثؿ ىذا النمكذج درجة متطرفة ـ تحكيؿ صنع القرارات لممجمكعة ك النمط السابع: في ىذا النمط يت
كمة كتشخيصيا كتنمية البدائؿ حرية تحديد المش بالنسبة لحرية المجمكعة بحيث يترؾ لممجمكعة

 .بإخباره بالحؿ الذم تكصمكا اليو الحؿ المناسب دكف اف يمزميـ اكالكتقرير 
 

متطمبات المشاركة الفعالة في صنع القرار .2.3.1  
 :مف المتطمبات الالزمة لذلؾ لة فانو يتكافر جممةحتى تككف المشاركة فعا

  ف المشاركة ايجابية عندما يضيؼ المرؤكسيف المعرفة لدل المرؤكسيف حيث تكك تكافر الخبرة ك
الخبرةالمعرفة ما ال يككف متكافر لدل الرئيس بحكـ قمو احتكاكو بكاقع الممارسة كميداف التنفيذ 

 كالتطبيؽ.

 طرفيف االستعداد النفسي لممشاركة كبذؿ الكقت ، ام اف يتكافر لدل الرغبة المرؤكسيف كالرؤساء
 .االنانيةجح اذا ساد جك مف عدـ االكتراث ك ركة ال تناالىتماـ الالزميف ليا فالمشاك 

 لمشاركة ال تناسب ظركؼ الطكارئ ضيؽ الكقت فاال يصنع القرار تحت ضغط السرعة ك ا
 احد عكامؿ نجاحو. حان كتككف السرعة في صنع القرار االزمات ففي ىذا الظركؼ يككف عامؿ الزمف ممك 

 بد اف يعززىا اعتقاد القائد في ال بية في المشاركة بؿ ثقة القائد بجدكل المشاركة لتحقيؽ اثار ايجا
 .فعالية مشاركة مرؤكسيو

 تطمب استخداـ اساليب المشاركة كتحديد مستكل يد في استخداـ اساليب المشاركة ك ميارة القائ
القرار الذم يسيـ فيو  المشاركة الفعالة ترفع مف كفاءه تحديد كيفية الحصكؿ عمىالمشاركة ك 

 (.1009 ة،)حجاحجتعزز قبكليـ لو المرؤكسيف ك 
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 المشاركة التقميدية في صنع القرار اساليب .2.3.1
  تتمثؿ ؾ اساليب عممية حديثة ك ىناقميدية لممشاركة في صنع القرار ك تتقسـ االساليب الى عادية ك

 ىذه االساليب.

  ف العامميف مف الطمب المباشر حيث تطمب االدارة متتمثؿ بصندكؽ االقتراحات ك نظاـ االقتراحات ك
الرؤساء بشكؿ  آرائيـ حكؿ المكضكع  بشكؿ خطي كترفعالى ة، كتابرؤسائيـ كمشرفييـخالؿ ادارتيـ ك 

 جماعي,الذيف يقكمكا بدكرىـ برفعيا لإلدارة.

 بالبحث اف تعيد االدارة الى عدد مف االفراد )لجنة( مف خالؿ كتاب يكجو الييم ك: ىنظاـ المجاف
االدارة  تعرؼمف اصحاب الخبرة كاالختصاص كممن حديد اعضاء المجنةتـ تفي مكضكع المشكمة كي

 االىتماـ.فييـ الحرص ك 

  اسمكب دلفام كيعني  ىذا االسمكب معالجة كحؿ المشاكؿ االدارية بكاسطة جماعة متخصصيف
مع احتماؿ كجكد عدد ائـ االستفتاء كاستقصاء االراءمنخالؿ استخداـ كسائؿ رسمية لالتصاالت مثؿ قك 

 .(1001، االشخاص المسؤكليف عف اتخاذ القرار النيائي)كنعاف مف

 يشعر  ث، حياالجتماعات: كتعد مف اىـ اساليب اتخاذ القرارات الجماعية كتفيد في نكاحي عديدة
ف ككسر بيف المجتمعيقرارتيا كيسكد نكع مف االلفة لإلدارة في اتخاذ العاممكف بأىميتيـ كمشاركتيـ

 .االدارةالحكاجز بيف العامميف ك 

 :دعكتيـ بشكؿ فردم  مف خالؿسمكب عمى لقاء المدير بمرؤكسيو ىذا اال يقكـ المقابمة الشخصية
 .ارائيـ ككجيات نظرىـ كاتجاىوبطرح مكضكع معيف كاخذ  الىمكتبو كيقكـ

  مف خالؿ مكقعيا في الييكؿ ف االدارة كتأخذ الصفة الرسمية يتـ تشكيميا بقرار مالمجالس ك
 .التنظيمي

 صاؿ الياتفياالت. 

 (.1009، المذكرات )حجاجحة 
 

 نطاقيا:حدود المشاركة و  .2.3.1
يرل انصار ىذا االتجاه اف المشاركة ترتبط بنكعية القرارات  المراد اتخاذىا في  :يدماالتجاه التقم

تصنيؼ القرارات  كالتخصص في عممية اتخاذىا  تمفة كيقكـ ىذا االتجاه عمى اساسالمستكيات المخ
يتيا اال اف ىذا االتجاه  القى صعكبة  في التطبيؽ  فتطبيقو  يتكجب تحقيؽ بعض االمكر  حسب اىم
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االدارة العميا بحدكد اختصاصاتو الرسمية ام اف ال تتخذ  عضك في التنظيـ بدكره  المحدد ك  كالتزاـ كؿ
فير الكقت اف ال يتخذ  المرؤكسيف ام قرار استراتيجي  كما اف تطبيقو يتطمب تك ام قرار ركتيني ك 

 .تخاذ القرار لحؿ المشاكؿ المعقدةالكافي  لدل المديريف  ليتمكنكا مف صناعة ك ا
خداـ تعني است فعالة في صناعو كاتخاذ القراراف المشاركة الالحديث: يرل انصار ىذا االتجاه  االتجاه

يف في التنظيـ مف العامم يتطمب اشراؾ المستكيات المختمفةىذا بدكره اساليب جماعية في اتخاذىا ك 
 كممف يعنييـ امر القرار خارج التنظيـ.

 :تحقؽ عدة مزايا اىميا ثكف اف المشاركة في صنع القراريرل الباحك  
 اتيـ في عممية صنع القرار تتيح ليـ المجاؿ لمتعبير عف آرائيـ كاالسياـ باقتراح فاشراؾ المرؤكسي

المرؤكسكف عمى  الؿ المشاركة يطمعتؤثر في ظركؼ عمميـ، كمف خفي كؿ المسائؿ التي تيميـ ك 
مما  في كضع الحمكؿ لممشاكؿ االداريةيشارككف يمكف االساليب الداعية لمتغيير ك يتفمشاكؿ التنظيـ ك 

الحمكؿ المالئمة كذلؾ يخمؽ االحساس بأىميتيـ فع لدييـ الى اقتراح التحسينات كالتعديالت ك يقكم الدا
 .مرؤكس مف معرفة دكره في التنفيذ المشاركة كؿ كما يقكم مف احساسيـ بالمسؤكلية اذ تمكف

  طار مصمحة المرؤكسيف كالتنظيـ كتقبمو في ا كة تخمؽ المناخ الصالح كالمالئـ لتشجيع الغيرالمشار
دات االدارية في الصفكؼ الدنيا كتساعد عمى تحسيف كتيسير سبؿ االتصاؿ تعمؿ عمى تنمية القياك 

 .والمدير اداء ميامو عمى احسف كج المرؤكسيف مما يسيؿ عمىبيف المدير ك 

 العامميف كبيف التنظيـ يؽ الثقة المتبادلة بيف المدير ك المشاركة في عممية اتخاذ القرار تؤدم الى تحق
 عالقات انسانية جيدة مع العامميف.كالجميكر كتؤدم الى اقامو 

  تحسيف نكعييالقرار تساعد المشاركة عمى ترشيد عممية اتخاذ القرارات الف المشاركة تساعد عمى
ثباتا مما يضمف عدـ الغائو اك تعديمو كمف ىنا فاف المشاركة تجعؿ  كتجعؿ القرار المتخذ أكثر

يعممكف عمى اف القرار قرارىـ كيتمسككف بو ك يشعركف كسيف يقبمكف عمى تنفيذىا بحماس كرغبو ك المرؤ 
 (.1001 )العزاكم،تنفيذه 
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 :صنع القرارالعوامل المؤثرة في عممية  .2.3.1
 :العوامل االنسانية

  شخصيو المدير كمدل الفيـ العميؽ لممدير كالشامؿ لألمكر كمدل قدرتو عمى التكقع كاتجاىاتو
مدل قدرتو مف االستفادة مف المعمكمات كقدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية ك  قيمو كاخالقياتو كخبرتوك 

 .المتكفرة لديو

  بينو كبيف مساعديو  في العالقة المدير كتتمثؿ ركف الذيف يستعيف بيـالمستشاالمساعدكف ك
تخصصيـ في بعض تخصصيف الذيف يستعيف بخبراتيـ ك المكمعاكنيو كبعالقتو بمستشاريو كالخبراء ك 

 (.1091.)القطب، الجكانب الفنية لمقرار المزمع اتخاذه

 
 :العوامل التنظيمية

 اذ كمما ارتفع  المستكيات االدارية تتمثؿ في القكل الكامنة المتمثمة في التنظيـ االدارم كتعدد
لؾ طبيعة ، ككذرشمكلية كابمغ اثرا في حياه كعمؿ المنظمةكمما كانت قرارتو اكث المستكل االدارم

 الكقت المتاح ليا.المشكمة كدرجو تعقدىا ك 
  االتصاالت االدارية التي عف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات المطمكبة لمكصكؿ

 .ذ القرارالى اتخا

 
 :العوامل البيئية

 مدل انسجاـ القرار مع الصالح العاـ السياسي كاالقتصادم في الدكلة ك  تعكد الى طبيعة النظاـ
 (.1001ف، )كنعا

 ة عمى التعميمات التي تشكؿ قيكد رسميو مفركضالتشريعية المتمثمة باألنظمة كالمكائح ك  النصكص
 .المدير بحكـ منصبو الرسمي

 عكامؿ ضغكط المديريف حيث اكضحت الدراسات اف المديريف بمختمؼ ك جي التكنمك  التقدـ
اف البيئة سكاء داخمية اك خارجيو ىي مصدر ىذه الضغكط مستكياتيـ يتعرضكف لضغكط عديدة ك 

 (.1001، )العزاكم
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 وواقعيا الراىن التاريخ النضالي لممرأة الفمسطينية   4.2
التي مرت بعدة  الفمسطينية الكطنية الحركة بتطكر سطيففم في النسائية كالحركة ككنم تطكر ارتبط

 :مراحؿ كسنحاكؿ تناكؿ ىذا التطكر في مختمؼ المراحؿ المبينة في االتي
 

 .2421 القرن العشرين حتى بداية منذ الولىالمرحمة ا 2.2.1
 ف دكرايفي مكاجية الغزك الصييكني لفمسط منذ بداية انطالؽ الكفاح الكطني كاف لممرأة الفمسطينية

ارتبط الفمسطينية ( اف اسـ المرأة 9111كماؿ ) اكدتتعزز مع كجكد االنتداب البريطاني. حيث 
بو بريطانيا لمييكد عاـ  ، الذم تعيدتبالمقاكمة كالشجاعة منذ اف بدا النضاؿ لمكاجية كعد بمفكر

ى الييكدية الالذم ادل الى تشجيع اليجرة ، ك فمسطيف عمى ارضقامة كطف قكمي لمييكد إب )9191(
 الفمسطيني. مقاكمة الشعباستيطانيا مما ادل الى اشعاؿ فمسطيف ك 
( ذلؾ 1091بداية تحكؿ ميـ في مسيرة الحركة النسكية الفمسطينية، كاعتبرت القطب) 9111شكؿ عاـ 

حيث شيد ىذا الياـ عقد اكؿ مؤتمر نسكم  انطالقة حقيقية لمحركة النسكية عمى الصعيد السياسي.
 900 المؤتمر كضـ. فمسطيف الى الييكدية اليجرة عمى احتجاجابعد اندالع ىبة البراؽ، جماىيرم 

 رئيس الحسيني كاظـ مكسى السيد عقيمة الحسيني زكية السيدة برئاسة فمسطيف انحاء مختمؼ مف امراه
 ضيةالق بنقؿ الفمسطينيةة مرأال ساىمت المؤتمر ىذا بعد. (1091,القطب) العربية التنفيذية المجنة

، العربي الكطف مستكل عمى العربيات بالناشطاتا اتصالي خالؿ مف، العربي المستكل الى الفمسطينية
 نشاط كاتسـ، 9191 عاـ كبغداد كدمشؽ 9190 عاـ بيركت في المؤتمرات عقد ذلؾ بعد كتكالى

 كنقؿ لمثكار المؤف كنقؿ ,مظاىرات)  االحتجاجي بالطابع 9191 عاـ الفمسطينية المرأة كمشاركو
. (1001,كجمغكـ طاىر) الشيداءزيارة اسر ك ، كاغذية مالبس مف التبرعات كجمع ىديفالممج السالح
مف  الكثير استشيد، كما ك استشياده اك الزكج باعتقاؿ كذلؾ االسرة اعباء الفمسطينية المرأة تحممتكقد 

 .(9111، كماؿ) لكاجبيف تأديتيف اثناءالنساء 
 

 2422-2421 عام بين ما يةالنسائ الحركة واقع 1.2.1
 العيد احداث منذ التاريخ مر عمى اشكاليا بمختمؼ كالمقاكمة بالشجاعة الفمسطينية المرأة اسـ ارتبط

 ارض الدفاع خالليا مف يمكف التي المياديف كؿ في لمرجؿ مشاركة نالحظ ىذا يكمنا الى البريطاني
 مشاركتيا كانت السياسية مشاركتيا فأكلى ةكاضح ك ظاىرة دفاعية كنشاطات مبادرات ليا فكاف الكطف
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 تقديـ في  دكرا لممرأة كاف  9111 عاـ كفي فمسطيف الى  الييكدية اليجرة ضد  احتجاج بمظاىرة
 كيذكر كالشييدة كالجريحة كالممرضة الطبيبة فكانت لمشيداء كالجرحى كاالسعاؼ الطبية  الخدمات
 في مشاركتيا كتبمكرت  الحراؾ في  الفمسطينية رأةالم مشاركة تقتصر كلـ  سالمة، عزية التاريخ

 الى الييكدية اليجرة قضية في لمبحث القدس بمدينو عقد الذم النسائي المؤتمر في فشاركت المؤتمرات
 السكاكيني كاميميا) يد عمى العربي النسائي االتحاد كأسس  ,الفمسطينية لألراضي كتممكيـ فمسطيف
 ككحيدة البديرم، كزكية الحسيني خديجة يد عمى العربيات السيدات جمعية كأسس( الشيابي كزليخة

 النضالي العمؿ برامج في اشراكيا عمى كالعمؿ بالمرأة النيكض الجمعيات ىذه مياـ ككانت  الخالدم،
 (.1091، القطب) فمسطيف الى الييكدية اليجرة كايقاؼ البريطاني االنتداب كمحاربة كالسياسي

  اراضييـ مف الفمسطينييف كطرد التشرد بسبب الفمسطيني المجتمع عمى كارثة 9191 فترة شيدت
  لسكؽ الخركج اال الفمسطينية  لممرأة كاف فما كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية االكضاع كتردم
 اال اماميا تجد فمـ  االسرة اعباء كتحمؿ القكت لتاميف العائمة كرب الرجؿ جانب الى كالكقكؼ العمؿ
 كعندما  الستينات بداية كفي(.  1001, جمغـ) زىيد جربأ كاف كاف المنزلية كاالعماؿ حةالفال سكل
 في لممساىمة  الخارج الى كالفمسطينيات  الفمسطينييف مف الكثير ىاجر ذاتيا بتطكير الخميج دكؿ بدأت
 (.1001، كماؿ) دخميا مستكل كارتفع المرأة كضع تحسف  ىنا كمف  الدكؿ تمؾ بناء

 حيث  كطني اطار كتشكيؿ الطاقات بتجميع الفمسطينية الشخصيات بعض قامت التشرد رحمةم بعد 
 المككف الفمسطينية المرأة عمؿ نشط المرحمة ىذه كفي 9119 عاـ الفمسطينية التحرير منظمو تشكمت

 الجمعيات مف العديد تشكيؿ عمى كعمؿ كاالجتماعي كالديني كاالقتصادم المالي النفكذ اصحاب مف
 ك خياطة مف لممرأة الميني  التأىيؿ ك التدريب مراكز فأقيمت، العكف ك المساعدة لتقديـ خيريةال

 لإلرشاد المرأة مركز) العيش لقمو تكفير عمى لتساعد االنتاجية المشاريع كافتتاح كتطريز يدكية أعماؿ
 كتمثؿ الكطنية كاتكالحر  لألحزاب الفمسطينية المرأة بانتساب المرحمة ىذه تميزت(. 1099,القانكني
 ادل مما كالبيانات الرسائؿ كايصاؿ المنشكرات كتكزيع االضرابات كتنظيـ  الندكات اقامة في نشاطيف

 (.1001، جمغـ) عكيضة كنييؿ قمرم كداد امثاؿ بعضيف اعتقاؿ الى
 

 قدسبال عقد الذم التحرير لمنظمو االكؿ الكطني المجمس في الفمسطينية المرأة شاركت 9119 عاـ في
 في. الرجاؿ مف 911 مقابؿ الفمسطينية النسائية الييئة عف ممثمة فمسطينية امراه 19 شاركت حيث
 احدل أف مف بالرغـ كذلؾ ،رجال 11 إلى كاحدة الرجاؿ إلى المرأة مشاركة نسبة بمغت الرابعة الدكرة
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  جميع في سطينيةالفم المرأة اشراؾ عمى العمؿ ىي االكؿ المؤتمر في اتخاذىا تـ التي القرارات
 تأسيس تـ العاـ نفس كفي(.  1091، القطب) بالرجؿ كمساكاتيا كالنضالي التنظيمي العمؿ مجاالت
 المرأة لنشاط  مركزا االتحاد ككاف  الفمسطينية التحرير منظمو لكاء تحت الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد

 كبسبب. كاالجتماعية كالعسكرية لثقافيةكا  السياسية منيا  النضاؿ مجاالت  مختمؼ في الفمسطينية
 داخؿ سريا نشاطو بقي بينما الخارج، في ممحكظا نشاطو بقي فمسطيف، خارج في االتحاد نشأة طبيعة
 كالييئات  الجمعيات ك الييئات تحركات ضمف كلكف السرم العمؿ الى نشاطاتو كتحكلت  الكطف
 (.9111،كماؿ) المحمية

 

  2412-2422 الفترة في ممرأةل النضالية المشاركة 3.2.1
 اف كما المدف في المتمركزة الخيرية الجمعيات في عمميا خالؿ مف دكرىا الفمسطينية المرأة كاصمت
 ىذه كشيدت العميا الطبقات كمف المتعممات النساء مف الجمعيات في النساء مف المشاركات معظـ
 انياء شعار تحت رافعة الكطنية مناسباتال في كالمشاركة كالمسيرات االضرابات مف العديد المرحمة
 الكطنية كالقكل السياسية االحزاب الى المرأة انتماء في تزايد الفترة ىذه كشيدت االحتالؿ كمقاكمو

 ك 9111 عاـ  الفمسطيني النسائي العمؿ لجاف اتحاد تشكيؿ تـ ك( القانكني لإلرشاد المرأة مركز)
 ليذه  ككاف 9110 عاـ  العاممة المرأة لجاف اتحاد ك  9111 عاـ االجتماعي لمعمؿ المرأة لجاف اتحاد
 .(1091، اشتية) السياسي الكعي كنشر سياسيا النساء تجنيد في دكر النسكية االطر

 

  تيتـ نسكية رؤية بمكرة بداية الفترة تمؾ كاعتبرت النسكية لألطر تنظيـ فترة الثمانينات اكاسط شكمت 
 كمف  الكطنية القكل في دكرىا ك مكقعيا إلى  باإلضافة  احتياجاتيا ك اكمشاكمي  االسرة داخؿ بالمرأة
  التكعية في  منياج. )النسكية الدراسات مركز مثؿ متخصصة نسكيو مراكز بكجكد االسس كضعت ىنا
 (.1099، الفمسطينية لممرأة فاعمة سياسية مشاركة نحك

 

  2443 -2412 الفترة  في المرأة مشاركو  2.2.1

 تكف كلـ فييا فعاؿ دكر لممرأة ككاف االكلى الفمسطينية  االنتفاضة كتفجرت اندلعت 9111 عاـ في
 الريؼ مف المرأة ,كالمسمـ كالمسيحي كاالمية المعممة فاشتركت معينو فئو عمى مقتصرة المشاركة
 صعيد عمى التغيير المشاركة ليذه ككاف النسكية لمفئات كاسعة بمشاركو الفترة تمؾ كاتسمت كالمخيـ
 احداث في المرأة شاركت .(1091، اشتية) كاالجتماعي كاالقتصادم السياسي بدكرىا المرأة كعي
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 ميفكتأ امنو اماكف الى نقميـ ميفكتأ لجرحىا اسعاؼ كفي  كتخبئتيـ المطارديف حماية مف االنتفاضة
 كتكزيع  كحيازتو السالح كنقؿ الجدراف عمى كالكتابة المحاصرة كالقرل لممخيمات التمكينية المكاد

 االحتالؿ ضد ابنيا عمى تخاؼ كانت التي  الفمسطينية المرأة فأصبحت كاالعتصامات المنشكرات
 مجمكعو  الفدائيات الفمسطينيات كنفذت(.   1091, مصمح) بالزغاريد استشياده نبأ تستقبؿ اصبحت

 ديو ابك كعميا البرناكم وفاطم امثاؿ اسرائيمية اىداؼ ضد كالجماعية الفردية المسمحة العمميات مف
 (. 1001,جمغـ)
 

 الكعي نشر في ساىمت التي النسكية كاالطر المجاف مف العديد تشكيؿ في كبيرا اسياما المرأة اسيمت
 الفترة تمؾ كامتازت الفمسطيني المجتمع في السمبية كالتقاليد العادات متجاكزة لنفسيا  المرأة كاثبات
 .الييا كصمت التي المكانة المرأة كاعطت الفمسطيني لممجتمع بيةايجا ككطنية ثكرية مفاىيـ بخمؽ

 

 .  2442 عام الفمسطينية الوطنية السمطة تشكيل بعد  المرأة مشاركة 2.2.1

 مف الكثير استقطبت التي كالمؤسسات االجيزة كتأسست الكطنية السمطة كتشكيؿ اكسمك اتفاؽ عقب
. اليسارية االحزاب مف االخريات النساء حككمية الغير المنظمات كاستقطاب النسكية الحركة ناشطات

 الخطط كفؽ كتعمؿ السمطة مؤسسات في رسمية مكظفة الفمسطينية المرأة اصبحت ىنيا كمف
 االجر مدفكع عمال النساء عمؿ اصبح ثابتا راتبا كتتقاضى العاممة المختمفة كاالستراتيجيات

 (.1091,العطارم)

   برامج في لممساىمة لمسياسات  الخطط رسـ لتتكلى  المرأة، كفشؤ  كزارة  تأسست 1009 عاـ في
 عمى الكزارة عممت 1001 عاـ كفي. التنمية عممية في الفاعؿ دكرىا لتأخذ  كتأىيميا،  المرأة تمكيف
 الحفاظ الى الكثيقة ىذه كتيدؼ  بيرزيت، جامعة مع بالشراكة الفمسطينية المرأة حقكؽ  كثيقة انتاج
 التشريعات سف لدل بيا االلتزاـ يتـ حككمي مرجع اعتبارىا ك المرأة بحقكؽ متعمقةال منجزات عمى

 الكطنية السمطة جيكد اطار كفي. الجنسيف بيف الحقكؽ في المساكاة تحقيؽ  الى كتدعك الفمسطينية
 حصاءاال دائرة في كالمرأة الرجؿ كحدة تشكيؿ تـ  الفمسطيني المجتمع في المرأة دكر بتعزيز الفمسطينية

 كالمسكحات البيانات بتكفير تعنى التي االنمائي المتحدة االمـ برنامج مف بدعـ 9111 عاـ
 في  التشريعي المجمس في المرأة كحدة  كبتشكيؿ.  الفمسطينية المرأة كاقع تخص التي كاالحصاءات
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 بدألم الداعمة كالتشريعات القكانيف تبني عمى التشريعي المجمس حث اجؿ مف كذلؾ 1000 عاـ
 .المستكيات مختمؼ عمى كالمرأة الرجؿ بيف المساكاة

 شؤكف مجمس تنسيقي اطار كتشكيؿ  الحككمية كالدكائر الكزارات في الفمسطينية  المرأة دكائر تشكيؿ
 حساسة مكاقع كفي  كالكزارية الحككمية االجيزة في النساء حضكر ضماف اجؿ مف شكؿ الذم المرأة
 (.1009,عثماف)كفعاليتو النسكم القرار استقاللية يضمف نحك عمى القرار التخاذ

 النكع قضايا دمج لضماف الحككمية، كالكزارات  المؤسسات ىيكمة في االجتماعي النكع كحدات تشكيؿ
 النكع منظكر مف المختمفة الحككمة كبرامج السياسات كمتابعة المختمفة، القطاعات في االجتماعي
 المتزايد كاالىتماـ الحككمي التكجو مف كبالرغـ  كحدة، 11 الكحدات ىذه بمغت  حيث االجتماعي

 كقدرتيا كىياكميا  ادكارىا حيث مف تحديات تكاجو  الكحدات ىذه اف اال االجتماعي النكع بقضايا
 .لعمميا مكحدة  مكازنو كغياب البشرية

  خدمات قديـكت المرأة تمكيف بيؼ 1001 عاـ المحافظات كافة في  المرأة تنمية دكائر  استحداث 
 ضد التميز اشكاؿ مىع القضاء اتفاقية حكؿ فمسطيف لدكلة الرسمي تقرير) .االجتماعي النكع تراعي
 (.1091،المراة

 

 الفمسطينية  الوطنية التشريعات في المراه حقوق  2.1
 

 االستقالل وثيقة في  المرأة 2.2.1
 المساكاة فيفي اطار عدـ التمييز ك  ف البنية التشريعية الفمسطينية مييأة لتضميف قضايا المرأةإ

الصادرة  1988عاـ  شكمت كثيقة االستقالؿ. ك (2012 ،دنيا االمؿ حسكنو)المرأة ك الحقكؽ بيف الرجؿ 
مجاؿ حقكؽ المرأة  ان فيدستكري ان اساس عشر في الجزائر الكطني في دكرتو التاسعة عف المجمس

ك أتمييز في الحقكؽ العامة عمى اساس العرؽ عدـ الاالتفاقية عمى العدؿ االجتماعي ك نصت ىذه ك 
 .حد سكاء كالمرأة عمىالرجؿ  بيف المكف

شرعيو حقكؽ تماشيا مع االتفاقيات الدكلية ك يقكـ عمى انصاؼ المرأة  ان قانكني صان اصبحت ىذه الكثيقة نك 
كف ىكيتيـ لمفمسػطينييف، أينمػا كانكا، فييا يطكر  ىي  "أف دكلة فمسػطيف لكثيقة انصت  ، ك االنساف

في الحقكؽ، كتصػاف فييػا معتقداتيـ الدينية كالسياسية،  الكاممة الكطنية كالثقافية، كيتمتعكف بالمساكاة
تككيف األحزاب ك ، ماني يقػكـ عمػى أساس حرية الرأمقراطي برلفي ظؿ نظاـ ديم ،ككرامتيـ اإلنسانية
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أساس العرؽ  مييز في الحقكؽ العامة عمىكرعاية األغمبية، كعمى العدؿ االجتماعي كالمساكاة كعدـ الت
عمى ، ك بيف المرأة كالرجؿ، في ظؿ دستكر يؤمف سيادة القانكف كالقضاء المستقؿ أك الديف أك المكف 

 .االدياف ح كالتعايش السمح بيفالحضارم في التسامالركحي ك نء الكامؿ لتراث فمسطياساس الكفا
("www.palestinepnc.org). 
 

  الفمسطيني والمرأةساسي القانون اال 2.5.2
يشكؿ القانكف االساسي الفمسطيني أعمى  تشريع صدر عف المجمس التشريعي كيشكؿ المرجع 

كمنظما لمحقكؽ كالحريات  االساسي لتنظيـ السمطات الثالث كمرجعا لمتشريعات الفمسطينية،
اة بيف الجنسيف دكف (. كأخذ  في مبدأ المساك 2002. أقر الرئيس الراحؿ القانكف عاـ)فلمفمسطينيي

 بينيـ تمييز ال سكاء كالقضاء القانكف أماـ الفمسطينيكف( التي تنص " اف 9تمييز فجاء في المادة )
( أف 10" كما أكدت المادة )أكاإلعاقة السياسي الرأم أك الديف أك المكف أك الجنس أك العرؽ بسبب

 إبطاء دكف الفمسطينية الكطنية السمطة عمؿكت االحتراـ ككاجبة ممزمة األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ"
 ".)المقتفي(.اإلنساف حقكؽ تحمي التي كالدكلية اإلقميميػة كالمكاثيؽ اإلعالنات إلى االنضماـ عمى

 القضاء كفيالقانكف كحقكؽالجنسيف اماـ  ككفؿ المساكاة بيف أكدكاده اف القانكف االساسي بم نالحظ
عمى حد  فالفمسطينيي ؿب  كالمرأةلـ يميز بيف الرجؿ  فنيياالنساف ففي استخدامو لمفظ الفمسطي

االنضماـ في تشكيؿ االحزاب ك المشاركة السياسية  المرأة فيؽ كما نظـ القانكف الفمسطيني ح.سكاء
لمفمسطينيف حؽ المشاركة في الحياة السياسية "  ( اف26الماده) تمييز كاكدتدكف  النقاباتلمجمعيات ك 

الحقكؽ االتية:تشكيؿ االحزاب السياسية كاالنضماـ الييا   ـ عمى كجو الخصكصأفرادا اك جماعات كلي
كفؽ القانكف. تشكيؿ النقابات كالجمعيات كاالتحادات كالركابط كاالندية كالمؤسسات الشعبية كفؽ 
القانكف. التصكيت كالترشيح في االنتخابات الختيار ممثميف منيـ يتـ اختيارىـ باالقتراع العاـ كفؽ 

عمى قاعدة تكافأ الفرص. عقد االجتماعات الخاصو دكف  انكف. تقمد المناصب كالكظائؼ العاموالق
 حضكر افراد الشرطو كعقد االجتماعات العامة كالمكاكب كالتجمعات في حدكد القانكف".

 اكجماعات افراد لمفمسطينييف السياسية المشاركةى عم كدكيأ يضمف االساس القانكف فاف ذلؾ خالؿ مف
 المجاؿ ىذا في كرئيسيا ميما دكرار الفمسطينية المرأة لعبتحد سكاء ذككرا كاناثان  دكف تمييز.  عمى

 الكطنية لمسمطة رئاسيةال نتخاباتى االاكل فيشاركت ك  السياسي المعترؾ الفمسطينية المرأة فدخمت
 الخاصة االتحادات تشكيؿكت المختمفة السياسية كاالحزاب كالنقابات الجمعيات في كشاركت، الفمسطينية
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 القكائـ عمى المرأة ادخاؿ الممـز مف كجعؿ مشاركتيا يكفؿ الذم الككتا نظاـ فرض تـ كما بيا
 . االنتخابية العممية في االنتخابية

 القكانيف سجينو تبقى فأنيا بالرجؿ المرأةمساكاة  مف الرسمية كالخطب الدساتير عميوكبالرغـ مما تنص 
ا اني الفمسطينية لممرأة الحقكقي القانكني الكاقع، ك أف الرجؿك  المرأةة بيف ـ المساكابعد تتسـ التي

 في القانكنية المنظكمة تكحيد عدـ بسبب كذلؾ كالمحمية كالتشريعات القكانيف في انتياكات الى تتعرض
 . االسرائيمي كاالحتالؿ البريطاني كاالنتداب العثماني العيد منذ تاريخية لحقبة تعكد اذ فمسطيف

(  كاالردفمصر ) الدكؿ ىذه كتشريعات لقكانيف كالتبعية المجاكرة العربية لمدكؿ السياسية التبعية ثـ كمف
 السائدة كاالعراؼ المرأة استغالؿ عمى المبنية االجتماعية االنماط عززتيا التي التشريعات ىذه

 باستقالؿ المرأة تمتع مف كبالرغـ مستغؿ كائف المرأة مف جعؿ االبكية كالعالقات ليا الرجؿ كاضطياد
 اجؿ مف كنضاليا الزمنية الحقبة مر عمى كتصاعدىا النضالية كمشاركتيا التعميـ ميداف ككلكجيا نسبي

 القانكني لإلرشاد المرأة مركز) العمؿ في الرجؿ مع المساكاة حؽ كاكتساب المجتمع في فعالو المشاركة
2013.) 

المدني النسكية ك الحقكقية ك المؤسسات الحككمية ك  بالرغـ مف العمؿ الدؤكب لمؤسسات المجتمع
اقرار قكانيف تتعمؽ مباشرة بحقكؽ المرأة  ؿ قياميا بالضغط عمى الجية التشريعية ك صناع القرار مف اج

لغاية االف لـ تصدر قكانيف متطكرة كحديثة تتفؽ ك تتكافؽ مع  كحقكؽ االنساف ك مكانو المرأة ك اال انو 
بدكف تحفظ عمى  2008غـ مف تكقيع الرئيس )محمكد عباس (عمى اتفاقية سيداك سنو الفمسطينية كبالر 

منو  ا ال يتعارض كالقانكف االساسي الفمسطيني حيث جاءت بالمادة التاسعةملكف بعبارة بك أم مادة 
.الجنس الديف اك الرام القضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ.......الفمسطينيكف اماـ القانكف ك 

بالمعنى الذم كردت في المكاثيؽ عني اماـ القانكف ك القضاء فقط كليس بالمساكاة ك ىذا يلسياسي ك ا
 .(2013الدكلية لحقكؽ االنساف )مركز دراسات المرأة,

طينية عالج الكضع الخاص بالمرأة  الفمسكضع المرأة  ك  2000كما نظـ قانكف العمؿ الفمسطيني لعاـ 
مف الباب السابع  باب تنظيـ عمؿ النساء عمى حظر ( 100المادة  )في  العاممة فقد  ضمف القانكف

ات العمؿ االضافية الخطرة كحظر ساعحظر عمؿ المرأة بالعماؿ الشاقة ك التمييز بيف الرجؿ ك المرأة ف
ضمف القانكف حؽ عماؿ التي يحددىا مجمس الكزراء ك حظر ساعات العمؿ في الميؿ اال االبعد الكالدة ك 
ىذه االجازة  ال يجكز فصؿ المرأة مف عمميا مف اجؿ مدة عشر اسابيع مدفكعة االجر ك  ةاجازة األمكم

قانكف العمؿ ¸مرافقة  زكجيا ) المقتفيك مى اجازة بدكف اجر لرعاية طفميا يمكف لممرأة الحصكؿ عك 
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رأة  كنرل في مجمؿ ما جاء بقانكف العمؿ الفمسطيني باف القانكف راعى الحالة الخاصة لمم(  الفمسطيني
 الفمسطينية لممرأة بالرجؿ كمساكاتيا التمييز كمنع مع تأكيده عمى دمجيا في الحياه االجتماعية

 الى الكصكؿ كاستطاعت ,عامة كظائؼ كتقمدت الطمكح لتحقيؽ كالمثابرة العمؿ كاصمتك  المناضمة
 الفمسطينية. السمطة مؤسسات في عميا كمناصب حساسة كظائؼ

حيث ضمف التساكم في االجكر لجميع المكظفيف   1998(لسنو 3رقـ ) في قانكف الخدمة المدنيةك 
, كمنح االجازات  كف تمييز في تقمد الكظائؼ العميادكف تمييز عمى اساس الجنس كاعطى الفرصة د

يحؽ ك كامؿ بمدة عشر اسابيع متكاصمة حيث تمنح المكظفة الحامؿ اجازة براتب  88ضمف المادة 
جازة دكف الد الطفؿ ك لمدة سنو مف تاريخ مك قبؿ انتياء  بساعة كاحدة ك غادرة لممكظفة المرضعة الم
تكم عمى بعض التمييز بيف الرجؿ كالمرأة فمـ يح القانكف الخدمة المدنية ا,اال أف راتب لمده عاـ لرعايتي

لصالح االب بالرغـ مف اف القانكف االساسي لـ يشر  االكالد لصالح االـ كانما حصرىا عالكة يعطي
 .(2017)سميب،تمييز بيف الجنسيف الى 
التقاعد  تعديؿ قانكفبشاف  2007 ة( لسن5قرار بقانكف رقـ ) التمييزية فيالنصكص  جاء بعضكما 
حصة االرممة بسبب تعدد الزكجات كما  بقانكف مفالقرار  حيث انتقص 2005 ة( لسن7رقـ ) العاـ

حيف  في ناؾ ارممة معيا ارممة اخرل ـ  الحصة في حاؿ كاف ىيتـ تقسي ( بحيث 9كرد في المادة )
 .الحصة حتى لك كاف لديو زكجة أخرل صانتقبا أف الزكج االرمؿ ال يتأثر

المرأة  االحكاـ اتجاهانو ظير ىناؾ بعض التقصير في  القكانيف االك  الفمسطيني االحكاـاكؿ المشرع تن
االمف  كالمعاشات لقكلالتاميف ( مف قانكف 36المؤسسة االمنية كما جاء في نص المادة ) العاممة في
 :المستحقكف لممعاش ىـمف مستحقكف لممعاش كفقان ألحكاـ ىذا القانكف مل الفمسطيني

 أرممة أك أرامؿ المنتفع أك صاحب المعاش. 
   زكا الحادية كالعشريف كقت كفاتو.أكالده كمف يعكليـ مف أخكتو الذككر الذيف لـ يجاك 
  ر الذيف جاكزكا الحادية كالعشريف كقت كفاتو ككانكا في أكالده كمف يعكليـ مف أخكتو الذكك

إحدل مراحؿ التعميـ التي ال تجاكز التعميـ الجامعي أك العالي إلى أف يبمغكا السادسة كالعشريف 
أك تنتيي دراستيـ أم التاريخيف أقرب كفي ىذه الحالة يستمر الصرؼ حتى نياية شير أكتكبر 

ة كيستمر صرؼ المعاش لمطمبة الذيف يبمغكف سف السادسة مف السنة التي انتيت فييا الدراس
كالعشريف خالؿ السنة الدراسية كذلؾ حتى نياية شير يكنيك مف تمؾ السنة كعند قطع 

 الطمبة يعاد تسكية المعاش عمى باقي المستحقيف الذيف كانكا مكجكديف كقت الكفاة. استحقاؽ
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   كا الحادية كالعشريف ككانكا كقت كفاتو أكالده كمف يعكليـ مف أخكتو الذككر الذيف جاكز
ار مف بقر  االستحقاؽمصابيف بعجز صحي يمنعيـ عف الكسب كتثبت حالة العجز كقت 

 المجنة الطبية العسكرية.
   األرامؿ كالمطمقات كغير المتزكجات مف بناتو كأخكاتو كيجب أال يككف لألخكة كاألخكات كقت

المعاش أك يزيد فإذا نقص عما يستحقكنو ربط  الكفاة دخؿ خاص يعادؿ قيمة استحقاقيـ في
 ليـ معاش بمقدار الفرؽ كال تعتبر النفقة دخالن.

  .المقتفي(الكالداف كيشترط الستحقاؽ الكالدة أال تككف متزكجة مف غير كالد المتكفى( 

 2005نو (لس8العاممة فنظـ  القانكف رقـ) لممرأةاطار تشريعي نظـ قانكف الخدمة في قكل االمف كما  
سيدة الضابط اجازة امكمة براتب كامؿ لمدة عشر المنح ك مة لممرأة الضابط  ك اجازة االم 82في المادة 

كلـ يميز قانكف الخدمة في قكل االمف تمييزا صريحا في ( 2010، االمفسابيع )المرأة الفمسطينية ك ا
كاالستحقاؽ  الترقيةفي  كساكل بينيـ النصكص الكاردة بيف الرجؿ كالمرأة فاستخدـ المفظ )الضابط( 

ماعية ) االبناء حصر العالكة االجت (68انو في المادة ) اال ،كاالنتدابالنقؿ الدراسة ك كاإلعارة كالبعثات 
 ابناء ك تستطيع الحصكؿ عمى عالكة زكج ك أم اف الضابط المرأة ال ،فقط الزكج( في الزكج  الضابطك 

ميف صحي لألكالد أمى استقطاع ػتال تحصؿ عي بالتالي فيك  (الضابط)رأة في ىذا تمييز ضد الم
 .في حاالت استثنائية كقميمة جدا االكاالبناء الزكج ك 

اجرتيا الباحثة مع مسؤكالت  في مقابموضد المرأة ك  النصكص الكاردةمف ىنا نالحظ بعض التمييز في 
نسجاميا مع ايف ك ءمة التشريعات كالقكانمكاضركرة  رناالخكلي حكؿ -العقيدالنكع االجتماعي تحدثت 

ال تنسجـ مع االتجاه العالمي لدمج  المعمكؿ بيااف القكانيف كالتشريعات دمج النكع االجتماعي، حيث 
المطالبة بتغيير تمؾ القكانيف  كمف الضركرم اف تعمؿ كحدات النكع االجتماعي عمى ،النكع االجتماعي

 .الرجؿأة مع زميميا عمى تطبيؽ اجراءات القكانيف بشكؿ عادؿ مف اجؿ انصاؼ المر ك 
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.القرار صنع ووصوليا إلى مراكز الفمسطينية المرأةتمثيل  حول مؤشرات  2.1  
أ مبد تطبيؽ تمثيؿ المراة كمشاركتيا فمسطينيا في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية، كمع مجاؿ  تطكر

 كتحتؿ الرجؿ نافست تنخرط في كافة مجاالت العمؿ كالمؤسسات ك المرأة اخذت الرجؿ مع المساكاة
.الفمسطينية الكطنية السمطة مؤسسات في عميا مناصب  

في الحككمة  زيران ك  11 اصؿ مف اناث كزراء 1 ىناؾ( أظيرت المؤشرات أف 1001في عاـ )
 التحرير لمنظمو التنفيذية المجنة عضكيو في أةامر  اكؿ تعييف تـنفسو  عاـال كفيالفمسطينية، 
تـ   1090 عاـ بداية كفي، الماؿ سكؽ ىيئة منصب في 1001 عاـ في هامرا اكؿ كتعييف الفمسطينية

عمى  دؿإف  كىذا ،كالبيرة اهلل راـ لمحافظة محافظ بمنصب فمسطينية سيدة اكؿ غناـى ليم.د تعييف
صنع القرار ك قدرتيا  كاماكف العميا المناصب لشغؿ الحثيث كسعييا المرأة نجاح عمى يدؿ شيء فإنو

. (2013,) مركز المرأة لإلرشاد القانكني ك االجتماعي  عاليةاعمية كمينية ات بفالمؤسسدارة عمى ا
فاف نصؼ المجتمع  الفمسطيني   ،2018لعاـ حسب بيانات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  ك 

، مف االسر الفمسطينية تترأسيا امرأة  10.6انثى  كاف  100مف الذككر  103اذ لكؿ  ،مف االناث
ذككر  57,3% مقابؿ 42,7المدني  بمغ تمثيؿ  مشاركو المرأة في القطاع  العاـ 2017 عاـكفي ال

% مف  11.3حكالي  ع المدنيشكمت نسبة  تكلي االناث مف درجو مدير عاـ فأعمى  في القطاك 
% 5.8نسبة السفيرات عف  كبمغت، %مف الذككر لنفس الدرجة 88.7مجمكع المدراء العاميف  مقارنو 

ندسيف المسجميف في نقابو الميندسيف يمف الم %32.3 ، كما نسبتوالرجاؿ % لمسفراء94.2مقارنو مع 
مف  17.3%مف القضاة ذككر مقابؿ 82.7  ، كما نسبتومف الرجاؿ 67.7قارنو بما نسبتو ىف نساء م

 نيابة% اعضاء 82ك  ،اناث 33.4مف المحاميف المزاكليف لممينة ذككر مقابؿ  %66.6ك ،  االناث
 ،تقرير الجياز المركزم لإلحصاء) 2017عاـ % مف االناث خالؿ 18ب جاؿ مقارنو مف الر 
2018). 

يتكافؽ مع  ال لممرأة بما الرسميبكضكح ضعؼ التمثيؿ  االرقاـ اعاله تعكسكترل الباحثة اف النسب ك 
ات طبيعة دكرىا كمشاركتيا المجتمعية مازالت ضمف  مستكيفي المجتمع، ك كيبيف أف  حجميا الحقيقي

ك الكصكؿ الى المستكيات القيادية الفاعمة  في ادارة الشأف العاـ اال تتيح  لممرأة المشاركة  ، محدكدة
 الرجؿ. ا كبيفضمف فرص متكافئة كمتساكية بين العميا
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كمف خالؿ متابعة الباحثة لكفاح المرأة الفمسطينية مف أجؿ تعزيز دكرىا كمشاركتيا في صنع القرار 
النسكية الفمسطينية نشطت في العقد األخير  اف الحركة يا في الييئات القيادية، تمحظكرفع مستكل تمثيم

بشكؿ ممحكظ لتعزيز االىتماـ الكطني لمنيكض بأكضاع المراة الفمسطينية، كتشكمت ليذه الغاية أطر 
ئتالفات كطنية ساىمت في تعزيز التكجيات لالرتقاء بالتشريعات كالقكانيف الكطنية، كتحققت ب عض كا 

االنجازات عمى ىذا الصعيد. كبات العمؿ عمى ىذا المستكل شغال شاغال لمعديد مف المنظمات 
عاـ  كالقيادات النسكية بعد اف حصمت دكلة فمسطيف عمى عضكية دكلة مراقب في األمـ المتحدة

ع باتجاه ، األمر الذم دفككانضمت إلى العديد مف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كاتفاقية سيدا ،2012
العمؿ عمى ضركرة مكاءمة القكانيف كالتشريعات مع مبادئ كأحكاـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية. 

إدماج مفاىيـ النكع االجتماعي  العمؿ عمى كجرل عمى ىذا الصعيد، بالتعاكف بيف مختمؼ األطراؼ
، 2005( لعاـ 8رقـ ) في بعض القكانيف كمكاءمتيا مع اتفاقية سيداك، كقانكف الخدمة في قكل األمف

، كمشركع قرار بقانكف حماية األسرة مف العنؼ،  كتعديؿ قانكف العمؿ مف منظكر النكع االجتماعي
بشأف المرأة كالسالـ كاألمف في  2000لعاـ  1325في دمج مبادئ كأحكاـ قرار مجمس األمف رقـ ك 

دراجيا في برنامج المكازنة العامة لعاـ   الخطط الكطنية عبر القطاعية كأجندة السياسات الكطنية كا 
لكف العمؿ عمى ىذا الصعيد ال يزاؿ تشكبو الكثير مف النكاقص كالثغرات، كثمة اختالفات في  .2018

كجيات النظر حكؿ منحى مكاءمة التشريعات كسمة السمك التي لممعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، 
 حكاؿ الشخصية.كخاصة في القكانيف الخاصة كقانكف العقكبات كقانكف األ

 
االجيزة االمنية الفمسطينية 7.2  

التي اختمفت ك  ،االجيزة االمنيةمكعة مف انشئت مج 1994عاـ  الكطنية الفمسطينية السمطةبعد تشكيؿ 
يعني نشكء ىذه االجيزة انفتاح  السمطة كمراحؿ تطكرىا الالحقة. بيف بداية قياـ تشكيالتيا كتسمياتيا

الكطف.بحدكد كخارج  السابؽ االتكفرا في جديد لعمؿ المرأة لـ يكف م  

التحرير  العسكرية كاالمنية لمنظمةلممؤسسة  السمطة امتدادت في بداية أنش االجيزة التيكانت 
كقعة مع الجانب قد نصت االتفاقات المالقيادة الفمسطينية لمداخؿ. ك انتقمت مع  الفمسطينية التي

 ففمسطينية، كلكعمى انشاء قكة شرطية  1993ـ عاكما في اعالف المبادئ  بداية،االسرائيمي 
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فمسطينية عمى انشاء عدة أجيزة، عممت السمطة الكطنية الالالحقة كسعت نطاؽ التشكيؿ، ك االتفاقات 
 .االمف الداخمي (االمف الكطني, المخابرات العامة, ك  )قكات استقر االمر اخيرا عمى ثالثة اجيزة ىي ك 

 اختصاصاتيا كتباشر كظائفيا تؤدم نظامية، عسكرية ىيئة نيالكط األمف"االمف الكطني: قكات 
 عمميا إلدارة الالزمة القرارات يصدر كىكالذم العاـ، القائد قيادة كتحت الكطني األمف كزير برئاسة
(مف قانكف الخدمة في 7المادة ) بمقتضاه" الصادرة كاألنظمة القانكف ألحكاـ كفقا كافة شئكنيا كتنظيـ

 قكل االمف.

 ألحكاـ كفقان  اختصاصاتيا كتباشر كظائفيا تؤدم الرئيس، تتبع نظامية أمنية :ىيئةابراتالمخ 
 شؤكنيا كتنظيـ عمميا إلدارة الالزمة القرارات يصدر الذم كىك قيادتو كتحت رئيسيا برئاسة القانكف

 .(2005مف قانكف المخابرات الفمسطيني لعاـ،  2") المادة ة كاف

 مياـ الجياز:
 خارج الحدكداالمنية  كالمياـارسة االنشطة لممبرات العامة الجية المخكلة رسميا تعتبر المخا .1

 .الجغرافية لفمسطيف
فمسطيف الستكمالالجراءات  الجغرافية لدكلةتمارس المخابرات مياـ امنية محددة داخؿ الحدكد   .2

 بدأت بيا خارج الكطف. كالنشاطات التي
مجاالت  الفمسطيني فيالمساس باألمف القكمي  الكشؼ عف االخطار الخارجية التي مف شأنيا .3

 كاستقاللو.اؿ اخرل تيدد كحدة الكطف كامنو ، كأية اعمالتجسس ك، التخريب

اك أم  كاالمف المشترؾالسمـ ام اعماؿ تيدد  مكافحةلالتعاكف المشترؾ مع اجيزة الدكؿ الصديقة  .4
 ي شريطة المعاممة بالمثؿ.مف مجاالت االمف الخارج

 الدفاع المدني( الكقائي، الشرطة، االمفمي )االمف الداخ

التفاقية  تفاقية المكممةبمكجباال 1994نظامية شكمت بمرسـك رئاسي عاـ ىي ىيئة  الشرطة: .1
 .1994خصكصا اتفاقية القاىرة اكسمك ك 

 كاالمف العاـميامو: تتكلى المحافظة عمى النظاـ 
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كاعراضيـ كحرياتيـ كسالمتيـ اؿ الناس اجؿ الحفاظ عمى امك  كتنفيذ االكامر مفتطبيؽ القكانيف 
 .(www.palpolice.ps. )كالقانكففي حدكد النظاـ  الشخصية

عامة امنية نظامية ضمف قكل  بانو ادارة (2تعريؼ االمف الكقائي في المادة ) الكقائي: جاءاالمف  .2
 .مجاؿ االمف كتعمؿ فية الداخمية ر تتبع كزا الفمسطيني التياالمف الداخمي 

 (6ميامو في المادة ) تحدد ميامو:
 .الداخمي الفمسطينيالعمؿ عمى حماية االمف 

 عدـ كقكعيا  كالعمؿ عمىمتابعة الجرائـ التي تيدد االمف الداخمي لمسمطة الفمسطينية  -
عامة ك العامميف الكشؼ عف الجرائـ التي تستيدؼ االدارات الحككمية ك الييئات ك المؤسسات ال -

 .(2007االمف الكقائي لعاـ  مف قانكف 6المادة رقـ )فييا.
االجراءات لكقاية المكاطنيف ك تاميف سالمة  ىك جياز يقكـ بمجمكعة مف:الدفاع المدني  .3

الخاصة سكاء مف اخطار المكاصالت بأنكاعيا كحماية المباني كالمنشآت في المؤسسات العامة ك 
 )كارث الطبيعية اك الحرائؽ اك االنقاذ البحرم كايو اخطار أخرل االعماؿ الحربية اك الك

http://www.pcd.ps/about/regulations). 
 

 عمل المرأة  الفمسطينية في االجيزة االمنية الفمسطينية  8.2
العامة، التي تمبي مياـ البناء ء العديد مف المؤسسات كاف مف ثمار قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية بنا

م عانى ذيكض بالمجتمع الفمسطيني النالك  فيزمة لممكاطنيف الفمسطينيتكفير الخدمات الالالكطني ك 
 .كاحتجز االحتالؿ تطكره لتكفير االمف كاالماف لممكاطنيفكثيرا مف االحتالؿ 

العاـ نظاـ العمى السير ر الخدمة االمنية لممكاطنيف ك كفيانشئت اجيزة امنية فمسطينية متعددة تتكلى ت
الى كيعكد ذلؾ .االستقرار.كلـ يكف انخراط النساء في االجيزة االمنية ممحكظا في بداية تشكيمياك 

حيث سيطرة ، العربية كمجتمعات العالـ الثالث االجتماعي الشبيو بكؿ المجتمعاتالمكركث الثقافي ك 
 الذككرية.منة الييالعالقات البطريركية ك 

ابرزىا سيادة ك  الصعكبات كالمعكقاتالكثير مف  االمنية باألجيزةكاجيت المرأة الفمسطينية بالتحاقيا 
بعض  السائدة مفباالعتقادات  كالعسكرم كتمثمتالمجاؿ االمني  عمميا فيتجاه  السمبيةفكرة المجتمع 

http://www.palpolice.ps/
http://www.pcd.ps/about/regulations
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  خشكنةى الرجاؿ  ككنو يحتاج الى العسكرم  يجب اف يقتصر عمئات المجتمع  بأف العمؿ االمني ك ف
 قد يفرضيا طبيعة ىذا العمؿ .   التياالختالط كخكفا مف االنفتاح ك 

لنساء الفمسطينيات بصفكفيا كقامت التحقت العديد مف ا كمع اتضاح طبيعة عمؿ األجيزة األمنية
ىناؾ حاجة  بحاالمني اصتطكر المفيكـ  ( كمع2010، المياـ العسكرية )عكادا يبمختمؼ المياـ كمن

الممقاة عمى عاتقيا  مف تحقيؽ  المياـالمف المختمفة ك تنكعت القضايا ك لعمميا في اقساـ اجيزة ا
(  فتطكرت الفكرة المجتمعية  بأبداء اراء اكثر  ايجابية   2009، تفتيش المشاركة  في االبحاث)المقيدك 

عمميا عمى الشؤكف االدارية   تصر ىي انو ال مانع مف عمؿ المرأة في االجيزة االمنية عمى اف يق
قدراتيا مف خالؿ مؤىالتيا ك  رأة بكؿ جدارة استطاعت اف تغير كجية النظر السمبيةلكف الم. ك فقط
لمداىمات اك اـ الخاصة بالتفتيش كالتحقيؽ فأصبحت تشارؾ بالمينكعت مشاركتيا كمعالجتيا لمقضايا كت

 .(2015، )عكاداالبحاث كالدراسات ك 

 العمكـ االمنيةمية متخصصة في اكاديؤسسات انشاء مالعمؿ االمني في فمسطيف ك ف تطكر كما ا
افسح المجاؿ اماـ المرأة كعسكرم  أمنىبكالكريكس دبمكـ ك العسكرية تقـك بتخريج ضباط حممة شيادة ك 

 المرأة ممفبيذا تحكؿ مفيـك عمؿ . ك التدريبات العسكريةجدارتيا في مجاؿ العمؿ العسكرم ك إلثبات 
 .(2012)مخمالتي،  العسكرمؿ االدارم الى الشكؿ االمني ك لشكا

تعزيز دكر الذم يدعك الى  2000(عاـ  1325المكاثيؽ الدكلية مثؿ قرار االمـ المتحدة ) ال شؾ اف
الى اىتماـ  دكر المرأة في االجيزة االمنية االمر الذم ادل تعزيزالمرأة في حفظ االمف كالسمـ ك 

استطاعت ( ك 2010 ،يف لاللتحاؽ بيا ) عكادتشجيعدد اكبر مف النساء ك ية بتكظيؼ عاالجيزة االمن
مف ثـ المجتمع  السائدة  فأصبحت العائمة اكال ك  المرأة الفمسطينية  التغيير في االفكار االجتماعية 

شيئا فشيئا عمى رؤية  يعتادبدا المجتمع ك , ا نرل المرأة الضابط كالمحقؽيتقبالف فكرة عمميا  كاصبحن
ما  ات لألجيزة االمنيةبنظرة سريعة نجد اف المنتسب( ك 2013، )مخمالتيأة  بالمباس العسكرم المر 

, اال انو في المؤسسة االمنية  في الضفة  امرأة 1600مف اجمالي العامميف  أم ما يقارب % 5يقارب
لمنسبة  لـ يصؿ بعدجيزة االمنية  ال زاؿ متكاضعا  ك اف عدد النساء العامالت في االمف المالحظ 

المطمكبة  لكف ىناؾ تحكال كبيرا طرأ كبيرا عندما قبمف بعض االسر الفمسطينية اف تنخرط بناتيا الى 
يتكقع العديد مف المراقبيف حدكث تغيير كمي عمى مكقؼ االسر تدريبية ك  ب الذككر في دكراتجان
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اف تحدث منافسة قكية دكلة ك اقامة الك يزة االمف في مرحمة االستقالؿ الفمسطينية مف التحاؽ بناتيـ بأج
 .)2010المرأة الفمسطينية ك االمف،  (بيف الفتيات عمى االنخراط في االجيزة االمنية الفمسطينية

االرتفاع  نالحظ المختمفة  منيةاأل االجيزةالعامالت في  االحصائيات لعدد االطالع كمقارنوالؿ كمف خ
قد كانت حسب احصائيات التنظيـ كاالدارة  لعاـ ك د الممتحقات في المؤسسة االمنية داالمتكالي الع

 :كالتالي 2018

 (1جدكؿ رقـ )

عدد االناث العامالت في قكل االمف 
 )المحافظات الشمالية(

1566  

 0.05 نسبو االناث لمذككر
 حافظات الشمالية متكزيع االناث عمى قكل االمف الاعداد ك 

 (2جدكؿ رقـ )

 العدد الكحدة 
 7 دارةىيئو التنظيـ ك اال
 9 جامعة االستقالؿ 

 6 مؤسسة الشييد ياسر عرفات
 26 االدارة المالية

 47 الحرس الرئاسي
 346 مديرية الشرطة

 219 المخابرات العامة 
 32 االستخبارات العسكرية 

 253 االمف الكقائي 
 131 الخدمات الطبية العسكرية 

 33 كزارة الداخمية 
 257 قكات االمني الكطني 
 9 االرتباط العسكرم 
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 28 ىيئة القضاء العسكرم 
 66 ع المدني الدفا

 44 الضابطة الجمركية 
 8 ىيئة االمداد ك التجييز

 15 ىيئة التدريب 
 17 التكجيو السياسي 

 3 المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس
ؼ العامة في السمطة مف خالؿ  التعيينات في الكظائ كجو االيجابي لتعزيز دكر المرأةنالحظ اف  الت

المراكز اف تأخذ دكرىا كمكانتيا  في  تكلي المناصب ك عمى طريؽ أة الفمسطينية يجعمنا  نثؽ اف المر 
 القيادية اليامة في المؤسسة االمنية الفمسطينية.

 

 المؤسسة االمنية النوع االجتماعي فيالمرأة و  1.8.2

النكع ك  .المرأةاالجتماعية المحددة بيف الرجؿ ك  العالقاتح النكع االجتماعي الى االدكار ك يشير مصطم
الرجاؿ بعض ك  أم بتعمـ النساء البيكلكجيةىك ال يتحدد مف الناحية االجتماعي مسألة يتعمميا المرء ك 

الفمسطيني  تعزيز القطاع االمني)السمككيات المالئمة التي تكافؽ جنس كؿ منيما االدكار المحددة ك 
 .(كالنساءؿ لمرجا

م لممجمس االقتصاد النساء مف خالؿ عممية االدماج فكفقان تعزيز القطاع االمني لمرجاؿ ك  كفمف المم
لتي  ينطكم عمييا ادراج ىك تقييـ الدالالت ا ج النكع االجتماعيادمالمتحدة فان لألمـاالجتماعي ك 

ت جااليشمؿ تمؾ التشريعات اك السياسات اك البرامج ىي جميع الم في ايو اجراءات النساء كالرجاؿ
تجاربيـ الى يجية تكفؿ تحكيؿ اىتماـ النساء كالرجاؿ ك اعداد استراتعمى كافة المستكيات كما يتضمف ك 

 الرجؿ مفج العامة كتنفيذىا كتقييميا ككي تتمكف المرأة ك البراميتجزأ مف تصميـ السياسات ك جزء ال 
المني ) تعزيز القطاع اينيماف استدامة انعداـ المساكة بدك االستفادة عمى قدـ المساكاة كالحيمكلة 

 .( DCAFالنساء،الفمسطيني لمرجاؿ ك 

المني كييئات يمجا التي تضمف بقاء مؤسسات القطاع االقطاع االمني ك  عممية اصالحمف ىنا فاف 
كلممجتمعات الحتياجات االمنية ختمؼ امعمى تمبية  قدرة البالدزيادة  منيا بيدؼال ييربكف الييا الناس ك 
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ضماف عمؿ نية كالشفافية كسيادة القانكف ك احتراـ معايير السيطرة المد ستمر معكمفعاؿ  كبشكؿ
 مؤسسات القطاع االمني مع كؿ االحتراـ لحقكؽ االنساف دكف تمييز ضد أم فرد.

في قطاع  بيف الجنسيف  المساكاة دات التي تدعـ فكرة العدالة ك الضركرم انشاء الكح لذلؾ كاف مف
االستشارية بقرار مف كزير الداخمية عاـ  المجنةع االجتماعي  كتشكمت ت كحدات النك . انشئاالمف
انصاؼ داخؿ االجيزة االمنية ك  تطكير كاقع النكع االجتماعيالى تحسيف ك  السعي كذلؾ بيدؼ  2013
  التأىيؿصة مكاضيع خااألنظمة المتعمقة بحقكقيا ك التي تعاني مف عدـ تطبيؽ  القكانيف ك المرأة 

ة النكع لكاشارت مسؤك  .غيره مف المكاضيع التي تيـ المرأةكالضماف االجتماعي ك كيف التمكالتمثيؿ ك 
ات الى انيا تكاجو عدة عراقيؿ االنجاز في االمف الكقائي المقدـ امنو ابك عيف انو رغـ  االجتماعي
الجتماعي في نكني الناظـ لعمميات ادماج قضايا النكع ااخاصة فيما يتعمؽ باالطار القكتحديات ك 

 .اصالح القطاع االمني

المجتمع المدني الف ىدؼ النكع ف االجيزة االمنية ك االستشارية لتعزيز العالقة ما بي جدت المجنةك  
مساندة بيف اقامو عالقة تعاكف ك  لي البد مفابالتك تنمية المجتمع  بكؿ االتجاىات،  االجتماعي 

ة االستشارية مف مبادرة جياز الشرطة اكال كانت فكرة تأسيس المجن االجيزة االمنية كالمجتمع المدني .
ي بعدىا تـ تعميـ الفكرة عمى باقطة كحدة خاصة بالنكع االجتماعي ك فقد اسس جياز الشر  ,2012عاـ 

المجنة  تأسيساعمف عف بمشاركة كافة االجيزة االمنية ك  مف خالؿ اجتماع مركزم عقداالجيزة  
ـ 2013ككزارة شؤكف المرأة في أيار مف عاـ  بمبادرة مف مجمس الكزراءالحالية  االستشارية

تـ الحقان  . كقد تـ تشمؿ كافة األجيزة األمنية ، كىي تشمؿ(40بقرار كزير الداخمية رقـ )
 (.2018 مجمس الكزراء،عؿ ىذ المجنة )إعداد نظاـ داخمي ينظـ 

. الى مواقع صنع القرار ياوصولتمثيل المرأة معيقات  9.2  

اال مجتمعية   الجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية التي جاءت بتغييراتبالرغـ مف التطكرات ا
االمنية ىك انعكاس لكاقع مكانتيا في  االجيزة ك كاقع مشاركتيا في  فرص متكافئةانو ال يكجد 

كلتفاكت  ،تبعا لممجاؿ متفاكتةبنسب  ك  محدكدةما زالت  تيا في صنع القراركمشار  اال اف ،المجتمع 
قد صنفت ك  .مف مستكل مشاركتيا في اتخاذ القرارات كالتي تحد ،التي تقؼ في طريقيا ذاتيا عكقاتالم

 إلى: الباحثة ىذه المعيقات
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  كتتمثؿ ،ثقافيومعيقات اجتماعية ك: 
  يا لمقياـ كتييئتتنشئتيا  لممرأة ككيفيةبثقافة المجتمع كنظرتو  يقات المتمثمةالمعىي التقاليد ك العادات ك

النظر لممرأة كأـ  السائدة  في المجتمع  ك العالقات انماط ك  التقاليدكالعادات ك يا, كبالقيـ بمسؤكليات
اعتقاد الكثير مف االىالي بيف الذككر كاالناث  ك تمييز االجتماعية ك  التنشئة(, ك 2009، كزكجة )الرقب

ركة لكثير الى تقييد حتعمد اك  ك اكثر استثمارا  لإلناثاالمكر اف التعميـ لمذككر اىـ لمتعميـ  اكلياء
امكانياتيف )بني ما جعميف  يفقدف الثقة بالنفس  كيكبتف قدراتيف ك فرض السيطرة  عمييف  م, ك االناث
 .(2002، عكدة
 كاف مف حقو ممارسة مختمؼ  اف الرجؿ اقدر عمى اتخاذ القرار ثقافة المجتمع  الذككرية  ترل
الذم عمقت بو كثير مف  لمكركث الثقافيا (2016العرب، جاالت العمؿ دكف حصر )الركاشدة ك م

زاؿ ا السمطة التشريعية  فال ال سيمك  القياديةدكرىا  ادل الى قناعتو بصكرة المرأة ك المتصمةالشكائب 
البنية االجتماعية تفضؿ دعـ الرجؿ دكف النظر الى اىميو كفاءة كؿ المكركث االجتماعي المحافظ ك 

النكع االجتماعي  قابمة اجرتيا الباحثة مع مسؤكالتمنية ففي مال يختمؼ االمر في المؤسسو  اال،ك منيما
المرأة كصكليا  ـتقد حدل االسباب الرئيسية التي تعيؽاالمنية اف المعيقات االجتماعية افي االجيزة 

 .صنع القرار مراكزالى 
 القتصاد حتى في الدكؿ اتسمط الذككرم عمى ادارة الدكلة كمؤسساتيا كسكؽ العمؿ ك سيادة ال

الرغـ مف تطكر المجتمع بىنا نالحظ  كمف العبيدم(العميا مف قبؿ الرجاؿ ) احتكار المناصبالمتقدمة ك 
 الحياةاجتماعية تضعؼ قدرتيا عمى التأثير في مف مشكالت  المرأة تعانيالفمسطيني، اال انو ما زالت 

 .(2012،العامة )القطب
 
 
  اقتصادية  معكقات 
 مى حصة االسد  مف الفقر حصكؿ المرأة عمف دكؿ العالـ  ك  فقر  في الكثيرانتشار ظاىرة ال

رأة الفمسطينية  ,فالمبمعزؿ عف دكؿ العالـ( فالمجتمع الفمسطيني ال يعيش 2012دنيا االمؿ,)العالمي 
عكست عمى  لرجؿ بتكفير مستمزمات كالحياه  كىذه االعتماديةىذا يجعميا تعتمد عمى اك  محدكدة الدخؿ

سكء . (2012في مناحي حياتيا )القطب,الستقاللية لممرأة  كاتباعيا لمرجؿ عمى تحقيؽ اقدرتيا  
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المرأة في البحث عف لقمة عيشيا مفضمو  الى تركيزالمجتمع بشكؿ عاـ ادل في االحكاؿ االقتصادية 
 .(2016الركاشدة,العرب ك )العامةالبحث عف حقكقيا كحرياتيا  عف
 سياسيةقانكنية ك  معكقات 

  بالالمساكاة بيفاـ مخصص لممقاعد في المجالس النيابية إلزالو الفجكة المتمثمة ىك نظنظاـ الككتا ك 
 السياسية. ةاالت الحيافي مختمؼ مج الجنسيف

  عدـ مبادرة السياسية ك  الحياةتيا في كعدـ معرفة المرأة بحقكقيا القانكنية المتمثمة بإمكانية مشار
ر كالمشاركة في السياسات ى اماكف صنع القراالمرأة نفسيا عمى تمكيف نفسيا كتأىيميا لمكصكؿ ال

 العامة.
 خالؿ المدارس كالجامعات كاألعالـ  المرأة مفة تخص عدـ كجكد برامج تكعكيو بالشؤكف القانكني

 .قاصرة عمى جزء بسيط يتعمؽ بحقكؽ االنسافكاف كجدت تككف بشكؿ عاـ 
 

 الدراسات السابقة 10.2

 ىذا المكضكع  ما يمي: كمف الدراسات العربية التي  تناكلت 
 (  حول المعوقات التي تحول دون الوصول الى تمثيل النساء و الشباب في 2017)دراسة مفتاح
، ك ىدفت الدراسة الى  وصوليم الى مواقع صنع القرار تعرقلجيزة منظمة التحرير الفمسطينية و ا

في أجيزة  ز صنع القرار التي تحكؿ دكف  تقدـ  النساء ك الشباب في مراكالتعرؼ  عمى المعيقات 
باليات العمؿ داخؿ منظمة عارفيف ممت العينة عمى اشخاص ذكم خبرة ك اشتك  . منظمة التحرير

كاظيرت نتائج الدراسة اف  .، كاستخدـ الباحثكف اسمكب دراسة الحالة بكصكؿ الى افضؿ النتائجالتحرير
فية اجتماعية ار تعكد لعكامؿ ثقااسباب تدني تمثيؿ المرأة  ككصكليا الى المستكيات في صنع القر 

ة التحرير كمنظكمتيا السياسية كثقافة المجتمع التي تشمؿ تأثر منظمكممارسات ادارية كمؤسسية ك 
ي تؤمف بثقافة المجتمع الذككرم كتقمؿ مف شاف المرأة كترل كجكد المرأة كممحؽ التالذككرم االبكم ك 

تبنييا لمعمؿ منظمة التحرير مميئة بالمخاطر ك  أةاف الظركؼ التي احاطت نشكتؤكد الدراسة  .لمذككر
دل الى اىماؿ النضاؿ االجتماعي االسياسي ك تركيز النضاؿ عزز مف مكانة القيادة الذككرية ك السرم 

ما بالنسبة لألنظمة كالقكانيف . ادية عمى كافة مكاقع اتخاذ القرارالقيادة التقميتكريس الييمنة الذككرية ك 
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رات خمكىا مف أم اشاناؾ حيادية في صياغة التشريعات كالقكانيف ك الداخمية في االنظمةكالتشريعات ك 
 .الممارساتالقكانيف كانما في التطبيقات ك  اف التمييز ال يعكد فيكمضاميف تمييزية ك 

 
 تولي المرأة )المعوقات االجتماعية و الثقافية التي تحول دون ( بعنوان2016(دراسة الشويحات 

 دية من وجية نظر طمبة الجامعة االلمانية االردنية(.المتعممة مناصب قيا
التعرؼ  عمى  ة عمى تكلي المرأة  مناصب قيادية ك الى معرفة درجة المكافق ىدفت ىذه الدراسة

لتحقيؽ الكصكؿ الى المناصب القيادية،  ك المعكقات االجتماعية التي تحكؿ دكف تمكف المرأة مف 
نسبو  طالب أم ما 401فقرة ك نفذتيا عمى عينو مف  61نو مف اىداؼ الدراسة   طكرت الباحثة استبا

الدراسة اف تدني ابرز نتائج الباحثة المنيج المسح التحميمي ك استخدمت % مف مجتمع الدراسة  ك  9.5
اصحاب القرار بتكلي المرأة مناصب قيادية كمكاقؼ االىؿ السمبية تحكؿ دكف مبادرة قناعات المرأة ك 

ؿ  اضافة  الى  نظرة المجتمع لدكر المرأة الممتـز باألسرة ك الكاجبات المنزلية ك المرأة لمنافسة الرج
 نظرة اصحاب العمؿ السمبية إلجازة االمكمة .

 ،ةجامعالقرار في سمك القضاء الفمسطيني، ( بعنوان " واقع المرأة في صنع 2015(دراسةعياد 
 .القدس 

ؾ القضاء الفمسطيني ك معيقاتيا ي صنع القرار في سمىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ الى كاقع المرأة ف
فقرة  61ي كطكرت استبانة مف تطكير افاؽ مشاركتيا، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمك 
كسبؿ  القضاء،حكؿ دخكؿ المرأة في سمؾ المكاطنيف  المتمثمة باتجاىاتك ثالثة محاكر  يعيا عمىتكز تم

 .يقات التي تكاجيياالمعك  المجاؿ،تعزيز دكرىا في ىذا 
عكلجت ك ت بالطريقة الطبقية العشكائية مكاطنو اختير مكاطنا ك  384لباحثة عمى عينو مف طبقت ا 

 الجيد سكاءيث اجاب افراد العينة اف القاضي ابرز نتائج الدراسة حك ، spssبرنامجالبيانات باستخداـ 
دخكليا لسمؾ القضاء ىك تحقيؽ ك يع العمؿ كقاضية في سمؾ القضاء تستطاف المرأة رجؿ اك امرأة ك 

الكصكؿ الى اماكف صنع القرار  جو المرأة فيتكاتكصمت الباحثة اف اىـ المعيقات التي تيا ك لطمكحا
لمرأة دخكؿ سمؾ القضاء عدـ تقبؿ المجتمع لفكرة دخكؿ االسيطرة الذككرية ك  الفمسطيني،ء في القضا
 .الفمسطيني
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 أة العضو في بمديات محافظة جنين في اتخاذ القرار بين دور المر  بعنوان  (2013( دراسة نزال
 .فمسطين –جامعة القدس  التعزيز(المعوقات وسبل 

اتخاذ القرار مف كجية نظر اعضاء  جنيف فيتناكلت ىذه الدراسة دكر المرأة في بمديات محافظة 
سمى المالعممي ك  ة الفركقات تبعا لمتغير العمر كالمؤىؿكمعرف  س البمدية في تمؾ البمدياتالمجال

لتحقيؽ اىداؼ الدراسة  استخدمت الباحثة المنيج النكع االجتماعي كالحالة االجتماعية ك ك الكظيفي 
تككف مجتمع الدراسة مف ك فقرة  بيدؼ جمع البيانات  38ف م استبانةالكصفي التحميمي كصممت 

 .( عضكا161عددىـ )البالغ منتخبة في بمديات محافظة جنيف  ك جميع اعضاء المجالس البمدية ال
 احصائية تعزلؽ فرك انو يكجد المرأة في اتخاذ القرار مرتفعة ك اظيرت نتائج الدراسة اف درجة دكر ك 

االجتماعية, النكع لمتغير )المسمى الكظيفي, المؤىؿ العممي, الحالة  لمتغير العمر كال يكجد فركؽ
العممية في عممية اتخاذ القرار ية اكصت الدراسة بضركرة تدريب النساء عمى المنيجاالجتماعي ( ك 

 اعداد الخطط .اء العضكات في المجالس البمدية ك ضركرة زيادة مشاركة النسك 

 الفمسطينية، الدوافع و المعيقات،المرأة في جياز الشرطة    لعمبعنوان  ( 2013(دراسة دراغمة 
 فمسطين. -جامعة القدس

ة  في جياز الشرطة  الفمسطينية حاؽ  المرأالتالتعرؼ عمى الدكافع  كراء   الدراسة الىىدفت 
اثر متغيرات الدراسة عمى  معمؿ  بجياز الشرطة  ك مف  االخريات ل عدد المعيقات التي تقؼ اماـ ك 

حيث  الشرطة )العمر. الرتبة, المستكل التعميمي , الحالة االجتماعية المرأة في جياز  كاقع عمؿ 
تـ اختيارىا ك  ) العامالت في جياز الشرطة  (,الدراسة % مف مجتمع 50عينو الدراسة عمى  اشتممت

البيانات احصائيا باستخداـ الباحثة المنيج الكصفي كتـ معالجة استخدمت طريقة الطبقية العشكائية لبا
كاظيرت نتائج الدراسة اف أىـ دكافع العمؿ في جياز  SPSSالرزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية 

اف المعيقات  التي تكاجو المرأة  بااللتحاؽ  لجياز خصكصية المرأة  ك تراعي نية أنيا الفمسطيالشرطة 
االجتماعية كسكء نظرة  العادات لمقيـ ك  االىؿ كاف العمؿ مخالؼالشرطة  تتمثؿ في  معارضة 

مكح ك اف العمؿ في جياز الشرطة ال يحقؽ الط كذلؾ الفمسطينية ك لمعمؿ في جياز الشرطة  المجتمع
 .كة منو المرجاالىداؼ 
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في العمؿ  المرأةدكر  ألىميةتنفيذ برامج تكعكية العمؿ عمى تصميـ ك  الدراسة بضركرةاكصت  
اجراء المزيد مف ء تراعي اكضاعيف ك احتياجيف ك انشاء كحدات متخصصة لتدريب النساالشرطي ك 

 الدراسات  التي تناقش عمؿ المرأة في المؤسسة العسكرية .

 جامعة الممك بن عبد العزيز  بعنوان) معوقات  ميدانية عمى ةدراس  ( 2012)دراسة الغامدي
 .(وصول المرأة السعودية الى المناصب القيادية في القطاع العام

تناكلت الباحثة بدراستيا معكقات كصكؿ المرأة السعكدية الى مناصب قيادية في القطاع العاـ.  
عمى جامعو الممؾ بف  تـ تطبيؽ  الدراسةبالمعكقات الثقافية كالشخصية , ك  المعكقات،حصرت الباحثة
 مكظفة  في الجامعة . 111باختيار عينو عشكائية طبقية نسبية مككنو مف عبد العزيز, 

ؿ المرأة الى المناصب القيادية المعكقات الثقافية ليست ذات اىمية في منع كصك  الباحثة افتكصمت 
عميف مف قبؿ العائمة )االباء دك  ية،قيادقدرتيف بشغؿ مناصب ف ك ذلؾ بتأكيد العينة عمى حقيك 
 أنياك مكقؼ العينة مف اآلراء الفقيية استعرضت الباحثة ( في حاؿ تكلييف مناصب قيادية ك االزكاجك 

 .ؽ لكصكؿ المرأة الى مناصب قياديةليست عائ

كصكؿ المرأة لممناصب  االكبر في تعطيؿف المعكقات الشخصية ىي ذات االثر ا كاظيرت الدراسة
العمؿ درتيف عمى التكفيؽ بيف العائمة ك عدـ قالى محدكدية الطمكح لدل النساء ك السبب يعكد ة ك القيادي

كمف خالؿ النتائج أكصت الباحثة رفع  ،الذاتعمى التدريب كتطكير  اىتماميف بالحصكؿبالرغـ مف 
نمية ئية لممساىمة في عممية التاالستفادة مف الكفاءات نساصة المرأة مف المناصب القيادية ك ح
 مف المجتمع في مناطؽ مختمفة مف المممكة. مختمفة كمتنكعةضركرة اجراء الدراسة عمى شرائح ك 

 المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية  دور)بعنوان ( دراسة 2012)دراسة القطب
 .(2010-1995الفمسطينية )

 حككمية في الفترة الكاقعةاىتمت الباحثة بدراستيا بدكر المرأة في صنع القرار في المؤسسات ال 
عممية ك ة الفمسطينية في العمؿ السياسي كاالجتماعي دكر المرأ. استعرضت الباحثة (1995-2010
العاممة انيف التي تخص المرأة . تناكلت اىـ القك مجيء السمطة كالحزبي قبؿائمي لمعمؿ الفص التحاقيا
  الباحثة حيث استطاعتالعاممة.  ريخي لممرأةالتابالرجؿ كالتطكر  المساكاة القانكنيةالتي تضمف  كخاصة

المنيج تحميؿ االستبياف  ك سير ك تفلكصؼ ك المنيج الكصفي التحميمي  قياس ذلؾ مف خالؿ استخداـ
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المقارف لمقارنو عدد النساء المرشحات في البرامج السياسية  اضافة الى مقابالت شخصيو مع نساء 
تائج التي تكصمت الييا الدراسة اف العكامؿ االجتماعية ك كمف  النمسطينيات في مراكز صنع القرار, ف

نسبة أف , قف طريؽ النجاح امثاؿ زىيرة كماؿ, دالؿ سالموالثقافية عممت عمى ابراز نساء قياديات ش
دمج المرأة في عممية التنمية, كباإلضافة  تكاجد المرأة في مكاقع اتخاذ القرار ما زاؿ ضعيفا مما يعيؽ

في الكظائؼ الخدماتية ىي االعمى كالصحة ك التعميـ ك لكف بانخفاض مشاركتيا  في نسبة النساء  اف

 .مراكز صنع القرار

 ( 2012دراسة عمر اشتية،)  بعنوان تجربة المرأة الفمسطينية في العمل البرلماني و اثر ذلك في
 .تعزيز المشاركة السياسية

نع القرارات  في المجمس التشريعي.تناكؿ مدل اسياميا في صالدراسة لتقييـ مشاركة المرأة ك  جاءت
لدل رار العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرات االنتخابات ك الباحث الدكر الذم لعبتو المرأة الفمسطينية في فت

الفمسطيني سكاء كصكليف الى مقاعد السمطة التشريعية اك في ممارستيف العمؿ  النكاب
استخداـ اداة المقابمة مع الى  ي باإلضافةالتحميماستخدـ الباحث المنيج الكصفي السياسي.
مى الذم ممكف اف تؤديو المرأة ع المرأة البرلمانية لـ ترتؽ لمدكر.كتكصؿ الباحث اف مشاركة النكاب

تشريعي لما اشارت الدراسة اف االحزاب قامت بدعـ المرأة في المجمس الالسياسي, ك الصعيديف الكطني ك 
اكصى الباحث بضركرة مراجعة مع قضية المرأة كدعـ لحقكقيا ك  ليس تضامنان مصمحة الحزبية ك الخدـ ي

 العمؿ عمى زيادة مشاركة، ك السياسات الحككمية لتضمف  تكافقيا مع مشاركة المرأة في صنع القرار
رسـ السياسات ي عممية التنمية ك فتح المجاؿ اماميا لممساىمة فالمرأة في المؤسسات التشريعية ك 

 .انيف بما يخدـ مصالح المرأة ك حقكقياالقك كاجراء التعديالت ك 
  (  بعنوان المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية وصنع القرار2012)الشومميدراسة. 

مشاركتيا ة في النضاؿ الكطني كالسياسي ك ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى الدكر الذم لعبتو المرأ
مشاركتيا في اتخاذ القرار  ب ك االحزا تحميؿ العالقة بيف مشاركتيا فيفي االحزاب السياسية ك 

تحميؿ  كضع المرأة في االحزاب المختمفة  كاجرت الباحثة ي لدراسة ك استخدمت الباحثة المنيج التحميمك 
خرجت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات لناشطات  في االحزاب السياسية  ك بعض المقابالت مع ا

ر التي تعاني منيا المرأة كتحقيؽ المطالب القانكنية  الفق اىميا تحسيف الكضع االقتصادم لمتخفيؼ حدة
 دالة ك تكافؤ الفرص بيف الجنسيف.اصدار التشريعات لتحقيؽ العك 
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 دور المرأة في صنع القرار السياسي في السمطة الوطنية  دراسة بعنوان( 2011)دراسة الدلو(

 .(الفمسطينية
سة عمى السياسية ك صنع القرار ك اعتمدت الدرا ىدفت ىذه الدراسة الى ابراز دكر المرأة في المشاركة

ابرزت نتائج الدراسة اف المرأة الفمسطينية انو  بالرغـ مف  المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي ك 
دكرىا البارز التاريخي في المسيرة النضالية اال اف مشاركتيا السياسية محدكدة ك تضمينيا في مكاقع 

نصيبيا في تقمد المناصب كذلؾ النخفاض مساىمتيا ك  ,ت يكاد ال يالحظقرار في المؤسساصنع ال
التأثير عمى الرام الكعي القانكني لممرأة بذاتيا كحقكقيا ما زاؿ محدكدا ك  اف، ك ادية داخؿ المؤسسةالقي

ياسية ىذا يعكد الى المعيقات السفي صياغة سياسات كصنع القرار ك  العاـ ال يزاؿ ضعيفا بدرجو كبيرة
 .لمرأة نفسيا بالتأثير داخؿ االطربقدرات ااالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية ك قافية ك كالث
 المرأة لمسموك القيادي في مؤسسات التعميم  ممارسة)معوقات بعنوان  (2009)دراسة الرقب

 .التغمب عمييا( وسبل حافظات غزة العالي بم
معكقات شيكعا كالتي تحكؿ دكف ممارسة المرأة ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أكثر ال تناكلت الباحثة في

ثالث قسمت الباحثة المعكقات عمىغزة، ك  العالي بمحافظاتالتعميـ لمسمكؾ القيادم في مؤسسات 
تـ  تصميـ التحميمي ك احثة المنيج الكصفي , شخصية ( كقد استخدمت الب)اجتماعية ,سياسية مجاالت

، كتكّكف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في تفقرة مكزعة عمى ثالث المجاال 50استبانة مف 
 .عامؿ كعاممة( 284) ، كبمغت عينة  الدراسةت  التعميـ العالي  بمحافظات غزةمؤسسا

تاله عينة محكر المعكقات االجتماعية ك المعكقات التي عبر عنيا افراد ال أكثرتكصمت النتائج اف 
تقديرات  فركؽ لدرجةرت النتائج انو ال تكجد . اظيثـ المعكقات الشخصية سياسية كمفالالمعكقات 

متغير الجامعة ك سنكات الخدمة كالتصنيؼ العامميف التي تحكؿ دكف ممارسة السمكؾ القيادم تبعا ل
ركرة عقد برامج انو تكجد فركؽ تبعا لمتغير الجنس لصالح الذككر اكصت الدراسة بضالكظيفي ك 

ي تؤىميا المينية التادية بيدؼ رفع كفاءتيا العممية ك القيتدريبية لتنمية كتطكير الميارات االدارية ك 
 تبني الخطط في المؤسسات التي مف شانيا النيكض بكاقع المرأة.ك  قيادية،إلشغاؿ مكاقع 

 ( عمى المجتمع القطري2007)اجراىا الغانم  دراسة ميدانية 
القيادية ك تحديد السبؿ  ممناصبالتي كانت تيدؼ الى معرفة مكقؼ المجتمع القطرم مف تكلي المرأة ل

تكلي  عمى المرأةالعكامؿ التي تساعد  القيادية كتحديدة المرأة في المناصب االليات التي ترفع مف حصك 
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.اعتمد الباحث و المرأة في مجاؿ العمؿ بشكؿ عاـاستعراض المعكقات التي تكاجك  القيادية،المناصب 
  1200تشكؿ مجتمع الدراسة  مف ميمي  ك ة الى المنيج الكصفي التحلمكصكؿ عمى نتائج الدراس

تقييـ مقابالت مع قيادات نسائية في المجتمع لاناثا كاشخص مف مؤسسات العمؿ ك شخص ذككرا ك 
لي مناصب القيادية في اسفرت نتائج الدراسة عف تفضيؿ الرجاؿ لتك تجربة عينو مف القياديات ك 

حية المرأة لتكلي تخدـ صاللعمؿ المرأة ك  حة كقطاعات مناسبةالصالمجتمع  كتحديد قطاعات التعميـ ك 
ف يككف الرجؿ رئيسا بيـ في تفضيؿ ااف تتكلى زكجتو مناصب قيادية ك رفض الرجؿ مناصب قيادية ك 

لقيادية لتي تقمؿ مف فرص تكلي المرأة لممنصب اا,اما بالنسبة لمكقؼ المؤسسات فاف التحديات العمؿ
ة التخصصات مما يؤثر عمى لعمؿ ك نكعيمتعمؽ بعدد ساعات ابعضيا ذك طابع تنظيمي ك 

ذلؾ بسبب دره المرأة لمحصكؿ عمى التدريب ك عدـ قفة الى تحديات ذك طابع اجتماعي ك ,باإلضاترقيتيف
 عدـ قدرتيا عمى الغياب لفترة طكيمة االمر الذم اثر عمى مكقع المرأة في صنع القرار في المؤسسات .

 

 ي الجتماعية المؤثرة عمى الدور القيادي لممرأة فا( "العوامل السياسية و 2007نزال) دراسة
 والبيرة.الحكومية في محافظة رام اهلل المؤسسات الفمسطينية االىمية و 

المحفزة لمدكر القيادم في تعرؼ عمى اىـ العكامؿ السياسية كاالجتماعية المعيقة ك ىدفت ىذه الدراسة لم
قاـ الباحث باختيار عينو عشكائية  .كالبيرةـ اهلل محافظة را كالحككمية فيالمرأة في المؤسسات االىمية 

اجراء مقابالت اء القياديات لتعبئو االستبياف ك مف النس 60بسيطة تعتمد عمى المؤسسة مككنو مف 
معمقة مع ثمانية نساء يمثمف مختمؼ التكجيات السياسية  كاىتـ الباحث في الدراسة  بدراسة المحفزات 

الكيفي حيث ,كاستخدـ الباحث المنيج الكمي ك الفمسطينيةر القيادم لممرأة ي تؤثر عمى الدك السياسية الت
خمصت الدراسة ك فرضياتيا مى اسئمة الدراسة ك المالحظة  لإلجابة عاستخداـ االستبياف ك المقابمة ك  تـ

ابرز العامؿ المؤثرة عمى ك   اسية المحفزة لمدكر القيادم لممرأةاف ىناؾ تأثير ايجابي لمعكامؿ السي
سيف كصكؿ المرأة لمراكز صنع القرار ىك دكر الحركة النسكية  التي لعبت دكرا في تحدم االنماط تح

,فال يزاؿ  ليس كقياديوك البيت  كتربية االطفالالعائمة ك ؿ المرأة في االجتماعية التي  تحصر نشاط كعم
اف الحاالت النسائية ك  ر كالقيادةفي صنع القرا  المشاركةمف اىمية  المرأةالمجتمع الفمسطيني يستثني 

 . ناءاتاال استثكصمت الماكف صنع القرار ما ىي  التي
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ادة الظركؼ كما تكصؿ الباحث في دراستو اف جكىر العكائؽ التي تمنع المرأة مف الكصكؿ الى القي
 امتيازات فقطالمؤثرة عمى كعييا كطمكحاتيا فالتنشئة تمنح الذكر  ئة السمبيةالتنشك االجتماعية المحيطة 

رأة يجرم اعدادىا لمزكاج تحقيؽ ذاتو بينما المالذم يؤىمو لممنافسة عمى الفرص ك كالتعميـ ذكر  ككنو
فالتعميـ يعتبر مف اىـ المحفزات لممرأة  كزكجيا كاكالدىاؼ بقية عمرىا بمنزليا حيث تصر المبكر 

ف الكصكؿ الى المراكز مكذلؾ مف اىـ المعيقات التي تمنع المرأة قيؽ االستقالؿ االقتصادم ليا   ك لتح
 القيادية.

المنزؿ بالخركج لمعمؿ  خارج التقميدم ()المجتمعضع القائـ بينت النتائج انو في حاؿ تحدت المرأة الك 
اك خدمات تساعدىف في تخفيؼ عنيف ضغكط كاجبات المنزؿ  فاف المجتمع ال يكفر ليف أم دعـ
القيادم كبيف الصكرة النمطية بكصفيف في الكصكؿ الى مركزىف فيبقيف في صراع ما بيف الطمكح 

 .يادة ك المشاركة في اتخاذ القرارغير مالئمات  لمق

  عنوان مدخل لدراسة دور المرأة في المستويات ( ب2005) اخرون سامر الفارس و  دراسة
 .اإلدارية العميا فـي مؤسسـات السمطة الوطنية الفمسطينية 

مسطينية في شغؿ الكظائؼ العامة ك بخاصة  النساء  ىدفت الدراسة الى قياس مشاركة المرأة الف
.  فؤ الفرص كالمساكاة بيف الجنسيفبحثت الدراسة في تحقيؽ مبدأ تكاك  .مستكيات العمياالعامالت  في ال

كاف ىناؾ  ككيفية تكزيع االمتيازات لمعرفة اذاالتكظيؼ طة بالتعييف ك كتناكلت النصكص القانكنية المرتب
 .ال تمييز ضد المرأة اـ
العامميف في المؤسسات  الدراسة الكصفة التحميمية بإجراء مسح ميداني شامؿ لعدد استخدـ الباحث

توزٌعهم على الدرجات الوظٌفٌة المختلفة، مع التركٌز على عدد النسـاء العامالت فً الحككمية ك

سياديات عمى درجو رتيف خدماتيات, ككزارتيف ,كزاكتـ اختيار اربع كزارات .الوظائف اإلدارٌة العلٌا
في رسـ السياسة العامة ك ذلؾ بيدؼ قياس مدل مشاركة  المرأة الفمسطينية في رسـ  كبيرة في االىمية

راسات مماثمو في القطاع العاـ ك استخدـ الباحث المنيج المقارف ايضا كذلؾ بمقارنو نتائج الدراسة بد
كنية الفمسطينية قد انصفت المرأة في المجتمع المتقدمة لمعرفة اذا كانت التجربة القانالدكؿ النامية ك 

ء عمى الدرجات يع النساسة  المتمثمة بعدـ العدالة في تكز الفمسطيني اـ ال  فمف خالؿ نتائج الدرا
عدـ حصكليف عمى التأىيؿ كالتدريب في استحقاؽ  النساء لمترقيات  ك جكد تكازف عدـ ك الكظيفية  ك 

اال ساء لمكصكؿ الى المراتب العميا. االكبر في عدـ مساعدة الن المناسب مقارنو بالرجؿ كاف لو االثر
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انو  اكضحت الدراسة  اف ىناؾ تكجو عاـ  تكجو  لتطكير مشاركة المرأة الفمسطينية في القطاع العاـ 
القطاع بناء عميو سيككف لممرأة دكر كبير في رسـ مختمؼ جكانب , ك القرار عمى مختمؼ درجاتو صنعك 
 .عمى مختمؼ درجاتو لعاـ الفمسطينيا
 ،( بعنوان )معوقات وصول المرأة لممناصب االدارية العميا في المؤسسات 2002)دراسة عوده

 .ماجستير منشورة رسالة  الفمسطينية(،
استعرضت الباحثة سمر بني عكدة بدراستيا اىـ  المعكقات التي تكاجو المرأة في العمؿ مف كجية 

اسية, نفسية قسمت الباحثة المعيقات الى معيقات سيية ك عامميف في المؤسسات الفمسطيننظر ال
فردا مف  450عينو مف  مف خالؿ اختياراستطاعت الباحثة  قياس ذلؾ اجتماعية, ادارية  ك 

الكصفي الميداني رؤساء منظمات المجتمع المدني, كباستخداـ المنيج الكزارات الحككمية ك المؤسسات ك 
كبر تكصمت الباحثة  اف المعكقات االجتماعية ليا الدكر االف تحميؿ االستبيالكصؼ كتفسير ك المسحي 

كانو ال يكجد فركؽ احصائية في تسمـ  ,النفسية  كمف ثـ المعكقات االداريةتالىا المعكقات السياسية ك 
 . عدد االكالدمكاف اإلقامة  ك لمتغير الجندر ك المرأة لممناصب االدارية العميا تعزل 

   ( بعنوان مشكالت تبوأ المرأة لمموقع القيادي من وجية نظر 2001محمد ) دراسة الشيابي و
 .القيادات النسائية )التجربة العراقية(

كيفية تبكؤىا ليذه المناصب القيادية ك في المكاقع ك ىدؼ الباحث الى التعرؼ عمى طبيعة مشاركة المرأة 
معرفة المكاقع القيادية ك  لتبكأ  لمرأةتحديد الدكافع التي تدفع اع كاىـ المعكقات التي تصادفيا  ك المكاق

تككف مجاؿ البحث كافة النساء في المكاقع القيادية  المكاقع القيادية  ك  لمرأة لتبكأمستكل الطمكح لدل ا
اختيارىـ  كعينو عشكائية طبقية استبانة بكؿ كزارة  ك  20تكزيع  تـكزارة مف الكزارات العراقية ك  15مف 

ؿ لشخصية ك اظيرت نتائج الدراسة اف ىناؾ عدـ تكافؤ في احتالباإلضافة الى اجراء المقابالت ا
اف المشكالت  النساء بالرغـ مف اثبات نجاحيف.  تكصمت النتائجالمكاقع القيادية بيف الرجاؿ ك 

ارم الدكنية القيادم حيث نظرة القائد االد المرأة لممكقعفي التأثير عمى مكقع  االثر الكبيرلياالتنظيمية 
خبراتيا اف مؤىالتيا ك ك  مشكالت العمؿ مكاجية كقدرتيا عمىاراء المرأة كثقتيـ بقرارات ك  عدـ قناعتيـك 

 .كانت عامؿ لمحيمكلة دكف كصكؿ المرأة لممكاقع القياديةك  محددة،
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 ( المرأة و اتخاذ القرار في فمسطين 1997)كمال  دراسة. 

قع صنع القرار في القطاع العاـ في مكاىدفت الدراسة الى البحث عف كاقع المرأة الفمسطينية المكجكدة 
ؿ مركز المرأة العربية لمبحكث لقياس ذلؾ تـ تصميـ استمارة مف خالالخاص في الضفة الغربية ك ك 
الى  ةباإلضافتـ جمع البيانات عف طريؽ االستمارة ك  .ستة دكؿ عربيةالتدريب ليتـ اعتمادىا في ك 

قد كقع عمييف ك  . لتسع نساء في مكاقع صنع القراردية التي تمت عف طريؽ المقابمة الفر ة ك دراسة الحال
( 140العينة عمى) يف كاشتممتالميدانياالختيار عف طريؽ العينة العشكائية المنظمة مف قبؿ الباحثيف 

 .لألحزاب ةتب السياسياالمكمركزية ك ال النساء مف اعضاء المجافمف 

ييا الدراسة في مكاقع اتخاذ القرار ىف اظيرت نتائج الدراسة اف غالبية النساء التي اشتممت عم
اظيرت زيد عف الثمث حممة شيادات عميا ك حاصالت عمى الشيادة الجامعية االكلى ك نسبة ت

عمى تحقيؽ التكازف بيف استجابات العينة اف نجاحيف في عمميف عمى حساب االسرة  مع حرصيف 
يبية المرتبطة بتنمية قص البرامج التدر مف الصعكبات التي تكاجو المرأة في اتخاذ القرار نالجيتيف ك 

عاممة البيانات التي تدعـ اتخاذ القرار  ككجكد تمييز في المالميارات كالقدرات كنقص المعمكمات ك 
 .قمة فرص الترقي في السمـ الكظيفيكمحاكلة سيطرة الرجؿ عمى المرأة ك 

القرار ىيمنة الرجاؿ عمى تمؾ افادت الدراسة اف اسباب عدـ كصكؿ المرأة لمستكل المشاركة في صنع ك 
كف السمبية الى المرأة ينظر  كنظرة المجتمعالمرأة عالقة تكزيع االدكار بيف الرجؿ ك المجاالت كىذا يعكد ل
التشريعات فانيا تشكؿ عائقا اماـ كصكؿ المرأة الى كاما بالنسبة لمقكانيف ك  قرار،الى المرأة انيا صاحبة 

 .مستكل اتخاذ القرار

 ( بعنوان المرأة االردنية و المشاركة السياسية وصنع القرارب تنفاع، ا )امميدراسة اجرتي. 
برغـ مف  تكضح انو االردني فالباحثةالمجتمع  السياسية في ت الدراسة دكر المرأة في الحياهتناكل 

 , انيا بقيت محدكدة  كضعيفة جداتطكر مشاركتيا في االحزاب ك بحركات النضاؿ  الكطني  اال
غياب ك  م ساد المنطقة االردنية آنذاؾاسباب اىميا المناخ السياسي العاـ الذ لباحثة ذلؾ بعدةكفسرت ا
 المرأة .جتماعي بعدـ قناعو المجتمع بدكر المكركث اال, ك طيةالديمقراالحريات ك 

 قميدم لدكر المرأة فيالفيـ التك  السمبية لممرأةالعامة  اف النظرةالباحثة  ما تكصمت اليوعمى  كبناء 
حاؿ دكف كصكليا الى   يرة  فكره تمثيميـ مف قبؿ امرأةبعدـ تقبؿ العش  المجتمع كفكرة  العشائرية
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باإلضافة الى جيؿ المرأة نفسيا لحقكقيا ك عدـ   ،مراكز صنع القرار كالمشاركة  بالحياة السياسية
 معرفتيا في كيفية الدفاع عنيا  كانتشار االمية .

 

:الدراسات االجنبية   

  الحكومة  عنوان )مشاركة المرأة بالسياسة و ( دراسة ب 2015)ك ,ب, كومنج , دومينجو اجرى
 ( .في مرحمو ما بعد انتياء  الصراع

لى التفاكض في االنتقاؿ اما بعد الصراع ك  ياسية في مرحموتعرض ىذه الكرقة عف مشاركة المرأة  الس
مشاركتيا تساىـ في تمكيف صكت المرأة ك  لتيالعكامؿ ااتفاقيات السالـ كعمميات االصالح الدستكرم ك 
في المحافؿ يش لممرأة في ادكار صنع القرار ك اؾ تيمالسياسية كاكضحت الدراسة انو ال يزاؿ ىن

عمى عمميات االصالح الدستكرم بالرغـ مف انيا قادرة يا عف المفاكضات ك كاستمرار اقصائالسياسية 
 .ة  لتحقيؽ مكاسب عمى مجاؿ حقكؽ المرأةالنيكض بصكت المرأالتأثير في مفاكضات السالـ ك 

  ( دراسة اخرى  بعنوان )مشاركة المرأة في السمم و االمن (2014)دومينجو. 
بادرة مء اف تككف فعالة كسياسية ك اف عمى النساسة عف مشاركة المرأة في السالـ كاالمف  ك تتحدث الدرا

، اال اف كجكد المرأة االحزاب السياسية اف المرأة قادرة عمى التعامؿ معمف اجؿ كصكليا الى ىدفيا ك 
عمما اف الدعـ المقدـ مف المانحيف ييدؼ لممشاركة  ،مفاكضات السالـ الرسمية ما زالت ضئيمةفي 
التركيز لكصكؿ الى مراكز اتخاذ القرار ك اف عمى التصكيت ك حمميسية لممرأة كالى زياده حقكقيا ك السيا

المف انع القرار في جميع نكاحي السمـ ك صلمرأة في اتخاذ ك التدريب  لممرأة كاشراؾ اتأىيؿ ك عمى ال
 .مجاالت السياسةيتطمب تعاكف بيف التخصصات ك 

 (  ورقو بحثية في مؤتمر المرأة و القيادة  وصنع القرار من وجية نظر 1997) كورنر د.  قدم
 .العالمية

الي ك التي نشرتيا ينو كاغقدمت ىذه الكرقة في مؤتمر بعنكاف المرأة ك القيادة كصنع القرار في مد
ىي صغيره في معظـ انحاء العالـ صنع القرار حدثت اف حصة المرأة في القيادة ك . تجمعية اككاراب

اف نسبة مشاركة النساء في لممرأة في المجاؿ السياسي ك  اف بمداف الشرؽ االكركبي تقترب مف المساكاةك 
ذلؾ ضمف مرأة في القيادة ك صنع القرار ك لتناكلت انو مف الضركرم مشاركة اك  .تظيرالحككمة ال 
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كالمشاركة الكاممة منياج عمؿ بيجيف الذم يدعك الحككمات لضماف كصكؿ المرأة عمى قدـ المساكاة 
لممرأة يبدا مف مرحمو الطفكلة  ك تحدثت الكرقة اف اسباب التيميش  .المشاركة كصنع القرارفي القيادة ك 

كانيا تمعب دكرا اجتماعيا  ،القيادةالقرار ك  ةاعنـ المجتمعات في صمعظ اف المرأة تفتقر الى الخبرة فيك 
غالبا كاف معظـ الفتيات تقميديات ك  ،تربية االطفاؿ  كفرصة ضئيمة خارجيانطاؽ االسرة ك  اكثر داخؿ

تيات الى نتيجة ليذا النقص في الخبرة تميؿ الفك  .كذلؾ بحجة الحماية ،لقرار عنياما اف األسرة تأخذ ا
عممية التدريب في معظـ البمداف كنسبو التعميـ تمييز في الحصكؿ عمى ىناؾ  كاف الثقة بالنفس،انعداـ 

ك حتى عندما تتيح الفرصة لممرأة لمكاقع صنع القرار  ،سنكات الدراسة اقؿ منو عند الرجاؿلمفتيات ك 
 فانو يتـ تيميشيا مف قبؿ المؤسسات .

 عمميات حفظ لمرأة في اصالح القطاع االمني و ادراسة بعنوان )مشاركة  (ب ت)كما اجرى بارنز
 .(السالم

صالح كافي عمميات حفظ السالـ  المرأةتتحدث ىذه الكرقة  عف عممية دمج النكع االجتماعي ك اشراؾ 
ادلو  االىتماـ عمى ىذه المسألة  لعدة اسباب اف ىناؾالمني كانو مف الضركرم التركيز ك القطاع ا

ميات حفظ السالـ عمالمساءلة إلصالح قطاع االمف ك ك  ممكية المحميةالتتحدث اف تعزيز الفعالية ك 
المشاركة الفعالة في ؾ المرأة )دمج النكع االجتماعي(، كاف زيادة تمثيؿ المرأة ك اشرالتعزيز فعالية ك 

 االستجابة ليا االمف  المتعمقة لنكع الجنس ك  بعثات حفظ السالـ تزيد مف احتماؿ تحديد حاالت انعداـ
كاف زيادة  مشاركة المرأة في المؤسسات االمنية تؤثر عمى الرام العاـ اف تكفر نماذج إيجابية ك يمكف ك 

 الحمايةؼ الجنسي ك نالجرائـ المتعمقة بالعاالبالغ عف الى تحسيف مجاؿ جمع المعمكمات ك  قد يؤدم
ؿ الى مراكز تبحث  الدراسة في العقبات التي تكاجو المرأة لمكصك المقدمة لضحايا الشيكد االناث ك 

النظر الى منو الذككرعمى الجيات الفاعمة ك ىي,الثقافة الذككرية ك مجاؿ االمف صنع القرار كخاصة في
بناء السالـ ليست مفيكمو كقمو حية بدال مف ككالء مع  السمطة  كاف الركابط بيف الذككرة ك المرأة كض
 .التكجيوب لممرأة كنقص الدعـ ك برامج التدري
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  .(.2005ميراندا. تأثير مشاركة المرأة وقيادتيا عمى النتائج )روزا ليندا م 
 

ماعية لتحقيؽ التنمية كالسالـ ىي كرقة تبحث بالمساكاة  بيف الرجؿ كالمرأة كتحقيؽ العدالة االجت
ىذا الحؽ رات التي تحدد حياتو اك حياتيا ك ي القرااركة فشانساف الحؽ في الم تبحث الكرقة اف لكؿك 

تبيف الدراسة اف المساكاة في صنع القرار لمنساء كالرجاؿ ك العمى لممشاركة عمى قدـ ىك اساس المثؿ ا
بشكؿ فعاؿ  فإلدراجي مع الرجاؿ متساكمف بشكؿ شاركيفيف يجب اف  ،ضؿيعرفف كضعيف اف النساء

 تكتمحكر  .ت المحمية كالعالميةالمجاالكفي مختمؼ القطاعات ك  ،مستكيات اتخاذ القرارفي جميع 
 .مدل قدرتيا عمى احداث التغييرلمرأة ك مكف اف تحدثو ايالذم  التأثيرنكع  كؿ سؤاليف عفحالدراسة 

انيف ك  ،نساء لدييف شعكر اقكل بالعدالةاف الك  ،دكر اجتماعي اغمبية النساء ليفاظيرت الدراسة اف ك 
مى بناء عالف المرأة عادة ما يككف ليا دكر اكبر في تربية اال ،اقؿ عرضة لمفساد مف الرجاؿ يكف 

 . انفسيف نماذج لألخالؽ ئما اف يكفىف يحاكلف داك  ،القيـ االخالقية في المجتمع
ساكاة بيف النساء ي مجتمع ابكم رسخ مف مبادئ عدـ المكاظيرت الدراسة اف الدكر التقميدم لممرأة ف

 ف يككفب لاكصت الدراسة انو يجك  .ستطيع اف تككف امرأة استثنائية,كاف المرأة بالتعمـ ت، كالرجاؿ
الرجاؿ لتعزيز ك  بيف النساء العمؿ لتطكير المكاطنة المسؤكلة مف مساكاة اف لف يتـ القياـ بمزيد ىناؾ

 .ي مختمؼ القطاعاتفائؼ العامة  ك المشاركة في صنع القرار في الكظك  قيادة المرأة
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.10.2
مكضكع الدراسة كالمتعمؽ بكاقع بحاث السابقة التي تناكلت االؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات ك مف خال

 يمي:االمنية الفمسطينية تبيف لمباحثة ما  جيزة آفاؽ مشاركة المرأة في صنع القرار في االك 
 شكؿ بالمستكل الفمسطيني ي بشكؿ عاـ ك المستكل العرب ىكجكد نقص في مثؿ ىذه الدراسات عم

كاحدة مف الدراسات السابقة التي اطمعت عمييا قريبة في خاص حيث لـ تحصؿ الباحثة عمى دراسة 
ة المتغيرات المتعمق تناكليا لبعضمضمكنيا مف الدراسة الحالية رغـ كجكد بعض الدراسات القريبة في 

 .بالدراسة الحالية بصكرة مستقمة
 ع كضك اف معظـ الدراسات التي اطمعت عمييا الباحثة عمى امتداد الفترة الزمنية التي تناكلت م

اف نتائج الدراسة ياتيا ك تكصب القيادية قريبة في اىدافيا ك تكلي المناصمشاركة المرأة في صنع القرار ك 
االنظمة التي نظمت عمؿ مف كجكد القكانيف ك  كبالرغـ مختمفة عبر الفترات الزمنية  كتكصياتيا غير
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مشاركتيا ك  المناصب القيادية المرأة في مؤسسات القطاع العاـ ك الخاص اال اف ىناؾ محدكدية لتقمدىا
 .ى المستكل المحمي كالعربيغير فعاؿ عمماكف صنع القرار ما زاؿ ضعيفا ك ال
  ة مف تناكلت المعكقات التي  تمنع المرأمعينو ك عمى المكضكع مف زكايا  الدراسات السابقةركزت

ـ ىذه المعكقات الى اماكف صنع القرار مف خالؿ تقسيالكصكؿ لممناصب القيادية  كاالدارية العميا ك 
مجاالت مختمفة مف قبؿ الباحثيف  ك التعرؼ عمى  مدل دكر ىذه المجاالت )المعكقات( في منع 

)اجتماعية كسياسية  كتشمؿ معكقاتماكف صنع القرار. لعميا  كأالمرأة مف الكصكؿ  تقمد المناصب ا
كبر الذم يمنع المرأة مف الشخصي الدكر االلممحكر االجتماعي ك  كشخصية كتنظيمية(، ككافكثقافية 

فأظيرت النتائج اف المجتمعات ىي مجتمعات ذككرية ال   صب  العميا كالماكف صنع القرارتقمدىا لممنا
بقرارتيا  ع القرار  لعدـ ثقتيـ بقدراتيا ك تتقبؿ فكرة مشاركو اك اعطاء الفرصة لممرأة في اماكف صن

 مى المجتمع.ة  ما زالت مييمنو عفالصكرة التقميدية لدكر لمرأ
 قرار كتكفيرالالمناخ لكجكدىا في مراكز صنع  المرأة كتييئوالدراسات بضركرة تمكيف اكصت اغمبية 

العمؿ عمى زياده مشاركتيا في المؤسسات الرسمية ك فتح المجاؿ ليا لممساىمة ك  ليا،التدريب الالـز 
فدكر المرأة  تخدـ مصمحتيا،ي القكانيف التسـ السياسات ك اجراء التعديالت ك في عممية التنمية ك ر 

 .الفمسطينية  بشكؿ خاص لـ يرؽ لممستكل المطمكب مقارنو  لمتاريخ النضالي ليا
   ىي كاقع مشاركتيا في اماكف صنع القرار التعرؼ عمى المشكمة بحد ذاتيا ك  الدراسات الىلـ تركز

 .آلفاؽ مشاركتيا ككضع تصكر
  كر دالمجتمعات ك  المرأة فير يخي الذم اظير تطكر دك استخدـ الباحثكف في الدراسات المنيج التار

 كالسياسية كالنضاليةاالجتماعية  الحياةالتطكر التاريخي بمشاركتيا في المرأة الفمسطينية بشكؿ خاص ك 
التحميمي الكصفي  ستخداـ المنيجاالى  المجتمع. باإلضافةالعسكرية كصكال الى دكرىا الياـ في بناء ك 

 االستبانة.داـ اداه المقابمة ك راسة باستخعمى نتائج الد لمحصكؿ
ا سكؼ تتناكؿ عف كاقع عف الدراسات السابقة باني الحالية تختمؼكفي ضكء ما تـ ذكره فاف الدراسة 

حسب عمـ الباحثة فانو ك    االمنية الفمسطينية جيزة االصنع القرار في  مشاركتيا فيافاؽ مشاركتيا ك 
قطاع  االمنية الفمسطينية كتناكؿاالجيزة  في صنع القرار في ةالمرأ قميؿ مف الدراسات تناكلت دكر

 االمف  بشكؿ خاص بعيدا عف مؤسسات القطاع العاـ ك الكزارات.
المنيج الكصفي  تستخدـىذه الدراسة سكؼ  السابقة افعف الدراسات  ايضا ما يميز ىذه الدراسة 

االمنية   جيزة كو المرأة في االع مشار االستبياف لمتعرؼ عمى كاقة  الؿ استخداـ ادامف خ التحميمي
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التعرؼ عمى  كصكليا الى مراكز صنع القرار, ك تحديد المعكقات التي تكاجو المرأة  كتمنع مف ك 
 صنع القرار. مراكزاالمنية التي تعزز مف تكاجد المرأة في  االجيزة السياسات داخؿ 
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 الفصل الثالث
 اجراءاتيامنيجية الدراسة و 

 
 المقدمة  2.3

 إلػى كصػكليااالمنيػة ك  الجيػزةالمػرأة فػي ا تمثيػؿمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة كىك التعرؼ إلػى كاقػع 
مراكػػز صػػنع القػػرار مػػف كجيػػة نظػػر العػػامالت فػػي األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية، كعالقػػة ذلػػؾ بػػبعض 

كعينتيػا. كمػا يعطػي  المتغيرات الديمغرافية، فقد تضمف ىذا الفصؿ كصػفان لمػنيج الدراسػة، كمجتمعيػا
كصػػفان مفصػػالن أل داة الدراسػػة كصػػدقيا كثباتيػػا، ككػػذلؾ إرجػػراء ات الدراسػػة كالمعالجػػة اإلحصػػائية التػػي 

 استخدمتيا الباحثة في استخالص نتائج الدراسة كتحميميا.

 
 . منيج الدراسة:1.3

عمى  أساسايركز  ا المنيجفيذ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.
كيفية طرح المشكمة كعرضيا لمحصكؿ عمى البيانات المطمكبة، كما أنو يركز  ىكنماذج التفسير، كىدفو 

ستنتاجات االالبيانات كاستخراج  مف خالؿ تحميؿ ،كصفان دقيقان  يصفياك المحددة  الكقائع عف كشؼ العمى 
 دراسة.لمثؿ ىكذا  مناسب منيجكليذا فإف ىذا الداللة لمشكمة الدراسة، الذات 

صيصػػػا ليػػػذه الغايػػػة، كمػػػا قامػػػت بػػػاجراء مجمػػػكع مػػػف المقػػػابالت مػػػع خاسػػػتبانة الباحثػػػة كقػػػد صػػػممت 
فػي األجيػزة األمنيػة كخبيػرات متخصصػات فػي ىػذا المجػاؿ. كفػي  النكع االجتماعي  مسؤكالت لكحدات
اب  -1091تػػػػرة )شػػػػباط فػػػػي الف تػػػػـ استقصػػػػاء آراء العػػػػامالت فػػػػي المؤسسػػػػة االمنيػػػػة  تنفيػػػػذ االسػػػػتبياف

مراكػػز صػػنع القػػرار كعالقػػة ذلػػؾ  ككصػػكليا إلػػىاالمنيػػة  الجيػػزةالمػػرأة فػػي ا تمثيػػؿكاقػػع  ( حػػكؿ 1091
 ببعض المتغيرات الديمغرافية.

 . مجتمع الدراسة:3.3
تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع العػػامالت فػػي المؤسسػػة االمنيػػة. كيقػػدر عػػدد ىػػؤالء العػػامالت حػػكالي 

 .ةمكظفة، كذلؾ حسب إحصائيات رسمية صادرة عف المؤسسة االمنية الفمسطيني( 9111)
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 . عينة الدراسة:2.3
%( مػف المجتمػع األصػمي 9931، شػكمت مػا نسػبتو )يجحىثةخ( 110تككنت عينة الدراسػة الكميػة مػف )

 ( تكزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الرتبة، كالجياز. 939لمدراسة، كيكضح الجدكؿ )
 كالجياز.  الدراسة حسب الرتبة عينة أفراد  ( تكزيع939جدكؿ )

 اسم الجياز الرقم

 الرتبة

 المجموع
 مقدم فأعلى رائد فأدنى

 1 - 1 هٌئة التنظٌم واالدارة 2

 3 - 3 جامعة االستقالل 1

 1 - 1 مؤسسة ٌاسر عرفات 3

 4 2 1 االدارة المالٌة 2

 22 - 22 الحرس الرئاسً 2

 3 - 3 دٌوان الرئاسة 2

 222 2 201 الشرطة 2

 23 1 22 المخابرات 1

 22 2 20 االستخبارات 4

 12 22 20 الوقائً 20

 23 2 31 الخدمات الطبٌة 22

 22 - 22 الداخلٌة 21

 21 1 22 االمن الوطنً 23

 22 2 22 المقر العام 22

 3 - 3 االرتباط 22

 4 - 4 القضاء العسكري 22

 11 - 11 الدفاع المدنً 22

 22 - 22 الضابطة الجمركٌة 21

 3 - 3 هٌئة االمداد 24

 2 - 2 هٌئة التدرٌب 10

 2 2 2 التوجٌه السٌاسً 12

 2 - 2 المؤتمر الشعبً للقدس 11

 210 23 222 المجموع 
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( استبانات 9( استبانة استبعد منيا )911كبعد إتماـ عممية جمع البيانات كصمت حصيمة الجمع )
تيا لمتحميؿ اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة التي تـ إجراء التحميؿ بسبب عدـ صالحي
( يبيف 139( مبحكثة مف العامالت في األجيزة األمنية الفمسطينية كالجدكؿ )911اإلحصائي عمييا )

 عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة:المستجيبات مف كصؼ 
سب الرتبة، كالجياز، كطبيعة العمؿ، كالحالة عينة الدراسة حمف  المستجيبات( تكزيع 139جدكؿ )
 . ة، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرةاالجتماعي

 المجموع النسبة المئوية % التكرار مستوياتو المتغير

 الرتبة 
 312 88.3 340 سائذ فّب دوْ

 11.7 45 ِمذَ فأعًٍ

 الجياز
 

 312 5.2 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 22.9 88 اٌهُئبد

 2.3 9 ساداالستخجب

 3.9 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 20.3 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 22.3 86 اٌششطخ

 13.0 50 االِٓ اٌىطٍٕ

 10.1 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

 طبيعة العمل

 

 312 22.1 85 إٍِ

 15.1 58 عسىشٌ

 14.5 56 ششطٍ

 48.3 186 اداسٌ

 الحالة االجتماعية
 

 312 35.8 138 عضثبء

 58.7 226 وجخِتض

 5.5 21 غُش رٌه

 المؤىل العممي
 

 312 34.8 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 53.2 205 ثىبٌىسَىط

 11.9 46 دساسبد عٍُب

 سنوات الخبرة

 

 312 40.3 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 23.6 91 سٕخ 21 – 2

 15.6 60 سٕخ 21 – 23

 20.5 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

 
المؤسسػػة االمنيػػة بالنسػػبة لمتغيػػر الرتبػػة  العػػامالت فػػي( ]ف غالبيػػة النسػػاء 1.3يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

%(ك يعػػزل ذلػػؾ حسػػب رأم الباحثػػة الػػى مػػدل 1139حصػػمف عمػػى رتبػػة رائػػد فمػػا دكف أم مػػا نسػػبتو )
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االمنيػػة    فػػي االجيػػزةالنسػػاء ليػػف اقدميػػة فػػي العمػػؿ  الرتػػب كػػكفارتبػػاط المؤىػػؿ العممػػي لتصػػنيفات 
 مالت لمؤىالت عممية .انيف حا باإلضافة

االمنيػة بالنسػبة لمتغيػر المؤىػؿ العممػي قػد حصػمف عمػى  االجيػزة يتضح كػذلؾ اف غالبيػة النسػاء فػي 
فػػي  ةلطمػػكح المػػرأ عميػػا كذلػػؾعمػػى شػيادة دراسػػات  اقميػػف حصػػمف% ك 1931 بكػػالكريكس بنسػػبةشػيادة 
أقػػؿ مػػف  9931مػػا نسػػبتو  فبزمالئيػػا. كااالمنيػػة فػػي تحسػػيف كضػػعيا بالتقػػدـ الػػكظيفي اسػػكة االجيػػزة 

االمنية في بداية تأسيس السمطة لـ  باألجيزةبكالكريكس ك يعزل ذلؾ حسب رام الباحثة اف االلتحاؽ 
 .العممية لمتجنيدتكف يشترط الشيادة 

حسب  معطيات النتائج الكاردة في الجدكؿ فاف تكزيع عينػو الدراسػة حسػب متغيػر الحالػة االجتماعيػة 
تمييػا نسػبة العزبػػاء ك %( ك 11) االمنيػػة متزكجػة مػا  نسػػبتوة االجيػز العػػامالت فػي بػأف غالبيػة النسػاء 

 يعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة الى التغيير فػي النظػرة التقميديػة المكركثػة فػي المجتمػع لعمػؿ المػرأة فػي
 حاجة المرأة الى تحسيف كضعيا االقتصادم.لاالمنية ك كذلؾ الى اسباب اقتصادية تعزل  االجيزة 

ر تكزيع عينو الدراسة حسب متغير طبيعة العمؿ اظيرت النتائج اف غالبية النساء العػامالت  فػي اشا
المؤسسػػة االمنيػػة  طبيعػػة عمميػػف بالجانػػب االدارم كاقميػػف بالعمػػؿ الشػػرطي قػػدرتيا عمػػى التحمػػؿ ك 

 .المرأة نفسيا لمعمؿ في المجاؿ االدارم  يفسر ذلؾ برغبة  اف ممكف 
 

 . أداح اٌذساسخ:5.3

بعػػػػد إطػػػػالع الباحثػػػػة عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة كاألدكات المسػػػػتخدمة كعمػػػػى األدب التربػػػػكم 
اسػتبانة خاصػة مػف أجػؿ التّعػرؼ إلػى كاقػع ببنػاء  تالمتعمؽ بمكضكع الدراسة كأىػدافيا كفركضػيا قامػ

 مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار لدل المؤسسة االمنية.
 كقد تككنت األداة في صكرتيا النيائية مف قسميف: 

 تضمف بيانات أكلية عف المفحكصيف. القسم األول:
مراكػز  ككصػكليا إلػىالمػرأة فػي المؤسسػة االمنيػة  تمثيػؿكاقػع : تضمف األسئمة التي تقػيس القسم الثاني
 كمككف مف ستة مجاالت.صنع القرار 

 ( فقرة.91ي المؤسسة االمنية الفمسطينية كيتككف مف )المرأة ف تمثيؿيتعمؽ بكاقع  المجال األول:
االمنيػػػة  الجيػػػزةبػػػكعي المػػػرأة بأىميػػػة دكرىػػػا كمشػػػاركتيا فػػػي صػػػنع القػػػرار فػػػي ا ؽيتعمػػػ الثـــاني:المجـــال 
 .( فقرة91كيتككف مف ) الفمسطينية
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يػػػة االمن االجيػػػزةبتكافػػػؽ التشػػػريعات كالسياسػػػات العامػػػة مػػػع عمػػػؿ المػػػرأة فػػػي  ؽيتعمػػػ الثالـــث:المجـــال 
 ات.( فقر 90كيتككف مف )كمشاركتيا في صنع القرار  الفمسطينية
االمنيػة جيزةبتطبيؽ مبػادئ العدالػة كالمسػاكاة كتكػافؤ الفػرص بػيف الجنسػيف فػي اال ؽيتعم الرابع:المجال 

 ة.( فقر 99كيتككف مف ) الفمسطينية
 االمنيػة الفمسػطينية يزة االج بمعيقات كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار في ؽيتعم الخامس:المجال 

 ات.( فقر 90كيتككف مف )
مراكػػز صػػنع القػػرار فػػي المؤسسػػة االمنيػػة  ككصػػكليا إلػػى المػػرأة  تمثيػػؿبآفػػاؽ  ؽيتعمػػ الســادس:المجــال 

 ات.( فقر 90كيتككف مف ) الفمسطينية
( خماسػػي األبعػػاد الػػذم يحػػدد Likert Scaleكقػػد تػػـ تصػػميـ االسػػتبانة عمػػى أسػػاس مقيػػاس ليكػػرت )

استجابة المبحكثة عمى المقياس في ضكء درجة مكافقتيا أك عدـ مكافقتيا عمى بنكد المقيػاس كقػد درجة 
بنيػػػت الفقػػػرات باالتجػػػاه اإليجػػػابي كالسػػػمبي، كتتحػػػدد الدرجػػػة بإعطػػػاء أكزاف مختمفػػػة لالسػػػتجابة، بحيػػػث 
يسػػتجيب المبحػػكث عمػػى ميػػزاف أك متصػػؿ رتبػػي متػػدرج يشػػتمؿ عمػػى خمػػس نقػػاط كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي 

 لشكؿ:ا

 

 ( يوضح الميزان الرتبي2شكل )

 
 األوزان لمفقرات السمبية عند التصحيح.مالحظة: تعكس 

  

استجابات المبحوثٌن على 
 فقرات االستبانة 

 بدرجة منخفضة جداً 

 

 درجة واحدة

 بدرجة منخفضة

 

درجتٌن   

 بدرجة متوسطة

  

درجات 3  

 بدرجة كبٌرة 

 

درجات 4   

 بدرجة كبٌرة جدا  

 

درجات 5   
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 مفتاح تصحيح 
(، فػي المؤسسػة االمنيػة فػي صػنع القػرار المػرأة  كاقػع مشػاركةلمتعرؼ إلى تقديرات أفراد العينة كتحديػد )

( لمحصػػكؿ عمػػى 9مو عمػػى )(، ثػػـ تػػـ تقسػػي9= 9-1تػػـ حسػػاب المػػدل )كفػػؽ قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي 
)أك  االسػتبانة(، كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في 0310=  9/1طكؿ الخمية الصحيح )

الكاحػػػد الصػػػحيح( كذلػػػؾ لتحديػػػد الحػػػد األعمػػػى ليػػػذه الخميػػػة، كىكػػػذا أصػػػبح طػػػكؿ  كىػػػي االسػػػتبانةبدايػػػة 
 -يمى: الخاليا كما 

 (: يكضح طكؿ الخاليا.939جدكؿ )
 الدرجة لمستوىا الرقم

 منخفضة جدا 9311 - 9إذا تراكحت قيمة المتكسط لمعبارة أك البعد بيف  9

 منخفضة 1311 - 9310إذا تراكحت قيمة المتكسط لمعبارة أك البعد بيف أكثر مف  1

 متكسطة 9391 - 1310إذا تراكحت قيمة المتكسط لمعبارة أك البعد بيف أكثر مف  9

 مرتفعة 9391 - 9390سط لمعبارة أك البعد بيف أكثر مف إذا تراكحت قيمة المتك  9
 مرتفعة جدا 1- 9310إذا تراكحت قيمة المتكسط لمعبارة أك البعد بيف أكثر مف  1

 
 أداة الدراسة: تقنين 2. 2.3 

 صدق المحتوى: 2.2. 2.3
حتػػكل ة الممػػدل مالءمػػك  االسػػتبانة كشػػكميايقصػػد بػػو صػػدؽ محتػػكل ك أنػػكاع الصػػدؽ الظػػاىرم ىػػك أحػػد 

أف درة عمى قيػاس مػا كضػعت مػف اجمػو  ك الدراسة  كيقصد بو اف تككف االداة قاشمكلو  لممكضكع قيد ك 
)كاقػػػػع  /www.ahlalhdeeth.com/vbرجػػػػة الكميػػػػة لمظػػػػاىرة المػػػػراد قياسػػػػوتشػػػػمؿ كافػػػػة عناصػػػػر الد

بعػػػد  نو(   كقػػػد جػػػرل تقسػػػيـ االسػػػتباصػػػنع القػػػرار فػػػي المؤسسػػػة االمنيػػػة الفمسػػػطينيةمشػػػاركة المػػػرأة فػػػي 
 االبحاث السابقة الى ستو مجاالت كىي :االطالع عمى عمى الدراسات ك 

 ( فقرة.91يتعمؽ بكاقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية كيتككف مف ) المجال األول:
بػػػكعي المػػػرأة بأىميػػػة دكرىػػػا كمشػػػاركتيا فػػػي صػػػنع القػػػرار فػػػي المؤسسػػػة االمنيػػػة  يتعمػػػؽالمجـــال الثـــاني:

 .( فقرة91كيتككف مف ) نيةالفمسطي
بتكافػػػػؽ التشػػػػريعات كالسياسػػػػات العامػػػػة مػػػػع عمػػػػؿ المػػػػرأة فػػػػي المؤسسػػػػة االمنيػػػػة قيتعم الثالــــث:المجــــال 

 ات.( فقر 90كيتككف مف )الفمسطينيةكمشاركتيا في صنع القرار 
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االمنية بتطبيؽ مبادئ العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف في المؤسسة  ؽيتعم الرابع:المجال 
 ة.( فقر 99كيتككف مف ) الفمسطينية
 بمعيقات كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار في المؤسسة االمنية الفمسطينية ؽيتعم الخامس:المجال 

 ات.( فقر 90كيتككف مف )
 بآفاؽ مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في المؤسسة االمنية الفمسطينية ؽيتعم السادس:المجال 

 ات( فقر 90كيتككف مف )
 

 صدق األداة:  1.2.3
( 99عمػى )استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف أك ما يعرؼ بالصػدؽ المنطقػي كذلػؾ بعػرض االسػتبانة 

ذكل االختصػػاص)مرفؽ قائمػػة بأسػػماء المحكمػػيف( بيػػدؼ التأكػػد مػػف مناسػػبة االسػػتبانة لمػػا  محكمػػا مػػف
ؿ الػذم كضػعت فيػو، كقػد بمغػت نسػبة أعدت مف أجميا كسالمة صياغة الفقرات كانتماء كؿ منيػا لممجػا

%( كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أف االسػػتبانة تتمتػػع بصػػدؽ 10االتفػػاؽ بػػيف المحكمػػيف عمػػى عبػػارات االسػػتبانة )
مقبكؿ، كتشير الباحثة بأف عدد فقػرات االسػتبانة بصػكرتيا األكليػة قبػؿ عرضػيا عمػى المحكمػيف قػد بمػغ 

لػػذيف اجمعػػكا بضػػركرة زيػػادة عػػدد الفقػػرات فػػي بعػػض ( فقػػرة، إال أف الباحثػػة أخػػذ بػػآراء المحكمػػيف ا11)
المجاالت كحذؼ الفقرات المكررة التي تحمؿ نفس المعنػى فػي حػاالت أخػرل كمػا تػـ خفػض عػدد أبعػاد 

أبعػاد فقػط،  سػتةأبعػاد، فقػد أخػذت الباحثػة بػآراء المحكػيف كخفضػتيا إلػى  سػبعةالدراسة، فبعػد أف كانػت 
ـ مػع أىػداؼ الدراسػة ليصػؿ عػدد فقػرات االسػتبانة فػي صػكرتيا كذلؾ حذفت تمؾ الفقػرات التػي ال تنسػج

 ( فقرة.11النيائية الى )
التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ بحسػػاب مصػػفكفة ارتبػػاط فقػػرات األداة مػػع الدرجػػة الكميػػة،  كمػػف ناحيػػة أخػػرل تػػـ

( كالتػػي بينػػت أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط لمفقػػرات مػػع 939كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجػػدكؿ )
كمية لكؿ فقرة دالة إحصائيان، مما يشير إلى تمتػع األداة بالصػدؽ العػاممي، كأنيػا تشػترؾ معػان الدرجة ال

 في قياس كاقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار.
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كاقػع فقػرات رتبػاط امصػفكفة ( لPearson correlationنتػائج معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف ) 939جدكؿ 
لكػػؿ بعػػد مػػف  المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػة كتأثيرىػػا فػػي مراكػػز صػػنع القػػرار مػػع الدرجػػة الكميػػة مشػػاركة

 أبعاد المقياس.
والع ِشبسوخ اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ 

 االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

 وِشبسوتهب فٍ صٕع اٌمشاس

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد 

 اٌعبِخ ِع عًّ اٌّشأح

الداللة  ر قٌمة الفقرات

 اإلحصائٌة

الداللة  قٌمة ر الفقرات

 اإلحصائٌة

الداللة  قٌمة ر الفقرات

 اإلحصائٌة

2 0.626
**

 0.000 2 0.604
**

 0.000 2 0.745
**

 0.000 

1 0.530
**

 0.000 1 0.530
**

 0.000 1 0.721
**

 0.000 

3 0.728
**

 0.000 3 0.590
**

 0.000 3 0.768
**

 0.000 

2 0.747
**

 0.000 2 0.547
**

 0.000 2 0.699
**

 0.000 

2 0.805
**

 0.000 2 0.606
**

 0.000 2 0.793
**

 0.000 

2 0.822
**

 0.000 2 0.668
**

 0.000 2 0.809
**

 0.000 

2 0.815
**

 0.000 2 0.689
**

 0.000 2 0.786
**

 0.000 

1 0.845
**

 0.000 1 0.760
**

 0.000 1 0.775
**

 0.000 

4 0.860
**

 0.000 4 0.707
**

 0.000 4 0.836
**

 0.000 

20 0.821
**

 0.000 20 0.748
**

 0.000 20 0.785
**

 0.000 

22 0.790
**

 0.000 22 0.764
**

 0.000    

21 0.743
**

 0.000 21 0.718
**

 0.000    

   23 0.689
**

 0.000    

   22 0.728
**

 0.000    

   22 0.746
**

 0.000    

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح 

 فشص ثُٓ اٌجٕسُٓوتىبفؤ اٌ

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض 

 صٕع اٌمشاس

آفبق ِشبسوخ اٌّشأح فٍ ِشاوض 

 صٕع اٌمشاس

اٌذالٌخ  لُّخ س اٌفمشاد

 اإلحصبئُخ

اٌذالٌخ  لُّخ س اٌفمشاد

 اإلحصبئُخ

اٌذالٌخ  لُّخ س اٌفمشاد

 اإلحصبئُخ

2 0.265
**

 0.000 2 0.662
**

 0.000 2 0.716
**

 0.000 

1 0.201
**

 0.000 1 0.741
**

 0.000 1 0.722
**

 0.000 

3 0.622
**

 0.000 3 0.524
**

 0.000 3 0.761
**

 0.000 

2 0.664
**

 0.000 2 0.741
**

 0.000 2 0.794
**

 0.000 

2 0.759
**

 0.000 2 0.750
**

 0.000 2 0.832
**

 0.000 

2 0.753
**

 0.000 2 0.715
**

 0.000 2 0.823
**

 0.000 

2 0.765
**

 0.000 2 0.776
**

 0.000 2 0.688
**

 0.000 

1 0.782
**

 0.000 1 0.724
**

 0.000 1 0.779
**

 0.000 

4 0.836
**

 0.000 4 0.738
**

 0.000 4 0.732
**

 0.000 

20 0.788
**

 0.000 20 0.570
**

 0.000 20 0.680
**

 0.000 

22 0.773
**

 0.000       
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ارتبػػاط الفقػػرات مػػع الدرجػػة الكميػػة لػػألداة ( إلػػى أف جميػػع قػػيـ 939تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )
دالة إحصػائيان كبدرجػة عاليػة جػدا، ممػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة كأنيػا تشػترؾ معػان فػي 

 كاقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار.قياس 
 

 األداة: ثبات 3.2.3
(:كىػػذا Consistencyداة عػف طريػؽ قيػاس ثبػات التجػانس الػداخمي )قامػت الباحثػة باحتسػاب ثبػات األ

النكع مف الثبات يشير إلى قكة االرتباط بيف الفقرات في أداة الدراسة، كمػف أجػؿ تقػدير معامػؿ التجػانس 
( يبػػيف نتػػائج اختبػػار 139(.كالجػػدكؿ )Cronbach Alphaاسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة )كركنبػػاخ ألفػػا()

 كركنباخ ألفا عمى محاكر االستبانة المختمفة:  معامؿ الثبات بطريقة
كاقع مشاركة المرأة  ( يبيف نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا عمى مجاالت139جدكؿ )

 كعمى الدرجة الكمية  في المؤسسة االمنية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار

 عدد الفقرات قيمة كروبناخ ألفا البعد الرقـ

 21 0.935 شبسوخ اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخوالع ِ 9

 22 0.912 وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ صٕع اٌمشاس 1

 20 0.924 تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع عًّ اٌّشأح 9

 22 0.865 تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ 9

 20 0.880 شأح اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاسِعُمبد وصىي اٌّ 1

 20 0.915 آفبق ِشبسوخ اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع اٌمشاس 1

 21 0.953 اٌّجّىع

( أف قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات بطريقػػػػة كركنبػػػػاخ ألفػػػػا لمحػػػػاكر المقيػػػػاس 139يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
(. كىػذا يشػير إلػى 0311( بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا لمثبات الكمػي )0311-0319المختمفة تراكح بيف )

 أف األداة تمتع بدرجة عالية جدان مف الثبات.
 

 . إجراءات تطبيق الدراسة:2.3
 قامت الباحثة بإجراءات الدراسة كفؽ الخطكات التالية:

 .القياـ بحصر مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في العامالت في االجيزة االمنية الفمسطينية 

 مى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثؿ ىذه الدراسة.ع الباحثةالدراسة بعد اطالع  ةبناء أدا 
 .التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة 
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  مخاطبػػػة االجيػػػزة كالييئػػػات مػػػف اجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى أعػػػداد العػػػامالت، كالسػػػماح لمباحثػػػة بتكزيػػػع
 االستبانة عمى العامالت في االجيزة االمنية الفمسطينية.

 ـ(1091-1091مف العاـ الدراسي ) الثاني، في الفصؿ الدراسة عمى المجتمع اليدؼة تكزيع أدا 
مف خالؿ تسميـ االستبانات لقسـ االدارة في االجيزة المستيدفة في الدراسة مف اجؿ تكزيعيا عمى 

 العامالت.

 ( استبانو. 911بمغت حصيمة االستبيانات المسترجعة كالصالحة لمتحميؿ االحصائي ) 

 دخاليا في مان متسمسمة ك تـ إرعطاء اإلستبانات الصالحة أ رقا تـ تبكيب البيانات كترميزىا كا 
 .الحاسكب

 .عكلجت البيانات إحصائيا 

  استخدـ البرنامج اإلحصائيSPSS .لتحميؿ البيانات كاستخراج النتائج 

 
 . المعالجة اإلحصائية:2.3

لػػػؾ ( كذSPSSمػػف أجػػػؿ معالجػػػة البيانػػات اسػػػتخدمت برنػػػامج الػػػرـز اإلحصػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة )
 باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية:

 المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لإلجابة عف أسئمة الدراسة. .9
 ( لقياس اثر الرتبة.Independent T-Test)المستقمة اختبار )ت( لممجمكعات  .1

( لقيػػاس اثػػر الجيػػاز، كطبيعػػة One-Way Analysis Variance)األحػػادم تحميػػؿ التبػػايف  .9
 الة االجتماعية، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة.العمؿ، كالح

 معادلة كركنباخ الفا لحساب الثبات. .9

 (نهًمبرَبد انجؼذَخTukey3اختجبر) 13

كاقػع مشػاركة  لقيػاس الصػدؽ، كقيػاس اثػر (Pearson Correlationمعامؿ االرتباط بيرسػكف ) 13
 .المرأة في المؤسسة االمنية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار
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 صل الرابعالف
 نتائج الدراسة

يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػان كػػػامالن كمفصػػػالن لنتػػػائج الدراسػػػة، كذلػػػؾ لإلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالت الدراسػػػة 
 كالتحقؽ مف صحة فرضياتيا.

 
 نتائج الدراسة  939

 . نتائج السؤال األول:2.2.2
 ؟قرارمراكز صنع ال ووصوليا الىاألمنية الفمسطينية االجيزة المرأة في  تمثيلواقع ما 
 

لإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة االكؿ اسػػتخرجت الباحثػػة ، المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة 
عمػػى  مراكػػز صػػنع القػػرار ككصػػكليا إلػػىالمػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية  تمثيػػؿمسػػتكل كاقػػع ل

 (.939الدرجة الكمية كباقي األبعاد، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ)
المػػػػرأة فػػػػي  تمثيػػػػؿكاقػػػػع مسػػػػتكل كاقػػػػع األعػػػػداد، كالمتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات ل (939جػػػػدكؿ )

 .مراكز صنع القرار ككصكليا إلىالمؤسسة األمنية الفمسطينية 
المتوسط  العدد البعد الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 ةالنسب

 المئوٌة

 الدرجة

 ِتىسطخ 58.26 0.86 2.91 385 اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ تّثًُوالع  9

 ِشتفعخ 75.29 0.64 3.76 385 وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ صٕع اٌمشاس 1

 ِتىسطخ 65.46 0.82 3.27 385 تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع عًّ اٌّشأح 9

 ِتىسطخ 64.96 0.75 3.22 385 تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ 9

 ِتىسطخ 65.19 0.81 3.22 385 ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس 1

 ِشتفعخ 75.26 0.72 3.72 385 آفبق ِشبسوخ اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع اٌمشاس 1

تّثًُ اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب إًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس
385 3.32 0.52 

 ِتىسطخ 67.39
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المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية  تمثيؿكاقع ل الدرجة الكمية ( أف1.4يتضح مف الجدكؿ )
(، كبنسبة مئكية 3.37جاءت بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي قدره ) مراكز صنع القرار ككصكليا إلى

 ككصكليا إلىالفمسطينية  المرأة في المؤسسة األمنية تمثيؿكاقع  أبعادأىـ  (، كعف67.4مقدراىا )
آفبق ، ككعي المرأة بأىمية دكرىا كمشاركتيا في صنع القرارالبعدم ) تمثمت في مراكز صنع القرار

%( 75.3كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.76بمتكسط حسابي قدره ) (انًزأح فٍ يزاكش طُغ انمزار تًثُم
)تكافؽ التشريعات كالسياسات العامة مع  بعدجاء في المرتبة الثانية بينما ، مرتفعةعف درجة ا معبر 

عف درجة  امعبر %( 65.5كبنسبة مئكية مقدارىا ) (3.27عمؿ المرأة( بمتكسط حسابي قدره )
)معيقات كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار( بمتكسط حسابي  بعد جاء في المرتبة الثالثةك ، متكسطة
 الرابعة بعدجاء في المرتبة متكسطة. ك ف درجة عة معبر ( %65.2كبنسبة مئكية مقدارىا ) (3.26قدره )

كبنسبة  (3.25)تطبيؽ مبادئ العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف( بمتكسط حسابي قدره )
 تمثيؿ)كاقع  متكسطة، اما في المرتبة االخيرة فقد جاء بعدعف درجة %( معبرة65مئكية مقدارىا )

كبنسبة مئكية مقدارىا  (2.91( بمتكسط حسابي قدره )المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية
 متكسطة كذلؾ.عف درجة ة معبر ( 58.3%)

باستخراج األعداد، كالمتكسطات الحسابية،  الباحثةلنتائج السابقة حسب الفقرات قامت كلتفصيؿ ا
 ألبعاد المقياس كما يمي:كاالنحرافات المعيارية 

 نتائج السؤال الفرعي األول:2.2.2.2
 ؟ االمنية الفمسطينية االجيزةالمرأة في  تمثيلقع واما 

، كالمتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية اسػػػػػتخرجت الباحثػػػػػة األعػػػػػدادلإلجابػػػػػة عػػػػػف سػػػػػؤاؿ الدراسػػػػػة الفرعػػػػػي األكؿ 
عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػة الفمسػػطينية  تمثيػػؿلكاقػػع كاالنحرافػػات المعياريػػة 

 (.139في الجدكؿ) كباقي الفقرات، كذلؾ كما ىك كاضح
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المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػة  تمثيػػؿ( األعػػداد، كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات لكاقػػع 139جػػدكؿ )
 .الفمسطينية

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

النسب 

 المئوٌة

 الدرجة

 ِتىسطخ 64.31 0.92 3.21 385 ىس واإلٔبث. فشص اٌعًّ فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ  ِتبحخ عًٍ لذَ اٌّسبواح ٌٍزو  2

َتٕبست حجُ أتسبة اٌّشأح ٌٍّؤسسخ األُِٕخ ِع حجُ ِشبسوتهب فٍ اٌىظُفخ  1

 اٌعبِخ.  
385 2.92 2.00 

 ِتىسطخ 59.17

ٔسجخ تىٌٍ اٌّشأح ٌٍّٕبصت اٌمُبدَخ فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ َٕبست عذد إٌّتسجبد  3

 فُهب.
385 2.53 1.02 

 ِٕخفضخ 50.55

ٔسجخ ِشبسوخ اٌّشأح فٍ اٌّشاوض اٌعٍُب ٌصٕع اٌمشاس فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ َٕبست  2

 لذساتهب وتأهٍُهب.
385 2.81 1.12 

 ِتىسطخ 56.31

 ِتىسطخ 57.35 1.20 2.82 385 إداسَخ عٍُب فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ. اٌّشأح ِشاوضتتجىأ  2

 ِتىسطخ 59.32 1.11 2.92 385 ّخ فٍ اٌجهبص.َتُ تعُُٓ اٌّشأح وّذَشح دوائش فٍ ألسبَ اٌعًّ اٌّه 2

 ِتىسطخ 63.32 1.12 3.12 385 تشجع لُبدح اٌجهبص ِشبسوخ اٌّشأح فٍ صٕع اٌمشاس.  2

 ِتىسطخ 56.00 1.14 2.80 385 اٌّشتجطخ ثبٌجهبص. اٌسُبسبد اٌّهّخَتُ إششان اٌّشأح اٌضبثظ فٍ سسُ  1

 ِتىسطخ 56.52 1.16 2.83 385 اد اٌّهّخ اٌّشتجطخ ثبٌجهبص.َتُ إششان اٌّشأح اٌضبثظ فٍ اتخبر اٌمشاس 4

ِالءِتهُ ٌٍّىالع اٌمُبدَخ داخً اٌجهبص اٌزٌ اعًّ  وإٌسبء فٍَتسبوي اٌشجبي  20

 ثه.
385 2.79 1.17 

 ِتىسطخ 55.84

 ِتىسطخ 58.86 1.19 2.94 385 اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ.  تّثًُٔسجخ  ثبٌشضب عٓاشعش   22

 ِتىسطخ 61.51 1.22 3.01 385 عش ثبٌشضب عٓ ِجبالد عًّ اٌّشأح فٍ   األجهضح االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ.اش  21

 ِتىسطخ 58.26 0.86 2.91 385 اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع ِشبسوخ اٌّشأح 

جاءت  المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية تمثيؿلكاقع  الدرجة الكمية ( أف2.4يتضح مف الجدكؿ )
 فقراتأىـ  %(، كعف58.3(، كبنسبة مئكية مقدراىا )2.91سطة  بمتكسط حسابي قدره )بدرجة متك 

)فرص (كالتي تنص عمى 1الفقرة رقـ ) المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية تمثمت في تمثيؿكاقع 
( 3.22العمؿ في المؤسسة األمنية متاحة عمى قدـ المساكاة لمذككر كاإلناث( بمتكسط حسابي قدره )

( 7الفقرة رقـ )كجاء في المرتبة الثانية ، متكسطةعف درجة ة معبر %( 64.3نسبة مئكية مقدارىا )كب
( 3.17كالتي تنص عمى )تشجع قيادة الجياز مشاركة المرأة في صنع القرار( بمتكسط حسابي قدره )

الفقرة رقـ كجاء في المرتبة الثالثة  ،ايضان  %( معبرة عف درجة متكسطة63.3كبنسبة مئكية مقدارىا )
( كالتي تنص عمى )اشعر بالرضا عف مجاالت عمؿ المرأة في األجيزة االمنية الفمسطينية( 12)

،في ايضان  %( معبرة عف درجة متكسطة61.5( كبنسبة مئكية مقدارىا )3.08بمتكسط حسابي قدره )
في المؤسسة األمنية )نسبة تكلي المرأة لممناصب القيادية  (3الفقرة رقـ )حيف جاء في المرتبة األخيرة 
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 ةمعبر %( 50.6كبنسبة مئكية مقدارىا )( 2.53يناسب عدد المنتسبات فييا( بمتكسط حسابي قدره )
 .منخفضةعف درجة 

، ك يعزل ذلؾ المرأه في المؤسسة االمنية  جاءت متكسطة تمثيؿكحسب معطيات النتائج السابقة  فاف 
حكؿ  عمؿ المرأة في المؤسسة  االمنية كمدل تقبؿ الى النظرة المختمفة لممجتمع  حسب رأم الباحثة 

(   ) سريف دراغمة، حكؿ عمؿ المرأة في جياز الشرطةا جاء في دراسة كجاء ىذا ليعزز م  ،المجتمع
جتمع ,ك االىؿ ال نظرة المف كاف النساء كانت تتردد في عممية القبكؿ في الكظيفة العسكرية ك ذلؾ أل

 بنتيـ عمى كظيفة مدنية . يفضمكف اف تحصؿ اتشجع  ذلؾ  ك 
باالضافة أف العقمية السائدة في االجيزة االمنية ك المسيطرة  ىي العقمية العقمية الذككرية  كىي 

 انعكاس لثقافة المجتمع  ك تتقؽ مع معظـ الدراسات السابقة  التي استدليت بيا .
 

 نتائج السؤال الفرعي الثاني: 1.2.2.2
 ؟ الفمسطينية االمنية االجيزةورىا ومشاركتيا في صنع القرار في وعي المرأة بأىمية دما واقع 

اسػػػتخرجت األعػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػػات  الثػػانيلإلجابػػة عػػف سػػػؤاؿ الدراسػػة الفرعػػػي 
عمػػػى  صػػػنع القػػػرار فػػػي المؤسسػػػة االمنيػػػة كمشػػػاركتيا فػػػيكعػػػي المػػػرأة بأىميػػػة دكرىػػػا لكاقػػػع المعياريػػػة 

 (.939باقي الفقرات، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ)الدرجة الكمية لمبعد ك 
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كعي المرأة بأىميػة دكرىػا كمشػاركتيا ( األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات لكاقع 939جدكؿ )
 .في صنع القرار في المؤسسة االمنية

المتوسط  العدد الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الدرجة

 مرتفعة 70.55 1.01 3.53 385 ؿ في المؤسسة االمنية يناسب النساء.العم 1

 متوسطة  64.16 1.13 3.21 385 القيكد المجتمعية ال تمنع المرأة مف العمؿ في المؤسسة األمنية. 2

3 
تستطيع المرأة اف تكائـ بيف مسؤكليات األمكمة كادكار الرعاية المنزلية 

 ية.كعمميا الكظيفي في المؤسسة األمن
385 3.59 1.08 

 مرتفعة 71.90

4 
القانكف الفمسطيني يعطيني الحؽ عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ لمعمؿ في 

 المؤسسة األمنية.
385 3.48 1.08 

 مرتفعة 69.56

5 
المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ االنساف كمكافحة أشكاؿ التمييز ضد 

 في المؤسسة األمنية.المرأة تعطيني الحؽ لممشاركة في صنع القرار 
385 3.47 1.09 

 مرتفعة 69.35

 مرتفعة جداً  84.36 0.91 4.22 385 بإمكاف المرأة اف تككف ضابطا مميزا. 6

7 
يتساكل الرجاؿ مع النساء في القدرة عمى حؿ المشاكؿ كاتخاذ قرارات 

 مدركسة.
385 3.83 1.05 

 مرتفعة 76.52

8 
رجؿ، في تكلي المناصب العميا في لممرأة الحؽ، عمى قدـ المساكاة مع ال

 المؤسسة األمنية.
385 3.90 1.09 

 مرتفعة 77.92

 مرتفعة 76.57 1.01 3.83 385 المرأة الفمسطينية مؤىمة لممشاركة في صنع القرار عمى المستكيات المختمفة. 9

10 
تثبت المرأة القيادية جدارتيا في مراكز صنع القرار في المؤسسة األمنية 

 ية.الفمسطين
385 3.93 0.97 

 مرتفعة 78.65

 مرتفعة 80.05 0.94 4.00 385 ارل اف المرأة الفمسطينية قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية في العمؿ االمني. 11

 مرتفعة 79.32 0.97 3.97 385 عمؿ المرأة في مجاؿ االمف كاجب كطني. 12

 مرتفعة 75.95 1.05 3.80 385 االمنية كاجب اجتماعي. في المؤسسةعمؿ المرأة  13

 مرتفعة 75.58 1.04 3.78 385 طمكحاتيا. في المؤسسةاالمنية يحقؽعمؿ المرأة  14

 مرتفعة 78.86 1.01 3.94 385 مكانتيا في المجتمع. االمنية يعززعمؿ المرأة في المؤسسة  15

 مرتفعة 75.29 0.69 3.76 385 الدرجة الكمية لواقع وعي المرأة بأىمية دورىا

مشاركتيا في صنع القرار لكاقع كعي المرأة بأىمية دكرىا ك  الدرجة الكمية ( أف3.4الجدكؿ ) يتضح مف
(، كبنسبة مئكية مقدراىا 3.76جاءت بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي قدره ) في المؤسسة االمنية

 كاقع كعي المرأة بأىمية دكرىا ك مشاركتيا في صنع القرار في المؤسسة فقراتأىـ  %(، كعف75.3)
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)بإمكاف المرأة اف تككف ضابطا مميزا( بمتكسط كالتي تنص عمى  (6الفقرة رقـ ) االمنية تمثمت في
جاء في بينما ، مرتفعة جداعف درجة ة معبر %( 84.4كبنسبة مئكية مقدارىا )( 4.22حسابي قدره )

لعمؿ االمني( )ارل اف المرأة الفمسطينية قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية في ا (11الثانية رقـ )المرتبة 
جاء في ك  مرتفعة،عف درجة  ةمعبر %( 80.1كبنسبة مئكية مقدارىا )( 4.00بمتكسط حسابي قدره )

( 3.97)عمؿ المرأة في مجاؿ االمف كاجب كطني( بمتكسط حسابي قدره ) (12الثالثة رقـ )المرتبة 
الفقرة رقـ األخيرة  في حيف جاء في المرتبة، مرتفعةعف درجة  ةمعبر %( 79.3كبنسبة مئكية مقدارىا )

( 3.21)القيكد المجتمعية ال تمنع المرأة مف العمؿ في المؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي قدره ) (2)
 .متكسطةعف درجة  ةمعبر %( 64.2كبنسبة مئكية مقدارىا )

االمنية قرار في المؤسسة بأىمية دكرىا في صنع الالسابقة حكؿ نتائج كعي المرأة  كحسب المعطيات
قدرتيا عمى تحمؿ ك لباحثة الى ثقة المرأة بنفسيا ذلؾ حسب رأم ا مرتفعة كيعزلبنسبة  جاءت

أة العاممة في المؤسسة لممر  الرتفاع المستكل التعميميذلؾ يعكد المسؤكلية في مكاقع صنع القرار ك 
العممي لممرأة التي لـ يشترط فييا المؤىؿ داية تأسيس االجيزة ا االمنية( خالفا لمفترة السابقة )باالمنية 
 عممية التجنيد.فترة 
 

 نتائج السؤال الفرعي الثالث: 3.2.2.2
االمنيــة الفمســطينية  االجيــزة توافــق التشــريعات والسياســات العامــة مــع عمــل المــرأة فــي مــا واقــع 

 ؟ ومشاركتيا في صنع القرار
الحسػػػػابية  األعػػػػداد، كالمتكسػػػػطات اسػػػػتخرجت الباحثػػػػة الثالػػػػثلإلجابػػػػة عػػػػف سػػػػؤاؿ الدراسػػػػة الفرعػػػػي 

تكافؽ التشريعات كالسياسات العامة مػع عمػؿ المػرأة فػي المؤسسػة االمنيػة لكاقع كاالنحرافات المعيارية 
عمى الدرجة الكمية لمبعد كباقي الفقرات، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح  الفمسطينية كمشاركتيا في صنع القرار

 (.939في الجدكؿ)
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تكافػؽ التشػريعات كالسياسػات العامػة نحرافػات لكاقػع ( األعداد، كالمتكسطات الحسػابية كاال939جدكؿ )
 .مع عمؿ المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية كمشاركتيا في صنع القرار

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

النسب 

 المئوٌة

 الدرجة

2 
 تىجذ ضًبَبد دطتىرَخ نتحمُك انًظبواح أيبو انمبَىٌ انفهظطٍُُ ثٍُ

 انجُظٍُ نهؼًم فٍ انًؤطظخ األيُُخ3 
385 3.32 1.12 

 ِتىسطخ  66.96

1 

اثزاو انظهطخ انىطُُخ انفهظطُُُخ نهًىاثُك وانًؼبهذاد واالتفبلبد انذونُخ 

َؼشس انضًبَبد انمبَىَُخ نهًظبواح وتكبفؤ انفزص ثٍُ انجُظٍُ نهؼًم فٍ 

 انًؤطظخ األيُُخ3

385 3.42 1.02 

 ِشتفعخ 69.35

3 
ز فٍ انمبَىٌ انفهظطٍُُ آنُبد واضحخ نزدع انتًُُش ضذ انًزأح واَتهبن تتىف

 حمىلهب3 
385 3.22 1.00 

 ِتىسطخ  64.94

2 
تتىفز حظبطُخ نًزاػبح انُىع االجتًبػٍ وإديبجه فٍ انمىاٍَُ انُبظًخ 

 نهؼًم فٍ انًؤطظخ األيُُخ انفهظطُُُخ3
385 3.23 0.91 

 ِتىسطخ  64.62

2 
فهظطُُُخ نهًزأح تىنٍ يزاكش لُبدَخ داخم انًؤطظخ تكفم انتشزَؼبد ان

 األيُُخ3
385 3.30 1.02 

 ِتىسطخ  65.92

2 
تهتشو لُبدح انجهبس ثتطجُك يجذأ انًظبواح وتكبفؤ انفزص  ثٍُ انجُظٍُ وفك 

 االَظًخ و انتشزَؼبد انًؼًىل ثهب3
385 3.25 1.20 

 ِتىسطخ  65.09

2 
ُخ يشبركخ انًزأح فٍ يزاكش طُغ تضًٍ انهىائح انذاخهُخ نهًؤطظخ األيُ

 انمزار3
385 3.14 1.06 

 ِتىسطخ  62.81

1 
تأخذ انظُبطبد انؼبيخ نهظهطخ ثؼٍُ االػتجبر  انُىع االجتًبػٍ فٍ انًُبطت 

 و انتزلُبد3
385 3.22 1.20 

 ِتىسطخ  64.94

4 
تؼشس انظُبطبد انؼبيخ نهظهطخ يشبركخ انًزأح  فٍ تىنٍ يُبطت لُبدَخ فٍ 

 األيُُخ3 انًؤطظخ
385 3.22 1.07 

 ِتىسطخ  64.36

20 
تؼكض وحذاد انجُذر فٍ انًؤطظخ األيُُخ إرادح وطُُخ نتىنٍ انًزأح يزاكش 

 لُبدَخ فٍ انًؤطظخ األيُُخ3 
385 3.28 1.02 

 ِتىسطخ  65.61

 ِتىسطخ 65.46 0.82 3.27 385 اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ 

لكاقع تكافؽ التشريعات كالسياسات العامة مع عمؿ المرأة  الدرجة الكمية ( أف4.4الجدكؿ ) يتضح مف
جاءت بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي  في المؤسسة االمنية الفمسطينية كمشاركتيا في صنع القرار

 كاقع تكافؽ التشريعات كالسياسات فقراتأىـ  %(، كعف65.5(، كبنسبة مئكية مقدراىا )3.27قدره )
الفقرة رقـ  العامة مع عمؿ المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية كمشاركتيا في صنع القرار تمثمت في

)ابراـ السمطة الكطنية الفمسطينية لممكاثيؽ كالمعاىدات كاالتفاقات الدكلية يعزز كالتي تنص عمى  (2)
ؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي الضمانات القانكنية لممساكاة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف لمعمؿ في الم

الثانية جاء في المرتبة بينما ، مرتفعةعف درجة ة معبر %( 69.4كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.47قدره )
)تكجد ضمانات دستكرية لتحقيؽ المساكاة أماـ القانكف الفمسطيني بيف الجنسيف لمعمؿ  (1الفقرة رقـ )

عف درجة  ةمعبر %( 67كبنسبة مئكية مقدارىا ) (3.35في المؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي قدره )
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)تكفؿ التشريعات الفمسطينية لممرأة تكلي مراكز قيادية  (5الثالثة الفقرة رقـ )جاء في المرتبة ك  متكسطة،
عف درجة  ةمعبر %( 66كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.30داخؿ المؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي قدره )

ضمف المكائح الداخمية لممؤسسة األمنية ت) (7الفقرة رقـ )بة األخيرة في حيف جاء في المرت، متكسطة
%( 63.8كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.14مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار( بمتكسط حسابي قدره )

 .متكسطةعف درجة  ةمعبر 
كعمؿ المرأة  كحسب  المعطيات الكاردة  فاف  تكافؽ التشريعات ك السياسات العامة لممؤسسة االمنية  

أنو كتعزك الباحثة ىذه النتيجة  الى  ، في المؤسسة االمنية كمراكز صنع القرار جاءت بدرجة متكسطة
تعزز الضمانات التي اثيؽ كاالتفاقات الدكلية ك المك السمطة الكطنية الفمسطينية الى  انضماـ بالرغـ مفك 

المكائح الداخمية  اف التشريعات الفمسطينية ك ، اال فرص بيف الجنسيف في العمؿالقانكنية  لمبدا تكافؤ ال
ىي التي  تكجو العمؿ داخؿ كمة ككقرارات قيادة المؤسسة كالحالسياسات العامة لممؤسسة االمنية ك 

يفسر كىذا يبرر ك كال زالت لما ترتقي بعد إلى مستكل تمؾ المكاثيؽ كاالتفاقات الدكلية،  ،سياالمؤسسة نف
التشريعات  الفمسطينية  في اف القكانيف ك إلى يعزل ذلؾ ايضا ك   كثات،المتكسطة لرأم المبح نتيجةلا
أ المساكاة بيف الجنسيف في العمؿ، األمر الذم يتطمب مبد قاصرة عف تحقيؽ زالت الل االمف قك 

 .تطكيرىا
 نتائج السؤال الفرعي الرابع: 2.2.2.2
األمنيــة  ي االجيــزة ين فــتطبيــق مبــادئ العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــر  بــين الجنســمــا واقــع 
 ؟ الفمسطينية

اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات  الرابػػػعلإلجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ الدراسػػػة الفرعػػػي 
تطبيػػؽ مبػػادئ العدالػػة كالمسػػاكاة كتكػػافؤ الفػػرص بػػيف الجنسػػيف فػػي المؤسسػػة األمنيػػة لكاقػػع المعياريػػة 
 (.139فقرات، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ)عمى الدرجة الكمية لمبعد كباقي ال الفمسطينية
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تطبيػػػؽ مبػػػادئ العدالػػػة كالمسػػػاكاة ( األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات لكاقػػػع 139جػػػدكؿ )
 .تكافؤ الفرص بيف الجنسيف في المؤسسة األمنية الفمسطينيةك 

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

النسب 

 المئوٌة

 رجةالد

 ِشتفعخ 71.43 1.12 3.57 385 َىجذ  تًُُش فٍ طجُؼخ انىظبئف انتٍ تشغههب انًزأح ػٍ انزجم فٍ انًؤطظخ األيُُخ3  9

 ِشتفعخ 69.35 1.22 3.42 385 َتى حظز ػًم انُظبء فٍ األػًبل انًكتجُخ داخم انًؤطظبد األيُُخ3 1

9 
خ َجزٌ ثُبء ػهً طُىاد انخذيخ تىنٍ انًُبطت انمُبدَخ وانتزلُبد فٍ انًؤطظخ األيُُ

 وانتمُُى3
385 3.32 1.13 

 ِتىسطخ 66.75

 ِشتفعخ 72.83 1.11 3.64 385 تكهُف انًزأح ثبنًظؤونُبد  َجزٌ ثمزاراد يٍ انمُبدح انؼهُب نهجهبس3  9

 ِتىسطخ 62.23 1.15 3.11 385 تتظبوي َظزح انًظئىنٍُ نهًزأح وانزجم يٍ حُث انكفبءح3 1

 ِتىسطخ 62.29 1.12 3.11 385 ظبء ػهً لذو انًظبواح يغ انزجبل فٍ انتمًُُبد3تؼبيم انُ 1

1 
تىجذ تذاثُز ضبيُخ نالطتمزار انىظُفٍ نهُظبء انؼبيالد فٍ انًؤطظخ األيُُخ انفهظطُُُخ  

 تهجٍ انحبجخ نهًىاءيخ ثٍُ انؼًم انىظُفٍ ويظؤونُبد األيىيخ وأدوار انزػبَخ انًُشنُخ3
385 3.28 1.15 

 ِتىسطخ 65.61

1 
تىجذ تذاثُز ضبيُخ نهتذرَت وانتأهُم انىظُفٍ وانًهٍُ انحظبص نهُىع االجتًبػٍ نتىنٍ 

 انىظبئف انؼهُب فٍ انًؤطظخ األيُُخ انفهظطُُُخ3 
385 3.02 1.12 

 ِتىسطخ 60.94

 ِتىسطخ 61.35 1.18 3.02 385 نهًزأح فزص يتكبفئخ يغ انزجبل فٍ تًثُم جهبسهب فٍ االَشطخ انخبرجُخ انًختهفخ3  1

 ِتىسطخ 62.55 1.11 3.13 385 تؼبيم انُظبء ػهً لذو انًظبواح يغ  انزجبل فٍ تىسَغ انؼالواد و انحىافش داخم انجهبس3  90

99 
تىجذ تذاثُز ضبيُخ نىطىل انُظبء إنً انًىالغ انمُبدَخ انؼهُب وفك أطض يىضىػُخ وشفبفخ 

 األيُُخ انفهظطُُُخ3  وػبدنخ فٍ انتزلُبد انىظُفُخ فٍ انًؤطظخ
385 2.92 1.11 

 ِتىسطخ 59.27

اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ فٍ اٌّؤسسخ 

 األُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ
385 3.22 0.75 

 ِتىسطخ 64.96

كتكافؤ الفرص بيف  لكاقع تطبيؽ مبادئ العدالة كالمساكاة الدرجة الكمية ( أف5.4يتضح مف الجدكؿ )
(، 3.25جاءت بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي قدره )الجنسيف في المؤسسة األمنية الفمسطينية 

كاقع تطبيؽ مبادئ العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص  فقراتأىـ  %(، كعف65كبنسبة مئكية مقدراىا )
)تكميؼ المرأة كالتي تنص عمى  (4الفقرة رقـ ) بيف الجنسيف في المؤسسة األمنية الفمسطينية تمثمت في

كبنسبة مئكية ( 3.64بالمسؤكليات  يجرم بقرارات مف القيادة العميا لمجياز( بمتكسط حسابي قدره )
)يكجد  تمييز في  (1رقـ ) الفقرة الثانيةجاء في المرتبة بينما ، مرتفعةعف درجة ة معبر %( 73مقدارىا )

( 3.57في المؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي قدره )طبيعة الكظائؼ التي تشغميا المرأة عف الرجؿ 
)يتـ  (2الثالثة الفقرة رقـ )جاء في المرتبة ك  مرتفعة،عف درجة  ةمعبر %( 71.4كبنسبة مئكية مقدارىا )

( 3.47حصر عمؿ النساء في األعماؿ المكتبية داخؿ المؤسسات األمنية( بمتكسط حسابي قدره )
في حيف جاء في المرتبة األخيرة ، مرتفعة ايضان عف درجة  ةمعبر %( 69.4كبنسبة مئكية مقدارىا )

)تكجد تدابير ضامنة لكصكؿ النساء إلى المكاقع القيادية العميا كفؽ أسس مكضكعية  (11الفقرة رقـ )
( 2.96كشفافة كعادلة في الترقيات الكظيفية في المؤسسة األمنية الفمسطينية( بمتكسط حسابي قدره )

 .متكسطةعف درجة  ةمعبر %( 65ا )كبنسبة مئكية مقدارى
 حسب رأم اةالمساك دكؿ  حكؿ  تطبيؽ مبادئ العدالة ك النتائج الكاردة في الجكحسب المعطيات ك 

أىـ الفقرات التي عبرت عنيا  المبحكثات باف % ك 65المبحكثات جاءت بدرجة متكسطة كنسبة مئكيو
منية  كاف طبيعة عمؿ المرأة يحصر ىناؾ تمييز في  طبيعة الكظائؼ بيف الجنسيف في المؤسسة اال
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ع القرار عميا  كصانك يعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة الى عدـ قناعة القيادة ال .فقط في االعماؿ المكتبية
 ستراتيجية  في المؤسسة االمنية كمراكز صنع القرارقدرتيا عمى العمؿ في المراكز االبدكر المرأة ك 
 ، كىكالترقيات كما ظيرك تكزيع الحكافز ك  التأىيؿالتدريب ك ساكاة  بيف الجنسيف في المكعدـ تحقيؽ  

ات المرأة ك التجربة  القيادات النسائية العراقية  بعدـ الثقة بقدر مع نتائج  دراسة  الشيابي  ك  ما يتفؽ
 عدـ قدرتيا عمى مكاجية مشكالت العمؿ .مؤىالتيا المحدكدة ك 

 
 نتائج السؤال الفرعي الخامس: 2.2.2.2
 ؟ األمنية الفمسطينية االجيزة صنع القرار في إلى مراكزمعيقات وصول المرأة ما واقع 

اسػػتخرجت األعػػداد، كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات  الخػػامسلإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة الفرعػػي 
عمػى  صػنع القػرار فػي المؤسسػة األمنيػة الفمسػطينية إلػى مراكػزمعيقػات كصػكؿ المػرأة لكاقع المعيارية 
 (.139الكمية لمبعد كباقي الفقرات، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ)الدرجة 
 إلػػى مراكػػزمعيقػػات كصػػكؿ المػػرأة ( األعػػداد، كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات لكاقػػع 139جػػدكؿ )

 .صنع القرار في المؤسسة األمنية الفمسطينية
المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

النسب 

 المئوٌة

 الدرجة

 ِشتفعخ 69.87 1.12 3.49 385 انؼبداد وانتمبنُذ انظبئذح تؼُك ػًم انًزأح فٍ انًؤطظخ األيُُخ3  2

 ِشتفعخ 71.43 1.07 3.57 385 طُبدح انثمبفخ انذكىرَخ تضؼف يشبركخ انًزأح فٍ طُغ انمزار3 1

 ِتىسطخ 53.77 1.10 2.64 385 مزار3تظًح ثتىنُهب يزاكش طُغ ان وانفظُىنىجُخ الطجُؼخ انًزأح انجُىنىجُخ  3

2 
طُطزح انزجبل ػهً  طُغ انمزار داخم انًؤطظخ األيُُخ ال َظًح نهًزأح 

 ثبنًشبركخ فُه
385 3.35 1.13 

 ِتىسطخ 67.01

2 
لُبػخ طُبع انمزار فٍ انًؤطظخ األيُُخ ثأٌ انًزأح غُز لبدرح ػهً تىنٍ 

 انًُبطت اإلدارَخ انؼهُب3
385 3.33 1.22 

 ِتىسطخ 66.60

2 
تحىل دوٌ انتمذو اإلدارٌ  األلظبو انًهُُخرجم األيٍ ػهً -طُطزح انضبثظ

 نهًزأح فٍ طهى انًُبطت انؼهُب3
385 3.31 1.21 

 ِتىسطخ 66.29

2 
انًؤطظخ االيُُخ ثحمىلهٍ انمبَىَُخ  انُظبء انؼبيالد فٍضؼف وػٍ 

 وأدوارهٍ انمُبدَخ َؤثز طهجب فٍ تىنُهٍ يُبطت ادارَخ ػهُب 
385 3.20 1.20 

 ِشتفعخ 67.95

1 
ضؼف ثمخ انُظبء انؼبيالد فٍ انًؤطظخ األيُُخ ثأَفظهٍ نتىنٍ انًظؤونُخ 

 فٍ يزاكش طُغ انمزار3 
385 3.04 1.26 

 ِتىسطخ 61.77

4 
يزاكش  دوٌ وطىنهٍ انًضؼف انتأهُم انًهٍُ انًتخظض نهًزأح َحىل 

  انًؤطظخ االيُُخ انفهظطُُُخ انؼهُب فٍطُغ انمزار 
385 3.21 1.12 

 ِتىسطخ 64.26

20 
انًهبو واالنتشايبد األطزَخ نهًزأح تؼُك تىنٍ يُبطت لُبدَخ فٍ انًؤطظخ 

 األيُُخ3
385 3.12 1.11 

 ِتىسطخ 62.96

اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع ِعُمبد وصىي اٌّشأح إًٌ  ِشاوض صٕع اٌمشاس 

 فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ
385 3.22 0.81 

 ِتىسطخ 65.19
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لكاقع معيقات كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار في الدرجة الكمية ( أف6.4يتضح مف الجدكؿ )
(، كبنسبة مئكية 3.26جاءت بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي قدره )المؤسسة األمنية الفمسطينية 

سة كاقع معيقات كصكؿ المرأة إلى  مراكز صنع القرار في المؤس فقراتأىـ  %(، كعف65.2مقدراىا )
)سيادة الثقافة الذككرية تضعؼ مشاركة (كالتي تنص عمى 2الفقرة رقـ ) األمنية الفمسطينية تمثمت في

عف ة معبر %( 71.4كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.57المرأة في صنع القرار( بمتكسط حسابي قدره )
السائدة تعيؽ عمؿ المرأة )العادات كالتقاليد  (1رقـ ) الفقرة الثانيةجاء في المرتبة بينما ، مرتفعةدرجة 

عف درجة  ةمعبر %( 68.9كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.49في المؤسسة األمنية( بمتكسط حسابي قدره )
في المؤسسة االمنية )ضعؼ كعي النساء العامالت  (7الثالثة الفقرة رقـ )جاء في المرتبة مرتفعة،ك 

يف مناصب ادارية عميا( بمتكسط حسابي قدره في تكلي بحقكقيف القانكنية كأدكارىف القيادية يؤثر سمبان 
في حيف جاء في المرتبة ، مرتفعة ايضان عف درجة  ةمعبر %( 68كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.40)

)طبيعة المرأة البيكلكجية كالفسيكلكجية ال تسمح بتكلييا مراكز صنع القرار( (3الفقرة رقـ )األخيرة 
 .متكسطة درجة عف ةمعبر %( 53.8مقدارىا )كبنسبة مئكية ( 2.69بمتكسط حسابي قدره )

( لكاقع معيقات كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار بدرجة متكسطة 6.4أظيرت النتائج في الجدكؿ )
 كتقاليد كالثقافةعادات  كؿ المرأة مفكصتعيؽ  كبدرجة التياالجتماعية كأىـ الفقرات  كجاءت المعيقات
العربي مع فيذا يعكد اف طبيعة المجتمع الذككرم السائد في المجتكحسب رأم الباحثة الذككرية السائدة  

 القيادية عمىالمكاقع  كتقبميا كمسؤكلة فيترفض سيطرة المرأة  التقاليد التي الثقافي كالعادات كالمكركث
 .عكدةكبني  كدراسة الغامدم ات السابقةالدراسكىذا ظير جميا في   ،حد سكاء في المؤسسة

 
 سؤال الفرعي السادس:ال نتائج 2.2.2.2
 ؟ األمنية الفمسطينية االجيزةمراكز صنع القرار في  ووصوليا الىالمرأة  تمثيلآفاق ما واقع 
استخرجت األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات  السادسعف سؤاؿ الدراسة الفرعي لإلجابة 
 مراكز صنع القرار ككصكليا إلىة المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطيني تمثيؿآفاؽ لكاقع المعيارية 

 (.139عمى الدرجة الكمية لمبعد كباقي الفقرات، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ)
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المرأة في المؤسسة األمنية  تمثيؿآفاؽ ( األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات لكاقع 139جدكؿ )
 .مراكز صنع القرار ككصكليا إلىالفمسطينية 

المتوسط  عددال الفقرة الرقم

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

النسب 

 المئوٌة

 الدرجة

2 
تجربة المرأة في الكظيفة العامة يعزز لدييا  القناعة بتكلييا المسؤكلية في 

 مراكز صنع القرار في المؤسسة االمنية الفمسطينية 
312 3.72 0.91 

 ِشتفعخ 75.32

1 
لقناعة بتكلييا المسؤكلية في تجربة المرأة في المؤسسة األمنية يعزز لدييا ا
 صنع القرار في المؤسسة االمنية الفمسطينية. 

312 3.72 0.97 

 ِشتفعخ 74.49

3 
مكاءمة التشريعات كالقكانيف الفمسطينية مع المكاثيؽ كاالتفاقات كالقرارات 
 الدكلية يحفز المرأة عمى المشاركة في صنع القرار في المؤسسة األمنية.

312 3.20 1.04 

 ِشتفعخ 71.95

2 
ارتفاع مستكل تعميـ كتأىيؿ المرأة العاممة في المؤسسة األمنية يعزز 

 مشاركتيا في صنع القرار.
312 3.91 0.92 

 ِشتفعخ 78.23

2 
ازدياد الكعي لدل المرأة  العاممة في المؤسسة االمنية الفمسطينية بحقكقيا 

 كأدكارىا يعزز مشاركتيا في صنع القرار.
312 3.88 1.01 

 ِشتفعخ 77.66

2 
االنتشار المتزايد لقيـ المساكاة كتكافؤ الفرص كالعدالة بيف الجنسيف يساعد 
 في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في المؤسسة االمنية الفمسطينية 

312 3.76 1.02 

 ِشتفعخ 75.22

2 
إنشاء كحدات لمجندر في األجيزة األمنية يعبر عف إزدياد اىتماـ المرأة 

 ركتيا في صنع القرار. بمشا
312 3.82 0.97 

 ِشتفعخ 76.78

1 
الجيكد المبذكلة لرسـ كصياغة استراتيجية كطنية لدمج النكع االجتماعي في 

 قطاع األمف يعزز مف مشاركة المرأة في صنع القرار.
312 3.74 0.92 

 ِشتفعخ 75.79

4 
أسس مينية تعزيز االتجاه العاـ لبناء المؤسسة األمنية الفمسطينية عمى 

 ينعكس ايجابا عمى مشاركة المرأة في صنع القرار.
312 3.64 0.95 

 ِشتفعخ 73.77

20 
اعتماد سياسة التمييز االيجابي لممرأة بتخصيص ككتا ليا ال تقؿ عف 

 % مف عضكية الييئات القيادية يعزز مشاركة المرأة في صنع القرار. 30
312 3.64 1.02 

 ِشتفعخ 72.73

تّثًُ اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ األُِٕخ ٌىالع آفبق  اٌذسجخ اٌىٍُخ

 اٌفٍسطُُٕخ ووصىٌهب إًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس
385 3.72 0.72 

 ِشتفعخ 75.19

المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية  تمثيؿلكاقع آفاؽ  الدرجة الكمية ( أف7.4يتضح مف الجدكؿ )
(، كبنسبة مئكية 3.76ط حسابي قدره )بمتكس مرتفعةجاءت بدرجة  مراكز صنع القرار ككصكليا إلى

كاقع آفاؽ مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في المؤسسة  فقراتأىـ  %(، كعف75.2مقدراىا )
)ارتفاع مستكل تعميـ كتأىيؿ المرأة كالتي تنص عمى  (4الفقرة رقـ ) األمنية الفمسطينية تمثمت في
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كبنسبة ( 3.91نع القرار.( بمتكسط حسابي قدره )العاممة في المؤسسة األمنية يعزز مشاركتيا في ص
)ازدياد  (1رقـ ) الفقرة الثانيةجاء في المرتبة ك ، مرتفعةعف درجة ة معبر %( 78.2مئكية مقدارىا )

في المؤسسة االمنية الفمسطينية بحقكقيا كأدكارىا يعزز مشاركتيا في صنع  المرأة العاممةالكعي لدل 
مرتفعة، عف درجة  ةمعبر %( 77.7كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.88القرار.( بمتكسط حسابي قدره )

)إنشاء كحدات لمجندر في األجيزة األمنية يعبر عف إزدياد  (7الثالثة الفقرة رقـ )في المرتبة  ءكجا
كبنسبة مئكية مقدارىا ( 3.84اىتماـ المرأة بمشاركتيا في صنع القرار.( بمتكسط حسابي قدره )

)مكاءمة  (3الفقرة رقـ )في حيف جاء في المرتبة األخيرة ، مرتفعة ايضان ة عف درج ةمعبر %( 76.8)
التشريعات كالقكانيف الفمسطينية مع المكاثيؽ كاالتفاقات كالقرارات الدكلية يحفز المرأة عمى المشاركة في 

 ةر معب%( 72كبنسبة مئكية مقدارىا )( 3.60صنع القرار في المؤسسة األمنية.( بمتكسط حسابي قدره )
 .مرتفعة كذلؾعف درجة 

ل عز ( اف ىناؾ تصكر ك افاؽ لدكر المرأة في المسستقبؿ  ي7.4أظيرت النتائج الكاردة  في الجدكؿ)
لتأىيؿ اميدية لدكر المرأة في المجتمع  ك ذلؾ حسب رأم الباحثة الى التغيير التدريجي في النظرة التق

 .المناسبةعمة ك رتيا عمى اتخاذ القرارات الفااثبات المرأة جدارتيا  كقدالعممي المرتفع لممرأة  ك 
 

 :السابعالسؤال  نتائج 1.2.2
تمثيـل المـرأة واقـع فـي متوسـطات ( α)≤0.05المسـتوى ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

الرتبـــة، تعـــزى لمتغيـــرات ) فـــي المؤسســـة األمنيـــة الفمســـطينية ووصـــوليا إلـــى مراكـــز صـــنع القـــرار
 (.خبرهة، والمؤىل العممي، وسنوات الوالحالة االجتماعي والجياز، وطبيعة العمل،

 ( كفيما يمي نتائج فحصيا:1-9كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
 نتائج الفرضية األولى:. 2.1.2.2

تمثيل المرأة فـي واقع  في متوسطات (α)≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 الرتبة.تعزى لمتغير  طينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرارالمؤسسة األمنية الفمس

كما ىك كاضح في الجدكؿ  ،(t-test) ت مف صحة الفرضية األكلى استخدمت الباحثةاختبارلمتحقؽ 
 .(1.4رقـ )
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تمثيـل المـرأة واقـع لالكميـة المتوسطات الحسـابية  لمفركؽ فػي (t-test) ت نتائج اختبار: 139جدكؿ 
 .الرتبةلمتغير تبعا  منية الفمسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرارفي المؤسسة األ

 اٌجعذ

 

اٌّتىسظ  اٌعذد اٌشتجخ

 اٌحسبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّعُبسٌ

لُّخ د 

 اٌّحسىثخ

دسجبد 

 اٌحشَخ

اٌذالٌخ 

 اإلحصبئُخ

اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ  تّثًُوالع 

 االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ

 0.82 2.91 340 سائذ فّب دوْ
0.136 383 0.892 

 1.02 2.40 45 ِمذَ فأعًٍ

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

 وِشبسوتهب فٍ صٕع اٌمشاس

 0.70 3.72 340 سائذ فّب دوْ
-1.971 383 0.049 

 0.54 3.95 45 ِمذَ فأعًٍ

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد 

 اٌعبِخ ِع عًّ اٌّشأح

 0.81 3.22 340 سائذ فّب دوْ
-0.951 383 0.342 

 0.87 3.38 45 ًِمذَ فأعٍ

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح 

 اٌجٕسُٓوتىبفؤ اٌفشص ثُٓ 

 0.73 3.27 340 سائذ فّب دوْ
1.651 383 0.100 

 0.84 3.07 45 ِمذَ فأعًٍ

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض 

 صٕع اٌمشاس

 0.82 3.28 340 سائذ فّب دوْ
1.562 383 0.119 

 0.82 3.08 45 ِمذَ فأعًٍ

اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع  تّثًُآفبق 

 اٌمشاس

 0.73 3.75 340 سائذ فّب دوْ
-0.645 383 0.519 

 0.81 3.83 45 ِمذَ فأعًٍ

 اٌّشأحتّثًُ ىالع ٌاٌذسجخ اٌىٍُخ 

 ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.54 3.32 340 سائذ فّب دوْ
0.003 383 0.998 

 0.20 3.32 45 ِمذَ فأعًٍ

تمثيػؿ المػرأة فػي المؤسسػة كاقػع فػي  فركؽ ذات داللة إحصػائية انو ال تكجد (1.4)مف الجدكؿ  يتبيف
حيػػث تظيػػر النتػػائج أف ، الرتبػػةتعػػزل لمتغيػػر  األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار

صػػنع تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز  كاقػػع لالمتكسػػط الحسػػابي 
مقػدـ المػكاتي رتبيف) بمغ المتكسط الحسابيمدل كما(، 9391بمغ )( رائد فما دكفلمف ىف رتبيف ) القرار
(،كتبعػػا 0.111( عنػد مسػتكل الداللػة )0.009(، كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػػكبة )9.91) (فػأعمى

 .الفرضية الصفرية األكلى قبكؿفقد تـ  لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
 

 نتائج الفرضية الثانية:. 1.1.2.2
تمثيل المرأة في واقع ( في متوسطات α ≤0.05)المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 لمجياز.تعزى  المؤسسة األمنية الفمسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرار
معياريػػػة تبعػػػا المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات ال لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفرضػػػية الثانيػػػة تػػػـ اسػػػتخراج

 (.139كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ ) الجياز،لمتغير 
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تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة كاقػػػع : المتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لدرجػػػة 139جػػػدكؿ 
 .لمجيازتبعا  األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار

المتوسط  العدد لجيازا المتغير
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ  تّثًُوالع 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.78 2.95 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.72 3.02 88 اٌهُئبد

 0.76 3.00 9 االستخجبساد

 0.61 2.54 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.62 2.33 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 0.92 3.27 86 اٌششطخ

 0.72 3.12 50 االِٓ اٌىطٍٕ

 0.93 2.82 39 اٌعبِخ اٌّخبثشاد

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس

 0.63 3.48 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.42 3.82 88 اٌهُئبد

 0.22 3.32 9 االستخجبساد

 0.51 3.70 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.62 3.81 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 0.92 3.59 86 اٌششطخ

 0.20 3.83 50 االِٓ اٌىطٍٕ

 0.51 4.12 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.82 3.04 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.65 3.28 88 اٌهُئبد

 0.52 3.33 9 االستخجبساد

 0.20 3.01 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.61 2.44 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 1.02 3.53 86 اٌششطخ

 0.71 3.30 50 االِٓ اٌىطٍٕ

 1.01 3.34 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ 

 اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.59 3.31 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.52 3.34 88 اٌهُئبد

 0.42 3.46 9 االستخجبساد

 0.30 2.99 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.58 2.81 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 1.02 3.36 86 اٌششطخ

 0.61 3.37 50 ِٓ اٌىطٍٕاال

 0.91 3.21 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 

 0.66 3.54 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.71 3.21 88 اٌهُئبد

 0.53 3.39 9 االستخجبساد
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 0.54 3.52 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.20 3.22 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 1.02 3.32 86 اٌششطخ

 0.74 3.29 50 الِٓ اٌىطٍٕا

 1.05 2.94 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

آفبق ِشبسوخ اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.54 3.65 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.53 3.92 88 اٌهُئبد

 0.22 3.61 9 االستخجبساد

 0.72 3.86 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.70 3.72 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 1.02 3.69 86 اٌششطخ

 0.51 3.72 50 الِٓ اٌىطٍٕا

 0.87 3.64 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

 اٌّشأح تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب اًٌ صٕع اٌمشاس

 0.32 3.32 20 اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.30 3.42 88 اٌهُئبد

 0.22 3.32 9 االستخجبساد

 0.31 3.27 15 اٌحشط اٌشئبسٍ

 0.41 3.12 78 االِٓ اٌىلبئٍ

 0.82 3.46 86 اٌششطخ

 0.43 3.42 50 االِٓ اٌىطٍٕ

 0.52 3.38 39 اٌّخبثشاد اٌعبِخ

تمثيػػػػؿ المػػػػرأة فػػػػي المؤسسػػػػة األمنيػػػػة كاقػػػػع متكسػػػػطات بػػػػيف  تقػػػػارب( كجػػػػكد 139يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
كلفحػػص  عمػػى اخػػتالؼ اجيػػزتيف، لجيػػازالمتغيػػر  تبعػػا الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار

 (9039راج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في الجدكؿ )الفرضية تـ استخ
  



87 
 

( لمفػركؽ One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم )9039جدكؿ 
تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع فػػي 

 .لجيازا
 األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اٌّشأح فٍ  تّثًُوالع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 6.201 7 43.409 بين المجموعات

9.612 

 

0.000** 

 
 6450. 377 243.238 داخل المجموعات

 384 286.647 المجموع 

 

شأح ثأهُّخ دوسهب وعٍ اٌّ

وِشبسوتهب فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 1.629 7 11.402 بين المجموعات

3.585 

 

0.001** 

 
 4540. 377 171.290 داخل المجموعات

 384 182.692 المجموع 

تىافك اٌتششَعبد 

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 2.063 7 14.444 بين المجموعات

3.191 

 

0.003** 

 
 6470. 377 243.775 عاتداخل المجمو 

 384 258.219 المجموع 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ 

واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص 

 ثُٓ اٌجٕسُٓ

 2.259 7 15.816 بين المجموعات

4.238 

 

0.000** 

 
 0.533 377 200.993 داخل المجموعات

 384 216.809 المجموع 

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 

 1.016 7 7.109 بين المجموعات

1.558 

 

0.147 

 
 6520. 377 245.779 داخل المجموعات

 384 252.888 المجموع 

ح اٌّشأ تّثًُآفبق 

ِشاوض صٕع  ووصىٌهب اًٌ

 اٌمشاس

 0.527 7 3.686 بين المجموعات

0.962 

 

0.459 

 
 5480. 377 206.420 داخل المجموعات

 384 210.106 المجموع 

 تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

ووصىٌهب اًٌ  اٌّشأح

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.696 7 4.869 بين المجموعات

2.488 

 

0.017* 

 
 0.280 377 105.411 داخل المجموعات

 384 110.279 المجموع 

( فػػي α)≤0.05( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتكل 4.90يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )
تبعػػا  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع سػػطات متك 

معيقػػات كصػػكؿ المػػرأة الػػى الجيػػاز عمػػى الدرجػػة الكميػػة كبػػاقي االبعػػاد االخػػرل باسػػتثناء بعػػدم )لمتغيػػر 
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المحسػكبة عمػى ، فقد بمغػت قيمػة )ؼ( (آفاؽ مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ك مراكز صنع القرار
 تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػة الفمسػػػطينية ككصػػػكليا إلػػػى مراكػػػز صػػػنع القػػػراركاقػػػع  الدرجػػة الكميػػػة

عمػػى الدرجػػة (، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ كاختبػػار اتجػػاه الداللػػة 03091( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )13911)
ى مراكػػز صػػنع القػػرار، كآفػػاؽ الكميػػة كبػػاقي االبعػػاد االخػػرل باسػػتثناء بعػػدم )معيقػػات كصػػكؿ المػػرأة الػػ

ككانػػػت نتػػػائج ىػػػذا  (TUKEY)اختبػػػارقامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ  المػػػرأة فػػػي مراكػػػز صػػػنع القػػػرار( تمثيػػػؿ
 (.9939الجدكؿ )االختبار كما ىي في 

 .تبعا لمتغير الجياز لمعرفة اتجاه الداللة(TUKEY): نتائج اختبار9939 جدكؿ
اٌذفبع  اٌجهبص اٌّتغُش

 اٌّذٍٔ
 ستخجبساداال اٌهُئبد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ

االِٓ 

 اٌىلبئٍ
 االِٓ اٌىطٍٕ اٌششطخ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ

والع 

ٌّشأح تّثُال

فٍ اٌّؤسسخ 

االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.09103 0.18500- 0.32132- *0.62094 0.40556 0.05000- 0.07273-  اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.16375 0.11227- 0.24859- *0.69367 0.47828 0.02273   اٌهُئبد

 141030. 0.13500- 0.27132- 0.67094 0.45556    االستخجبساد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ
    0.21538 -0.72687* -0.59056 -0.31453 

 *0.52991- *0.80594- *0.94226-      االِٓ اٌىلبئٍ

 4123400. 0.136320       اٌششطخ

 2760300.        االِٓ اٌىطٍٕ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ
  

      

وعٍ اٌّشأح 

ثأهُّخ دوسهب 

وِشبسوتهب 

فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 *0.64308- 0.35333- 0.11225- 0.33709- 0.22222- 0.13185 0.32530-  اٌذفبع اٌّذٍٔ

 0.31777- 0.02803- 0.21305 0.01179- 0.10308 0.45715   اٌهُئبد

 *0.77493- 0.48519- 0.24410- 0.46895- 0.35407-    االستخجبساد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ
    -0.11487 .109970 -0.13111 -0.42085 

 0.30598- 0.01624- 224850.      االِٓ اٌىلبئٍ

 *0.53083- 0.24109-       اٌششطخ

 0.28974-        االِٓ اٌىطٍٕ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ
  

      

تىافك 

اٌتششَعبد 
 0.30474- 0.21700- 0.44756- 0.09654 0.07167 0.24833- 0.19909-  ٌّذٍٔاٌذفبع ا
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واٌسُبسبد 

اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.10565- 0.01791- 0.24847- 0.29563 0.27076 0.04924-   اٌهُئبد

 0.05641- 031330. 0.19922- 0.34487 0.32000    االستخجبساد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ
    0.02487 -0.51922 -0.28867 -0.37641 

 0.40128- 0.31354- *0.54410-      ىلبئٍاالِٓ اٌ

 142810. 230560.       اٌششطخ

 0.08774-        االِٓ اٌىطٍٕ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ
  

      

تطجُك ِجبدئ 

اٌعذاٌخ 

واٌّسبواح 

وتىبفؤ 

اٌفشص ثُٓ 

 اٌجٕسُٓ

 0.03170 0.06364- 0.05455- 0.43030 0.32121 0.15556- 0.07831-  اٌذفبع اٌّذٍٔ

 110010. 0.01467 0.02376 0.39952 *0.50861 0.07725-   اٌهُئبد

 187260. 091920. 0.10101 0.58586 *0.47677    االستخجبساد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ
    0.10909 -0.37576 -0.38485 -0.28951 

 0.39860- *0.49394- *0.48485-      االِٓ اٌىلبئٍ

 086250. 0.00909-       اٌششطخ

 095340.        االِٓ اٌىطٍٕ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ
  

      

اٌذسجخ اٌىٍُخ 

 تّثًٌُىالع 

 اٌّشأح

ووصىٌهب 

اًٌ ِشاوض 

 صٕع اٌمشاس

 0.04431- 0.11149- 0.12389- 0.17063 0.06437 0.02201- 0.10420-  اٌذفبع اٌّذٍٔ

 059890. 0.00729- 0.01969- *0.27483 0.16857 0.08219   اٌهُئبد

 0.02230- 0.08949- 0.10188- 0.19263 0.08637    االستخجبساد

اٌحشط 

 اٌشئبسٍ
    0.10626 -0.18826 -0.17586 -0.10868 

 0.21494- 0.28212- *0.29452-      االِٓ اٌىلبئٍ

 079580. 0.01240       اٌششطخ

 067180.        االِٓ اٌىطٍٕ

اٌّخبثشاد 

 اٌعبِخ
  

      

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ كانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعمػػى،9939) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
تبعػػا  (المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػة الفمسػػطينية تمثيػػؿكاقع بعػػد) فػػي متكسػػطاتالمقارنػػات البعديػػة لمفػػركؽ 
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، كاالمػف الػكطني، الشػرطةوبػيف المبحكثػات مػف اجيػزة )الػدفاع المػدني، كالييئػات، الجيػاز كانػتلمتغير 
الػػدفاع ( كبػػيف المبحكثػػات مػػف جيػػاز )االمػػف الكقػػائي( لصػػالح المبحكثػػات مػػف اجيزة)كالمخػػابرات العامػػة

. ككػػذلؾ بػػيف المبحكثػػات مػػف جيػػاز المػػدني، كالييئػػات، كالشػػرطة، كاالمػػف الػػكطني، كالمخػػابرات العامػػة(
 . (الشرطةكثات مف جياز))الحرس الرئاسي( كبيف المبحكثات مف جياز )الشرطة( لصالح المبح

( بػيف المبحكثػات مػف جيػاز كعي المرأة بأىمية دكرىا كمشاركتيا في صنع القراركما ككانت عمى بعد )
 ( لصػػػالحالعامػػػةالمخػػػابرات ، كالشػػػرطة( كبػػػيف المبحكثػػػات مػػػف جيػػػاز )ت)الػػػدفاع المػػػدني، كاالسػػػتخبارا

 .جياز )المخابرات العامة(المبحكثات مف 
( بػيف المبحكثػات مػف جيػاز تكافؽ التشريعات كالسياسػات العامػة مػع عمػؿ المػرأة)ايضا كانت عمى بعد 

 .(الشرطةجياز )المبحكثات مف ( لصالحالشرطة)االمف الكقائي( كبيف المبحكثات مف جياز )
( بػػيف المبحكثػػات تطبيػػؽ مبػػادئ العدالػػة كالمسػػاكاة كتكػػافؤ الفػػرص بػػيف الجنسػػيفكػػذلؾ كانػػت عمػػى بعػػد )

المبحكثػػات  ( لصػػالحالرئاسػػيالحػػرس ( كبػػيف المبحكثػػات مػػف جيػػاز )كاالسػػتخبارات تامػػف اجيػػزة )الييئػػ
. ككذلؾ بيف المبحكثات مف جياز )االمف الكقائي( كبػيف المبحكثػات الييئات كاالستخبارات()اجيزة مف 

 .(الشرطة كاالمف الكطني) المبحكثات مف اجيزة( لصالحالكطنيالشرطة، كاالمف مف اجيزة )
( كبيف المبحكثيف مف جيػاز كالشرطة ،ترجة الكمية فكانت بيف المبحكثيف مف اجيزة )الييئااما عمى الد

 .)الييئات، كالشرطة( المبحكثيف مف اجيزة ( لصالحالكقائياالمف )
بعدم  ءكىذا يدعك إلى رفض الفرضية الصفرية الثانية عمى الدرجة الكمية كباقي االبعاد االخرل باستثنا

حيػػث تػػـ المػػرأة فػػي مراكػػز صػػنع القػػرار(  تمثيػػؿة الػػى مراكػػز صػػنع القػػرار، كآفػػاؽ )معيقػػات كصػػكؿ المػػرأ
 قبكليا عمى ىذه االبعاد لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية.

انػػو تكجػػد فػػركؽ  خػػيص مػػا سػػبؽ باالسػػتنتاجات التاليػػة:النتػػائج   يمكػػف تممػػف خػػالؿ اراء المبحكثػػات  ك ك 
كعػي المػرأة بأىميػة دكرىػا  مثيؿ المرأة في المؤسسة االمنية ك تذات داللة احصائية عمى المجاالت  كاقع 

كمشاركتيا في صنع القػرار كتكافػؽ التشػريعات ك السياسػات مػع عمػؿ المػرأة ك تطبيػؽ مبػادئ العدالػة ك 
ك يعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة الى  ، كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف   بالنسبة  لمتغير الجياز  المساكاة

نفسو ك رؤية القيادة العميا في الجياز ك مدل  قناعة  القيادة العميا بدكر المرأة في  طبيعة عمؿ الجياز
ك مػػػدل دعػػػـ قيػػػادة   ،يػػػةالعمػػػؿ االمنػػػي كقػػػدرتيا عمػػػى العمػػػؿ بمختمػػػؼ المجػػػاالت فػػػي المؤسسػػػة  االمن

 ة .الجياز لممرأ
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لمختمفػة افضػؿ حػاال االجيػزة ا االمنيػة فػيمف خالؿ النتائج اظيرت اف النساء العامالت في المؤسسػة  
الرتفػاع عػدد النسػاء  خػاص ك تفسػر الباحثػة ذلػؾ مف النساء العامالت في جياز االمف الكقائي بشػكؿ 

ارتفػػػػاع نسػػػػبة الحاصػػػػالت عمػػػػى  ك  ، االجيػػػػزةالعػػػػامالت فػػػػي جيػػػػاز االمػػػػف الكقػػػػائي مقارنػػػػة بغيرىػػػػا مػػػػف 
كػذلؾ  تكػدس الرتػب   ، كيػفخمػؽ لػدييف حالػة مػف عػدـ الرضػا عػف كاقع، المؤىالت العممية  بينيف ممػا

 .رية لدل الجياز ك احتراـ  الرتبالعسك
 نتائج الفرضية الثالثة:. 3.1.2.2

تمثيـل المـرأة واقـع ( فـي متوسـطات α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى )
 تعزى لطبيعة العمل. في المؤسسة األمنية الفمسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرار

 
المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكاقػػع  تحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية الثالثػػة تػػـ اسػػتخراجلم

طبيعػػة تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار
 (.9139، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )العمؿ
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تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة كاقػػع حرافػػات المعياريػػة لدرجػػة : المتكسػػطات الحسػػابية، كاالن9139جػػدكؿ 
 .طبيعة العمؿتبعا ل األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار

المتوسط  العدد طبيعة العمل المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ  تّثًُوالع 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.89 2.77 85 إٍِ

 0.79 2.82 58 عسىشٌ

 0.96 3.29 56 ششطٍ

 0.81 2.88 186 اداسٌ

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس

 0.54 3.82 85 إٍِ

 0.64 3.76 58 عسىشٌ

 0.91 3.54 56 ششطٍ

 0.62 3.78 186 اداسٌ

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.83 3.33 85 إٍِ

 0.83 3.11 58 شٌعسى

 1.01 3.60 56 ششطٍ

 0.71 3.11 186 اداسٌ

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ 

 اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.76 3.10 85 إٍِ

 0.71 3.16 58 عسىشٌ

 1.04 3.30 56 ششطٍ

 0.65 3.28 186 اداسٌ

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 

 0.81 3.24 85 إٍِ

 0.82 3.20 58 عسىشٌ

 1.02 3.24 56 ششطٍ

 0.71 3.29 186 اداسٌ

آفبق ِشبسوخ اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.70 3.62 85 إٍِ

 0.89 3.73 58 عسىشٌ

 1.02 3.81 56 ششطٍ

 0.57 3.10 186 اداسٌ

 اٌّشأحتّثًُ اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.47 3.34 85 إٍِ

 0.51 3.31 58 عسىشٌ

 0.82 3.47 56 ششطٍ

 0.42 3.32 186 اداسٌ

تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػػة كاقػػػع متكسػػػطات بػػػيف  اخػػػتالؼ( كجػػػكد 9139يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
عمػى اخػتالؼ طبيعػة اعمػاليف.  لمتغير طبيعػة العمػؿ تبعا الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار

 (9939ية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في الجدكؿ )كلفحص الفرض
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( لمفػركؽ One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم )9939جدكؿ 
تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع فػػي 

 .مؿطبيعة الع
 األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اٌّشأح فٍ تّثًُ والع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 3.347 3 10.040 بين المجموعات

 381 276.607 داخل المجموعات **0.003 4.610
.7260 

 384 286.647 المجموع

 

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

وِشبسوتهب فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 0.797 3 2.392 بين المجموعات

 381 180.300 داخل المجموعات 0.170 1.685
.4730 

 384 182.692 المجموع

تىافك اٌتششَعبد 

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 2.796 3 8.388 بين المجموعات

4.264 

 

0.006** 

 
 6560. 381 249.831 جموعاتداخل الم

 384 258.219 المجموع 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ 

واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص 

 ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.327 3 0.980 بين المجموعات

0.577 

 

0.631 

 
 0.566 381 215.829 داخل المجموعات

 384 216.809 المجموع 

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 

 0.146 3 0.439 بين المجموعات

0.221 

 

0.882 

 
 6630. 381 252.449 داخل المجموعات

 384 252.888 المجموع 

اٌّشأح فٍ  تّثًُآفبق 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس
 0.469 3 1.407 بين المجموعات

0.856 

 

0.464 

 
 5480. 381 208.699 داخل المجموعات

 384 210.106 المجموع 

 تّثًُاٌىٍُخ ٌىالع  اٌذسجخ

 اٌّشأح

ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.283 3 0.850 بين المجموعات

0.986 

 

0.399 

 
 0.287 381 109.429 داخل المجموعات

 384 110.279 المجموع 

( α)≤0.05( انػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل 4.99يتضح مف الجدكؿ السػابؽ )
تبعػا  تمثيؿ المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صػنع القػراركاقع ت في متكسطا

تمثيػؿ المػرأة فػػي كاقػع طبيعػة العمػؿ عمػى الدرجػة الكميػة كبػاقي االبعػػاد االخػرل باسػتثناء بعػدم )لمتغيػر 
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سياسػات العامػة تكافػؽ التشػريعات كالك  ، المؤسسة األمنيػة الفمسػطينية ككصػكليا إلػى مراكػز صػنع القػرار
، فقػػد بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة عمػػى ( حيػػث تبػػيف كجػػكد فػػركؽ عمػػى ىػػذيف البعػػديفمػػع عمػػؿ المػػرأة
 تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرارلكاقػػع  الدرجػػة الكميػػة

عمػػى بعػػدم ه الداللػػة (، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ كاختبػػار اتجػػا03911( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )03111)
تكافػػػػؽ ك  ، تمثيػػػػؿ المػػػػرأة فػػػػي المؤسسػػػػة األمنيػػػػة الفمسػػػػطينية ككصػػػػكليا إلػػػػى مراكػػػػز صػػػػنع القػػػػراركاقػػػػع )

ككانػت نتػائج  (TUKEY)اختبػارقامػت الباحثػة باسػتخداـ  التشريعات كالسياسات العامة مع عمؿ المرأة(
 (.9939الجدكؿ )ىذا االختبار كما ىي في 

 طبيعة العمؿ.تبعا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)ر: نتائج اختبا9939 جدكؿ

 اداسٌ ششطٍ عسىشٌ إٍِ طجُعخ اٌعًّ اٌّتغُش

اٌّشأح فٍ  تّثًُوالع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

0.51665- 0.07273-  إٍِ
*
 -0.10998 

0.44391-   عسىشٌ
*
 -0.03725 

0.40667    ششطٍ
*
 

     اداسٌ

د تىافك اٌتششَعب

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.14749 0.27294- 0.14947  إٍِ

0.42241-   عسىشٌ
*
 -0.00198 

0.42043    ششطٍ
*
 

     اداسٌ

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ كانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعمػػى،9939) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
تبعػا ( المػرأة فػي المؤسسػة االمنيػة الفمسػطينية تمثيػؿكاقػع بعػد )في متكسػطات المقارنات البعدية لمفركؽ 
( كبػػػػيف ، ادارمامنػػػػي، عسػػػػكرمبػػػػيف المبحكثػػػػات المػػػػكاتي طبيعػػػػة عمميف) كانػػػػت لمتغيػػػػر طبيعػػػػة العمػػػػؿ

امنػػي، عسػػكرم، ( لصػػالح المبحكثػػات المػػكاتي طبيعػػة عمميف)شػػرطيالمبحكثػػات المػػكاتي طبيعػػة عمميف)
 (. ادارم

بػػيف المبحكثػػات المػػكاتي ( يعات كالسياسػػات العامػػة مػػع عمػػؿ المػػرأةتكافػػؽ التشػػر بعػػد )ايضػػا كانػػت عمػػى 
( لصػػػالح المبحكثػػػات شػػػرطي( كبػػػيف المبحكثػػػات المػػػكاتي طبيعػػػة عمميف)، ادارمعسػػػكرمطبيعػػػة عمميف)

(، كىذا يدعك إلى قبكؿ الفرضية الصفرية الثالثة عمى الدرجة الكمية كباقي شرطيالمكاتي طبيعة عمميف)
تكافؽ التشػػريعات ،ك المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػة الفمسػػطينية تمثيػػؿكاقػػع بعػػدم ) ءنااالبعػػاد االخػػرل باسػػتث

 ( حيث تـ رفضيا عمى ىذيف البعديف.كالسياسات العامة مع عمؿ المرأة
مف خالؿ  اراء المبحكثات  يمكف تمخيص ما سبؽ انػو تكجػد فػركؽ لصػالح المبحكثػات المػكاتي طبيعػة  

لصػالح المبحكثػات ياسػات العامػة  مػع عمػؿ  المػرأة  ك السريعات ك شػرطي عمػى بعػد تكافػؽ التشػ عمميػف 
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المػػرأة فػػي المؤسسػػة االمنيػػػة    تمثيػػػؿالمػػكاتي طبيعػػة عمميػػف )امنػػي ك عسػػػكرم ك ادرم (عمػػى بعػػد كاقػػع 
يرجػػع تفسػػير ذلػػؾ حسػػب رأم الباحثػػة الػػى طبيعػػة عمػػؿ  العمػػؿ الشػػرطي ك الميػػاـ المػػكعزة ليػػا  كىػػذا ك 

لسػػابقة عمػػى عػػدـ االقبػاؿ عمػػى العمػػؿ بجيػػاز الشػػرطة  باالختصػػاص لطبيعػػة يؤكػد مػػا جػػاء بالدراسػػات ا
كمػػا فػػي  كاضػػحة محػػددة لمػػدكاـااللتػػزاـ بمكاعيػػد يعػػة المػػرأة تفضػػؿ العمػػؿ االدارم كالمكتبػػي  ك الميػػاـ فطب

 االجيزة االمنية االخرل.
 شػػرطة بارتباطػػوالز اجيػػ المػػرأة لصػػالحالسياسػػات العامػػة مػػع عمػػؿ كفسػػرت الباحثػػة تكافػػؽ التشػػريعات ك 

دكر المػرأة العاممػة  العميػا بتفعيػؿالقيػادة  لػدلايمػاف حيػث يتػكفر  المػرأة،تفعيػؿ دكر بالجياز  بالتزاـ قيادة
اخػتالؼ االدارات التػي تتطمػب ضػركرة كجػكد المػراة فػي لشرطة لطبيعة مياـ جياز الشرطة ك في جياز ا
عمػػػؿ بقيػػػة  عػػػف طبيعػػػةني المختمػػػؼ ، كمػػػا كيعػػػزل أيضػػػا إلػػػى طبيعػػػة عمػػػؿ الشػػػرطة المػػػدىػػػذه االقسػػػاـ

 .األجيزة األمنية
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 نتائج الفرضية الرابعة:. 2.1.2.2
تمثيل المرأة في واقع ( في متوسطات α ≤0.05)عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .محالة االجتماعيةلتعزى  المؤسسة األمنية الفمسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرار
كاقػػع لالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  حة الفرضػػية الرابعػػة تػػـ اسػػتخراجلمتحقػػؽ مػػف صػػ

الحالػػة تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار
 (.9139، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )االجتماعية

تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة كاقػػع ت المعياريػػة لدرجػػة : المتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػا9139جػػدكؿ 
 .محالة االجتماعيةتبعا ل األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار

المتوسط  العدد الحالة االجتماعية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ  تّثًُوالع 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.83 2.95 138 عضثبء

 0.88 2.81 226 ِتضوجخ

 0.40 3.02 21 غُش رٌه

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس

 0.69 3.74 138 عضثبء

 0.65 3.78 226 ِتضوجخ

 0.93 3.34 21 غُش رٌه

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.72 3.34 138 عضثبء

 0.82 3.22 226 ِتضوجخ

 0.90 3.22 21 ش رٌهغُ

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ 

 اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.72 3.30 138 عضثبء

 0.72 3.23 226 ِتضوجخ

 0.74 3.08 21 غُش رٌه

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 

 0.75 3.22 385 عضثبء

 0.72 3.31 138 ِتضوجخ

 0.10 3.14 226 غُش رٌه

 1.12 3.23 21 عضثبء اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع اٌمشاس تّثًُآفبق 

 0.74 3.81 138 ِتضوجخ

 0.72 3.74 226 غُش رٌه

 اٌّشأح تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.69 3.52 21 عضثبء

 0.52 3.43 138 ِتضوجخ

 0.52 3.34 226 غُش رٌه

تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػػة كاقػػػع متكسػػػطات بػػػيف  تقػػػارب( كجػػػكد 9139يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
عمػػى اخػػتالؼ حػػاالتيف  لمتغيػػر الحالػػة االجتماعيػػة تبعػػا الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار
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االجتماعيػػة. كلفحػػػص الفرضػػية تػػػـ اسػػتخراج نتػػػائج تحميػػؿ التبػػػايف األحػػادم كمػػػا ىػػك كارد فػػػي الجػػػدكؿ 
(9139) 

( لمفػركؽ One Way Analysis of Varianceختبار تحميؿ التبػايف األحػادم ): نتائج ا9139جدكؿ 
تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع فػػي 

 .الحالة االجتماعية
 األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 ةالمحسوب

الداللة 
 اإلحصائية

اٌّشأح فٍ  تّثًُوالع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 0.326 2 0.652 بين المجموعات

0.435 

 

0.648 

 
 7490. 382 285.995 داخل المجموعات

 384 286.647 المجموع 

 

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

وِشبسوتهب فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 1.580 2 3.160 بين المجموعات

3.362 

 

0.036* 

 
 4700. 382 179.533 داخل المجموعات

 384 182.692 المجموع 

تىافك اٌتششَعبد 

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.541 2 1.082 بين المجموعات

0.804 

 

0.448 

 
 6730. 382 257.137 داخل المجموعات

 384 258.219 المجموع 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ 

اح وتىبفؤ اٌفشص واٌّسبو

 ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.461 2 0.922 بين المجموعات

0.816 

 

0.443 

 
 0.565 382 215.887 داخل المجموعات

 384 216.809 المجموع 

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 

 1.574 2 3.148 بين المجموعات

2.408 

 

0.091 

 
 6540. 382 249.740 داخل المجموعات

 384 252.888 المجموع 

اٌّشأح فٍ  تّثًُآفبق 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس
 0.676 2 1.352 بين المجموعات

1.237 

 

0.291 

 
 5460. 382 208.754 داخل المجموعات

 384 210.106 المجموع 

 تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 اٌّشأح

ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.477 2 0.953 بين المجموعات

1.666 

 

0.190 

 
 0.286 382 109.326 داخل المجموعات

 384 110.279 المجموع 
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( α)≤0.05( انػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل 4.91يتضح مف الجدكؿ السػابؽ )
عػا تب تمثيؿ المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صػنع القػراركاقع في متكسطات 

كعػي المػرأة بأىميػة عمػى الدرجػة الكميػة كبػاقي االبعػاد االخػرل باسػتثناء بعػد ) الحالة االجتماعيػةلمتغير 
، فقػػػد بمغػػػت قيمػػػة )ؼ( ( حيػػػث تبػػػيف كجػػػكد فػػػركؽ عمػػػى ىػػػذا البعػػػددكرىػػػا كمشػػػاركتيا فػػػي صػػػنع القػػػرار

ة ككصػكليا إلػى مراكػز تمثيػؿ المػرأة فػي المؤسسػة األمنيػة الفمسػطينيكاقػع ل المحسكبة عمى الدرجة الكميػة
(، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ كاختبػػار اتجػػاه الداللػػة 03910( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )93111) صػػنع القػػرار

قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة باسػػػػػػتخداـ  عمػػػػػػى بعػػػػػػد )كعػػػػػػي المػػػػػػرأة بأىميػػػػػػة دكرىػػػػػػا كمشػػػػػػاركتيا فػػػػػػي صػػػػػػنع القػػػػػػرار(
 (.9139الجدكؿ )ككانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في  (TUKEY)اختبار
 الحالة االجتماعية.تبعا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة(Tukey): نتائج اختبار9139 جدكؿ

اٌحبٌخ  اٌّتغُش

 غُش رٌه ِتضوجخ عضثبء االجتّبعُخ

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ 

دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس 

0.40207 0.00530  عضثبء
*
 

0.39677   ِتضوجخ
*
 

    غُش رٌه

حيػػث تشػػير  ف الفػػركؽ كانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعمػػى،( أ9139) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
( كعػػي المػػرأة بأىميػػة دكرىػػا كمشػػاركتيا فػػي صػػنع القػػراربعػػد )فػػي متكسػػطات المقارنػػات البعديػػة لمفػػركؽ 

( كبيف عزباء، متزكجة)االجتماعية بيف المبحكثات المكاتي حالتيف  كانت تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
( لصػػالح المبحكثػػات المػػكاتي حػػالتيف غيػػر ذلػػؾ/ مطمقػػة، ارممػػة)االجتماعيػػة المػػكاتي حػػالتيف  المبحكثػػات
(. كىذا يدعك إلى قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة عمى الدرجة الكمية كباقي عزباء، متزكجة)االجتماعية 

يػث تػـ رفضػيا ( حكعػي المػرأة بأىميػة دكرىػا كمشػاركتيا فػي صػنع القػراربعػد ) ءاالبعاد االخػرل باسػتثنا
 عمى ىذا البعد.

مف خالؿ  ذلؾ نستنج اف  متغير الحالة االجتماعية تـ قبكؿ الفرضيو عمى جميع االبعاد باسػتثناء بعػد  
يف االجتماعيػة  كعي المرأة ألىمية مشاركتيا ك دكرىا فػي صػنع القػرار  لصػالح المبحكثػات المػكاتي حػالت

لمكصػكؿ الػى مناصػب اداريػة  أة المتزكجػة لػدييا طمػكحاف المػر كفسػرت الباحثػة ذلػؾ  متزكجة اك عزبػاء،
ككجكد تحرر مف االلتزامات العائمية بالنسبة لمعزباء، كذلؾ خالفا ، االستقرار العائمي  اجتيا إلىحلعميا 

نحػػػى جديػػػد لحياتيػػػا مالبحث عػػػف ثقميػػػا التػػػزاـ االسػػػرة كاصػػػبح ىػػػدفيامػػػرأة المطمقػػػة اك االرممػػػة التػػػي الم
 .اعالة االسرة فقطدم ك يا االقتصاتحسيف كضعك 
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 نتائج الفرضية الخامسة:. 2.1.2.2
تمثيل المرأة في واقع  متوسطات( في α ≤0.05)المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 .ممؤىل العمميلتعزى  المؤسسة األمنية الفمسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرار
كاقػػع لالمتكسػطات الحسػػابية كاالنحرافػات المعياريػػة  لمتحقػؽ مػػف صػحة الفرضػػية الخامسػة تػػـ اسػػتخراج

المؤىػػؿ تبعػػا لمتغيػر  تمثيػؿ المػػرأة فػي المؤسسػػة األمنيػة الفمسػػطينية ككصػكليا إلػػى مراكػز صػػنع القػرار
 (.9139، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )العممي
ي المؤسسػة االمنيػة كاقع مشاركة المرأة فػ: المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية ل9139جدكؿ 

 .ممؤىؿ العمميتبعا لالفمسطينية كتأثيرىا في مراكز صنع القرار 
المتوسط  العدد المؤىل العممي المتغير

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ  تّثًُوالع 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.92 2.95 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.82 2.92 205 ثىبٌىسَىط

 0.91 2.20 46 عٍُبدساسبد 

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس

 0.79 3.73 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.65 3.73 205 ثىبٌىسَىط

 0.42 3.98 46 دساسبد عٍُب

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.94 3.30 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.74 3.23 205 ثىبٌىسَىط

 0.72 3.34 46 دساسبد عٍُب

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ 

 اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.82 3.30 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.61 3.23 205 ثىبٌىسَىط

 0.73 3.12 46 دساسبد عٍُب

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 

 0.93 3.31 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.74 3.22 205 ثىبٌىسَىط

 0.72 3.33 46 دساسبد عٍُب

 0.82 3.73 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع اٌمشاس تّثًُآفبق 

 0.69 3.72 205 ثىبٌىسَىط

 0.51 4.02 46 دساسبد عٍُب

 اٌّشأح تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.62 3.34 134 الً ِٓ ثىبٌىسَىط

 0.20 3.34 205 ثىبٌىسَىط

 0.32 3.43 46 دساسبد عٍُب

تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػػة كاقػػػع متكسػػػطات بػػػيف  تقػػػارب( كجػػػكد 9139يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
عمػػػى اخػػػتالؼ مػػػؤىالتيف  لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي تبعػػػا الفمسػػػطينية ككصػػػكليا إلػػػى مراكػػػز صػػػنع القػػػرار

  (9139تائج تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في الجدكؿ )العممية. كلفحص الفرضية تـ استخراج ن
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( لمفػركؽ One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم )9139جدكؿ 
تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع فػػي 

 .المؤىؿ العممي
 األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اٌّشأح فٍ  تّثًُوالع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 1.241 2 2.482 بين المجموعات

1.668 

 

0.190 

 
 7440. 382 284.165 داخل المجموعات

 384 286.647 المجموع 

 

ح ثأهُّخ دوسهب وعٍ اٌّشأ

وِشبسوتهب فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 1.245 2 2.489 بين المجموعات

2.638 

 

0.073 

 
 4720. 382 180.203 داخل المجموعات

 384 182.692 المجموع 

تىافك اٌتششَعبد 

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.555 2 1.110 بين المجموعات

0.825 

 

0.439 

 
 6730. 382 257.109 داخل المجموعات

 384 258.219 المجموع 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ 

واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص 

 ثُٓ اٌجٕسُٓ

 0.415 2 0.831 بين المجموعات

0.735 

 

0.480 

 
 0.565 382 215.978 داخل المجموعات

 384 216.809 المجموع 

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 

 0.557 2 1.114 اتبين المجموع

0.845 

 

0.430 

 
 6590. 382 251.774 داخل المجموعات

 384 252.888 المجموع 

اٌّشأح فٍ  تّثًُآفبق 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس
 1.592 2 3.183 بين المجموعات

2.938 

 

0.054 

 
 5420. 382 206.923 داخل المجموعات

 384 210.106 المجموع 

 تّثًُلع اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىا

 اٌّشأح

ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.164 2 0.329 بين المجموعات

0.571 

 

0.565 

 
 0.288 382 109.950 داخل المجموعات

 384 110.279 المجموع 

( α)≤0.05( انػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل 4.91يتضح مف الجدكؿ السػابؽ )
تبعػا كة المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية كتأثيرىا في مراكز صػنع القػرار كاقع مشار في متكسطات 

فقػد بمغػت قيمػة )ؼ( المحسػكبة عمػى عمى الدرجة الكمية كباقي االبعػاد االخػرل،  المؤىؿ العمميلمتغير 
 رتمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراكاقػػع ل الدرجػػة الكميػػة

كىذا يدعك إلى قبكؿ الفرضية الصفرية الخامسة عمػى الدرجػة (، 03111( عند مستكل الداللة )03119)
 .الكمية كباقي االبعاد االخرل
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 نتائج الفرضية السادسة:. 2.1.2.2
تمثيل المرأة في واقع ( في متوسطات α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .سنوات الخبرةلتعزى  مسطينية ووصوليا إلى مراكز صنع القرارالمؤسسة األمنية الف
كاقػػع لالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية السادسػػة تػػـ اسػػتخراج

سػػنكات لمتغيػػر  تبعػػا تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػرار
 (.1039اضح في الجدكؿ )، كذلؾ كما ىك ك الخبرة
تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة كاقػػع : المتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػة لدرجػػة 1039جػػدكؿ 

 .سنكات الخبرةتبعا لر  األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار
المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

شأح فٍ اٌّؤسسخ االُِٕخ اٌّ تّثًُوالع 

 اٌفٍسطُُٕخ

 

 0.82 3.01 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.79 2.91 91 سٕخ 21 – 2

 0.97 2.81 60 سٕخ 21 – 23

 0.88 2.79 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس

 0.61 3.80 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.84 3.52 91 سٕخ 21 – 2

 0.73 3.87 60 سٕخ 21 – 23

 0.52 3.86 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.74 3.34 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.93 3.23 91 سٕخ 21 – 2

 0.40 3.22 60 سٕخ 21 – 23

 0.71 3.19 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح وتىبفؤ 

 ثُٓ اٌجٕسُٓ اٌفشص

 0.61 3.32 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.85 3.10 91 سٕخ 21 – 2

 0.71 3.33 60 سٕخ 21 – 23

 0.78 3.20 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 

 0.72 3.31 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.93 3.17 91 سٕخ 21 – 2

 0.82 3.21 60 سٕخ 21 – 23

 0.70 3.27 79 سٕخ 10ِٓ اوثش 

 0.69 3.87 155 سٕىاد 2الً ِٓ  اٌّشأح فٍ ِشاوض صٕع اٌمشاس تّثًُآفبق 

 0.81 3.59 91 سٕخ 21 – 2

 0.82 3.62 60 سٕخ 21 – 23

 0.62 3.81 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 

 اٌّشأح تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع اٌمشاس

 0.50 3.42 155 سٕىاد 2الً ِٓ 

 0.62 3.21 91 سٕخ 21 – 2

 0.20 3.32 60 سٕخ 21 – 23

 0.47 3.32 79 سٕخ 10اوثش ِٓ 
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تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػػة كاقػػػع متكسػػػطات بػػػيف  اخػػػتالؼ( كجػػػكد 1039يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
ات خبػرتيف. عمػى اخػتالؼ سػنك  لمتغير سنكات الخبػرة تبعا الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار

 (1939كلفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في الجدكؿ )

( لمفػركؽ One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم )1939جدكؿ 
تبعػػا لمتغيػػر  تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المؤسسػػة األمنيػػة الفمسػػطينية ككصػػكليا إلػػى مراكػػز صػػنع القػػراركاقػػع فػػي 

 .سنكات الخبرة
 األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اٌّشأح فٍ  تّثًُوالع 

اٌّؤسسخ االُِٕخ 

 اٌفٍسطُُٕخ

 1.070 3 3.211 بين المجموعات

1.439 

 

0.231 

 
 7440. 381 283.436 داخل المجموعات

 384 286.647 المجموع 

 

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

وِشبسوتهب فٍ صٕع 

 اٌمشاس

 2.103 3 6.308 بين المجموعات

4.542 

 

0.004** 

 
 4630. 381 176.385 داخل المجموعات

 384 182.692 المجموع 

تىافك اٌتششَعبد 

واٌسُبسبد اٌعبِخ ِع 

 عًّ اٌّشأح

 

 0.450 3 1.349 بين المجموعات

0.667 

 

0.573 

 
 6740. 381 256.870 داخل المجموعات

 384 258.219 المجموع 

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ 

واٌّسبواح وتىبفؤ اٌفشص 

 ثُٓ اٌجٕسُٓ

 1.114 3 3.343 بين المجموعات

1.989 

 

0.115 

 
 0.560 381 213.466 داخل المجموعات

 384 216.809 المجموع 

شأح اًٌ ِعُمبد وصىي اٌّ

 ِشاوض صٕع اٌمشاس

 

 0.448 3 1.343 بين المجموعات

0.678 

 

0.566 

 
 6600. 381 251.544 داخل المجموعات

 384 252.888 المجموع 

اٌّشأح فٍ  تّثًُآفبق 

 ِشاوض صٕع اٌمشاس
 1.827 3 5.480 بين المجموعات

3.401 

 

0.018* 

 
 5370. 381 204.625 داخل المجموعات

 384 210.106 جموعالم 

 تّثًُاٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع 

 اٌّشأح

ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 0.595 3 1.784 بين المجموعات

2.088 

 

0.101 

 
 0.285 381 108.495 داخل المجموعات

 384 110.279 المجموع 
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( α)≤0.05المسػتكل  ( انػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد4.19يتضح مف الجدكؿ السػابؽ )
تبعػا  تمثيؿ المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صػنع القػراركاقع في متكسطات 

كعػػي المػػرأة بأىميػػة سػػنكات الخبػػرة عمػػى الدرجػػة الكميػػة كبػػاقي االبعػػاد االخػػرل باسػػتثناء بعػػدم )لمتغيػػر 
( حيػث تبػيف كجػكد فػركؽ مراكػز صػنع القػرارالمػرأة فػي  تمثيػؿآفػاؽ ك  ،دكرىا كمشاركتيا في صنع القرار

المػرأة فػي المؤسسػة  تمثيؿلكاقع  ، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسكبة عمى الدرجة الكميةعمى ىذيف البعديف
(، كلمعرفػة 03909( عند مسػتكل الداللػة )13011مراكز صنع القرار ) ككصكليا الىاالمنية الفمسطينية 

مى بعدم )كعي المرأة بأىمية دكرىا كمشاركتيا في صنع القرار، عمصدر الفركؽ كاختبار اتجاه الداللة 
ككانت نتػائج ىػذا  (TUKEY)اختبارقامت الباحثة باستخداـ  المرأة في مراكز صنع القرار( تمثيؿكآفاؽ 

 (.1139الجدكؿ )االختبار كما ىي في 
 خبرة.سنكات التبعا لمتغير  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey): نتائج اختبار1139 جدكؿ

الً ِٓ  سٕىاد اٌخجشح اٌّتغُش

2 

 سٕىاد

 سٕخ 10اوثش ِٓ  سٕخ 21 – 23 سٕخ 21 – 2

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ 

دوسهب وِشبسوتهب فٍ 

 صٕع اٌمشاس 

0.26351  سٕىاد 2الً ِٓ 
*
 -0.07100 -0.05901 

0.33452-   سٕخ 21 – 2
*
 -0.32252

*
 

 0.01200    سٕخ 21 – 23

     سٕخ 10اوثش ِٓ 

اٌّشأح فٍ  تّثًُفبق آ

 ِشاوض صٕع اٌمشاس 

0.27904  سٕىاد 2الً ِٓ 
*
 0.22688 0.06089 

 0.21815- 0.05216-   سٕخ 21 – 2

 0.16599-    سٕخ 21 – 23

     سٕخ 10اوثش ِٓ 

حيػػث تشػػير  ( أف الفػػركؽ كانػػت دالػػة لصػػالح المتكسػػطات الحسػػابية األعمػػى،1139) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
( كعػػي المػػرأة بأىميػػة دكرىػػا كمشػػاركتيا فػػي صػػنع القػػراربعػػد )فػػي متكسػػطات بعديػػة لمفػػركؽ المقارنػػات ال

( كبػػيف سػػنكات 1اقػػؿ مػػف )خبػػرتيف بػػيف المبحكثػػات المػػكاتي سػػنكات  كانػػت تبعػػا لمتغيػػر سػػنكات الخبػػرة
( لصػػػالح سػػػنة 10مػػػف  وأكثةةةز سػػػنة، 91 – 99، كسػػػنة 12 – 7)سػػػنكات خبػػػرتيف المبحكثػػػات المػػػكاتي 

 .سنة( 20مف  وأكثز سنة، 11 – 13سنة، ك 12 – 7سنكات خبرتيف )المكاتي المبحكثات 
بيف المبحكثات المكاتي سنكات خبػرتيف ( المرأة في مراكز صنع القرار تمثيؿآفاؽ بعد )بينما كانت عمى 

سػػػنة( لصػػػالح المبحكثػػػات  12 – 7سػػػنكات( كبػػػيف المبحكثػػػات المػػػكاتي سػػػنكات خبػػػرتيف ) 7)اقػػػؿ مػػػف 
، كىػػذا يػػدعك إلػػى قبػػكؿ الفرضػػية الصػػفرية السادسػػة عمػػى سػػنكات( 7خبػػرتيف )اقػػؿ مػػف المػػكاتي سػػنكات 
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كعػػي المػػرأة بأىميػػة دكرىػػا كمشػػاركتيا فػػي صػػنع بعػػدم ) ءالدرجػػة الكميػػة كبػػاقي االبعػػاد االخػػرل باسػػتثنا
 ( حيث تـ رفضيا عمى ىذيف البعديف.المرأة في مراكز صنع القرار تمثيؿالقرار، كآفاؽ 

رتيف اكثر مف سبع سنكات ىف عمى كعي اكثر بأىمية دكرىػف ذلؾ اف النساء المكاتي خبتعزك الباحثة ك 
كدكرىػف  فػي اقسػاـ العمػؿ الميمػة مشاركتيف  في صنع القرار  ككنيف اصبحف يعممف طبيعػة عمميػف ك 
المػرأة فػي مراكػز صػنع القػرار جػاءت لصػالح  تمثيػؿالمؤثرة  في المؤسسة  االمنية اما عمى بعػد  افػاؽ ك 
ىػذا يعػكد الػى طمػكح تمػؾ النسػاء  كرغبػتيف فػي تحسػيف كضػعيف ف ىف اقؿ مف سػبع سػنكات خبػرة ك مم

الحصكؿ عمى مستكيات ادارية عميا بشكؿ مستمر خالؼ لمف ىف  ليف سنكات الخبرة طكيمػة االدارم ك 
 الركتيف المتبع.مف السياسات ك   حيث اصابيف االحباط

 
 السؤال الخامس:5.1.4

مراكـز  عمـىاالمنيـة الفمسـطينية  االجيـزة المـرأة فـي  تمثيـلواقـع للة إحصـائية دال  وذ اثر ىل يوجد
 ؟صنع القرار

 كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية:
 

 نتائج الفرضية السابعة: 2.2.2.2
االمنيـة  االجيـزةالمـرأة فـي  تمثيـللواقـع ( α ≤0.05)المسػتكل عنػد ال يوجد اثر ذو داللة إحصـائية 

 .مراكز صنع القرار الفمسطينية عمى
 Pearson)بيرسػػػكف معامػػػؿ االرتبػػػاط  ةالباحثػػػ تاسػػػتخدم السػػػابعةالفرضػػػية لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة 

Correlation(كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ ،)23.4.) 
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كاقػػػع  أثػػػر( لمعرفػػػة Pearson Correlation(: نتػػػائج معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف )23.4جػػػدكؿ )
 الفمسطينية عمى مراكز صنع القرار.لمرأة في المؤسسة االمنية تمثيال
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اٌّشأح فٍ اٌّؤسسخ  تّثًُوالع 

 االُِٕخ اٌفٍسطُُٕخ

 **0.691 **0.272 0.056- **0.573 **0.645 **0.354  ستجبطِعبًِ اال

 0.000 0.000 0.276 0.000 0.000 0.000  ِستىي اٌذالٌخ

وعٍ اٌّشأح ثأهُّخ دوسهب 

 وِشبسوتهب فٍ صٕع اٌمشاس

 **0.692 **0.585 *0.112 **0.433 **0.464 2  ِعبًِ االستجبط

 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000   ِستىي اٌذالٌخ

تىافك اٌتششَعبد واٌسُبسبد 

 اٌعبِخ ِع عًّ اٌّشأح
 **0.792 **0.419 0.035 **0.679 2   ِعبًِ االستجبط

 0.000 0.000 0.497 0.000    ِستىي اٌذالٌخ

تطجُك ِجبدئ اٌعذاٌخ واٌّسبواح 

 وتىبفؤ اٌفشص ثُٓ اٌجٕسُٓ

 **0.830 **0.467 **0.274 2    ِعبًِ االستجبط

 0.000 0.000 0.000     ذالٌخِستىي اٌ

ِعُمبد وصىي اٌّشأح اًٌ ِشاوض 

 صٕع اٌمشاس

 **0.408 **0.318 2     ِعبًِ االستجبط

 0.000 0.000      ِستىي اٌذالٌخ

اٌّشأح فٍ ِشاوض  تّثًُآفبق 

 صٕع اٌمشاس

 **0.725 2      ِعبًِ االستجبط

 0.000       ِستىي اٌذالٌخ

 اٌّشأحتّثًُ  اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌىالع

ووصىٌهب اًٌ ِشاوض صٕع 

 اٌمشاس

 2       ِعبًِ االستجبط

 ِستىي اٌذالٌخ
       

 (.α ≤0.01((.           ** داٌخ إحصبئُب ثذسجخ عبٌُخ عٕذ ِستىيα ≤0.05(*   داٌخ إحصبئُب عٕذ ِستىي

( لكاقػػع α≤0.05)( كجػػكد أثػػر إيجػػابي ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتكل19.4مػػف الجػػدكؿ ) يتضػػح
ر عمػػى الدرجػػػة الكميػػة كبػػػاقي المػػرأة فػػػي المؤسسػػة االمنيػػػة الفمسػػطينية عمػػػى مراكػػز صػػنع القػػػراتمثيػػؿ 

تكافػؽ ، والمرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينية تمثيؿكاقع االبعاد االخرل، باستثناء االثر بيف بعدم )
كؿ المػػرأة الػػى مراكػػز صػػنع معيقػػات كصػػ( كبػػيف بعػػد )التشػػريعات كالسياسػػات العامػػة مػػع عمػػؿ المػػرأة

كتبعػػا لكجػػكد أثػػر إحصػػائي فقػػد تػػـ رفػػض ( حيػػث تبػػيف انػػو ال يكجػػد اثػػر ذم داللػػة احصػػائية، القػػرار
المػرأة فػي  تمثيػؿالفرضية عمى الدرجة الكمية كباقي االبعاد االخرل، باسػتثناء االثػر بػيف بعػدم )كاقػع 

ت العامة مع عمؿ المرأة(كبيف بعد )معيقات المؤسسة االمنية الفمسطينية، كتكافؽ التشريعات كالسياسا
 .حيث تـ قبكليا عمى ىذه االبعاد كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار(
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 الفصل الخامس
____________________________________________________________ 

 التوصيات ممخ  النتائج واالستنتاجات و 
 

احثة بعد اتماـ مراحؿ لمبحث التي تكصمت الييا الب ةتائج الرئيسييتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة الن
 التكصيات لجيات االختصاص. الدراسة كعرض

 

 الدراسة  بأسئمةالمتعمقة  النتائج 2.2 اوال.
 
  كسطة بمتكسط االمنية جاء بدرجة مت االجيزة  المرأة في تمثيؿأظيرت نتائج الدراسة اف كاقع

اف فرص  (العينة%  حيث اكدت المبحكثات )افراد 1139ية مقدارىا نسبة مئك ( ك 1319حسابي قدره )
االناث كاف قيادة الجياز تشجع مشاركة متاحة عمى قدـ المساكاة لمذككر ك العمؿ في المؤسسة االمنية 

المرأة لممناصب القيادية في داخؿ المؤسسة االمنية ال  اال انو نسبة تكلي المرأة في صنع القرار.
مع  النتائج تتكافؽتسبات  حيث جاءت بدرجة منخفضة ك ضعيفة . كجاءت ىذه يناسب عدد المن
( حيث اظيرت نتائج الدراسات اف  بالرغـ 1099الدلك )( ك 1091كاشتيو) (1091دراسة  القطب)

مف الدكر التاريخي  البارز لممرأة الفمسطينية اال اف تضمينيا في مكاقع صنع القرار ضعيفا  
أة (  التي تحدثت عف مشاركة المر 1099دمينجك)ئج مع  دراسة ككرنر، ك النتالى تكافؽ ا باإلضافة

ؿ ضئيال كاف تكاجدىا في ااف كجكد المرأة في مفاكضات  السالـ ماز في السمـ ك االمف التي حيث  ك 
مسؤكالت النكع  مقابمة اجرتيا الباحثة مع اكدتو فيىذا ما دية ما زاؿ ضعيفا. ك االمكاقع القي
مراكز  في مشاركة المراة الفمسطينيةرف اف الداخمية حيث اش االمنية ككزارةاالجيزة ي في االجتماع

 .ضعيفة كغير ممحكظو  صنع القرار

القرار بدكر المرأة   كعدـ قناعة صناع السائدة،لثقافة الذككرية ذلؾ باستمرار ىيمنة اكتفسر الباحثة 
اتخاذ القرارات االستراتيجية،  كؿ ك عمى تحمؿ المسؤكلية، كعمى قدرتيا عمى حؿ المشا كقدرتيا
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مياـ العمؿ ك  قيؽ التكازف بيف أعباء االسرةباإلضافة الى اعتقادىـ اف المرأة غير قادرة عمى تح
 المختمفة.

 االمنية  جيزةمشاركتيا في صنع القرار في االأف كعي المرأة بأىمية دكرىا ك  أظيرت النتائج
في مقدمتيا  ( % جاء1139نسبة مئكية ) ك( 9.76حسابي قدره ) مرتفعة كبمتكسطجاءت بدرجة 

عمى تحمؿ  المرأة الفمسطينية قادرة جيدا كأفف ضابطا اف تكك  بإمكانياقناعة المبحكثات اف المرأة 
المؤسسة االمنية ىك كاجب كطني  ف عمميا فيبأالمرأة الفمسطينية  العمؿ كايمافالمسؤكلية في 

 مرتفعة. العينة( بدرجةد )افرا عنو المبحكثاتاجتماعي حيث عبرت ك 

قدرتيا عمى اثبات جدارتيا في الفمسطينية بنفسيا ك  كثقة المرأة ذلؾ بقناعة كتعزك الباحثة تفسير
، كىي تعمؿ جنبا الى جنب كالشييدة األسيرةك كالمناضمة األـ  فيي ،المسؤكليةميا كتحمؿ مكاقع عم

التعميـ ما يؤىميا  تمتمؾ مفىي ، ك الحياةالرجؿ في جميع مناحي عمى مشاركة  الرجؿ كقادرةمع 
 لذلؾ.

( التي اظيرت اف المرأة الفمسطينية تستطيع اف تككف 1091قد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة عياد)
فالمرأة . في المجتمع كيعزز مكانتياحاتيا قاضيا مميزا كأف عمميا في سمؾ القضاء يحقؽ طمك 

 .ذىبت فيي مرتبطة بقصة نجاحالفمسطينية اينما 
 عمؿ المرأة في المؤسسة االمنية السياسات العامة مع شارت النتائج اف تكافؽ التشريعات ك ا
قد جاء في مقدمتيا اف ( ك 9311مشاركتيا بصنع القرار جاءت بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي قدره )ك 

القانكنية االتفاقات الدكلية يعزز الضمانات ك المعاىدات الكطنية الفمسطينية لممكاثيؽ ك  ابراـ السمطة
كأنو يكجد ضمانات دستكرية لتحقيؽ المساكاة اماـ القانكف بيف  ،تكافؤ الفرص بيف الجنسيفساكاة ك لمم

 االمنية.الجنسيف لمعمؿ في المؤسسة 

مع جاءت نتائج ىذه الدراسة تتكافؽ اف التشريعات الفمسطينية تكفؿ تكلي المرأة لممراكز القيادية ك 
، الجنسيفال يكجد تمييز بيف ك  التشريعات حياديةنتائجيا أف  يرتأظ ث( حي1001الفارس) دراسة

المؤسسة ال  الداخمية فيالمكائح فاالنظمة ك  ،الداخميةكالمكائح  في االنظمة  لكف المشكمة تبدك في
 .ركة المرأة في  مراكز صنع القرارمشاتمثيؿ ك  تضمف بشكؿ مرتفع

 الحككمة فيبيف الجنسيف كاف ىناؾ اليات اتبعتيا  لـ تفرؽ تالتشريعاكترل الباحثة اف القكانيف ك 
 يتبيف في الممارسة كالتطبيؽ، ك العدالة بيف الجنسيف كاف كاف ىناؾ تمييز فانوسبؿ تحقيؽ الكفاءة ك 

سياسة القيادة ك   التعميمات المعمكؿ بيا داخؿ المؤسسة االمنيةمف االنظمة الداخمية كالمكائح ك ينبع 
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ضركرة الداعية الى  (1091مع دراسة اشتية )ىذه النتائج كما اتفقت  .رية السائدةكالعقمية الذكك العميا 
 .مع مشاركة المرأة في صنع القرار مراجعة السياسات الحككمية لتضمف تكافقيا

 تكافؤ الفرص بيف الجنسيف في المؤسسة المساكاة ك لنتائج أف تطبيؽ مبادئ العدالة ك أشارت ا
فقد  اكدت % 11نسبة مئكية مقدارىا ( ك 9311) حسابي قدرهبمتكسط االمنية جاءت بدرجة متكسطة 

اؾ تمييز نأف ىت مف اؿ القيادة العميا لمجياز ك افراد العينو اف تكميؼ المرأة بالمسؤكليات يجرم بقرارا
ف طبيعة عمميف حصر أعف الرجؿ في المؤسسة االمنية،  ك  التي تشغميا المرأة ىي طبيعة الكظائؼ

اقع عبرف عف خيبة امميف انو ال تكجد تدابير ضامنة لكصكؿ النساء الى المك كتبية ك في االعماؿ الم
( 1001قد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة  الرقب)القيادية كفؽ اسس مكضكعية كشفافة كعادلة. ك 

تكافقت ايضا ك  ،التي اشارت الى ضركرة تبني الخطط في المؤسسات التي مف شأنيا النيكض بالمرأة
التدريب مما ينتج عنو ىيؿ ك أ( التي بينت اف لمرجاؿ النصيب االكبر في الت1001)سدراسة الفار  مع

 .في استحقاؽ الترقيات بيف الجنسيفعدـ تحقيؽ التكازف  

حيث اظيرت اف ىناؾ تمييز  في المعاممة كمحاكلة لسيطرة ( 9111كما اتفقت مع دراسة كماؿ)
عمى في  الحصكؿ عمى الترقية منخفضة  أف فرصة المرأةعمى المرأة  في اماكف العمؿ، ك  ؿالرج

 .درجات السمـ الكظيفي
 لى مراكز صنع القرار  في المؤسسة االمنية صكؿ المرأة اات ك أظيرت نتائج الدراسة حكؿ معيق

ـ نسبة مئكية مقدارىا كعف اى( ك 9311بمتكسط حسابي )  متكسطةجاءت بدرجة أنيا الفمسطينية 
التقاليد ية كالعادات ك سيادة الثقافة الذككر  قد جاءت في المقدمةب االىمية فالمعيقات  مرتبة حس

القانكنية كادكارىف السائدة في المجتمع كتالىا ضعؼ كعي العامالت  في المؤسسة االمنية بحقكقيف 
تمنع مف كصكليا الى  ةالفسيكلكجيك   ةالبيكلكجيككف طبيعة المرأة اف ت العينةرفضف افراد القيادية، ك 

بني ( ك 1001جاداهلل )( ك 1091مف  عياد)قد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ قرار. ك صنع المراكز 
لتي اظيرت اف الثقافة الذككرية كالمجتمع الذككرم اباإلضافة الى دراسة بارنز  (،1001عكدة )

. كما ارالكصكؿ الى مراكز صنع القر التقاليد احد اىـ المعيقات التي تمنع المرأة مف كالعادات ك 
( كنفاع )ب ت( التي اظيرت اف 1099الدلك )( ك 1091ي )مع دراسة الشكمم تكافقت ىذه النتائج

الى عدـ يرىا عمى الرأم العاـ محدكدا، باإلضافة تأثالكعي القانكني لممرأة بحقكقيا مازاؿ  ضعيفا ك 
ف الكطني في المقابمة االم مف . كىك ما اكدتو  العقيد رنا الخكليمعرفتيا كيفية الدفاع عف حقكقيا

 ستخفاؼ الرجؿ في المؤسسة االمنيةااف الثقافة الذككرية ك   ، حيث ذكرتة معياالتي اجرتيا الباحث
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عائقا اماـ المشاركة الفاعمة ، كىك ما يمثؿ اتو أف ىذا العمؿ الشاؽ حكر لوبدكر المرأة بسبب قناع
 لممرأة .

المجتمع مازاؿ يسيطر  ه الفترة مف الزمف دليؿ افليذالمعيقات االجتماعية كترل الباحثة اف تقدـ 
عمى أىمية دكر المرأة في  فأكثر التعرؼ أكثرك  مزيد مف الكعيكانو بحاجة الى  ،عميو الفكر االبكم

كأىميو المرأة   ،االلتحاؽ بالمؤسسة االمنيةخاصة العمؿ االمني ك المجتمع في مختمؼ المجاالت ك 
، ناىيؾ عف دكرىا في االماف  في المجتمعفي تحقيؽ االمف ك  في ىذه المؤسسة لما لو مف دكر

جدارتيا كقادرة عمى ىي قادرة عمى اثبات قدرتيا ك . فيي شريكة لمرجؿ ك في المجتمع تحقيؽ التنمية
كؿ االمكانيات كالمقكمات لممساىمة الفاعمة في التنمية، فيي تمتمؾ  ،محاربة كؿ ما يعيؽ تقدميا

 الطمكحات.تحقيؽ النجاح ك كتسعى دائما الى  ىي
  دمتيا ارتفاع قد تقفي مراكز صنع القرار جاء بدرجة مرتفعة ك  المرأة تمثيؿافاؽ أشارت النتائج أف

 زز مف مشاركتيا في صنعالمرأة العاممة في المؤسسة االمنية مما يع تأىيؿالمستكل التعميمي ك 
تالىا انشاء كحدات دكارىا ك االمنية بحقكقيا ك مة في المؤسسة اازدياد الكعي لدل المرأة العامالقرار، ك 

كقد صنع القرار.  بمشاركتيا فيالمرأة يعبر عف ازدياد اىتماـ  ، المر الذمالجندر في االجيزة االمنية
( التي اظيرت اف غالبية افراد العينة 9111)ؿتكافقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كما

اتفقت مع دراسة ك  ،حممة شيادات عميامف زيد عف الثمث ت نسبةحاصالت عمى الشيادة العممية ك 
بناء عميو في صنع القرار ك  ة(أف ىناؾ تكجو عاـ لتطكير مشاركة المرأة الفمسطيني1001الفارس)

 .في ىذا القطاع الفمسطيني الياـسياسات السيككف ليا دكر مختمؼ  في رسـ 
 

 بالفرضياتالمتعمقة  النتائجثانيا.
  تمثيؿ المرأة في المؤسسة كاقع متكسطات  احصائيا فيانو ال تكجد فركؽ دالة اظيرت النتائج

قد يعكد ذلؾ حسب رأم تعزل لمتغير الرتبة ك  األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرار
ز كفي مرا ف أىمية تمثيميف في المؤسسة االمنية كتأثيرىفدركيف يرتبالباحثة اف النساء عمى مختمؼ 

كذلؾ لقناعة أف ارتفاع نسبة التمثيؿ كالكصكؿ الى مراكز صنع القرار يساىـ في طرح  رار.القصنع 
بقدرتيا عمى تحقيؽ ىذا  قضايا المرأة كتممس المسائؿ الحساسة لمنكع االجتماعي، ككذلؾ لثقة المراة

 المؤسسة.داخؿ  المشاركة كاحداث التغييرالنجاح في 
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 ات داللة   احصائية عند المستكل   تشير نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذα ≤0.05    في
تبعا  تمثيؿ المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القراركاقع متكسطات 

افاؽ مشاركة المرأة ك باستثناء بعدم )معيقات كصكؿ المرأة الى مراكز صنع القرار لمتغير الجياز 
مف جياز الدفاع المدني كالييئات كالشرطة كاالمف ك الكطني مبحكثات في صنع القرار( لصالح ال

مرأة ال تمثيؿالمخابرات حيث أظيرت النتائج اف العامالت في االجيزة سالفة الذكر يظيرف أف كاقع ك 
 .في المؤسسة االمنية يحقؽ شيئا مف الرضا لدييف عف كاقع المرأة في المؤسسة المحددة

  لصالح المبحكثاتفي صنع القرار مشاركتيا دكرىا ك  بأىميةأة كاظيرت النتائج عمى بعد كعي المر 
دكرىف ك  بأىميةخابرات العامة الكعي حيث تمتمؾ العامالت بجياز الم ،امةمف جياز المخابرات الع

مف  العامة كاف يعزل ذلؾ حسب رام الباحثة باف جياز المخابراتك  .مشاركتيف في صنع القرار
كقد  ،العديد مف النساء في صفكفو قد التحقت ك  ،يا بعد اتفاقية اكسمكتـ تشكيماكلى االجيزة التي 

المؤسسة الجياز ك في  دكر المرأة بأىمية بزيادة القناعة ككعي كفيمتيف خبرةذكات  أصبحف االف
 .ككؿ االمنية

 السياسات العامة مع عمؿ المرأة في المؤسسة االمنية فإنيا كانت بعد تكافؽ التشريعات ك  بشأفا مأ
حيث كاف لجياز الشرطة الفضؿ في فكرة تشكيؿ المجنة  ،جياز الشرطة المبحكثات مفلصالح 

ذلؾ ك  ،قدـ امنو ابك عيفىذا ما اكدتو مسؤكلو المجنة االستشارية الماالستشارية لمنكع االجتماعي ك 
تطبيؽ مبدأ ك الفرص بيف الجنسيف داخؿ المؤسسة تكافؤ المساكاة ك ر المرأة كتحقيؽ العدالة ك لتعزيز دك 
 .المساكاةالعدالة ك 

  االستخبارات كثات مف الييئات ك النتائج لصالح المبح جاءتالجنسيف تكافؤ الفرص بيف في بعد
جياز لو مف السياسات كاالنظمة الداخمية  ؿتفسر الباحثة ذلؾ اف كك  .كاالمف الكطنيكالشرطة 
بيف  السياساتما يكحد ىذه االنظمة ك  كال يكجدفؽ رؤيو قيادتو، ك ك ، ما يميزه عف غيره الخاصة بو

 جميع االجيزة .

 عند مستكل الداللةكجكد فركؽ دالة احصائيا النتائج  اظيرتα ≤0.05  المرأة في  تمثيؿفي كاقع
ة لصالح المبحكثات المكاتي طبيعة مبعد تكافؽ التشريعات ك السياسات العاب المؤسسة االمنية يتعمؽ

ذكره سابقا حكؿ دعـ جياز الشرطة  لبرنامج النكع االجتماعي   . كىذا يفسر ما تـ ةعمميف شرطي
ف ليا كألف الشرطة تعتبر رسميا كبالعرؼ الدكلي جيازا مدنيا، كأل تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيفك 
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عمى تماس مع المكاطنيف، كىي بحاجة لنساء عامالت لمتعامؿ مع النساء في انشطة كاكجو عمؿ 
 . ماية كغير ذلؾ مف االحتياجاتمسائؿ الكصكؿ لمعدالة كالح

     تشير المعطيات انو ال تكجد  فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكلα ≤0.05   في
تبعا  تمثيؿ المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القراركاقع متكسطات 

عي المرأة بأىمية دكرىا كمشاركتيا في لمتغير الحالة االجتماعية عمى الدرجة الكمية باستثناء بعد ) ك 
إلى اف  تعزك الباحثة ذلؾ  مكاتي حالتيف عزباء ك متزكجة. كصنع القرار( لصالح المبحكثات ال

كفي تحقيؽ ذاتيا داخؿ المؤسسة ك لعزباء ، المتزكجة(  تسعى دائما لتطكير  نفسيا ) ا المرأة 
 .سرم كاالجتماعيارتباطا بالسعي مف أجؿ االستقرار األ المجتمع نفسو

 عند المستكل  احصائيا  ةاظيرت النتائج انو ال يكجد فركؽ دالα ≤0.05  في متكسطات كاقع
 . المؤىؿ العممي عمى جميع االبعاد لمتغيرالمرأة تبعا   تمثيؿ

  اشارت النتائج  أنو ال تكجد فركؽ ذات داللو احصائية عند المستكلα ≤0.05  في متكسطات
تبعا لمتغير  رأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية ككصكليا إلى مراكز صنع القرارتمثيؿ المكاقع كاقع 

مشاركتيا في صنع القرار لصالح كعي المرأة بأىمية دكرىا ك سنكات الخبرة باستثناء بعدم )
كىذا دليؿ عمى التقدـ الذم تحرزه المرأة   (سنكات فاكثر 1المبحكثات المكاتي سنكات خبرتيف مف 

، كاكتسابيا لمخبرة العممية كمعرفة كاقع المؤسسة التي تعمؿ بيا منية دىا في االجيزة االبعد تجني
 (.سنكات 1المكاتي خبرتيف اقؿ مف في صنع القرار لصالح المبحكثات  افاؽ المشاركة)كعمى بعد 

 لدييف مفسسة االمنية التحقف حديثا في المؤ  المكاتي اف النساء إلى ذلؾتعزك الباحثة تفسير ك 
الكثير التفاؤؿ لدييف مف الطمكح ك المؤىالت مما ىك أفضؿ مف المكاتي التحقف في البدايات، كبالتالي 

 .اسكة بزمالئيف الرجاؿؿ المؤسسة تحقيؽ ذاتيف داخمف أجؿ 

  أثر ايجابي ذك دالؿ احصائية عند المستكل أظيرت النتائج كجكدα ≤0.05  لكاقع مشاركة المرأة
عمى جميع االبعاد باستثناء بعدم)كاقع المشاركة المرأة ى مراكز صنع القرار االمنية عم االجيزة  في
 .(صكؿ المرأة الى مراكز صنع القرارمعيقات ك ك 
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 التوصيات5.2
 الدراسة خرجت الباحثة  بمجمكعة مف التكصيات : عمى نتائجبناء 

  ( االمف  كلفي ق لخدمةا قانكف)كخاصة طينية، التشريعات الفمساجراء التعديالت عمى القكانيف ك
رم العمؿ ك ف الضر مك 3 انجُظٍُتحقيؽ مبدا  التكافؤ  بيف ذلؾ بيدؼالتي تحد مف التمييز ضد المرأة ك 

الدكلية التي اثيؽ عمى مؤامة القكانيف كالسياسات الكطنية مع مبادئ كقكاعد كأحكاـ االتفاقات كالمك 
 .ككفالة كامؿ حقؽ المرأة ةساكاانضمت الييا دكلة فمسطيف مؤخرا، كبما يكفؿ تعزيز الم

 صنع القرار  التأثير في مكاقعالى المشا ركة الفاعمة ك  ةالمرأالالزمة لكصكؿ الضامنة ك  اتخاذ التدابير
في االعماؿ المكتبية  حصر عمميارفع قدراتيا كعدـ كالتأىيؿ كالتدريب ك  النسبي التمثيؿمف حيث 
 لدل االجيزة االمنية . كاالدارية

 ذ قرارات كاضحة عمى صعيد التجنيد في مختمؼ األجيزة األمنية، بحيث يجرم تشجيع ضركرة اتخا
 التحاؽ العنصر النسكم بيا، كبنسب تشجيعية ال تقؿ عف السب المطركحة لمجانب المدني.

 الفرصة إلثبات جدارتيف  الثقة كاعطائيف سائي ك منحيفلكادر النا األمني ع قيادة الجيازأف تشج
 .كز صنع القراركصكليف الى مراك 
   كتكعية العمؿالدكائر المختصة بتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في تفعيؿ ادارات النكع االجتماعي ك 

كالضغط بيذا  القرار مراكز صنعادكارىف القيادية كتحفيزىف لمكصكؿ الى النساء بحقكقيف القانكنية ك 
 .التجاها
  الفعمية. لتحقيؽ المساكاةاالجيزة  مؼمخت فيبيا  الداخمية المعمكؿتعديؿ المكائح تفعيؿ ك 
  ة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف المساكاؽ متساكية كتطبيؽ مبدأ العدالة ك منح حقك الحرص عمى 

 الجنس.ليس اساس الكفاءة ك  عمييـ عمىالحكـ كتقييـ العامميف ك 
 لؾمنية كذلؾ لشح الدراسات حكؿ ذعف المرأة في المؤسسة اال أعمؽ سات مستقبميةاجراء درا. 
  عمى مستكل التمثيؿ  لممشاركةمؤىالت  النساء القياديات ليكف كبناء قدراتتدريب رفع مستكل

 .صنع القرارل كالمكاقع العمياالسياسي 
  يضمف تحقيؽ الفرص المتكافئة في المشاركة في تكلي  تمثيؿ المرأة في مكاقع القرار بمازيادة

 العميا.المناصب 
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 ، غزة، فمسطيف.جامعة االزىر. الفمسطينية

  الحكار .المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية بين الشكل والمضمون(: 2004أ) االمؿ، دنيا 
  2018\8\27-960العدد  المتمدف،

  االعالمي المركز. االجتماعي كعالن كحدة(: 2018) الكزراء مجمس فمسطيف، دكلة 

www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=42474 

 ممارسة المرأة لمسموك القيادي في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزة  :( 2009ـ ) ، الرقب
 ا. الجامعة االسالمية غزه، فمسطيف. وسبل التغمب عميو

 اهلل لدراسات حقكؽ  مركز راـ .ي مشاركة المرأة الفمسطينيةدية فقراءة نق :(2003) زياد ،ع
 . راـ اهلل، فمسطيف.االنساف 

 (2013زيجا ،ا:) المرأة في مجاؿ االمف طريؽ طكيؿ الخطى. مجمة الناتك 
https://www.nato.int/DOCU/review/2013/Women.../Women-
Security...long.../index.ht... 

 ،ية سيداو و التشريعات الفمسطينيةحقوق المرأة الفمسطينية بين اتفاق :(2017ؼ) سميب. 
 فمسطيف. ،جامعة النجاح

 دون توصل المرأة المتعممة  التي تحول الثقافيةالمعوقات االجتماعية و  :(2016) ص، الشكيحات
 عماف. ، االردف،الجامعة االلمانية االردنية .طمبة الجامعةاالردنية من وجية نظر

 (.2006صالح، ب:) الحكار المتمدف  .المشاركة السياسية لممرأة ك الكصكؿ الى مكاقع صنع القرار
 2018\ 5\23 -1483ع–

https://www.nato.int/DOCU/review/2013/Women-Conflicts/Women-Security-Climbing-long-ladder/AR/index.htm
https://www.nato.int/DOCU/review/2013/Women-Conflicts/Women-Security-Climbing-long-ladder/AR/index.htm
https://www.nato.int/DOCU/review/2013/Women-Conflicts/Women-Security-Climbing-long-ladder/AR/index.htm
https://www.nato.int/DOCU/review/2013/Women-Conflicts/Women-Security-Climbing-long-ladder/AR/index.htm
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 ( 2012الصدة، ىدل): حديات الخطابات : تأمالت وتساؤالت عن تدراسات النوع في العالم العربي
. تحرير جيف سعيد المقدسي، رفيؼ رضا "النسوية العربية: رؤية نقدية"في  .والموقع والتاريخ

 .200 – 189صيداكم، كنيى بيكمي، لبناف. مركز دراسات الكحدة العربية. ص 
 ( 2018الصغير، ق) :منشكر". حركة التحرر النسكم: تاريخيا كمآالتيا. إصدار مكفع" 

-https://manshoor.com/people/the-history-of، تاريخ الكصكؿ 2019/4/8.
feminism/ 

   مفيوم النوع  :(2001)صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية
 .4، طاالجتماعي

 ،دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1ط ،القرار االداري و نظم دعمو :(2006) ـ. الصيرفي .
 مصر.

  جامعة النجاح، .الحركة النسائية  الفمسطينية في الضفة الغربية (:2005)طاىر، ـ، جمغكـ ، ـ 
 .فمسطيف

 ( 2014عبد العظيـ، سميماف): دراسات، العمـك النظرية النسكية كدراسة التفاكت االجتماعي. ال
 .652-639، ص1، ممحؽ رقـ 41االسانية كاالجتماعية، المجمد 

 وطرق مواجية  ومياراتو  في االدارة التعميمية نظريات صنع القرار  (:2009) عامر، ط
 .الجزائر ،جامعة مسيمة .شكالتوم

 ( 2013عبد، إ :)عكقات القرار بيف الم ذدكر المرأة العضك في بمديات محافظة جنيف في اتخا
 القدس، فمسطيف. كسبؿ التعزيز. جامعة

  المرأة الفمسطينية بيف الكاقع ك الطمكح .الحكار المتمدف : (2007ص) ،عبد العاطي
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=88823&r=0،  14\5\2018 

 عمافدار كنكز المعرفة لمنشر ك التكزيع،  .طالداري ، ة اتخاذ القرار اادار  (:2006) العزاكم، خ ،
  األردف.

 بغداد. بغداد . جامعو مسؤوليات وتولي القرار صنع عممية في ة دورالمرأ: ت( العبيدم, ب )ب .
  العراؽ.

https://manshoor.com/people/the-history-of-feminism/
https://manshoor.com/people/the-history-of-feminism/
https://manshoor.com/people/the-history-of-feminism/
https://manshoor.com/people/the-history-of-feminism/
https://manshoor.com/people/the-history-of-feminism/
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=88823&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=88823&r=0
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 المرأة الفمسطينية في االحزاب السياسية :(2012) العطارم،ا. www.poplas.org 
   ، 15/11/2018. نكنبكست. المرأة الفمسطينية في صفوف المقاومة االولى :(2017مكاف، ف )ع
 ،الحقوق السياسية لممرأة في التشريعات  الفمسطينية و أثرىا  في المشاركة :(2012) ق عكدة 

 2018\4\22 ، دنيا الكطف .سياسية لا
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/271852.html 

 (2015عياد، ؼ): جامعة القدس،  ،القرار في سمؾ القضاء الفمسطيني كاقع المرأة في صنع
 .فمسطيف

 معوقات وصول المرأة السعودية الى المناصب القيادية القطاع      (:2013) ؼ، الغامدم 
 .السعكدية ، جدة،جامعة الممؾ عبد العزيز العام،

 جامعة قطر. معوقات تولي المرأة لممناصب القيادية في المجتمع القطري :(2007ؾ ) ،الغانـ ،
 .قطر

 ،مدخل لدراسة دور المرأة في مستويات االدارة العميا في " :(2005س ك اخركف ) الفارس
 .فمسطيف ،. راـ اهلل"مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية

  القانكف االساسي الفمسطينيhttp://muqtafi.birzeit.edu 
  قانكف الخدمة المدنيةhttp://muqtafi.birzeit.edu 
  قانكف الخدمة في قكل االمفhttp://muqtafi.birzeit.edu  
 (.2007القحطاني ،ع): " كاديمية نايؼ ا ."االتصاالت في عممية اتخاذ القراردور المعمومات و

  .السعكدية ،بية لمعمـك االمنيةالعر 
  ،1995دكر المرأة في صنع القرار  في المؤسسات الحككمية الفمسطينية ) :(2012ر)القطب-

 .فمسطيفجامعة النجاح،  (.2006
 لفمسطينية في ظؿ قرار مجمس كاقع المشاركة السياسية لممرأة ا :(2015) ،عابك الغيب، أ، ك الكركنز

 اـ اهلل، فمسطيف.. ر . طاقـ شؤكف المراهاالمف
 (1997كماؿ، ز): "فمسطيف.كزارة التخطيط ك التعاكف الدكلي ."المرأة واتخاذ القرار في فمسطين . 
 ( 2009كنعاف، ف.) "االردف، التكزيع ،عمافدار الثقافة لمنشر ك  ."القيادة االدارية. 

http://www.poplas.org/
https://www.noonpost.com/content/18543
https://www.noonpost.com/content/18543
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 ترجمة  ". "في النظرية النسوية.. مقتطفات مختارة :(2010، ك.  كبارتككفيسكي، ؾ.ؼ )كيد (
عماد ابراىيـ كمراجعة كتدقيؽ عماد عمر(. األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف ، األردف ) تاريخ النشر 

 (. 2005األصمي 

  سمحةكز جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات الممر(DCAF) (2010)" : المرأة الفمسطينية
 سويسرا. ،جنيف ".االمنو 

 النوع االجتماعي و أثره في " :(2015)القكات المسمحة  عمى الديقراطية نيؼ لمرقابومركز ج
 سكيسرا.   ،جنيؼ". االمنيةك  العسكريةالشركات 

 لممرأة فاعمة سياسية مشاركة نحو التوعية في منياج(: 2013)القانكني لالرشاد المرأة مركز 
 فمسطيف اهلل، راـ. لفمسطينيةا

 الوطنية لمعمل في االجيزة االمنيةاتجاىات طالبات جامعو النجاح  :(2015ؿ ) ،مخمالتي 
 الفمسطينية. جامعة النجاح ، فمسطيف.

 فمسطيف، اهلل دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع ، راـ .2ط،  "االدارة العامة" (:2007) ـ ،محمد. 
 يعات الدولية و القوانين تجربة المغرب لمحقوق السياسية بين التشر  :(2017ؼ ) ،المحرحر

 ، المغرب.، فاسحمد بف عبد اهللجامعة سيدم م ،الوطنية

 .جامعة بيرزيت، فمسطيف .المشاركةالسياسية لممراة الفمسطينية وصنع القرار: (2010) ، رمصمح 
 كثيقة االستقالؿ -المجمس الكطني الفمسطيني www.palestinepnc.org 

 مصر القاىرة،. الدكلية الشركؽ مكتبة .4ط ،المعجم الوسيط :(2004) مجمع المغة العربية. 

  2018\7\17-اساليب صنع القرار –المنتدل العربي الدارة المكارد البشرية 
ttps://hrdiscussion.com/hr74509.htmlh  

 ،ع -الحكار المتمدف  .اواتيا الكاممة في كافة المجاالتحقوق المرأة و مس :(2004د) مكسى
740-15\5\2018 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14639&nm=1 

http://www.palestinepnc.org/
https://hrdiscussion.com/hr74509.html
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 ،القيادات  وجية نظر من ةالمرأة لممواقع القياديأ مشكالت تبو (: 2001،أ )ـ كالشيابي مكفؽ
 بغداد، العراؽ.النسائية )التجربةالعراقيو(. 

 محافظة جنين في اتخاذ القرار بين المعوقات دور المرأة العضو في بمديات  :(2013) نزاؿ،ا
 جامعة القدس ، فمسطيف ،وسبل التعزيز 

 أة في العوامل السياسية واالجتماعية المؤثرة عمى الدور القيادي لممر ": (2007)ر ،نزاؿ
 فمسطيف. ،، جامعة القدساهلل والبيرة المؤسسات الفمسطينية االىمية والحكومية في محافظة رام

   ،فمسطيف.راـ اهلل ،مؤسسة مفتاح .1325المرأة الفمسطينية و القرار : (2009) رنزاؿ ، 
 وثيقة االستقالل الفمسطيني pnc.orgwww.palestine  

  راـ كزارة شؤكف المرأة(. 2015) 1325وثيقة االطار الوطني االستراتيجي لقرار مجمس االمن ،
 اهلل، فمسطيف.

 1325(: قرار مجمس األمن 2017ويكي الجندر )

 https://genderation.xyz/wiki 

 عماف، االردف. ،. دار كائؿ لمنشر كالتكزيع 1، طالعامةمبادئ االدارة . (2011) ـ ،ياغي 

 

  

http://www.palestinepnc.org/
https://genderation.xyz/wiki
https://genderation.xyz/wiki
https://genderation.xyz/wiki


119 
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 Doming ,c(2015):women in participation in post conflict transition politics 
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keeping operation. 
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 كترونية:المواقع االل
  http://www.palpolice.ps/ar/aboutالشرطة الفمسطينية     .1
   http://www.pcd.ps/1   الدفاع المدني الفمسطيني. .2
 

 المقابالت كشف
 . الكقائي االمف جياز في االجتماعي النكع مدير( 2018، نيساف) عيف ابك امنو مقدـ،

 .الجمركية الضابطة جياز في االجتماعي النكع مدير( 2018، كماي)تسنيـ/مقدـ

 .االستقالؿ جامعة محاضر(: 2018. اكتكبر)حمدة ابك تغريد

 يالكطن االمف قكات االجتماعي النكع مدير (2018نيساف،) الخكلي رنا عقيد،

 . الداخمية كزارة  في االجتماعي النكع مدير( 2017ديسمبر،) كىداف نياد

 .العسكرية االستخبارات جياز في االجتماعي النكع مدير(2018حزيراف،) شقير ءكفا الرائد،

  

http://www.pcd.ps/2
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 (1ممحق رقم )

 ميانة بعد التحكتباإلس

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا
 معيد التنمية المستدامة

 

 
  
  

 
 حضرات أعضاء ىيئات التدريس بالجامعات الفمسطينية المحترمون

  وبركاتو.السالم عميكم ورحمة اهلل
وتأثيرىا في مراكز  " واقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية الفمسطينيةتجرم الباحثة دراسة بعنكاف

كتأتي ىذه الدراسة كجزء مف بحث عممي استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة "، صنع القرار
راسة قامت الباحثة بتطكير الماجستير في بناء المؤسسات كالتنمية البشرية. كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الد

 استبانة لقياس مكضكع البحث.
كتعرض عميكـ الباحثة ىذه االستبانة بغرض تحكيميا، كالتحقؽ مف قدرتيا عمى قياس ما كضعت 
ألجؿ قياسو، كسالمة عباراتيا، كشمكليا لكافة المحتكل المراد دراستو، لذا أرجك مف حضراتكـ التكـر 

 اتيا، كتقديـ النصح كاالرشاد لمباحثة.بإبداء الرأم باالستبانة كفقر 
 

 مع فائق االحترام والتقدير
 

 غروف. شاىر الباحثة: أمال        
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 جامعة القدس

 كمية الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة

 حضرة السيدة/ االنسة.....  المحترمة

 تحية طيبة وبعد:

وتأثيرىا  في المؤسسة االمنية الفمسطينية ة المرأةمشاركواقع  تقـك الباحثة  بإجراء دراسة  بعنكاف "
كتأتي ىذه الدراسة كجزء مف بحث عممي استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى  ". في مراكز صنع القرار

في بناء المؤسسات كالتنمية البشرية. كالمطمكب منكف التفضؿ بتعبئة استمارة  درجة الماجستير 
( في الخانة المتفقة مع رأيكف، ، رات االستبانة ككضع عالمة )البيانات الشخصية، كمف ثـ قراءة فق

عممان بأف استجاباتكف ستككف محط عناية الباحثة، كستعامؿ بسرية تامة، ك لف تستخدـ إال ألغراض 
 البحث العممي.

 -مفتاح اإلجابة:

# 
في المؤسسة  المجال األول: واقع مشاركة المرأة

 الفمسطينية. األمنية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

1 
فػػرص العمػػؿ فػػي المؤسسػػة األمنيػػة  متاحػػة عمػػى 

 قدـ المساكاة لمذككر كاإلناث.
     

 

 وتفضمن بقبول فائق االحترام  

 غروف شاىر  الباحثة:  أمال 

  



122 
 

 القسم األول: بيانات أولية

 

  فأعمى عقيد   □ مقدم           □         فما دون  رائد □الرتبة العسكرية:   .1
 
 الجياز: ..................... .2
 

 اداري  □شرطي           □عسكري          □         امني □ مل:طبيعة الع .3
 

 كغير ذل □  متزوجة        □عزباء       □: الحالة االجتماعية .4
 

 دراسات عميا  □   بكالوريوس   □      أقل من بكالوريوس □المؤىل العممي:  .5
 

 عام  18-13من    □  سنة 12-7    □  سنوات 7اقل من □سنوات الخدمة:  .6

 عام   18اكثر  من   □  
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 وتأثيرىا في مراكز صنع القرار. المرأة في المؤسسة األمنية الفمسطينية مشاركةالقسم الثاني: واقع 

 م.
في  المجال األول:  واقع مشاركة المرأة

 الفمسطينية .  ة األمنيةالمؤسس

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

فرص العمؿ في المؤسسة األمنية  متاحة عمى   1
 قدـ المساكاة لمذككر كاإلناث. 

     

يتناسب حجـ انتساب المرأة لممؤسسة األمنية مع  2
   حجـ مشاركتيا في الكظيفة العامة.

     

لممناصب القيادية في المؤسسة المرأة  تكلينسبة  3
 .فييا باتعدد المنتس األمنية يناسب

     

4 
نسبة مشاركة المرأة في المراكز العميا لصنع 
القرار في المؤسسة األمنية يناسب قدراتيا 

 كتأىيميا.

     

5 
تتبػػػػكأ المػػػػرأة  مراكػػػػز إداريػػػػة عميػػػػا فػػػػي المؤسسػػػػة 

 األمنية.
     

يتـ تعييف المرأة كمديرة دكائر في أقساـ العمؿ  6
 .الجيازالميمة في 

     

تشجع قيادة الجياز مشاركة المرأة في صنع  7
  القرار.

     

 رسـ السياسات يتـ إشراؾ المرأة الضابط في  8
  بالجياز.الميمة المرتبطة 

     

اتخاذ القرارات ي يتـ إشراؾ المرأة الضابط ف 9
 بالجياز.بطة الميمة المرت

     

يتساكل الرجاؿ ك النساء في مالءمتيـ لممكاقع  10
 .اعمؿ بو الجياز الذمالقيادية داخؿ 
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11 
عػػػػف نسػػػػبة مشػػػػاركة المػػػػرأة فػػػػي  اشػػػػعر بالرضػػػػا  

  األمنية. المؤسسة
     

12 
  رضػػػػا عػػػػف مجػػػػاالت عمػػػػؿ المػػػػرأة فػػػػي اشػػػػعر بال 

 .الفمسطينية االمنية األجيزة
     

 م.
وعي المرأة بأىمية دورىا و  ل الثاني: المجا

 مشاركتيا في صنع القرار في المؤسسة االمنية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

      . العمؿ في المؤسسة االمنية يناسب النساء 1

القيكد المجتمعية ال تمنع المرأة مف العمؿ في  2
 ألمنية.المؤسسة ا

     

3 
تستطيع المرأة اف تكائـ بيف مسؤكليات األمكمة 

كادكار الرعاية المنزلية كعمميا الكظيفي في 
 المؤسسة األمنية. 

     

القانكف الفمسطيني يعطيني الحؽ عمى قدـ  4
 المساكاة مع الرجؿ لمعمؿ في المؤسسة األمنية.

     

5 
نساف المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اال

كمكافحة أشكاؿ التمييز ضد المرأة تعطيني الحؽ 
 لممشاركة في صنع القرار في المؤسسة األمنية.

     

      بإمكاف المرأة اف تككف ضابطا مميزا. 6

حؿ يتساكل الرجاؿ مع النساء في القدرة عمى   7
 اتخاذ قرارات مدركسة. المشاكؿ ك 

     

الرجؿ، في  لممرأة الحؽ، عمى قدـ المساكاة مع 8
 تكلي المناصب العميا في المؤسسة األمنية. 
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المرأة الفمسطينية مؤىمة لممشاركة في صنع القرار  9
 عمى المستكيات المختمفة. 

     

تثبت المرأة القيادية جدارتيا في مراكز صنع  10
 القرار في المؤسسة األمنية الفمسطينية.

     

ادرة عمى تحمؿ اف المرأة الفمسطينية ق رلا 11
 المسؤكلية في العمؿ االمني. 

     

      عمؿ المرأة في مجاؿ االمف كاجب كطني. 12

كاجب  المؤسسة االمنية عمؿ المرأة في  13
 اجتماعي. 

     

يحقؽ  المؤسسة االمنية  عمؿ المرأة في  14
 .طمكحاتيا

     

عمؿ المرأة في المؤسسة االمنية  يعزز مكانتيا  15
 مجتمع.في ال

     

 م.

 
المجال الثالث:  توافق التشريعات والسياسات 
العامة مع عمل المرأة في المؤسسة االمنية 

 الفمسطينية ومشاركتيا في صنع القرار.

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

1 
تكجد ضمانات دستكرية لتحقيؽ المساكاة أماـ 

نكف الفمسطيني بيف الجنسيف لمعمؿ في القا
 المؤسسة األمنية. 

     

2 

ابراـ السمطة الكطنية الفمسطينية لممكاثيؽ 
كالمعاىدات كاالتفاقات الدكلية يعزز الضمانات 
القانكنية لممساكاة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف 

 لمعمؿ في المؤسسة األمنية.

     

     كاضحة لردع  تتكفر في القانكف الفمسطيني آليات 3
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 التمييز ضد المرأة كانتياؾ حقكقيا. 

4 
دماجو  تتكفر حساسية لمراعاة النكع االجتماعي كا 
في القكانيف الناظمة لمعمؿ في المؤسسة األمنية 

 الفمسطينية.

      

مراكز تكلي ممرأة لالتشريعات الفمسطينية  تكفؿ 5
 .قيادية داخؿ المؤسسة األمنية

     

6 
دة الجياز بتطبيؽ مبدأ المساكاة كتكافؤ تمتـز قيا

الفرص  بيف الجنسيف كفؽ االنظمة ك التشريعات 
 المعمكؿ بيا.

     

تضمف المكائح الداخمية لممؤسسة األمنية مشاركة  7
 .القرار صنعالمرأة في مراكز 

     

تأخذ السياسات العامة لمسمطة بعيف االعتبار   8
 لترقيات.النكع االجتماعي في المناصب ك ا

     

مشاركة المرأة   لمسمطة تعزز السياسات العامة 9
 في المؤسسة األمنية. في تكلي مناصب قيادية

     

10 
تعكس كحدات الجندر في المؤسسة األمنية إرادة 

 قيادية في المؤسسة كطنية لتكلي المرأة مراكز
 األمنية. 

     

 م.
تطبيق مبادئ العدالة و  المجال الرابع: 

في  ساواة و تكافؤ الفر  بين الجنسينالم
 المؤسسة األمنية الفمسطينية 

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

يكجد  تمييز في طبيعة الكظائؼ التي تشغميا   1
 في المؤسسة األمنية.  المرأة عف الرجؿ

     

المكتبية يتـ حصر عمؿ النساء في األعماؿ  2
 داخؿ المؤسسات األمنية.
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تكلي المناصب القيادية كالترقيات في المؤسسة  3
 األمنية يجرم بناء عمى سنكات الخدمة كالتقييـ.

     

تكميؼ المرأة بالمسؤكليات  يجرم بقرارات مف  4
 القيادة العميا لمجياز. 

     

الرجؿ مف حيث ك تتساكل نظرة المسئكليف لممرأة  5
 .فاءةالك

     

قدـ المساكاة مع الرجاؿ في عمى تعامؿ النساء  6
 .التقييمات

     

7 

تكجد تدابير ضامنة لالستقرار الكظيفي لمنساء  
العامالت في المؤسسة األمنية الفمسطينية تمبي 
الحاجة لممكاءمة بيف العمؿ الكظيفي كمسؤكليات 

 األمكمة كأدكار الرعاية المنزلية.

     

8 
ابير ضامنة لمتدريب كالتأىيؿ الكظيفي تكجد تد

كالميني الحساس لمنكع االجتماعي لتكلي 
 الكظائؼ العميا في المؤسسة األمنية الفمسطينية. 

     

تمثيؿ  لممرأة فرص متكافئة مع الرجاؿ في  9
 نشطة الخارجية المختمفة.في اال جيازىا

     

ي تعامؿ النساء عمى قدـ المساكاة مع  الرجاؿ ف  10
 الجياز.تكزيع العالكات ك الحكافز داخؿ 

     

11 

تكجد تدابير ضامنة لكصكؿ النساء إلى المكاقع 
القيادية العميا كفؽ أسس مكضكعية كشفافة 
كعادلة في الترقيات الكظيفية في المؤسسة 

  األمنية الفمسطينية.
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 م.
  المجال الخامس: معيقات وصول المرأة إلى

ر في المؤسسة األمنية مراكز صنع القرا
 الفمسطينية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

العادات كالتقاليد السائدة تعيؽ عمؿ المرأة في  1
  المؤسسة األمنية.

     

سيادة الثقافة الذككرية تضعؼ مشاركة المرأة في  2
 صنع القرار.

     

الفسيكلكجية ال تسمح  البيكلكجية ك طبيعة المرأة 3
 بتكلييا مراكز صنع القرار.

     

 القرار داخؿ المؤسسةصنع  سيطرة الرجاؿ عمى  4
 األمنية ال يسمح لممرأة بالمشاركة فيو

     

5 
ف أقناعة صناع القرار في المؤسسة األمنية ب

المرأة غير قادرة عمى تكلي المناصب اإلدارية 
 .العميا

     

6 
رجؿ األمف عمى األقساـ  -يطرة الضابطس

ممرأة في سمـ لالمينية تحكؿ دكف التقدـ اإلدارم 
 المناصب العميا.

     

7 
العامالت  في المؤسسة  كعي النساء  ضعؼ
كأدكارىف القيادية يؤثر  بحقكقيف القانكنيةاالمنية 

 سمبا في تكلييف مناصب ادارية عميا 

     

في المؤسسة األمنية  ضعؼ ثقة النساء العامالت 8
 بأنفسيف لتكلي المسؤكلية في مراكز صنع القرار. 

     

9 
المتخصص لممرأة يحكؿ  ضعؼ التأىيؿ الميني

دكف  كصكليف  الى مراكز صنع القرار العميا  
 في المؤسسة االمنية الفمسطينية 
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ؽ تكلي يممرأة تعلاألسرية كااللتزامات المياـ  10
 لمؤسسة األمنية.في ا مناصب قيادية

     

 م.
 مراكز آفاق مشاركة المرأة فيالمجال السادس: 

 صنع القرار في المؤسسة األمنية الفمسطينية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 

1 
تجربة المرأة في الكظيفة العامة يعزز لدييا  

مراكز صنع القرار  القناعة بتكلييا المسؤكلية في
 في المؤسسة االمنية الفمسطينية 

     

2 
تجربة المرأة في المؤسسة األمنية يعزز لدييا 
القناعة بتكلييا المسؤكلية في صنع القرار في 

 المؤسسة االمنية الفمسطينية. 

     

3 

مكاءمة التشريعات كالقكانيف الفمسطينية مع 
ية يحفز المرأة المكاثيؽ كاالتفاقات كالقرارات الدكل

عمى المشاركة في صنع القرار في المؤسسة 
 األمنية.

     

4 
ارتفاع مستكل تعميـ كتأىيؿ المرأة العاممة في 
المؤسسة األمنية يعزز مشاركتيا في صنع 

 القرار.

     

5 
ازدياد الكعي لدل المرأة  العاممة في المؤسسة 

االمنية الفمسطينية بحقكقيا كأدكارىا يعزز 
 كتيا في صنع القرار.مشار 

     

6 

االنتشار المتزايد لقيـ المساكاة كتكافؤ الفرص 
كالعدالة بيف الجنسيف يساعد في تعزيز مشاركة 

المرأة في صنع القرار في المؤسسة االمنية 
 الفمسطينية 
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7 
إنشاء كحدات لمجندر في األجيزة األمنية يعبر 

صنع عف إزدياد اىتماـ المرأة بمشاركتيا في 
 القرار. 

     

8 
الجيكد المبذكلة لرسـ كصياغة استراتيجية كطنية 
لدمج النكع االجتماعي في قطاع األمف يعزز مف 

 مشاركة المرأة في صنع القرار.

     

9 
تعزيز االتجاه العاـ لبناء المؤسسة األمنية 

الفمسطينية عمى أسس مينية ينعكس ايجابا عمى 
 ر.مشاركة المرأة في صنع القرا

     

10 
اعتماد سياسة التمييز االيجابي لممرأة بتخصيص 

% مف عضكية الييئات 30ككتا ليا ال تقؿ عف 
  القيادية يعزز مشاركة المرأة في صنع القرار.

     

 

 القسـ الثالث:

 أم مالحظات ترغبيف باضافتيا..............................................................

........................................................................................... 

........................................................................................... 

............................................................................................ 

 نشكرًا لحسن تعاونك
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 (2)رقم ممحق

 قائمة المحكمين

 مكان العمل اسم المحكم  الرقم

 جامعة القدس د. امنو بدراف  .1
 جامعة النجاح د.اشرؼ الصايغ  .2
 جامعة القدس المفتكحة  د.راتب ابك رحمة  .3
 جامعة القدس د. سيير صباح   .4
 ضابط امف  د. سامي حساسنة  .5
 ابكديسجامعة لمبدمد.فدكل ا  .6
 جامعة بيرزيت د.عبد الرحمف الحاج ابراىيـ   .7
 جامعة  الخميؿ د. عمي رباح سالـ  .8
 جامعة االستقالؿ د.غساف الحمك  .9

 ضابط امف د. محمد خالؼ  .10
 جامعة االستقالؿ د. نظاـ صالحات  .11
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 ( تسييل الميمة3ممحق)
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 قائمــــة الجــــــداول
 

رقم 
 الجدول

 الصفحة الجدول

 11 عدد االناث في القكل العاممة 9

 10 عمى قكل امف المحافظات الشمالية تكزيع االناث 1

 11 لمتغير رتبةتكزيع عينو الدراسة تبعا  1.3

 19 وتكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراس 2.3

 11 لخالياطكؿ ا 3,3

 11 قيـ االرتباط الفقرات مع الدرجة الكمية  4.3

 11 عمى ابعاد كاقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية  معامؿ ثبات كركنباخ الفا 5.3

1.4 
المراة في المؤسسة ة لكاقع مشاركة ياالنحرافات المعيار  االعداد كالمتكسطات الحسابية

 االمنية 
19 

2.4 
المرأة في   ة لكاقع المشاركةيالنحرافات المعيار طات الحسابية كااالعداد كالمتكس

 المؤسسة االمنية 
19 

3.4 
ة لكاقع كعي المرأة باىمية دكرىا ياالنحرافات المعيار االعداد كالمتكسطات الحسابية ك 

 في المشاركة
11 

4.4 
السياسات ة لكاقع التشريعات ك ياالعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 

 كالعامة 
11 

5.4 
العدالة لءة لكاقع تطبيؽ مبادياالعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 

 بيف الجنسيف كالمساكاة
11 

6.4 
في  المرأة امشاركةية لكاقع معيقاتاالنحرافات المعيار االعداد كالمتكسطات الحسابية ك 

 صنع القرار
10 

7.4 
المرأة في  مشاركةافاؽ لكاقع  االنحرافات المعياريةسابية ك ت الحالمتكسطااالعداد ك 

 .المؤسسة االمنية
11 

 19 المرأة في المؤسسة االمنية لكاقع المشاركة t testنتائج اختبار  8.4
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رقم 
 الجدول

 الصفحة الجدول

9.4 
ة لكاقع المشاركة تبعا لمتغير يالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار االعداد ك 
 .الجياز

11 

 11 بار تحميؿ التبايف االحادم كفقا لمتغير الجيازنتائج اخت 10.4

 11 نتائج اختبار تككي تبعا لمتغير الجياز  11.4.

 11 المراة كاقع المشاركةلدرجة  ة ياالعداد ك المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيار  12.4

 19 ر طبيعة العمؿلمفركؽ ككاقع لممشاركة تبعا لمتغي نتائج اختبار التبايف االحادم  13.4

 19 تبعا لمتغير طبيعة العمؿ  ار تككي بنتائج اخت 14.4

15.4 
لكاقع المشاركة لمتغير الحالة  ماالعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 

 .االجتماعية
11 

 11 لمتغير الحالة االجتماعية لمفركؽ  تبعا نتائج اختبار التبايف االحادم 16.4

 11 تائج اختبار تككي لمتغير الحالة االجتماعية ن 17.4

18.4 
االنحرافات المعيارية لدرجة كاقع المشاركة تبعا لمتغير المؤىؿ المتكسطات الحسابية ك 

 .العممي
11 

 900 تبعا لمتغير المؤىؿ العممي  نتائج ااختبار التبايف االحادم  19.4

20.4 
 لدرجة كاقع المشاركة تبعا  ات المعياريةاالنحرافاالعداد كالمتكسطات الحسابية ك 

 .لمتغير الخبرة
909 

 901 لمفركؽ في كاقع مشاركة المرأة في المؤسسة االمنية نتائج اختبار التبايف االحادم 21.4

 909 .سنكات الخبرةلمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير  نتائج اختبار تككي 22.4

23.4 
عمى في المؤسسة االمنية  مرأةعرفة اثر مشاركة التباط بيرسكف لمئج معامؿ االر انت

 مراكز صنع القرار
901 
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 قائمــــــة المحتويـــــات

 ةالصفح الموضوع 

 أ اقرار 

 ب شكر كتقدير 

 ج عربي ممخص 

 د ممخص انجميزم 

 ك مصطمحات الدراسة 

 الفصل األول: اإلطـــار العـــام لمدراسة
 2 مقدمة 
 6 مشكمة الدراسة كأسئمتيا. 

 7 الدراسة. أىداؼ 

 8 الدراسة. مبررات 

 8 فرضيات الدرسة. 
 9 أىمية الدراسة. 
 10 حدكد الدراسة. 

 10 ستعراض عاـ لفصكؿ الدراسة.ا 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 91 مقدمة 

 99 الحركة النسكية  كالنضاؿ مف اجؿ المساكاة  

 91 المساكاة  كاالختالؼ كأدكار النكع االجتماعي 

 91 المرأة في المكاثيؽ الدكلية 

 11 التمثيؿ كالمشاركة في صنع القرار 
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 ةالصفح الموضوع 
 11 ريخ  النضالي لممرأة  الفمسطينية ك كاقعيا الراىف التا 

 91 حقكؽ المرأة  في التشريعات الفمسطينية  

تمثيؿ المرأة الفمسطينية  ككصكليا الى مراكز صنع القرار حكؿ مؤشرات   91 
 91 األجيزة األمنية الفمسطينية 

 90 عمؿ المرأة في األجيزة األمنية الفمسطينية 

 99 كع االجتماعي في المؤسسة األمنية الفمسطينيةالمرأة كالن 

 99 معيقات كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار 

 91 الدراسات السابقة  

 

جراءات الدراسة  الفصل الثالث: منيجية وا 
 19 تمييد 
 19 منيجية الدراسة 
 19 مجتمع الدراسة 

 11 عينة الدراسة 
 11 أداة الدراسة 
 11 الدراسة تطبيؽ إجراءات  

 10 المعالجة االحصائية 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 .. تمييد 

 19 .األكؿ كمناقشتو سؤاؿنتائج ال 
 19 .الثاني كمناقشتو سؤاؿنتائج ال 
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 11 .الثالث كمناقشتوسؤاؿ نتائج ال 

 11 .الرابع كمناقشتو سؤاؿنتائج ال 
 10 .الخامس كمناقشتو سؤاؿنتائج ال 

 19 .كمناقشتو سؤاؿ السادسج النتائ 

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
 901 تمييد 

 901 نتائج الدراسة  
 991 تكصيات الدراسة 

 قائمة المراجع
 999 قائمة المراجع العربية 

 المالحق
 910 ( االستبانة بعد التحكيـ1ممحؽ رقـ ) 
 999 ( أسماء المحكميف2ممحؽ رقـ ) 
 991 تسير الميمة (3ممحؽ رقـ) 
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