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  :مقدمة

تشهه المرأههحضولاًههارمال هه رخمال ههالت الههالتوهه طالمرأنهه ول مجههاً وظلضيلت وههظل و اهه ال  ن نهه ال ت  هه ل

اًاره ل المرعأللمرشحطال،لانثل حضظل  س  ل الهذملمرعأهلل رهحمال تأ رجه ل،ل ضتواهظل نهدل  ايهه لاهن ل

لت أظلمر حص لمرأالئأ .

مثل مرأشههرالالمط اأ ونهه لمراههالت حخههه ل ياأنههالمرأواأههحلمرأههايثل هه رع المروشههح لمرأا  وههللتههحلم اهها

ميق وهه المرأنهه ولمرأا نهه ل مرأًههحي ل مر هه  ون ل،ل يأأههللما سهه يلتعههدل حمئههال رمتنهه لت ههللمروهها ل مرعًهه ل

ل مر افل جامه لإطلض دليأالكل الذمالمراقظلوقالاليسا اتدلرلا رنحل مطجااطل.

سههظلتسههةارن لمرا رهه ل ض  ههاولمرًههو ل توههارلمارهه رولإرههحلضيلتأقنههالم تهه ل مرقًهه للولههحلمرع ههالرن

مط اأ والمرحجأن لت لرحط ل قً لل تؤجس الوق  ن ل ق ل،ل رر   لتسةارن لمرأواأحل رهلل مأهدل ت منأ تهدل

مرالق ئن ل مرأ ًً لمواو رمالت لم جحول مرأارج ل ااحلمرا منأ المرًاون ل مرأ  ن ل مط اأ ون ل مراح ن ن ل،ل

لثل  ابلمااحمتدلرلق  ايل رأقاقلمآلخحي ل ضيملل م و تد. هالتسةارن لكللتامط لت لان

 طليقا حلوأللض  اولمرًو لمرحجأال  هالتقهاتا  لمرشهحط لولهحلتالاقه لمرأوهحتن ل مراأقنهالتع ه ل

 ر حلضتحه لرلعامره ل،ل رر هدليرأه ل هالمرار ه لم  رهحل هالمرأنلاره لي يل قها لمروهحمئ ل تهلتن لجهالت لمر ه  ل

لل لر  . تقاي لمر ات المرع  

 قالامال مقحلمرشحط لمر س ئن ل المراط لمرعح ال آ  قلتًارهلمهاأ ملتهؤتأحمالقه يولمرشهحط ل م ته ل

 ـًـح رولإيخـ للمرع  حلمر س ئال الل1977مرعحبل،ل تعالتاصن لمرأؤتأحلمر  تسلمرذ لم عقال  رحي ضلو مل

 مل،ل تعهالههذهلمرااصهن ل اميه لتحاله ل ايهاولمرشحط ل،ل ضيلياكللرلشحط لمر س ئن لت ليالئ لطونع لمرأحضولت لت 

 الت ريخلمرشحط لمرعح ن لكشـ ظلوـ لرقال المراوالمرشحطال مرا رلمرذ ليأر لضيلتس  ل ندلمرأحضولمرعح نه ل

 المرأسؤ رن لمط اأ ون لمرع ت لرلأ   لولحلضت لمرأواأحل مراق ي لته لما هحممل،ل ضكهالمرأهؤتأحلمرسه ي لرقه يول

مهاأ تههدل أاضهها لمرشهحط لمر سهه ئن ل،لو ههات لضقههحلل1978عههحبلمرهذ لوقههال ههـاليتشههـالوه ملمرشهحط ل م تهه لمر

ت  و التااامالرالهنلل تاريبلمرشهحط لمر سه ئن ل،ل مرأهالم ي هـحلرلأؤههـللمرعلأهـالمرام هبلتها حهل هالمرع  صهحل

تههحلمر سهه لل،لمرعأههللمر سهه ئن لمراههالتلاأههال  رشههحط ل،لتشههنحمالإرههحلتوههـ طالوأل هه لت ات اههن لمر سهه لل،لمراأقنههال

 أوهه طالمرحو يهه لمط اأ ونهه ل،لقًهه ي لم اههامثل،لمرعأههلل ههالتنههاميلمطت هه طال،ل مطجههاعالت ال،ل توهه طال

ل(.23-20،لل1996  تع لمرا للمرعح ن ل،لل(مرسن ا (ل

 طلتقا حل  ن  لمرشحط لولحلمرو  بلمرو  ئال أسبل،ل رر   لتأاالإرحلمروام بلمراق ئنه ل مط اأ ونه ل

%لت لض شً لمرشحط ل المرعايالت لمرا للمرأاقات ل،ل هذمليلقحل85شرللضكوح،ل هذهلمروام بلتساغحقلاامرال 

تايامالته لم هأنه لولهحلضي مرلمرشهحط ل هالمرأواأهح،ل   راه رالياًلهبلماوهاميلمرونهالرح هللمرشهحط لرأأ رجه ل

طتهه ل مرعامرهه ل،ل ضيمللمر ههات الما سهه  ن لضي مرهلمراق ئنهه ل مط اأ ونهه ل مرق  ا نهه ل ضي مرهلمرأاعلقهه ل اأقنههالم

ل(.96،لل2017رلأامط ن امرعا ا،ل

 قههال ههللوأههللمرشههحط لقح  هه الطايلهه لتقا ههحمالولههحلمرح هه ل،لإطلض ههدل ههذرظلتأهه  طال ههالض مئههللمرقههحيل

لمرعشحي ل الضرأ  ن ل ضتحير لطجا امملمرع  حلمر س ئال المر هات المرأاعلقه ل  ر سه لل م ط ه لل،ل كسهحالههذه

مرأأ  طالمرع يمال مراق رنال ضكاالولحلقارولمرأحضول المر و حل ر   لمرأو طالااحلتلهكلمراهال حضهظلولهن  ل

ل(.2015تام   لمرأوحتن ل ت نح لمرشغبل مرع الرناأار لإرحلآر لراًونالمرق  ايلاضرحف،ل
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تهحلإرهحلي لل  اضالي للمرع ر ل المطواأ يلولهحلمرع  هحلمر سه ئاليمخهللقهامالمرشهحط لااهحل صهللم 

مرع ر لمرعح حل ت ل ن   لت حل،ل ولحلتسهاا لمرعه ر لمرعح هالره لتقهالاها يلمرشهحط لمر سه ئن لو هالاهالقًه ي ل

مرع الضالمرأهحضولانهثلكه يلرع  صهحلمرشهحط لمر سه ئن لي رماله ته ال هالتهلتن لمرعايهالته لمر ع رنه ال،لكأه لت ها ل

ا لل ت  هه لإلماتهه رمالمرعح نهه لمرأاأههاوإللانههثلق تههظل  رقًهه ي لمراههالت ههالمر سهه لل م ط هه لل ههالمرعايههالتهه لمرهه

وًهامالته لمرع  هحلمر س ئاامرولارهال،لل15 اشرنللتولسلمرشحط لمر س ئال هالإته رولي هال مرهذ ليارهايلته ل

ل(.2011

 قال  حلت  املمرشهحط لمرأواأعنه ل هحلمآل  ه لم خنهحولااهامثلتعه  يل تنهال هن لر ه للم ته ل ض هحميل

جههاأامثلمرشههحط لمر سهه ئن لإاهها لخًهه ل خمرولمرامخلنهه لمرأ ههحي لرأام  هه ل هه هحول هنةهه المرأواأههحل ت  هه لم

لمراأحشل مرأالت لمرع الضالمرأحضو.ل

 امي لراام المرشحط لمر س ئن ل حلت حلانثل اضلقواللخحيو المرو تع الت لمرً رو الل1982 يعالو مل

مرشهحط ل،ل ذرهكل  هافل  هايلو  صهحلمرأ صالالولحلمرأؤهالالمرعلن ل رلن لمرًو طلمرأا   ن ل لك ييأنه ل

 لإرهحلخهات المرشحط لمر س ئن ل المطيمرمالذمالمرعالق ل  ات المروأه هنحلكه رأح رل مرسهوللمرأها ال  طضه  

ل(.2011امرسرحميل،للمرحو ي لمر أن 

لمشكلة البحث:

 ل هالتعالقًن لمرع الضالمرأحضولت لمرقًه ي لمراهال حضهظل  سه  ل قهاولخهالللمآل  ه لمطخنهحول،ل خ صه

  محمالرا  ق لمرم هحول تاميال تنحت  لضضأظلت لتع  نهدلمرأهحضولتاضهاو الل2011م وامملمراالضوقوظلقن ملتارول

لر ئع الولحلت   حلواياول،لجاملل ال ج ئللمطوالملض لولحلتامقحلمراامصللمط اأ وا.

رع هالمتًهألضيل سهو ل  اليرمج لرلأولسلمرقاتالرلأحضول ص ا قلم ته لمرأاأهاولرلسهر يلوه لمرأهحضول م

مر س للمرالتالياحك لت  خللمرا  ن ل سوبلمرع الت لقوللضخ    ليقاريل ألنايلمتحضولج اي ال،لكأ ل لغلم أ رال

مر س للمرأعحض الرلع ال رهللضرهر ردلجهامللته لقوهللم خ مالض لمطقح ه للض لمطره  المرغح ه للاهامرالجهوع ل

مرههالمتهحضولا ح هه تملم تهه لمرأاأههاولل75اليههولغ لمرشهحط لطلياعهها لتاليهن لإتههحمولجهه اي الل ضيلوهايلمر سهه للمرالئهه

ل(.2015مط أ ئال  راع  يلتحلمرأولسلمرقاتالرلأحضول،ل

 تأمحلقًن لمرع الضالمرأحضول لهأن لتأاري لرها لمرعايهالته لمرأ مأه المرأقاقنه ل مراهالضكهاالولهحل

 لخهالللت ماته لره تل لته لما هحملمالضح رولتأ جو لتحتروالهذهلمر اونه لته لمروهحمئ ل،ل مرا ها لر ه لته

لرلقً للولن  .ل

امر  أ لمرحجأن لرهاخمرول  قالمت ذالمرأرات لمرأ حي ل عضلمراام نحلرأأ ي لمرأحضولت لمرع ال ت   :ل

 (ل2014مرامخلن ،ل

 ههالإيمرولتا   ه لتعاأهالولهحلمرشهحط لل2013م ش للميمرولتر  أ ل حمئ لمرع الضهالمرأهحضولوه مل -

ع لكللت لتاعحضلردلمرأحضولت لصارلمرع ال،ل تشونحلمرأحضولولحلما الغلو لض ل مقعه لمر س ئن لرأا  

 تاعحضلر  .

تاقنحلواول ح تاكاطال ن ل خمرولمرامخلن ل مرأولسلمرقاتالرلأحضول  افلتعايالمراع  يل ن لمرو  ون ل -

ا  عه ل هحمئ لمرع هالضهال التو للاأ ي لمرأحضول مرالكنالولحلمااحمملاقاق  ل،ل ت ل ن   لإ ش للإيمرولت

لمرأحضو.



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
94 

 

 ضصوأظلمرأحضولمرناملو  حمالضح ري الرقن ملمرأواأحل رللضي مرهلمط اأ ون ل مطقا  يي ل م ت نه ل ره ل

يعال  طتر يلمطجاغ  للو   ،ل  الهذملمرأو للتلتحلإرر رن لهذملمروأثل مرذ ليحكالولحلي رلمرشهحط لمر سه ئن ل

لمرأحضو. المراع تللتحل حمئ لمرع الضال

 تساؤالت البحث: 

ليًححلمروأثلمرسؤمللمرحئنسلمرا رال:لللللللللللل

ما دور الشرطة النسائية في مواجهة العنف كما تعكسها عينة من المستفيدات من ادراة مكافحة جرائم العنف 

 ضد المرأة ؟

ل يا ح لت لهذملمراس ؤللمرحئنسلمراس ؤطالمر حون لمرا رن ل:

 رأا دلضالمرأحضولكأ لتعرس  لون  لمروأثل؟ت لض ام لمرع المل-1

ت لما حملمالمراق ئن لمراحلت  ذه لمرشهحط لمر سه ئن لرلأهالته لاه طالمرع هالضهالمرأهحضولكأه لتعرسه  لون ه لل-2

لمروأثل؟

لت لطحقلتع تللمرشحط لمر س ئن لتحلا طالمرع الكأ لتعرس  لون  لمروأث؟ل-3

 أهداف البحث :

للحلت ليلال:مجا افلهذملمروأثلمراعحفلو

 تعحفلض ام لمرع المراحلتام دلمرأحضولكأ لتعرس  لون  لمروأث.لل-1

لتعحفلما حملمالمراق ئن لمراحلت  ذه لمرشحط لمر س ئن لرلأالت لا طالمرع الكأ لتعرس  لون  لمروأث.لل-2

لتعحفلطحقلتع تللمرشحط لمر س ئن لتحلا طالمرع الضالمرأحضولكأ لتعرس  لون  لمروأث.لل-3

 أهمية البحث :

لتأ لظلضهأن لمروأثل نأ ليلحل:

طونع لمرأاضا لمرذ ليا   ردلمروأثل مرأاعلال ا رلمرشحط لمر س ئن ل حلتام   لمرع الضهالمرأهحضول مرهذ لل-1

 يعالتو طال أ ن ال ايامالت لانثلم  ع يلمراحلت لمراًحقلر  .ل

دلمرشهحط لمر سه ئن لرلأهالته ل ه هحولمرع هالضهالر حلمراوالرا لض هحميلمرأواأهحل  رها رلمرأنها لمرهذ لتلعوهل-2

 مرأحضو.لل

يأرهه لضيلتسهه  ل اهه ئملمروأههثل ههحلإت اهه لمرأوهه للضتهه مل أههاثلتنام نهه لتا هه  لل ام ههبلضخههح لرهها رلمرشههحط لل-3

 مر س ئن .
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 مفاهيم البحث :

 الشرطة النسائية :

نهذلض متهحلمرا ره ل اأ يه لض مأا ه لتعحفل ل   لإلمر ةن لمر م تن لمر س ئن لمرأرل  ل أ ظلم ت ل مر م مل، ت  

 هالضاالض ح لمرقً و الم ت ن لمرا  ع لرامخمرولمرامخلن ل،ل مرأ اطل دلمجاا بلم ت ل، اأ ي لمرق  ايل مر م مإلل

ل(.16،ل2011امرعح ال،ل

 يعح   لمروأثلم حمئن ال ل  ه لإلمرعه تلايل ه يمولتر  أه ل هحمئ لمرع هالضهالمرأهحضول أأ  مه لمرشهحقن لته لل

المرحتهههبل مرا   ههه المرعلأنههه ل مرا ن نههه ل مرهههذي ليسههها اتايلك  ههه لما هههحملمال مرأ ههه مل م جههه رنبلت الههه

ل م  شً لتو هلا طالمرع المراالتاعحضلر  لمرأحضولمرأ حي إل.

لالعنف

يعحفلق تا لول لمط اأ  لمرع ال ل دإلليم حلو ات ليرايلتأ ل قاميلإلرلاوالرها لض هحميلتعن هن لض للللل

ل(.201،ل2009 ل   ذهلمر   ليأر ل ص دل  رسلاكلمرعا م اإلا نثل، ال أ و ال  ق 

كأهه ليعههحفلإل هه ر حمل ياأههحإللمرع ههالإل ل ههدلخًهه بلم ل عههللتههؤذلم لتههاتحليقههامل ههدل ههحيلض ل أ وهه لضههاللللللللللل

ل(.20،لل2006مخح إلالمرووحي ل،ل

لالعنف ضد المرأة:

حلإرندلو ون لمرو سل ياحتبلولنهدلضذ ليعحفلمروأثلمرع الضالمرأحضولم حمئن ال ل دلإلض ل عللو التا ل

ض لتع   ولرلأحضول،لجهامللته لمر  انه لمروسهأ  ن لض لمر  سهن لض مطقا ه يي ل،ل أه ل هحلذرهكلمرا ايهال ل عه للته لههذمل

لمرقونللجامللااثلذركل حلمرأن ولمرع ت لض لمر  ص إل.ل

 الدراسات السابقة :

 أوال : الدراسات المتعلقة بالشرطة النسائية :

 (:2016ة )كيطان ،دراس

ها ظلمرارمج لمراعحفلولحلتنر  نات المرارنال مرأام  ه لرها لمر سه للمرشهحطن ال تعح ه لمتو هه ت  ل

(لت ههحيولتهه لمرًهه  ً ال45 أههالمرعأههلل أوهه للمرشههحط ل تهها ل وهه حلهههذهلمراوح هه ل،ل ترا ههظلون هه لمروأههثلا

ع لطراأه قلمرأهحضول  رعأهللمرشهحطالههال مرشحطن الت ل أنحلمرحتبل،ل ض  حالمر ا ئملضيلضك حلمطجو بلمرام 

مرح و ل المرأ اللولحلمطتان خمال،ل ضيلضك حلمر عا  المرعأللهالمرأع   ولت لتقوللمرش ر لر  ل،ل ضيل سو ل

%ل،ل ضيل سهو لته ليشهعحيل  ر وه ال هالمرقهارولولهحلمرعأهلل80مرشعارل  رحض ل المقاأه ملتوح ه ل ايهاول لغهظل

ل%.77.8 ل ل   لق يرمالولحلتام   لمراأاي ال لغظل%ل،ل ضيل سو لت لض و88.9 لغظل

 (:2015دراسة )المحاسنه ؛ الخرشة ، 

ها ظلمرارمج لإرهحلتألنهللضتهحلمرر  يه المرواهحيه لرلقنه يولمر سه ئن ل هالم يمللمرأؤجسهال،ل ترا هظلون ه ل

  ه ،لضيلت هارمال(لت حيولت لمرشحطن لمر س ئن ل،ل تاصلظلمرارمج لرلأوأاو لت لمر ا ئملت198مرارمج لت لا

مرأوأاتهه ال أههالتسههاا لتههام حلمرر  يهه المرواهحيهه لرهها لمرقنهه يمالمر سهه ئن ل ل عهه يهلمرأ ال هه ل هه لالتااجههً ل

رلر  ي التواأع ل  هالتو طت ه لت  هحيول،  هايلضتهحلذ ليطره لما ه ئن لرا هارمالمرأوأاته ال  عه يلمرر  يه ال

رن ل،مرحؤي لمطجاحمتون ل(لولهحللتاغنهحلم يمللمرأؤجسها،ل وهاملامط ار رل،مراألمرواهحي لرلقن يولمر س ئن لمرا رن 
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  ايل ح قللذماليطر لما  ئن لرا ارمالمرأوأاته الرلر  يه المرواهحيه لرلقنه يولمر سه ئن لتعها لرلأاغنهحمال

 . مرايأغحم ن 

ل( :2015دراسة )مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ، 

عن لرعأللمر س لل حلمرشحط لمر س ئن ل حلمرنأ ل مر ح ال   ه لها ظلمرارمج لمراعحفلولحلمر محولمرأواأ

ضوأالرسن قل  محولمرأواأحلرقً ي لم ت لمرأاعلق ل  ر س لل تاقالمرأواأحلت لوأللمر س لل حلجلكلمرشحط ل،ل

 تعح  لم جو بلمرر ت ه ل رمللتها ليوه لم  هحمطلمر سه لل هحلجهلكلمرشهحط ل كنهالرؤيه لمرأواأعه الاتر  نه ل

يولته لوأههللمرشهحطن ال،ل تأ لههظلون ه لمروأهثل ههالون ه لوشههامئن لته لمرنأ نهن ل مرنأ نهه الته لت الههالمطجها  

مر ل ن المطقا  يي ل مط اأ ون ل مراعلنأن ل،ل تاصهلظلمرارمجه لإرهالضيلمرعأهللمرشهحطالمر سه ئاليها حلمرهاو ل

لرلأحضول المرأواأحلت لانثلتا نحلتمل لمرأأ ي لمط اأ ون .ل

ل( :2014 ،دراسة )عبد هللا

ها ظلمرارمج لإرهحلتعح ه لضهغاطلمرأنه ولرلأهحضولمرع تله ل قهامالمرشهحط لمرسهايم ن ل،ل ته لمراحكنهالولهحل

مرأحضولمرشحطن ل اطي لمر حطهاملتاأ له ل هحلمرعه تالال هاخمرولمرامخلنه ل   تعه لمرح ه طلمرهاط حل،ل ته لمخانه رل

 ض  ههحالمر اهه ئملضيلمرًههغاطلمرأن تنهه لرهها لل(لمتههحضول،100ون هه لوشههامئن لتهه لمر سهه للمرعهه تالال لههغلاوأ هه لا

مرأحضولمرع تل ل قهامالمرشهحط لتاسه ل  طرت ه  ل طلتا هالوالقه لمرتو طنه ليمره لإا ه ئن ل هن لمرًهغاطل تاغنهحل

ل مرعأحل مرأساا لمراعلنأحل مراح ن لمرعسرحي ل.

ل(:2014دراسة )عبد هللا ،

للمرر  لولمرأ  نه ل مرقهارمالمرذمتنه لرلأهحضول هحلها ظلمرارمج لمراعحفلولحلمتو ه المرشحط لمر س ئن لاا

(لت لمرهذكارل349(لت لمرع تلن ل شحط لي حلتًأ ظلا636مرعأللمرشحطحل،ل رألظلمرارمج لمجاًال لآرمللا

(لج  ل،ل  طض   لإرحلتااجه لتهاولمر وهحول هحل30(لت لما  ثلتحم حلتااج لوأحلمر س لل حلمرعن  لا287،ل ا

جا اتظلمرارمج لمجاأ رولتق  ل ل،ل ض  حالمرارمج لض دل ه رح  لته ل  هايليرمجه ال(لج امال، م8مرعألل لغلا

ولأن لواياول حلضتحير لمرشأ رن ل ض ر  ل مجاحمرن لااللي رلمر ا ل حلوأللمرشحط لإطلضيلهذهلمرارمج التعاوحل

ل.ل%90  يرول المرشحقلم  ج ل ضيل سو لمر ق لإرحل حلو  صحلمرشحط لمر س ئن ل حلي حلتولغل

 : (Randhwa & Narang , 2013)دراسة 

ها ظلمرارمج لإرحل أثلمراضحلمرا ن الرلع تالال المرشحط لمر س ئن ل  ر  ال مراأاي المراهالتهام    ل

%لته ل4.59%لإرهحل1.18،ل تاصلظلمرارمج لإرحلتوأاو لت لمر اه ئمل ت  ه لضيل سهو لمرشهحطن المخيميلته ل

مراالتام دلمرشحطن اليمخهللمرعأهللتأ لهظل هالتأننهالمطيمرولولهحلل،ل ضيلمراأاي ال2010إرحلو ملل1991و مل

ضج  لمر ا لمط اأ وال ض دلطليا هالت ه مل ضي مرلرئنسهن ليرل ه ل  ه ل،ل   هايلمراأنهالته لمرهاتالللمرح ه لل،ل

  أههاضل صههحمو المرهها رل مر سهه يل تشهه كللمرا سههنال مطخههاالفل ههالضجههلابلمرقنهه يول مط اقهه رلإرههحلمرحضهه ل

ل تأ لظلمراأاي الخ رالمرعألل المراامخيل ن لمرا ن  ل ان ولمرع ئل ل مراقاملمرار ارا ا.لمرا ن ال،

 (Gultekina & Leichtman & Garrison , 2010)دراسة 

ها ظلمرارمج لإرحل أثلمرأأاا لمر ق  ال تاضا لمر ا لمط اأ وال المرشحط لمر سه ئن ل أاي ه لض قهحول

ل–مرحضه لمرها ن الل–مراأهحشلل– لرلشحطن ال ت ل أهثلالجن جه لمراا نهال احكن ل رأللمرأسألمرحتبلمرأ ال 

(لرحطن ل70مرأساقوللمرأ  ا(ل،ل ترا ظلون  لمرارمج لت لال–مرعامئالل–اللمرأش كلللمجاحمتنون ال–مرًغ ل

ل،ل ت لمجا امملمجاو   لتأاا لولحلضجةل لت ااا لررللمتو هل أ ال،ل تاصلظلمرارمج لإرحلتوأاو لته لمر اه ئم
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مرأامخ ه ل هن لمرعأهلل مرأنه ولل-مرأ ه ملمرأًه ن لل- ت   لضيلمرًغ لمرا ن التأ هلل هاالجه و المرعأهللمرًايله ل

ل–مرحمتهبلل–م جحي (،ل تأ لظلمرعامئهالمرأ  نه ل اامطتوه هلمرسهلوالته لمرهاتالللمرهذكارل مرأا  ه المرأها ن ال

 مرونح قحمطن (.ل–مر ا ل

 (Hassell & Archbold & Stichman , 2010)دراسة 

ها ظلمرارمج لإرحلتق ر  لخوحمالتر يلمرعأللت ل ن لمط  ثل مرهذكارل هالرهحط لمرولهاي ال هالمراطيه ال

مراقههايحلمر هه طاللل-مرأاأههاولمطتحيرنهه ل،ل  أههثلمرعالقهه المرأاو يرهه ل ههن لمرأشههرالاليمخههللمرعأههلل ههن لالمراأنههال

مرحضه لمرها ن ا(ل،لل-مط  ه يلل–حلمروهحمتملمراا ن نه لم اق رلمر حيلإرحلمراحقا(ل المرأ   لإرهل–لمر حيي رلقارمال

(لرههحطن ال رههحطن ل،ل تاصههلظل129 مجهها اتظلمرارمجهه لمجههاون   الروأههحلمرأعلاتهه ال،ل ترا ههظلمرعن هه لتهه لا

مرارمج لإرحلتوأاو لت لمر ا ئمل ت  ه لضيلمرشهحطن اليعه  ن لته لتشه كللمرعأهلل شهرللتأ تهلل طلي هال  لوه ل

ط لته لذ  لتسهااي المط  ه يلم ولهحلضقهللرضه لوه لوأل ه ل،لكأه لضيلم  هحميلمرهذي لمرذكار،ل ضيلض حميلمرشهح

ليح يلضيله  كلا   لإرحلتق ريحلتا ندليع  ايلت لم   يل  ن الو ل.

 (Seklecki & Paynich , 2007) دراسة 

لههها ظلمرارمجهه لإرههحلتهها نحلمرأعلاتهه المرأاعلقهه ل هها م حلوأههلل خوههحمال متو ههه المرشههحطن ال،ل تأايهها

ضجو بلم    ضلتسااي التأ نللمرأحضول الهذملمرأو لل  راطي المرأاأاولم تحيرن ل،ل ت لمجا امملمجاون يلروأحل

(لرحطن ل،ل ت لوأللتألنهلل صه الرلأعلاته المرايأا حم نه ل،ل تاصهلظل531 ترا ظلمرعن  لت لالمرأعلات ا

 رشههحط لهههالم تهه لمرهها ن ال مرح وهه ل ههالمرارمجهه لإرههحلتوأاوهه لتهه لمر اهه ئمل ت  هه لضيلمرأهه  الم كوههحلرلعأههلل 

تسهه واولمآلخههحي ل،ل ضيلض لههبلمرشههحطن الرههنسلرههاي  لر وهه ل ههالتههحكلمرا ن هه ل ررهه لمرقلهه لض ههاالمرأنههللرههذركل

لرا موالر  ن ل مرسعالرلعألل ا ن  لضخح .

ل( :2009دراسة )المقيد ، 

 ل كشه ظلضيلوأهللمرأهحضولطلها ظلمرارمج لمراعحفلولحلتسنحولمرشحط لمر س ئن ل حلتعم لمرا للمرعح ن

ياعهه رضلتههحلض اتا هه لض لض ههدلجههوو ال ههحلو اجهها  ل،لض ليههؤي لر ال هه الخ  نهه ل إهأهه للمرأههحضولرونا هه ل ض طيههه ل،ل

 وحضلمرو اثلمرون   المرايأا حم ن لرعن  لمرارمج ل مراحلتاأ لل حلمرع تالال المرشهحط لمر سه ئن ل هحلمرها لل

 ل،لمرأ ر لمط اأ ون ل،لوهايلجه امالمرعأهلل هحلمرشهحط ل،لطونعه لمرعأهلل،لمرعح ن ل تشاأللولحلمرحتو لمرعسرحي

ض ق المرعألل،لمرأساا لمراعلنأحل،لوأللمرا ال،لت   لمرا ال،لتعم لض   للمرأوأات التا هاقن ل هحليرمجها  ل،ل

شهحطال طل ض  حالمرارمج ل  ايلمتو هلميو  المرع تالال حلمرشحط لمر س ئن ل حلمرا للمرعح ن ل أالمرعأللمر

تا ال ح قلذماليطر لإا  ئن ل أالمرعأللمرشحطحلتعا لطخاالفلكللت لامر وحول،لطونع لمرعأل،لمرأسهاا ل

لمراعلنأحل،ل مرأ ر لمط اأ ون (.

ل( :2005دراسة )التحافى ، 

ها ظلمرارمج لإرحلمراعحفلولحلمرشحط لمر س ئن ل تساقول  ل حلمراط لمرعح حل تأظلتع روه لمرأاضها ل

للتالت لتأ  رلضج جن لهال:لطونع ل  ايلمرشحط لمر سه ئن ل هالمرأ ضهال ه راط لمرعح هحلته لا ضهحه لت لخال

 ضخنحملماط رلمرعلأال مرعألالراًايحل مقحلمرشحط لمر س ئن ل حلمراط لمرعح ال،ل خل ظلمرارمج لإرحل عهضل

ا  ؤلل ض هدليأره لت علن ه لته لخهالللمر ا ئملت لضهأ  لضيلتساقوللمرشحط لمر س ئن ل حلمرامقحلمرعح الياوالإرحلمر

ت ًلق الواياولت لض حخه لتلجنسلتع التلهنلال تهاريوحلرلشهحط لمر سه ئن لرلاع تهللتهحلك  ه لمرمهح فلمر  سهن ل

ل مرق  ا ن ل م ت ن ل إيخ للمرع  حلمر سا ل حلمرشحط ل أ ليالئ لطونع لمرأحضولت لت  مل.
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ل( :2001دراسة )الطيب ،  

فلولحلمايو  ن ال مرسلون ال مآلت رلمر  تو لوه لضيمللمرأهحضول هالمرعأهللمرشهحطال،لها ظلمرارمج لمراعح

 قالماااالمرارمج لولحلواول ح ضلت   لوأهللمرأهحضول  رشهحط لاقهالمرر نهحلته لمايو  نه ال هالمراع تهللتهحل

كأهه للقًهه ي لمرأههحضول خ صهه لقًههن لمرع ههال،ل ضيلمرأههحضول  رشههحط لر هه لي رمل ههحل عههضلمايمرمالمرأا   هه ل،

تاصلظلمرارمجه لإرهحلمواهحمضل عهضلضهو طلمرشهحط لولهحلوأهللمرأهحضول  رشهحط ،ل مرتوه طلمرعأهللمرشهحطال

لرلأحضول وعضلمرسلون ال.

 ثانيا : دراسات تتعلق بالعنف ضد المرأة : 

 ( :2016دراسة )الدوي ، 

ررشهالوه لها ظلمرارمج لمراعحفلولحلتم هحلمرع المرأأ ر لضهالمرأهحضول هالمرأواأهحلمروأحي هال،ل م

مرعامتللمرأسةار لو لم اش رلهذهلمرم هحول آرن التام  ا  لولهحلك  ه لمرأسهااي ال،ل ته لمخانه رلون ه لمرارمجه ل

(لا ره ل،ل23ت لتالثلتؤجس ال تحمكالرحو ي لا طالمر س للمرأأ ر لولن  لمرع ال أألره لمروأهحي ل امقهحلا

ضل رهر لل ض هام لت ال ه لته لمرع هالته لقوهلل ض  حالمر ا ئمل  ايلمت ه قل هن لاه طالمرارمجه لولهحلمراعهح

ضخ م   ل مراالمت ذالتم هحلواولتحم اهظل هن لمرع هالمرأه ي ل مروسها ل مرأع ها ل مر  سهال  طضه   لإرهحل

مرع ههالمرأأاههالإرههحلضهههللمرا  هه ل مرههذ لمت ههذلتمهه هحلتاعههايولتحم اههظل ههن لمرسههبل مرقههذفل تا نههدلمطه  هه ال

لمرأع اي ل مرل من .

 ( :Lacey & McPherson, 2013دراسة )

ها ظلمرارمج لإرحلتعح  لمر ح قل ن لمر س للمرأع   ال ساي ال   سن ال مر س لل نحلمرأاعحض الرلع هالل،ل

 ترا ظلون  لمرارمج لت لمر س للمرأع   المرأاام امال المرها رلمر  صه ل  رأع  ه ال،ل تاصهلظلمرارمجه لإرهحل

 سوبلضر  الت لخ رال ً قلم جحول،لكأه لضيله ه كل ح قه الضيلمر س للمرأع   الراي  لتش كلل ساي ل   سن ل

 ن لمر س للمرأع   التوع الرل احولمرات ن لمراحلتعحض ل ن  لرلع هالانهثلك  هظلمر سه للمرأاعحضه الرلع هالر اهحول

لجظلج امالض لضك حلراي  لضغاطل  سندلو رن لتحلضوحمضلمكاة ب.

 )  (Dave,2013دراسة

 ئال جأ المرع هالضهالمرأهحضولته لخهالللتًونهاليرمجه لا ره لولهحلها ظلمرارمج لمراعحفلولحللخ 

(لا ر لت لمرأسا نامالته لمرااهامالمرأ   ه لرلاع تهلل20مر س للمرأع   ال  ر  ال،ل تأ لظلون  لمرارمج ل اا

تحلا طالم ا  كليمخللضقس ملمرشحط ل،ل ض  حالمر ا ئملم اشه رلمرع هالمط  أه وال مطقا ه ي ل ار ه لضكوهحل

لالمروا ال مرو سال ضيلضك حلم  حميلتأ رج لرلع اله لم خ ما.لت لمرع 

 ( 2013دراسة )عثمان، 

ههها ظلمرارمجهه لمراعههحفلولههحلمراضههحلمرههحمه لرلاأههحشل هه رأحضول ههحلمرأواأههحلمرأ ههح ل تهها لم اشهه رهل

ل مراعههحفلولههحلرؤ لمرأوأههاتن ل جههو  دل آتهه رهل إرقهه للمرًههاللولههحلهههذهلمرمهه هحولتهه لخههـالللت  ههاملمرشوههـ ب

 مرع الضالمرأحضول مر ا لمط اأ وحل،ل مجا اتظلمرارمج لمجاو   ل يرنللرلأق  ل ل،ل ترا ظلون  لمرارمج لت ل

(ل ان الت لمرالتحلتعحض لرلاأحشل6(لط ربل ط رو لت لمررلن المر محي ل مرعألن ل و تع لمرأ  ارول ا200ا

لولرلع ال مراأحشل رللضرر ردل.،ل تاصلظلمرارمج لإرحلتوأاو لت لمر ا ئملت لضهأ  لتعحضلمرأحض
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ل

 ( :2011دراسة )أحمد ، 

ههها ظلمرارمجهه لرصههال عههضلض أهه طلمرع ههالضههالمرأههحضول ههحلتأ  مهه لمرأ نهه ل مراعههحفلولههحلمرأأههايمال

مرأواأعنهه لرا هه تحلهههذهلم  أهه طلتهه لمرع ههالتهه لتواأههحلمرارمجهه .لكأهه لههها ظلإرههحلمرااصههللإرههحل عههضلمآلرنهه ال

 ا لمرأاط لم صلحلرأ طالمرارمج ل مراحلتاخوظلت ل ن لمرحيال مرأًحلمرأالئأ ل،ل تاصلظلمرارمج لإرحلت

،ل ضيل  رون لمرأع   الت لصهغنحمالمرسه ل لتاخوهظلاه طالمرارمجه ل  قه الرلأ ره لمط اأ ونه لإرهحلتاا  ه ال

 تًلق ال  نحلتاا   ال ضيل  رون لا طالمرارمج لتعحضاملرلع المطجح ل لجلبلمرأأالر المر  ص ل  ه ل

ل.

 ( :2010راسة )الزهرة ،د

ها ظلمرارمج لمراعحفلولحلطونع لمرعالق ل ن لتعهحضلمرأهحضولرلع هال ماجه لوليمخهللضجهحت  ل إصه  ا  ل

  طضًحم  المرسنراجات تن ل مررشالو لمرأع   ولمر  سن ل مط اأ ون ل مر أن ل مطقا  يي لرلأحضولمرأ    ل

(ل ههحيمالتهه لمرو سههن ل تاصههلظل60ون هه لمرارمجهه لتهه لالمراههحلت هه بل  طضههًحم  المرسنراجههات تن ل،ل ترا ههظ

مرارمجههه لإرهههحل  هههايلوالقههه لمرتو طنههه ل اهحيههه ل هههن لمراعهههحضلرلع هههالم جهههح ل مطصههه   ل  طضهههًحم  ال

مرسنراجههات تن لرهها لتوأاوهه لمر سهه للمرأع  هه ال ون هه لمرارمجهه لمررلنهه ل، ض ههدلكلأهه لمرت ههحلتسههاا لمرع ههالمرههذ ل

لولمطضًحمبلمرسنراجات تالمر  تملو دل.لتاعحضلردلمر س للمرت حلتساا لرا

 ( (Gracia & Herrero , 2010دراسة 

ها ظلمرارمج لمراعحفلولحلتها لقوهاللمرع هالمرأ ارهالضهالمرأهحضول  ر سهو لرالتأه يلم  ر  ها،ل تها لل

ل15تاي  لضأ لل212(لر   الت ل13457تلتنحلذركل التشرنللمرونة لمط اأ ون . ترا ظلون  لمرارمج لت لا

ر لت لمطتأ يلم  ر  ا،ل،ل ت لم هحمللمرعايهالته لمرأقه  الال،ل تًونهالتألنهللتاعهايلولهحلمرأسهاا لمر هحي لي 

 مرأألال،ل تاصلظلمرارمج لإرحلوامل  هايلإ هحملمالك  نه لتأأهالمرأهحضولته لمرع هالمرأ ارها،ل ضيلمرأواأهحل

مرلهاملولن ه ،لكأه لضره رالمر اه ئملم  ر  اليقوللمرع الم جح ل الا للتغ ضظلمرأحضولو لاقاق  ل هلل يلقهال

%ل ذركلرا ايلمرعايالت لمراامخالال مر له ل هن لكهايلمرأهحضولمراهال62إرحل مقٍحلتااج لرلع الم جح ل  سو ل

يقههحلولن هه لمرع ههالم جههح لضههأن لضمل   نهه ل،ل ذرههكلراشههعبلمرعامتههللمط اأ ونهه لمرأحتوًهه ل ل رةههكلمرلههامتال

لياعحض .

  (Patrik ,2009)دراسة 

مرارمج لتعحفلمط حملمال مرو ايلمرأاوع ل المراع تللتحلمرع المرأواأعا،ل  أثلكن ن لتع رو لها ظل

مر وههامالمرق ئأهه ل ههن لمرو ههايلمر محيهه ل مرأأ رجهه ل ههالخاتهه لتهه لتعههحضلرلع ههالمرأواأعههال راأقنههالض ههحمضل

ول مرو هايلمراق ئنه لمرارمج لق ملمرو اثل إ ش لل ح  تملتقاححلخه التاعهايلمرأسهااي ال رهححلمروهحمتملمرأوارهح

%،ل ضيل77مراع   ن ،ل ضر رالمر ا ئملإرهحلضيل ه هحولمراعهحضلرلع هالت اشهحول هالمرأ ه طالمرأًهحي ل  سهو ل

ل،مراعحضلرلع الت لقوللمرونحميلض لض حميلمرأالمرامااليسهوبلمرعايهالته لمآلته رلمر  سهن ل مط اأ ونه لمرا ن نه 

  رلمر  تو لو لمرع المرأواأعال.تحلقل لمرو ايلمراق ئن لمرأاوع لرا  نالمآلت 

 ( :2008دراسة )الهر ، 
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ها ظلمرارمج لإرحلتعحفلمرع الضالمرأحضول والقادل  ر أ لمر  سن لرا لمرا  ه المرعح نه المرأع  ه ال

(لمتهحضول83ض عه يل،ل ترا هظلون ه لمرارمجه لته لال9 أاي  لته رأال  رسهايال،ل ته لموهاميلتقنه  ل  سهالتقسه لإرهحل

  هه ل تسههول لرجههأن ل ههحلمرسههوالالمر  صهه ل  رًههغاطلمط اأ ونهه لتهه لمخانهه ره ل  رًحيقهه لتاا  هه لوح نهه لتع

(لج  ل،ل تاصلظلمرارمج لإرهحلضيلمر سه للمرأع  ه اليعه  ن لته ل55ل–ل19مرعشامئن لتحم اظلضوأ ره لت ل ن لا

  مضًحم  ال  سن لتاعايول  ق الرًونع لمرع المرأأ ر لضاه ل مرأ  الضأ لتقن  لمرارمج ل.

 (:2005اسة )عمران ، در

ها ظلمرارمجه لإرهحلتعح ه لمر  ه ئالمط اأ ونه ل مطقا ه يي ل م جهحي لرأحتروهال هحمئ لمرع هالضهال

مرأحضول،ل تأ لظلمرعن  ل ال اطللجوايلمرأ ًق لمرأحكاي ل  رق هحول،ل ض  حالمر ا ئملضيلض لون لتحتروال حمئ ل

،ل ت لضرر للمرع المرااليحتروا   لامرقاهلل مرًهحبلل%85.9مرع الضالمرأحضوله لت لمرذكارل  لغظل سوا  ل

مرأ ًالإرحلمرأاال هاكلمرعحضل مط ا  بل مرسحق (ل ن أ ل لغظل سو لمط ه ثلمرالتهاليقهات لولهحلمرتره بل

%ل تأ لظل ااقاهللضت ه ت  لم   ه ت  (ل،ل ضيلتحتروهالمرع هالضهالمرأهحضولضقهللتهاي  ال ضك هحل14.1 حمئ لمرع ال

للتع طن الرلأ ارما.ل

 تعقيب على الدراسات السابقة :

ت لخالللوحضلمرارمج المرس  ق ل مراحلض حخالمرعايالت لمروام بلمرأ أه لجهامللته لمرأ مهارلم ت هال

ض لمط اأ والض لمر  سا،ل قالض  حالتلكلمرارمج المرا رلمايو  الرعأللمرأحضول حلمرأو للمرشحطالكأ ل ه يال

لحضول الجلكلمرشحط ل مطجا  يولت لمتر  ن ت  . عضلمرارمج ال ًح رولمطجا  يولت لمرأ

كأ لض ضأظلضيً لإاا لمرارمج الضيلوأللمرأحضول حلمرشحط ل هحلمرهاط لمرعح هحليهاوالإرهحلمرا ه ؤلل،ل

كأ ليالاظلت لمرارمج المرس  ق لوامل  ايليرمج التاعلالتو رحول ا رلمرشهحط لمر سه ئن ل هحلتام  ه لمرع هال

لهاأ ملمرارمج لمرأ رن .ضالمرأحضول هالت ليأ للتأارلم

 ت لخالللمجاقحمللمرارمجه المرسه  ق لمرأحتوًه ل ه رع الضهالمرأهحضولياًهألض  ه لمهاأهظل أعح ه لضرهر لل

مرع الضالمرأحضولت ل    ل محه ل أ  طال غحم ن لتاعايول،لكأ لضيلمرارمج المرعح نه لمراهالض حيهظل هالههذمل

لحضولت لخالللميو يلما  ئن الر  .مرأاضا لمواأاالولحلتعح  ل سبلم اش رلمرع الضالمرأ

ل يأر لا حلض  دلمطجا  يولت لمرارمج المرس  ق ل نأ ليلحل:

لمرالكنالولحليو لوأللمرشحط لمر س ئن ليمخللمرأواأحل. -

مرأثلولحلخي يولتش رك لمرأحضول حلمرعأللمرشحطحلانثليعاخلذركلت لتس  اولمرشحط لمر س ئن لرلأحضول -

 مرأع   .

 حلمرأواأحلتأاه الإرهحليوه ل  سهحل ته ي ل م اأه وال ذرهكلطليهلتحلإطلته لخهالللضيلقًن لمرأع   ال -

 تا نحلمرا ر لرلأؤجس لتاو لتلكلمر ة .ل

 ياًألمطخاالفل ن لمرارمج لمرأ رن ل مرارمج المرس  ق ل الضيلهافلمرارمج لمرأ رن لهالمراعهحفلولهحل

تهه ليعههال عههامال أ نهه ال ايههامال ههالمرارمجهه ال   هه ل محمرأسهها نامالتهه لميمرولتر  أهه لمرع ههالضههالمرأههحضول هههال

 مط اأ ون لمرأاعلق ل  رشحط لمر س ئن .ل
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لاإلطار النظرى :

 الشرطة النسائية :

كحملماجالملمرأحضولل،ل ج   ل ن   ل  ن لمرح لل حل اهاولم صهللما سه  حليقهاللتعه رحلإليه لضي ه لمر ه  ل

(ل1خ    ل  ثلت  أ لر  طالك نحمال  س لإللاجارولمر س ل:مي للمتقاملر ر لمرذ لخلقر لت ل  سل مااول خلالت   

ل.

 يعالمرعأللمرشحطال رللضرر ردلركنهاوله ته لته لركه ئالا هظلم ته ل مرأ ه  لولهحلترا ه المرأواأهحل يلعهبل

مرع  هحلمر سه ئالي رمل ه والل ت أهه ل هحلذرهكلطليقهللضهأنهه لوه لي رلمرح هلل خ صه لتههحلمراًهارلمررونهحلمرههذ ل

أ ليوعهللته لمر هات المراهحلتقاتهدلمرشهحط لمر سه ئن لرهنة لضهح ري ل ااأنه ل هحلكهللت  هللته لتش اهلت حلت

لترا  المرأواأحلمرأ ح ل.

   ايلمتحضولرحطن ليسه والإرهحلاهالكونهحل هالكشهالمرعايهالته لمروهحمئ ل م تهحمضلمط اأ ونه ل ذرهكل

 روه لتشهرالالمرع هالووهحلمروأهثلرأحص  ل المرأع تل لولحلمراأح ل مطجا ا ال،ل يوحخلي ره لمر ع لل التع

مط اأهه والمرههذ لي هها ل ارمجهه لمرأ رهه لم اأ ونهه ال   سههن ال تعح هه لتهها لضجههو بلمرو ههاحل كن نهه لمرأع روهه ل هههال

 ًونعا  لم قارلولحلهذهلمرأع رو ل،ل  التو للمر ات المرشحطن ليرايلتع تللمرأحضولتحلمرع  حلمر س ئالضك حل

ل  ولن ل.

 سه ئال هالمرسه امالم  رهحلته لمرقهحالمرعشهحي ل،ل قهال هاضالض رهحلمرأأه  طال قال اضليخاللمرع  حلمر

طرحمكلمر ان ال هالمرعأهللمرشهحطالخهاللل اهحولمرأهحبلمرع رأنه لم  رهحلو هات لضصهوأظلمرغ رونه لمرعمأهحلته ل

مرح  لل هالوهاميلمرقهامالمرأسهلأ ل،ل ته لتحتهبلولهحلذرهكلته ل هح فلي عهظل ه رأحضولإرهحلمرعأهلل هالمرأ ه  حل

ا  حل مرارمو ل مر ات الرا حلمطقا ه يلمرهاط الراته مل مط قه للولهحلمجهاأحمريادل،لههذملته ل  انه ل ته ل مرأ

  ان لضخح ل قالج هأظلمراغنحمالمط اأ ون لخاللل احولمرأحبل الص حل ح فلوحضظلمرعايالته لمر انه ال

قلوايلضكوحلت لمر سه لل هالض  هاولراخً رلم خالقن ل مروا ن لتأ ليو لإرحلمرأ   لإرحلاأ يا  لو لطحيالمرأ 

مرشحط لمر س ئن ل،ل قال اضلوأللمرشحط لمر س ئن ليا ذلررالالميو  ن ال ع طالت ذل امي لمر التن  الانثلضخذالمر س لل

تعألل التو للتر  أ لم أحمفلمطاامثل مر س للت لتشعوظلضوأ ر  لراشأللتر  أ لمروهحمئ ل مرا حيهبل مرقنه مل

ل(.لل30،لل2000ح اي لضخح لامرًن يل،ل  ات الم اأ ون ل ت

 تلعبلمرشحط لمر سه ئن ل هالمرع هحلمرأهايثلي رمال ه والال ت أه ال هالا هظلم ته ل مر مه مل مرأ ه  لولهحل

ترا  المرأواأحل ذركل لهأن لطتقللو لي رلمرح لل، خ ص لتحلمراًارلمررونهحلمرهذ لتشه اهلمرأواأعه ال، قهال

ما هه ثلل تهه ع  لتهه لمط أههحمفل، كههذركل  ههالمرعأههللمرشههحطالرأحمقوهه  ههاضل ههالمرع ههحلمرأههايثلإرههحمكلمر انهه ال

لمطهاأ مل قً ي لمرأحضول اأ يا  لتأ ليوعللت لمر ات المراالتقات  لمرشحط لمر س ئن لرةن ّلضح ري ل

 وفيما يلي عرضاً لبعض المعلومات عن نشأة الشرطة النسائية في بعض الدول الغربية:
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انهثلته لتعهن لض لل اه ولل1910ن لت لتسأن لمرشحط لمر س ئن ل  ذملمطج لو مل المراطي المرأاأاولمطتحير

كشحطن ل م تن لت رجظلمرعأللمرشحطال ال طي لك رن ار ن لم تحيرن ل، كذركلم ًأظلض للمتحضولرحطن لإرحل

ل(.(Harrington,2011إيمرولرحط لرا لم ولا ل المرع مل  سدل

  هالل1915 هاولمرشهحطن لخهالللمرأهحبلمرع رأنه لم  رهحلوه مل  ال حيً  ن ليخللمرع  حلمر سه ئالم  

متهحضولولهحلمر هارلكلوًه لل هالمرها ري المر  صه لمرع تله لتحمكهالمرشهحط ل  هالوه ملل25 قالت لتعنن لل2018

ل(.2000ت أظلمرشحط لمر س ئن لصالان المطواق لل رر   ل قنظلتأا يولامرًن ي،لل1923

إلل  انوه لرلاًهارلمط اأه وال مر قه  المرهذ ل ها ل1945شةظلو ملإلمت لمرشحط لمر س ئن ل المجاحمرن لض 

مرأواأههحلمطجههاحمرال ههالمرسهها ن ال مرسههوع ن الك  ههظلمر  ًهه لقههالرههألظلمر سهه لل جهه لظلم  ههحمط  ل ههالمرعأههلل

مرشحطال قالض حيظلمرعايالت لمرارمج الااللمرشحط لمر سه ئن ل، توهن لماها لمرارمجه الم هدل أق ر ه لرلسهلاكل

ت لمرح لل مرأحضول إيلمرًو طلت لمر س للك لضك حلقارولولحلتو يللمرأعلاته ال تسه  اولمرأهامط للمرأارحرلررل

ل.(Tredrea,2000)، ضك حلمرااممل ق  ايلمط اع يلو لمرع ال

 عالمجاسالملمرن   يل المرأحبلمرع رأن لمر   نه ل،  انوه ل1945  المرن   يلتلجسظلمرشحط لمر س ئن لو ملل

مراال املو   ل اضحل هالمرأواأهحلمرن  ه  الته لل1946،ل مرالتحكاي ل ال م ملمرشحط لو مللمطضًحم  اا ر ل

رحطن لر ذهلمرغ ي ل، ت لض للتس واولقاولمرشحط لمر م تن ل ال عضلمرام و المرأس ج لمراالتاعلهالل63تو نال

 .(Yoshino,2004)  ر س لل

 بعض تجارب الدول العربية في الشرطة النسائية 

لسائية فى الجزائر الشرطة الن

تعالمروامئحلمرولالمرعح حلم  للت لانثلوايلمرأ سا  الرلشحط لل مطتالتلقهن لتهاريو ل محيه ال تًونقه ال،ل

 وألظل حلمرعأللمايمر ل وألظل حلمرا ان ل مرو أ ال مر مه ملمرعه مل ر ه لي رل عه لل هحلتر  أه لمارهه بل

ض ل ع  ال   ايلراأ للمروامئهحل  ر ه رالكأه لر ه لي رهه ل شحط لمرأا يل،لكأ لت لتعنن ل س للرحطن الولحلر

لمر ع لل حلمرأواأح.

 الشرطة النسائية فى اإلمارات :

تعاوحلرحط لي حلض لل   خلضت حلخلنوحليً لمرأحضولإرحلكاميرهل حل قهظل هاضلطأهاحلمر سه للطليااقهال

حلرلعأههلل ههحلمرأوهه للمرشههحطحلو هالاههالطجههنأ لمراصههاللإرههحلرتوهه لرههاملل،ل  شههلال رهحولإرأهه قلمرع  ههحلمر سهه ئ

رلأ   لمرأ ج لرلع  حلمر س ئحل حلتقهاي لت الهالمر هات الرل سه ل،ل ته لمخانه رلمرا عه لل1967 م ت حل حلو مل

%لت لإ أه رحلمرأها  ن لمرعه تلن ل هحل5ت اسو ل يأاللمرع  حلمر س ئحلل18م  رحلت لمرً رو ا،ل ك يلوايه ل

 مجهاً وظل انه الت هللاجهأن لتوه رك(ل  نحهه لضيليهاماأ للتا  ه ،ل2052رحط لي حلإذلي للوايه لإرحل

اتول لرحط لي ر لماته رمال2000ر  للمرشحط ل حلإ  يولمجاعأ للمرأسا ل يالهل لإرحلض رأون يلجنا حلرع م

ل(.72،لل2005،ل

 الشرطة النسائية فى األردن :

م ته لمرعه مل قهالته لل محملرم ارلمرأ   لرا هايلكهاميرلرهحطن ل سه ئن لايمته ل م وه ال   ه ئال  ه خ

(ل انه التشهرل ل هامول6،ل ك  هظلمرواميه ل اهاريبلا1972تلجنسلض للتارج لرااريبلمرشهحط لمر سه ئن ل هحلوه مل

مرشحط لمر س ئن ل مصوأظلرلشحط لمر سه ئن لم ري نه لتع هالخه الرالهنهللمر سه لل وأه للمرشهحط ل،ل ماا لهظل

ل(.33،لل2007اتول لمرشحط لم ري ن ل،ل1989 ل حلرلشحط لمر س ئنل25مرشحط لم ري ن ل ا حيملمرا رول
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ل(2014امر قأ لمرحجأن لراخمرولمرامخلن ،لالشرطة النسائية فى مصر : – 4

ملو هات ليوه لمطتأه يل1920 اضال رحولمطجا  يولت لمرع  حلمر س ئحل حلضوأ للمرشحط ل هحلت هحلوه مل

رنسلمر سهه ئحلمط ولنهها لراههاريبلمرأامط هه المرأ ههح لرحو يهه لمرً ارهه ل م تاتهه لإرههحلمخانهه رل انهه التهه لمروهها

لمرأ حي الولحل عضلم وأ للمرشحطن لمراحلتااللمل تؤهالت  ل    ص لإيمرولجوايلمر س لل.

ملإرههحل  ا ه المرشههحط ل ضرأقهه ل1962ملض شه لتراههبلرلأشهح  المايمريهه الطههارلوه مل1955  هحلوهه مل

ط اأ ونه لصه  لمرًهوًن لض لمآليمبلض لمر اته لمل إيمرولمروأثلمرو  ئحل،لت أظلت لتأأللت   لر  يولمرأقهاق

ل.مرقً ئن 

  هاضلقوهاللخحيوه المرو تعه الل1984 تعال امي لتام هالمرشهحط لمر سه ئن ل  ر عهلل هحلت هحلك  هظلوه مل

مرأ حي لت لمرً رو المرأ صهالالولهحلمرأهؤهالالمرعلنه لت هللإلمرًهبل،لمرأقهاقل،ل مآليمبل هحلكلنه لمرًهو طإلل

مرشحط ل  افل  ايلو  صحلمرشحط لمر س ئن ل هحلمايمرمالمراهحلر ه لوالقه ل  هات ال مرأا   ن ل لك ييأن ل

مروأ هنح،لك رأح رل مرسوللمرأا حلإرهحل   هبلإيمرولمرحو يه لمرًونه ،ل رو يه لم اهامث،ل مرأؤجسه المرعق  نه ل

ل تر  أ ل حمئ لمآليمبل مرحو ي لمرالاق .

جه امال أوه لوهاملمطجها  يولت  ه ،لل6حالرأهاول إرغه للمراوح ه لمراهحلمجهاأل1990 صارلقحمرل هحلوه مل

انثلك يلماقو للت لمر سه للضهعنال هاملرالراأه قل لك ييأنه لمرشهحط ل.ل ر ه لصها رلقهحمرل إيقه فلمطراأه قل

 لك ييأن لمرشحط لرل ان ا،لإطلض   لمجاأحال حلقواللخحيوحلمرًبل م خ  ئن المط اأ ون ال  رشحط ل  عال

واللمر ان الت ل أنحلمرا    ال ضتواهظلمر انه الك ه لولو رنه ل هحلمراهاريو المرقا رنه ل احولو يالم ك ييأن لرق

لت للضحبلمر  رل مرااريو المرحت ي ل مرقا لل مطراو ك ا.

 ضصوأظلمرشحط لمر س ئن لتاع تللتحلمروأ ارل شرللتو رحل ق تظلمراخمرول إ ش للإيمرولخ ص ل   ل ت لمج  يل

ل لمرشحط  لرً  ً ا ل اياو لضت ك لت  م ل ح ل مط اش ر لمر ان ا لتامر  لتأن  ل ح لم ت  لولح لمرأ    ت   

ل مراوأع المررونحول  رق هحولرلقً للولحلمراأحشل  ا  ثل.

 تعقيب:

تأ لجوالتون لضيلوأللمرأحضول حلمرشحط ل حلك نحلت لمرا للمرعح ن لضوًحلمرأحضولخ اصن لو رنه لته ل

مرأحمجه ال م ته لمرعه م،لكأه لجه وال  هايلمرأهحضولمرشهحطن لولهحلخالللقن ت  ل ر نحلت لمرأ ه ملت هللمرا اهن ل 

تام  هه لك نههحلتهه لمرأشههرالالمر  صهه لت ههلل ههضلمطرههاو ك ا،لكأهه لت ههللوأههللمرأههحضولمرشههحطن لتقههات لتلأا هه ل

ل ميو  ن ل حلكللمرأو طالمطقا  يي ل م ت ن ل مط اأ ون ل مر ق  ن .

 : بالمالحظات اآلتيةوتلخص الباحثة حاضر الشرطة النسائية العربية 

قن يولمرشحط ل م ت لمرعح ن لتأالكل ون ال رحي ال نامالااللضهأنـ لإجـ  ملمرأحضولمرعح ن ل الضوأه للمرشهحط ل،ل-  

  ضح رولتشونع  لرال  حمطل الجلكلمرشحط ل،ل   ابلتأ ناه لت يي ال تع اي الر ذملمرغحض.

رعح ن لقلنلل امالقن ج ال أو لقاولر ه للمرشهحط ل هالمرهاط لاو لمرقاولمر س ئن لمرع تل ل التؤجس المرشحط لم- 

لمرأوأاو الماقلنأن ل مرا رن . مرعح الل قن ج ال  رأااج لمرع ملرر  ـ 

تهه خمللوأههللمرأههحضول ههالضوأهه للمرشههحط ل ههالمرههاط لمرعح ههالتقنههامال شههح طل ضههام  لت الههالوهه لمرشههح طل- 

قحلمرشحط لمر س ئن ل المراط لمرعح الولـحل  ـدلمرعأهامل مرًام  لمرع تـ لرعأـللر ـ للمرشحط ل،لل يم حل م

ل.ي يلتساا لمراًارلمرذ لتأقال الت الـالمروام ـبلمط اأ ونـ ل مطقا  يي ل مر ق  ن ل ند



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
104 

 

 العنف ضد المرأة :

ياام المرع ال يأ ر لت لقولل أنحلمروأ و المط اأ ون لت  ه لته لتسها ات لرلأأ  مه لولهحلمتان خت ه ل

رأع اي ل ت   لت لتسا اتدلراغنحل ضع  لمرأ رحلت لمطتان خمالمرأ يي ل مرأع اي ،لهذهلمرأقنق لتأأل  لمرأ يي ل م

 أنحلمر ق   المط اأ ون ل تقحهه ل،لإ أه لإقحمرهه لي الهالته لتق  ه ل خهح ل،لت  ه لته لتغل هدل غهالفلر هارحل،ل

قنأهحل،ل ت  ه لته لتأ أهدلصه  لمط سه  ن لل–ل ت   لت لتلوسهدلروه  لمرقاجهن لمراي نه ل،ل ت  ه لتق عهدل ق ه  لتعنه ر 

 هرههذمل ههللطل شهه هالهههذملمرأشهه الو ههالمروأ وهه المط اأ ونهه لطلو ههالمرأواأعهه ال م تهه لمراههحلتأرأ هه لض مأهه ل

ييأقحمطنههه ل يكا تاريههه ل تلرنههه ل ضجهههحولض لمررهههللتشهههاحكل هههحلتأ رجههه لمرع هههال،لرهههذملياعهههن لولهههحلمروههه ا ن ل

 أنههحلمر ةهه ال،ل يا ههالمرسههلاكلمرع نههال  طجههاأحمري ل يلمر ههحيلض لمط اأهه ونن لرصههالمرع ههالمرامقههحلولههحل

لمروأ و لتأ ر لجلاك الو ن  الت لض للتأقنالت  رأ  ل تاأاللإرحلخوحو.

ضيلمرع الضالمر س للاهالض لل1995 تشنحلمراتنق لمر  يرولو لمرأؤتأحلمرع رأالمرحم حلرلأحضول ال رن ل

إرحل قها لضهحرل سها لض ل  سهالض لتع  ه ولرلأهحضول أه ل هالذرهكللو التحتو ل  ا لمرو سليؤي لولحلم ر أ

مرا ايال أ للتلكلم  ع ل،ل مرأحته يلته لمرأحيه لقسهحمالض لتعسه  الجهامللاهاثلذرهكل هحلتره يلوه ملض ل هحلمرأنه ول

 هن لمرع هال مراأننهالضهالمرأهحضولل1993مر  ص (ل،ل ر  لمرأؤتأحلمرع رأالرأقهاقلمط سه يل مرهذ لصهارلوه مل

لتم هحلمرع التشأللمرأً يق ل مطجاغاللل مراأننالمرق ئ لولحلمرو سل مراع ب.لل ضر رل لي

 ت أ لك يل ا لمرع المرأا دلضالمرأحضول إ دليشهرلل أهالذمتهدل حيأه ل،ل طليأره لضيلي هحالوه لكا هدل

 حيأ ليوبلتاصن   لرلاصهاللإرهحلمرأهالت  ه ل وال  ه ،ل رهلل حيأه لضرك   ه لم ج جهن ل ههحلمرهحك لمرأه ي ل

لمرحك لمرأع ا ل ر  ل   حل ر  لضأن ل هذملكلدلتاام حل حلمرع الضالمرأحضو. 

  رحك لمرأ ي ليع حلمرقن مل ل ع للت يي ليأ رج  لمرأوهحملولهحلمرًهأن ل ههاله هـ لياأ هلل شهرلل مضهأل هحلكهلل

لوأللو ناليلتندلمرو  الضالمرًأن لمرأحضو.

 دلضالمرًهأن ل تا نهدلإرميتهدل أهالذرهك،ل ههال مرحك لمرأع ا ليع حل ن لمرو  المرقن مل  عللو نالتا

ه  ل مضألإذلضيلمرو  حليرايلق صالضيليعل ل يحيالمرتر بل عللض لت هحفلض لجهلاكلو نهالضهالمرًهأن ل قهال

ليرايلمرو  الخ المرًأن لض لرقنق  لض ل مراه لض لض لر ال حيبلو   .

مرًههأن لض لميقهه  لمرع ههالولن هه لل ضيمولمروحيأهه لتا اوهه ل  ههحلكههللتهه ليأرهه لمجهها امتدل ههحلمطواههامللولههح

ك رًحبل  رنالض ل  رع  لض ل لي لضيمولتؤذي لض لرها ئ لض لم ا ه بلض لمراأحره المرو سهن لض لضيه ل جهنل لضخهح ل

ل(.3،2000تشرللو   لضالمرأحضول أسبلماواليلمرع رأحلرلً للولحلمرع الضالمرأحضولاض ال امر ل،ل

  رخمال سوبلوأللمرأ مأ ال مرأحك المر سه ئن لولهحلتسهاا ل قالمت ذالتسلر لمرع الضالمرأحضولتر   ال

مرق واولمرشعون ل هالمرعه ر لض أهح،ل قهاليوهظلمر سه للإرهحلمت ه ذلتهام نحلرأع روه لههذهلمط ا  كه الولهحلمر هعناي ل

لمراط ال مرا را،ل كش  لو لي رلمرع الضالمرأحضولكشرللت لضرر للمراأننا.

حضولولحل ها للم وأه لل هالجهن قلمرعأهللولهحلإاقه قلاقهاقل  انو لرذركل ضعظلتسلر لمرع الضالمرأ

مرأحضول الم ت لمرأاأاول ك يلرلا  ولل ن لمرا   لوه لمرأهحضول هحلت الهالض أه للمرعه ر ل توه يرمالم ته لمرأاأهاول

لولحلتا لمرعقايلمرأ ضن لو تالالتأحك ال التأقنالهذملمط او ه.

 ير ألسباب العنف ضد المرأة منها مايلي:يوجد العديد من المداخل التي حاولت تقديم تفس

 أوالً: المدخل البيولوجي
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 هالتا دليعاوحلضيلمرع ال حياول نارا ن لو المط س يلر قادلولحلتحلمرا ريخل تعاأالولال  ه لمرع هال

إللض للته ل لهارلههذملمراا هدل توعهدلDarwinت لمر   ئال مر ن رمالمر حيي ل ول لمرامرت ل يعاوهحلإليرم يه 

 آخحي ل مرهذي ليعاوهح يلضيلمر هحمو اللLaurence " إللرار سللFreud" لمرأ محي لت للإل ح يالمرعايالت

 مرأح بل مرأش  حمال مروحمئ ل  نحه ل امهحلر ذهلمرغحياولمروارا ن لمرام عه ل مرأ هاول،لكأه ل ه لالمرعايهال

ولهحلجهونللمرهذكحلمرارمج المراالر ًظل ن لمرون ه ال مررح جهات ال مر  ه ئالمروسهاي لو ته ل مروحيأه ل 

إللمرذ لضوًحلت سنحمال نارا ن الرلوحيأه لولهحلضجه  لم  ه لو  ه اليالجهسلLombroso Cesareضوأ للإلرأوح خ 

ولحلت ًلق ال نارا ن لتوالت اره لت لمراحكنو لمرعًاي لرال س يل،ل مراالتعالتأحك الرل عهللمط حمتهالرها ل

إلل مرهذ لض ضهأل نهدلL'uomo delinquent هللمرأوهحملمرح"مرق ئ ل  روحيأ ل،ل قالقامل محيادلههذهل هالكا  هدل

جهههههنًحولمرعامتهههههللمرامرتنههههه لمرأؤييههههه لإرهههههحلمروحيأههههه لولهههههحل نحهههههه لتههههه لمرعامتهههههللمط اأ ونههههه لم خهههههح ل

(Ellwood,C.,2014,327).ل

 ثانياً: المدخل البيئي

ل،يويرمج لتسااي المرالتنحلمرأاعهالي ًلالهذملمراا دلت لت ارلرأارالرأاضا لمروأثل،ل يالجسلولح

 يؤكالولحلضيلت سنحل    لمرع الي وغالضيليرايلضأ لتوأاو لتاامخل لت لمرسن ق ال م  مأ لمرونةنه ل مراهال

تً ل   لمرأق ئالمرارمتن ل، مرسن قلمرع ملرلا شة ل، مر   ئالمر ق  ن ل مرعالق المط اأ ونه ل مر حييه لرل أهال،ل

ل((Renzetti & Bergen & Marten ,2011 ,15  ذركلت لخالللمرأسااي المرا رن :

تسههاا لمر مهه ملمررلههال:ل يحكههالهههذملمرأسههاا لولههحلمرعامتههللمر ق  نهه لمرروههح ل م  جههحل ً قههللك ر مهه مل -

  مرأامقال مرأعاقامالااللمرعالق ا.

تساا لمر م ملمر  ر ال:ل يشنحلإرحلمرشور المط اأ ون لمرحجأن ل  نحلمرحجأن لمراالتح  لمرعالق ال -

 م  ر ق   لم  جح.

 ساا لمر م ملم صغحل:ل يحكالولحلمرأساا لم ي حلإرحلمرعالق الانثليأاثلمرع ا.لت -

مرأسههاا لمر لقههال:ل يحكههالولههحلولههحلمر  هه ئالمرون نهه لرل ههحيل، تًههارل  أههالر  ههنادلتهه لخههاللل -

 مرا  وللتحلمرأسااي المرس  ق لمر الث.ل

 (Lacey & McPherson, 2013ثالثاً : المدخل الثقافي االجتماعي: )

ؤكههالضصههأ بلهههذملمرأههاخللولههحلضيلمر ق  هه ل رههللو  صههحه لتأههايلمرسههأ الم ج جههن ل  لتواأههحل،ل ضيلي

مر ق   لمرس ئاول المرأواأحلمرأع صحلتاس ل  راسل ل مرع ال،لهذهلمر ق   لت قللإرحلم  حميل ت لت لتؤتحل الطحيق ل

للمطوهالملمرأ ال ه ل،ل يهلتالولهحلت رنحه ل نراسوا   لو لطحيالت الهالتؤجسه المرا شهة لمط اأ ونه ل  جه ئ

رض لهذهلمرأؤجس المطجحول،لمرأارج لت لمرأواأحلمررونحل ض دلمذملك  ظلم جحولكأؤجس لت لتؤجس المرا شهة ل

مط اأ ون لتعاوحلض لل نة لتساقوللمرً لل  ال ذركلتقامل عألن لمطواميل مرا نة لرلأن ولمط اأ ونه لانهثلت هوأل

راقههظلوهه ل قههللتق  هه لمرع ههالاًونههحلمط اأهه والرل ههحيلكأهه لض  هه لمرأسههةار ل ههالذمالمهههالمرأسههةار لوهه لوألنهه لمر

،ل  الضاللذركليؤكالت مح لهذملمرأاخللولحلض دلمذملمرأواأحليؤت ل  خاالفلضج رنبلمراح ن لمرأا   لراط  ل

م اأهه ونن للرلههذكارلوهه لتلههكلمرأا  هه لرال هه ثل ههإيلوألنهه لمرا شههة لمط اأ ونهه ل ههالهههذهلمرأ رهه لتهها ل  ههال أًههن 

ت ال ن لك نحمال غ رو لت لي محلرلذكحلولحلض دلم قا ل ضيلردلاالمراسهل ل هالاهن لي مهحلرا  هحلولهحلض  ه لمطقهلل

رل  ال ت لت ل إيلمجاعأ للمرع الضالمرأحضوليرأ ل الم اش رلتق   لمرع ال قوار  لو لطحيهالمرأواأهحل أ الهال

لحون لطجا امملمرع ال خ ص لمرع الضالمرأحضو.تؤجس تدل هالم تحلمرذ ليعًحلاامالضي حلت لمرش
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 ياًألتأ لجوالضيلضصأ بلمرأاخللمر ق  المط اأ واليق ح يل  هحولمرع هالضهالمرأهحضول هالضهالل

م اش رلتق   لمرع ال تهاونأ  لته لقوهللمرأواأهحلووهحلتؤجسه تدلمرأ ال ه ل،ل ضيلمجهلابلمرا شهة لمط اأ ونه لههال

ل ل ضيلذركليعاوحلت لضه لمطجو بلمرأؤيي لرلع الضالمرأحضو.مرذ ليأ ألمرح للمرقاول االمراسل

 رابعاً: المدخل النفسي االجتماعي

يههح لمصههأ بلهههذملمرأههاخللضيلجههلاكلمرع ههاليأرهه لت سههنحهل ههالضههاللمطجههاو   المر  سههن ل مرع ههون ل

ارا الرأأهايمالرأ و  التاًأ   لمرونةه لمر  ر نه لمراهاليعهن ل ن ه لم  هحميل. إذلض  ه ليعاح هايل  رًه  حلمر سهن

جلاكلمرع ال، إ   ل المراقظلذمتدليعاوح يلمرونة لمرأأحكل مرأحكال مرأا دلرلسلاكل؛لانثلياركايلضيليا هال

م رهه  الآرنهه الرها لم رهه  الآرنهه ال سنارا سهه لو ههون لتأرهه   لته لمرسههلاكل عا م نهه ل،إطلضيليا ههالرهها ل

ت ل  رع الت ل    ل مهحه لههالجهلاكلتحضهاللكأ لض   لت ًحلرلسنًحولمر رحي ل. ت ل،تعاأالولحلمراأحيض

تراسبل امجً لمراوح  ل مراعل ل مطواميل مراعايال  نحه لت لمرعألن المر  سن ل مايرمكن لكأ لض دلي اقللووهحل

م وحمفلمط اأ ون ل مرأعاقامال م يايارا ن المراالتعأهللولهحلمرأ ه يق لولنهدل، قوارهدلضهأ ليمئهحولمرونةه ل

 (.2007،56مر ق  ن ا ياأح،

 خامساً: نظرية التعلم االجتماعي 

تعاوحلهذهلمر محي لت لضك حلمر محي الرناو ل الت سنحلمرع ال، ت ًلهالته ل حضهن لضج جهن لتؤيمهه لضيل

م ر  الياعلأايلمرع ال   سلمرًحيق لمراالياعلأايل   لض أ طلمرسلاكلم خهح ل،ل ضيلوألنه لمرهاعل لههذهلتوهاضل

ايلض  هه له لولههحلمرا ههحفل ع ههالتههحلمآلخههحي ل ههال عههضلمرأامقههال،كأهه لض  هه ل   جههحول،ل ههوعضلمآل هه لليشههوع

ل.يً روا   ل ليلطليرا املضأ ي لرلع ا

 سادساً: نظرية الضبط االجتماعى 

تعال محي لمرًو لمط اأ والإاا لمر محي المراحلتس  ل حلت سنحلجلاكلمرع ا،لكأ لتعهالههذهلمر محيه ل

ت مههحلإرههحلمرع هالولههحلمواوهه رلض ههدلمجههاو   لرلو هه للمط اأهه وح،ل يههح لته ل ههن لمر محيهه المرساجههنارا ن لمراههحل

ضصأ بلهذهلمر محي لضيلمرع ال حيهاولم سه  ن ل ًحيه لتعوهحلوه ل  سه  لو هات لي شهللمرأواأهحل هحل ضهحلقنهايل

لتأرأ لولحلضوً ئدل.

مراهحلطلكأ لضيلضصأ بل محي لمرًو ليح يلضيلخًحلمرا   ل  ر سو لرلأواأحلياأ لل حلتعه ينحلمروأ وه ل

تشوحلمرع ال تسا رحهل،ل لوً للمرأواأحلمرذي لطليا لضو لجلاك  لو لطحيالم جحول  نحه لت لمروأ و ال

م  رن ل،ليا لضو لجلاك  لو لطحيال ج ئللمرًو لمرحجأن ل و هات لت شهللمرًهام  لمرحجهأن ،ليم هحلجهلاكل

وأاوه لته لمرقاموهالمرا منأنه لمراهالتأهايلمرع ال ن لضوً للمرأواأحل،ل تؤكالهذهلمر محي لضيلمرأواأحليا الت

لرا حميلمرأو طالمرأقوار ل  نحلمرأقوار ل ن لض أ طلمرسلاكلمط اأ ون .

 تعقيب 

ولحلمرح  لت لمطج  ت المر محي لمراالقات  لمرعلأ لل مرو ا ن لمرساجنارا نن لرم هحولمرع هال  هارول

طليأره لمر مهحلإرهحلمرمه هحولته ل   هبلض لخ ميه للو ت ل، مرع الضالمرأحضول    لخ صه لته ل   هبل،لإطلض هد

   مااول  رم هحولتعقاول تاش  ر لت لانثلمطجو بلمرأؤيي لمرن  ل، ت لانثلم  ع يلمرأرا  لر  .

ياًألت لخالللمرعحضلمرس  الرلاا دلمرونارا الض دلقاملم   ه الت أه لرعهاولضجهةل ل مرهر طالتحتوًه ل

راا دلت نال،رر ل ق لر  ه لجهلاكلم ره  المرهذي ليأ رجهايلمرع هال هال أاضحلمرع ال، يأر لضيليرايلهذملم

كللت  االان ت  ل  شرللتساأحل  رأق  للر ليساًنحلهذملمراا دلمط    لولحلمرعايالت لمط اق يي المرأو ه لر ه ل
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ل،ذرههكلض ههدلإذملكهه يلمرع ههالذ لطونعهه ل نارا نهه ل لأهه ذمله هه كلتهه ليأهه ر لهههذملمرع ههالااههحل ههالاهه طالم ختهه ا

 مرأح بل ااأن لمرو  بلمرونارا ال مرغ للمرعقلل مرا رنحلرا لمط سه يل،ل تغنهبلم لاهسل  رعامره ل مط سه  ن ل

  مراع طال  وذلمرع الو المر حيل، عاللهذملمراا دلضعنالضت ملمط اق يمالمرأًح ا .

حول   ه لتا هدلمط اوه هلمرهحلكأ ليعاوحلهذملمراا دلمرونةالت لضك حلمراا   ال  ذ ن لرلوه ا ن ل هالمرسه امالم خنه

واولتسااي الت ال  لت لمراألنلل مرحلتوأاو ل مجع ل تاامخل لت لمرعامتلل الآيل ماال،ل وهال ولولهحلذرهكل

ل إيلهذملمراا دليعالتا دلتحيل يأر لتعايلدلرنا  سبلتحلتاضا لمرع ال ضرر رد.

مرها   ل  ر سهو لرا هحميلمرأواأهحل ت لماااتدل محي لمرًو لمط اأ وال مراالت احضلضيلمرًو لهالخه ل

 ياأ لل التعه ينحلمروأ وه لمراهالطلتشهوحلمرع هال ت رهحه،ل لوًه للمرأواأهحلمرهذي لطليها لضهو لجهلاك  لوه ل

طحيالم جحول  نحه لت لمروأ و الم  رن ليا لضو لجلاك  لو لطحيال جه ئللمرًهو لمرحجهأن ليم هحلي رل

سهه ئن ل مراههالتشههرللو تههللضج جههحل ههالضههو لجههلاكلمرع ههال ههالمرًههام  لمرحجههأن ل،ل مرأاأ ههلل ههالمرشههحط لمر 

مرأواأحل،ل تأ ر لي ره للو ال  هايلخلهلل مضهأليهؤتحلولهحلمرأهحضول يأره لضيليهؤي لإرهحلآته رلجهلون لك نهحول

لولن  .

 أشكال العنف ضد المرأة

 ((Walte ,2011يمكن تحديد أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي :

: هالت لضصعبلتم هحلمرع الضالمرأهحضول،لإذلض هدل نهحلتأسها ل طليلأهسللالعنف المعنوي النفسي -

 طليا الضتحل مضألردل،ل يرايل انو لإهأ للمرأحضول ذمتنا  ل مااق ره ل احت    لته لمرأحيه ل هًه ل

اههالمطخانهه رل هههالتهه ليالاههظل ههال عههضلمرهها لل  سههبلاهه يول،لانههثلتأههحملمرأههحضولتهه لاههالمراعلههن ل

، تارال عضلمرا  ئال مرأالمرسن جال،ل هذهلمرأم هحل  نحه ل مراالتأره لل، مطجاقالللمطقا  ي 

ي يلتقن  لولأال ا  ن لمرأحضول مرغ للذمتنا  ل مرأر ل ق اره لضت ملمر محولمرذكاري لمراالتونألرلح لل

 االمرسنًحول،ل هالت لي عرسلجلو الولحل  سن لمرأحضول لل تأ ر لولن  لو   ال نحلتلأا لون ن ال.

: هال مضألورسلج  قدل، ياحكلآت رمال مضأ ل تسا امل ندلضي مالت ال ه لكأه ليلخهذللنف الجسديالع -

ضرر طالتاعايول مراالتشهنحلمرن ه لمرأأه ك ل مرارمجه ال ميلمرع هالمروسها ليعاوهحلته لمط هام لمر ًنهحول

حفلمراالتاعحضلر  لمرأحضول ترأه لخًارت ه ل هالض  ه لتوقهالطهالمرراأه يلخ صه لو هات لترهايلته لطه

 ر  للم جحو.

ل–:ل ههالمرع هالمرهذ لتاعهحضلرهدلمرأهحضول سهوبلمرقهام ن لخ صه ل هالتامضهنحلمرها مالالعنف القانوني -

 .  مر  ق ل–مرأً   لل–مرًالقل

 األثار المترتبة على العنف الموجه ضد المرأة :

 هه دل،لمجههاقحل ههالضي نهه المرا أنهه ل ههليلمرأواأههحلمرههذ لطليسههاًنحلضيليهه  ضلهههالمرأواأههحلمرههذ لضضههعال 

 أع حلضيلمر س رولمرأاحتو لولحلمضع فلمرأحضول الت مارلمر ا لت اقلمر س رول الت مارلمرر لضضع   ل،لرذركل

  ر س لله لوأ يلمرأن ول المرأواأع المروشحي لك   ، تحلذركلطلتلقحلمر س لل المرأواأع المرعح ن لاظلمرح  لل

ايحلمرأ ي ل مرأع ا ل،مرذ ليا  جبلتهحلقنأها  لما سه  ن لت لمرأر   لمط اأ ون ل،ل يأحت  ل ا دلو ملت لمراق

ل تس هأا  لمرأناي ل المرأواأح.

  شرللو ملقاليرايلت لمر عبلا حلمآلت رلمراالياحك  لمرع الولحلمرأحضول؛ ذركل يلمرأم هحلمراهاليلخهذه ل

ل(ل(Lacey & McPherson, 2013هذملمرو  بلك نحول تاعايول.  نأ ليلالوحضل ه لهذهلمآلت ر:

 اآلثار النفسية  -1
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  قاميلمرأحضولر قا  ل ال  س  ل كذركلمااحمت  لر  س  . -

 رعارلمرأحضول  رذ بلإخمللم وأ للمراالتقامل   . -

 مضًحمبلمر أ لمر  سن .ل– مرأ    لل-ماس ج  ل  رعوا -

اميل سهاي لتا اوه لك قه– طلركلضيلهذهلمآلت رلمر  سن ل،ض ل عً  لت ًالإرحلضتحمضل  سهن لض   سهن ل

لمرش ن ل،مضًحمبلمرا رولمراتاي ل،مضًحم  المرأعاول  نحه لت لمطضًحم  ا.

 اآلثار االقتصادية -2

وه لإلمرع هالمرأأه ر لضهالمرأهحضولإللوه لمآلته رلل2012كشالتقحيحلمر أ لمرع رأنه لمرأ شهارل هالوه مل

حه ل.كأه ليأأهللتنام نه ل مرارل  لمطقا  يي لرلع الضالمرأحضول   ق الرلاقحيح،ل  رع الضالمر س لليؤي لإرحل قه

مرا ر ل أ  ريالك يليأر لمطجاغ  للو   لرالر لتا الهذهلمرأأ رج المرع ن  لضالمر سه لل. كهذركليوهبلتهذكحل

تر رنال م لمرعامر ل تحمكهالمرشهحط ل مرأأه ك ل مر هات المر هأن ل مطجهر يل مر هات المط اأ ونه لمرأ ال ه ل

 التً فلمرالتنام ن لمرها للاصهالحلته لم  اتهدلمرأأ رجه المراالتقاملرأ لتعحض لرلع الكللهذهلمرأ ح  

 مرع ن  لضالمر س ل.

 اآلثار االجتماعية للعنف : -3

لتعالهذهلمآلت رلت لضرالت لياحكدلمرع الولحلمرأحضول يأر لإ حمخلضه لهذهلمآلت رل نأ ليلا:

م   هه للتهه لتسههحبلل–جههالل مضههًحمبلمرعالقهه ال ههن لضهههللمرهها ال مرا  هه لل-مرا رههكلم جههح ل-مرًههالق

لواملمراأر لت لتح ن لمط   لل.ل–مرأامر ل

 تعقيب

تأهه لجههواليأرهه لمرقههاللضيلمآلتهه رلمرأاحتوهه لولههحلمرع ههالضههالمرأههحضولهههالمو قهه لم ههات المرأههحضول ههالمرأنهه ول

مطقا  يي للما ا  ن ل تقلنال حص لمرا ر ل المطجا  يولت لمرً ق لمر س ئن لمرر ت ه ل،ل كهذركلمضهع فل حصه ل

لهلمرً ق ال الوألن لمرا أن لمط اأ ون ل مطقا  يي .تا نالهذ

 إجراءات المنهجية للبحث

 نوع البحث :

يعالهذملمروأثلت لمروأاثلمراص ن لمراألنلن لمراالت افلإرحل أحل ن   الوه لي رلمرشهحط لمر سه ئن ل هال

لتام   لمرع الضالمرأحضول.

لمنهج البحث:

وه لطحيهالمرعن ه ل ذرهكلراام هالههذملمرأه  ملتهحلضههامفللمجا املمروأثلمرأ رالته  ملمرأسهألمط اأه وح

لمروأثل.

 أداة البحث :

لروأحل ن   المروأثلمرأ رالت لمطجاع   ل  طجاون يلكليمول ت لت أنأدلرنشاأللولحلقسأن :ل

 مرون   الم  رن :ل تارايلت لمرعأحل مرأ ر لمط اأ ون ل مرأؤهللمرعلأا. -
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ي رلمرشحط لمر س ئن ل التر  أ لمرع الضالمرأحضول،ل ت للوو رمالتاعلال آرمللون  لمروأثلاال -

 تاخيع  لولحلتالت لتأ  رلولحلمر أالمرا را:

لمرأأارلمط ل:لض ام لمرع المرأا دلضالمرأحضو.ل

لمرأأارلمر   ا:لما حملمالمراق ئن لمراحلت  ذه لمرشحط لمر س ئن لرلأالت لا طالمرع ا.ل

لمر س ئن لتحلا طالمرع الضالمرأحضو.لمرأأارلمر  رث:لطحقلتع تللمرشحط ل

 تقنين أداة البحث

لصدق اداة البحث:

رلاأقالت لصاقلمطجاون يلق تهظلمرو ا ه ل عحضهدلولهحلتوأاوه لته لمرأأرأهن لمرأا   هن ل هالوله ل

مط اأ  ل ذركل  افلمراأقالت لتا لت لمذملك يلمطجاون يليقنسلت ل ضحلت لض لدل تها ل ضهاحلمرعوه رمال،ل

لرمللمرأأرأن لق تظلمرو ا  ل إ حمللمراعايالالمرالخت لولحلمطجاون ي.  الضاللآ

 ثبات أداة البحث :

(لت هحيولته لمرأسها نامال26رلاأقالت لتو المطجاون يلق تظلمروأ  ل اًونقدلولهحلون ه لوشهامئن ل لغهظلا

تع تهللمر وه اللت لميمرولتر  أ ل هحمئ لمرع هالضهالمرأهحضول،ل ته لموه يولمراًونهال عهالتهح رلضجهواون ل اسه ب

لتأ ليشنحلإرحلتو المطجاون ي.0.86 مرذ ل لغل

ل:لعينة البحث 

مرأسا نامالت لميرمولتر  أ ل حمئ لمرع الضالمرأحضول أأ  مه ل(لت حيولت ل64مروأثلت لالون  ترا ظل

ل تأ لظلخ  ئالمرعن  ل المرون   المرا رن :،ل قالت لمخان رلمرعن  لل ًحيق لوشامئن للمرشحقن 

(1 ا للا  

 مر ة المرعأحي لرعن  لمروأث

  النسبة  التكرار العمر

%25 16 ( عاماً 25أقل من  -18)  

( عاماً  35أقل من  -25)  25 39.06%  

%21.88 14 ( عاماً 45أقل من  -35)  

عاماً فأكثر45  9 14.06%  

%100 64  المجموع  

أحتوههه لم  رهههحل  سهههو ل(ل ههه لال هههالمرل35ضقهههللتههه لل–ل25(لضيلمر ةههه لمرعأحيههه لال1ياًهههألتههه ل ههها للا

%(ل،ل تلا ه لمر ةه ل38.2(ل هالمرأحتوه لمر   نه ل  سهو لال25ضقللته لل–ل18%(ل،ل   ئظللمر ة لمرعأحي لال58.8ا

ل لك ح(.ل45(ل  سو ل،ل ضخنحمالمر ة لمرعأحي لالل25ضقللت لل–ل18مرعأحي لال

(2 ا للا  
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 مرأ ر لمط اأ ون لرعن  لمروأث

سبةالن  التكرار الحالة االجتماعية   

%20.31 13 عزباء  

%40.63 26 متزوجة  

%26.56 17 مطلقة  

%12.5 8 أرملة  

%100 64  المجموع  

(لضيل ةه لمرأاا  ه الته لض هحميلون ه لمروأهثلتهلتال هالمرأحتوه لم  رهحل ذرهكل  سهو ل2ياًألت ل ها للا

(ل،ل ضخنحمالضتظل ة ل%20.31%(ل،لت ل ة لمرع خ  ال  سو لا26.56%(ل،ل تلا  ل ة لمرأًلق ال  سو لا40.63ا

ل%(ل.ل12.5م رمتلل المرأحتو لمطخنحول  سو لا
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 (3جدول )

 المؤهل العلمي لعينة البحث

  النسبة  التكرار المؤهل العلمي

%12.5 8 الشهادة االبتدائية  

%17.19 11 الشهادة االعدادية  

%42.19 27 الشهادة الثانوية العامة أو الفنية  

%28.13 18  الشهادة الجامعية  

(لضيلاألهه لمرشهه  يولمر   ايهه لمرع تهه لض لمر  نهه ل هه ل مل ههالمرأحتوهه لمط رههحل  سههو ل3ياًههألتهه ل هها للا

%(ل،لت لاأل لمرش  يولمطوامييه ل28.13%(ل،ل   للاأل لمرش  يولمرو تعن ل المرأحتو لمر   ن ل  سو لا42.19ا

ل%(.12.5تو لمطخنحول  سو لا%(ل،ل ضخنحمال  للاأل لمرش  يولمط اامئن ل المرأح17.19  سو لا

لمجاالت البحث :

 المجال المكانى : – 1

لتأ للمرأو للمرأر  الرلوأثل الميمرولتر  أ ل حمئ لمرع الضالمرأحضول أأ  م لمرشحقن .

لالمجال البشرى: – 2

 لتأ للمرأو للمروشح لرلوأثل حلتوأاو لت لمرأسا نامالت لميمرولتر  أه ل هحمئ لمرع هالضهالمرأهحضول أأ  مه

لمرشحقن .

لالمجال الزمنى : – 3

انثلت لمراًونالمرأنام حل  أحلمرون  ه ال تألنل ه ل مراصهاللإرهحلل2017ت ل أحلمرون   ال الر حليارنا

لمر ا ئمل ت  قشا  ل مقاحمحلمرااصن ال.

 نتائج البحث ومناقشتها

لاإلجابة على التساؤل األول :

 ينص التساؤل األول على ما يلي:

 لموجه ضد المرأة كما تعكسه عينة البحث ؟ما أنواع العنف ا

 رإل    لولحلهذملمراس ؤلللق تظلمرو ا  ل  راعحفلولحلضهه لض هام لمرع هالمراهحلتاعهحضلر ه لمرأهحضولكأه ل

لتعرس  لون  لمروأثل،ل ذركل نأ لياعلال  روام بلمرا رن ل:

 مرع المروسا لت لقوللضاالض حميلم جحو. -

 .لمرع المر  سالت لقوللضر  ال ح  ل -

 تلقحلت ايامال  ط اامخلووحلرور المراامصللمط اأ وح. -

 مراعحضلرلع المطقا  ي ل.ل -

 مرا ايال قًحلمرعالق المطجحي . -
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ل  نأ ليلحلوحض لررلل  الت لهذهلمرو ايل:

 (4جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول

 حاالت العنف الجسدى من قبل أحد أفراد األسرة 

 ى من أحد أفراد أسرتىتعرضت للعنف الجسد

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 % ك % ك % ك

33 51.56 13 20.31 18 28.13 

%لت لض حميلون  لمروأثلل م قامللولهحلضيلمر عهحضللرلع هالمروسها ل51.56(لضيل4 ياًألت ل ا للا

%لته لض هحميل28.13 ضيلل%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،20.31ت لقوللضاالض حميلم جحول،ل ضيل

(ل مراهالضكهاال ن ه لولهحلضيل2011ون  لمروأثلره ليام قهاملولهحلذرهكل،ل تا هالههذهلمر انوه لتهحليرمجه لاضاأها،ل

  رون لا طالمرارمج لتعحضاملرلع الم جهح لل تح هحلمرو ا ه لههذهلمر انوه لتها لم اشه رلمرع هالمطجهح ل هال

 ياحتبلولحلهذهلمر انو لمرأ أ لضهح رولموه يولمر مهحلمرأواأحلمرأ ح ل تا لتعحضلمرأحضولراذ لمروسا ل

إرحلم جو بلمراالضيالإرحلتشرنللت للهذهلمرأارك المرسلون لااللهذهلمر اون لت لضرر للمرع هاليمخهللم جهحول

لمرأ حي .ل

 (5جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث  حول التعرض

 لحاالت العنف النفسي من قبل أشخاص غرباء

 عنف النفسي من قبل شخص غريبتعرضت لل

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

42 65.63 17 26.56 5 7.81 

%لت لض حميلون  لمروأثلل م قاملولحلمراعحضلرلع المر  سهالته لقوهلل65.63(لضيل5ياًألت ل ا للا

%لت لض حميلون  لمروأثلل7.81%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل ضيل26.56ر ال حيبل،ل ضيل

(ل مراهالتاصهلظلإرهحلضيلمر سه للمرأع  ه ال2005ر ليام قاملولحلذركل،ل تا الهذهلمر انو لتهحليرمجه اوأحميل،ل

رههاي  لتشهه كلل  سههن ل سههوبلضرهه  ال ح هه للتوههارلمطرهه روله هه لإرههحلتهها لمرت هه  ل سههو لمرع ههالمر  سههالمرههذ ل

ض ل هالتوه للمرعأهللض ل هال جه ئللمرأاصهالال ههذمللتاعحضلردلمط  ثل سهوبلم ره  المرغح ه لل هالمرشه ر 

لياًلبلمراام المرأساأحلت لقوللمرشحط لمر س ئن .
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 (6جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول تلقى

 تهديدات باالبتزاز عبر شبكات التواصل االجتماعى 

 تعرضت لالبتزاز عبر شبكات التواصل االجتماعى

 ر موافقغي موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

7 10.94 11 17.19 46 71.87 

%لت لض حميلون  لمروأهثل م قهاملولهحلمراعهحضلرال اهامخلووهحلرهور ال10.94(لضيل6ياًألت ل ا للا

%لته ل71.87%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت لولحلذرهكل،ل ضيلل17.19مراامصللمط اأ وحل،ل ضيل

(ل مراهالضكهاالولهحل2013حلذركل،ل ت الالههذهلمر انوه لتهحليرمجه لاو أه يل،لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملول

لتعحضلمرأحضولررللض ام لمرع ا.ل

 (7جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول التعرض للعنف االقتصادي 

 تعرضت للعنف االقتصادي أكثر من مرة فى حياتى

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 % ك % ك % ك

19 29.69 24 37.5 21 32.81 

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلمراعحضلرلع المطقا  ي ل،ل ضيلل29.69(لضيل7ياًألت ل ا للا

%لته لض هحميلون ه لمرارمجه لره لل32.81%لت لض حميلون ه لمرارمجه ل م قهاملإرهحلاهالته لولهحلذرهكل،ل ضيلل37.5

(ل مراهالتاصهلظلإرهحلضيل  رونه لاه طالمرع هال2011يام قاملولحلذركل. تا الههذهلمر انوه لتهحليرمجه لاضاأها،

لمطجح لتعحض لمرحلجلبلمرأأالر المر  ص ل   ل.

 (8جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول التهديد بقطع العالقات األسرية

 سبق تم تهديدى بقطع الصلة بينى وبين أفراد أسرتى

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

14 21.88 17 26.56 33 51.56 

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلض   لتلقاملت اياملت لربلم جحولل21.88(لضيل8ياًألت ل ا للا

%لت لض حميلون  لمروأثلتهام قن لإرهحلاهالته لولهحلذرهكل،ل26.56 قًحلمر ل ل ن   ل  ن لض حميلضجحه ل،ل ضيل

ن لولحلذركل.ل تح حلمرو ا  لهذهلمر انو للمرحلم ا ه كلاقهاقل%لت لض حميلون  لمرارمج ل نحلتام ق51.56 ضيل

ما س يلمر  تملو لمراأننالضالمرأحضولق  ا ن ل وألن ،ل كذركلو لمجاأحمرل  هملمرالتسه  مول هن لمرو سهن ل مرهذ ل

ل ياًأل القارولمرح للولحلت ايالمرأحضول  جاأحمرل عاملرؤي لم   ؤه لت الال.
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 اني :اإلجابة على التساؤل الث

لي المراس ؤللمر   حلولحلت ليلحل:

ما اإلجرراءات الوقائيرة الترى تنفراها الشررطة النسرائية للحرد مرن حراالت العنرف ضرد المررأة كمرا تعكسرها عينرة 

 البحث؟

 رإل    لولحلهذملمراس ؤللق تظلمرو ا  ل  راعحفلولحلضه لما هحملمالمراهحلتاوع ه لإيمرولتر  أه ل هحمئ ل

لتعرس  لون  لمروأثل،ل ذركل نأ لياعلال  روام بلمرا رن ل:مرع الضالمرأحضولكأ ل

 .إت ا لمرأعلات ال م رق ملمرأو  ن لت لقوللمطيمرول-للللل

لتع تللمطيمرولتحلمروال  المرأقات لر  .ل-     

لوأللمطيمرولولحلت أن لتق   لمرأامرل ن   ل  ن لم جحو.ل-للللل

 ضحمالرلااون ل رن ن لمراع تللتحلمرع ال.وقالمرشحط لمر س ئن ل ا مال تأ ل-للللل

 تام الخات الضت ن لت  ا ل تاأحك ل حلم ت ك لمرأناي لرلا ا لرأ طالمراأحشل. -

 ت أن ل والض حميلمرأواأحل ا رلمرشحط لمر س ئن ل تس نللت أا  لووحل ج ئللمراامصللمط اأ وا.ل -

 تعايالمرقام ن لمراحلتعأللولحلاأ ي لمرأحضولت لمرع ال. -

ل نأ ليلحلوحضلررلل  الت لهذهلمرو ايل: 

 (9جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول إتاحة

 المعلومات واألرقام المجانية من قبل ادارة مكافحة جرائم العنف المرأة 

 أرى أن اإلدارة تعمل على نشر كافة المعلومات التى تمكننا من الوصول إليها

لم ا نحلتالتام الإرحلااملت لتام ا

ل%لكل%لكل%لك

ل20.31ل13ل14.06ل9ل65.63ل42

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيلإيمرولتر  أ ل حمئ لمرع هالل65.63(لضيلل9 ياًألت ل ا للا

%لته لض هحميلل14.06ضالمرأحضولتعأللولحل شحل إت ا لمرأعلات المراحلتأر لمرأحضولت لمراصاللإرن ه ل،ل ضيل

%لته لض هحميلون ه لمروأهثلره ليام قهاملولهحلذرهكل،ل تا هال20.31 لولحلذركل،ل ضيلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت

هذهلمر انو لتحليرمج لاتحكالص ع للرلارمج المطجاحمتنون ،ل(ل مراالضر رالإرحلضيلمرعأهللمرشهحطالمر سه ئال

ئملإرهحليا حلمراو لرلأحضول المرأواأحلت لانهثلجه ار لمراصهاللر ه ل هحللض ل قهظل، تعها لمرو ا ه لههذهلمر اه 

لاحالمطيمرولولحلتا نحلجوللمراامصلل ن   ل  ن لمرأحضول المرأواأحلمرأ ح .
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 (10جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول قيام الشرطة النسائية

 بالتعامل مع البالغات المقدمة إليها 

 أرى أن الشرطة النسائية تتعامل مع البالغات المقدمة لها

 غير موافق حدا ماموافق إلى  موافق

 % ك % ك % ك

21 32.81 26 40.63 17 26.56 

%لتهه لض ههحميلون هه لمروأههثل م قههاملولههحلضيلت سهها  الإيمرولتر  أهه ل32.81(لضيل10ياًههألتهه ل هها للا

%لت لض هحميلون ه لمروأهثل م قهاملإرهحلاهالته لولهحل40.63مرع الياع تلاملتحلك   لمروال  المرأقات لر  ل،ل ضيل

تههه لض هههحميلون ههه لمروأهههثلرههه ليام قهههاملولهههحلذرهههكلل،ل تا هههالههههذهلمر انوههه لتهههحليرمجههه لل%26.56ذرهههكل،ل ضيل

(ل مراههالضكههاالولههحلضيلرلشههحط لمر سهه ئن لك نههحلتهه لمطيو  نهه ال ههالمراع تههللتههحلقًهه ي لمرأههحضول2001امرًنههب،

 كل  ه ل خ ص لقًن لمرع ال،ل تح حلمرو ا  لههذهلمر انوه لمرهحلتأ  ره لمطيمرولمرقنه مل ام و ت ه لطتوه الضيله ه

لتسؤ ر لو لاأ ي لمرأحضول  رأواأحلمرأ ح .

 (11جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول عمل ادارة مكافحة جرائم

 العنف ضد المرأة على تنمية ثقافة الحوار بينها وبين األسرة 

 أرى أن اإلدارة تنشر ثقافة الحوار بينها وبين األسرة

لا نحلتام لتام الإرحلااملت لتام ا

ل%لكل%لكل%لك

ل40.62ل26ل17.19ل11ل42.19ل27

%لته لض هحميلون ه لمروأهثل م قهاملولهحلضيلمطيمرولتاأه  رلتهحلل42.19(لضيل11ياًألته ل ها للرقه لا

%لتهه لض ههحميلون هه لمروأههثل م قههاملإرههحلاههالتهه لولههحلذرههكل،ل ضيلل17.19ضجههحولمر اهه ولض لمرأههحضولمرأع  هه ل،ل ضيل

م قاملولحلذركل ياًألت لهذهلمر ا ئملتا لتقوللمطجهحولرلأهامرلمر ه يفل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليا40.62

ل ن   ل  ن لمطيمرول مرذ ليعايل  ر  حلولحلمرأواأحل يقلللت لم اش رلمرع ال ي أالمراوال رن  لمراع تللتعد.

 (12جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول عقد الشرطة النسائية

 كيفية التعامل مع حاالت العنفندوات ومحاضرات للتوعية ب

 أرى أن الشرطة النسائية تعمل على عقد ندوات للتوعية بكيفية التعامل مع العنف

ل نحلتام التام الإرحلااملت لتام ا

ل%لكل%لكل%لك

20.3ل13

ل1

.12ل8

ل5

67.1ل43

ل9

 هاليقأه ل%لت لض حميلون  لمروأثل م قهاملولهحلضيلإيمرولتر  أه لمرعل20.31(لضيل12ياًألت ل ا للا

%لت لض حميلون  لمروأثل م قهامل12.5 عقال ا مال تأ ضحمالرلااون ل رن ن لمراع تللتحلا طالمرع ال،ل ضيل

%لت لض حميلون  لمروأثل نحلتام قن لولحلذركل.ل تؤكالهذهلمر انو لاحال67.19إرحلاالت لولحلذركل،ل ضيل
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ول الكن ن لمراع تللتحلا طالمرع هال،ل كأه لتح هحلمطيمرولولحلوقالمرر نحلت لمر ا مالرا أن لمراوالرا لمرأحض

مرو ا  لهذهلمر انو لإرحلمراوالمرأا ايلرا لون  لمروأثلولحلاًارلمر ا مالمراهالتعقهاه لمايمرولكأه لياًهأل

لميً لقارولمايمرولولحلرو ي ل يو لمرأع   الت لخالللت لتقاتدلت ل حمتملت قن ن .

 (13جدول )

 البحث حول تواجد ثابتة ومتحركة يوضح وجهة نظر أفراد عينة

 للشرطة النسائية حول األماكن الحيوية للتصدى لحاالت التحرش 

 تتصدى الشرطة النسائية ألى حالة تحرش

ل نحلتام التام الإرحلااملت لتام ا

ل%لكل%لكل%لك

ل32.81ل21ل29.69ل19ل37.5ل24

لحلضيله  كلتام اخات الضت ن لت  ادل%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملول37.5(لضيل13ياًألت ل ا للا

%لت ل29.69 تاأحك لل حلم ت ك لمرأناي لت لض للمرا ا لرأ طالمراأحشلمراحلتاعحضلر  لمرأحضول،ل ضيل

%لته لض هحميلون ه لمروأهثلره ليام قهامللولهحلذرهكل32.81ض حميلون ـ لمروأثل م قاملإرحلاهالته لولهحلذرهكل،ل ضيل

ج لمطيمرولت افلإرحلتأسن لصارولمرا  وللمرشحطالمر س ئالانهثلتأهحال    للولحلهذهلمر ا ئمل والضيلجن 

لولحلمراام المرأنام المر  ولل مرأؤتحل تقاي لت  وللميو  ال ن لمطيمرول مرش ر لمرأ ح .

 (14جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول دور االدارة في تنمية وعى

 تسهيل مهمتهاأفراد المجتمع بأهمية الشرطة النسائية و 

 أرى أن االدارة تعمل على تنمية الوعي بأهمية الشرطة النسائية وتسهيل مهمتها  

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 % ك % ك % ك

11 17.19 15 23.44 38 59.37 

%لته لض هحميلون ه لمروأهثل م قهاملولهحلضيلمطيمرولتعأهللولهحلت أنه ل17.19(لضيل14ياًألته ل ها للا

%لت لض حميلون ـ لمروأثل م قاملإرحلاالت لولحلل23.44هأن لمرشحط لمر س ئن ل تس نللت أا  ل،ل ضيلمراوال ل

%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذركل،ل تح حلمرو ا  لهذهلمر انو لإرالتق   لمرأواأحل59.37ذركل،ل ضيل

  راه راليعهالوأهالال نهحلهه يفل  نهحلمرأ ح ل مراالتح لضيلمرعأللمرشحطالمر س ئالوألل نحلطئال ه رأحضول 

توا ل المرأواأحل ياحتبلولحلهذهلمر انو لضح رولمرعأللولهحلت أنه لمرهاوالرها لض هحميلمرأواأهحلته لخهاللل

تؤجس المرا ر لخ صه للمرأارجه ل مرو تعه ل مطوهالملااهال سهاًنحلتغنهحلمر ق  ه لمرأار تهدل مراهحلتعهاقلتقهامل

لمرأواأحل.

 (15جدول )

 راد عينة البحث حول تعزيزيوضح وجهة نظر أف

 القوانين التى تعمل على حماية المرأة ضد العنف 

 أرى أن هناك قوانين كثيرة تعزز حماية المرأة من العنف

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

19 29.69 24 37.5 21 32.81 
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ضيله ه كلقهام ن ل ايهاولتعأهللل%لت لض حميلون ه لمروأهثل م قهاملولهح29.69(لضيل15ياًألت ل ا للا

%لته لل32.81%لت لض هحميلون هـ لمروأهثل م قهاملإرهحلاهالته ل،ل ضيل37.5ولحلاأ ي لمرأحضولت لمرع ال،ل ضيل

ض حميلون ه لمروأهثلره ليام قهاملولهحلذرهك،ل تح هحلمرو ا ه لههذهلمر اه ئملإرهحلضهح رولإوه يولمر مهحل هالك نهحلته ل

 هالك نههحلته لمطانهه يل هه رع ال مراأننهالتهه لقوهلل عههضلض ههحميللمرقهام ن لمراههحلت هالمرأههحضول خ صه لض  هه لتشههعح

لمرأواأحل.

 اإلجابة عن التساؤل الثالث :

لي المراس ؤللمر  رثلولحلت ليلحل:

 ما طرق تعامل الشرطة النسائية مع حاالت العنف كما تعكسها عينة البحث؟

 لمر س ئن لتهحلاه طالمرع هال رإل    لولحلهذملمراس ؤلللق تظلمرو ا  ل  راعحفلولحلطحقلتع تللمرشحط

لكأ لتعرس  لون  لمروأثل،ل ذركل نأ لياعلال  روام بلمرا رن ل:

 مرأحالولحلجحي لمرأعلات المراحلتارحل   لمرأحضولمرأع   . -

 تا نحلمراو لمط اأ وال مر  سال مرق  ا الرلأحضولمرأع   . -

 تًايحلمر ات المرأقات لرلأحضولمرأع   . -

  التقاي لمرأس واولرلأحضولمرأع   .ك  لولمرشحط لمر س ئن ل -

 تام حلمرق ملتو  ن لراس نلل صاللمرأحضولإرحلميمرولتر  أ لمرع ا. -

ل  نأ ليلحلوحض لررلل  الت لهذهلمرو ايل:

 (16جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول مدى سرية المعلومات التى تدلى بها المرأة المعنفة

 على سرية المعلومات التى أدلى بها لهنأثق فى حفاظ الشرطة النسائية 

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

37 57.81 11 17.19 16 25 

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولهحلضيله ه كلجهحي لكونهحولولهحلته ل57.81(لضيل16ياًألت ل ا للا

%ل25  لمروأثل م قاملإرحلاالته ل،ل ضيل%لت لض حميلون17.19يارامل دلت لتعلات الرأ سا  المايمرول،ل ضيل

(ل مراههال2014،هللا تأأههالووهها)تهه لض ههحميلون هه لمروأههثلرهه ليام قههاملولههحلذرههكل.ل تا ههالهههذهلمر انوهه لتههحليرمجهه ل

%ل يلتحلهذملت  ر  الر ا ئملك نحلت لمرارمج ال90ض  حالضيل سو لمر ق ل حلو  صحلمرشحط لمر س ئن ل ا حلتولغل

االضر رالإرحلم    ضلمر ق ل حلمرشحط لمر س ئن ل،ل ياًألتأ لجهوالضيلرع تهللمر قه لمرس  ق لرلا للم خح ل مر

 مرشعارل  طت يلي رلكونحل التشونحلمرأاحييمالولحلمطيمرولرًححلت لراي  لت لتشرالال سوبلته لياعحضه ل

لردلت لو ال  سالض ل سأال.
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 (17جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول توفير

 االجتماعي والنفسي والقانونى للمرأة المعنفةالدعم  

 قدمت االدارة دعماً اجتماعياً ونفسياً وقانونياً لى

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

41 64.06 13 20.31 10 15.63 

%لت لض حميلون ه لمروأهثل م قهاملولهحلضيله ه كليوأه ل  سهن ل ق  ا نه ل64.06(لضيل17ياًألت ل ا للا

%لته ل15.63%لته لض هحميلون ه لمروأهثل م قهاملإرهحلاهالته ل،ل ضيللل20.31 م اأ ون لت لقوهللمايمرول،ل ضيل

(ل مراالضكاال2005ض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذركل. تا الهذهلمر انو لتحليرمج لاووالمراه بلمراأ  ح،

رعح حلياوالإرحلمرا  ؤلل ض دليأر لت علن ه لولحل عضلمر ا ئملت لضهأ  لضيلتساقوللمرشحط لمر س ئن ل حلمرامقحلم

ت لخالللت ًلق الواياولت لض حخه لتلجنسلتع التلهنلحل تاريوحلرلشحط لمر س ئن لرلاع تللتحلك  ه لمرمهح فل

مر  سن ل مرق  ا ن ل م ت ن ل إيخ للمرع  حلمر س ئال حلمرشحط ل أ ليالئ لطونعه لمرأهحضولته لت ه مل،ل ياًهألر ه ل

ضيلم  حميل الون  لمروأهثلكأه لمتًهألههذملميًه لته لتها لمهاأه ملت هحل اها نحل م شه لل  ه خلت لهذهلمر ا ئمل

لي اال ق ل  ذهلمروام ب.

 (18جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول

 تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة 

 أرى أن هناك تطويرا ملحوظا فى الخدمات المقدمة للمعنفة

 غير موافق حدا ماموافق إلى  موافق

 % ك % ك % ك

21 32.81 26 40.62 17 26.56 

%لت لض حميلون ه لمروأهثل م قهاملولهحلضيله ه كلتًهارملتلأا ه ل32.81(لضيل18ياًألت ل ا للرق لا

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل40.62 حلمر ات المرأقاتـ لإرن  لت لقوللت سا  المايمرول،ل ضي

 لض حميلون  لمروأثلمرارمج لر ليام قاملولحلذركل.ل تا الهذهلمر انو لتحليرمج لاووالمراه بل%لتل26.56 ضيل

(ل مراالتاصلظلروعضلمر ا ئملت لضهأ  لضيلتساقوللمرشهحط لمر سه ئن ل هالمرامقهحلمرعح هاليهاوال2005مراأ  ح،

تهلهنلال تهاريوالرلشهحط لإرحلمرا  ؤلل ض دليأره لت علن ه لته لخهالللت ًلقه الوايهاولته لض حخهه لتلجهنسلتع هال

مر س ئن لرلاع تللتحلك   لمرمح فلمر  سن ل مرق  ا نه ل م ت نه ل إيخه للمرع  هحلمر سها ل هحلمرشهحط ل أه ليالئه ل

طونع لمرأحضولت لت  مل،ل ياًألت لهذهلمر اه ئملضيلمر سهو لمطكوهحلته لمرعن ه لتهح لمراقهامل هالقهارمالوًهامال

يمرول  ه  لتسهاأحولولهحلتًهايحل تلهنهللضوًه ئ  لته لض هللت عنهللمطيمرول تح حلمرو ا  لذركلإرهالاهحالمط

لي ره ل التأقنالمطهامفلمرأ شايو.



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
119 

 

 (19جدول )

 يوضح وجهة نظر أفراد عينة البحث حول

 كفاءة وقدرة الشرطة النسائية فى مساعدتهن 

 أثق فى كفاءة وقدرة الضابطة على مساعدتى

 غير موافق موافق إلى حدا ما موافق

 % ك % ك % ك

22 34.38 30 46.88 12 18.75 

%لته لض هحميلون ه لمروأهثل م قهاملولهحلضيله ه كلتقه لو رنه ل هحلل34.38(لضيل19ياًألت ل ا للرقه لا

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاهال46.88ك  لول قارولض  ً المرشحط لولحلتقاي لمرأس واولر  ل،ل ضيل

حلتهام قن لولهحلذرهكل،ل تا هالههذهلمر انوه لتهحل محيه لمرًهو ل%لت لض حميلون ه لمرارمجه ل نه18.75ت ل،ل ضيل

مط اأهه وال مراههالتؤكههالولههحلقههارولتؤجسهه المرًههو لمط اأهه والمرحجههأالولههحلتهها نحلتوأاوهه لتهه لمرقاموههال

مرا منأنهه لمراههحلتأههايلرا ههحميلمرأوهه طالمرأقوارهه ل  نههحلمرأقوارهه ل ههن لض أهه طلمرسههلاكلمط اأ ونهه ل تلوههالك  هه ل

 ل   ،ل ياًألت لهذهلمر ا ئملضيلض حميلون  لمروأثلتا الراي  لمرق  و ل الوًامالمطيمرولمطاان   المر  ص

ل ض   لر لياحيي ملرأم ل المرلواللر  لت لض للطلبلمرأس واولل هذمليؤكالتا لمرواي ل الوأللمطيمرول.

 تعقيب عام على نتائج البحث:

تأ لضحرمالم اأ ون ال تق  ن اليلأال ه رأواأحل الضاللت لضج حالو دل ا ئملمروأثلضصوألت لمرامضألضيل

 ض حميهل،ل قالتاميامالاهاميثلمرع هالضهالمرأهحضولخهالللمآل  ه لم خنهحولتاميهامالتًهحيمالولهحلمرأسهاا لمرعه رأال

ل.ج المط اأ ون لمراالضواال شل    مطقلنأال مرأألحل  قلكللمرااقع ال مرسن 

وليأ للتشرل لتع  ن  لك   لمرأواأع ال،لانثليشهنحل قالض ضأظل عضلمطا  لمالضيلمرع الضالمرأحض

تلنهايلضتهحضولاهاللمرعه ر لتها   ل هالتحاله لل700ترابلم ت لمرأاأاولرا سنالمرشؤ يلمط سه  ن لضيلضك هحلته ل

%لت لمر س لل اعحض ل30،لضت لل18%لت لمر ان ال المرع ر لمرعح الت لتا يو  لقولل لاغلج لمرـ14مرً ار ل 

يشههنحلتاقههحلمطتهه لمرأاأههاولرلأههحضولإرههحلضيل سههو لمرع ههالضههالمرأههحضولقههال عههضلمرولههاميلتولههغلرع ههالم خ مال،ل 

%لت لمر س للااللمرع ر لتعحض لرع ال سا لض لمقا  ي لرأحول مااول الان ت  لولهحل37%ل،ل ضيل70 أا

 ههال سهه للتع  ه الطلي وههحيلضيهه ل  ه لوهه لتعحضهه  لرلعل10تهه لكههللل6م قهلل،لكأ تشههنحلمطا هه ئن الإرهحلضيل

ل.(maoseiat.com-organization,2015ا

 طهححلههذملمروأههثلوهايلتهه لمراسه ؤطالاههاللميمرمولتر  أه لمرع هالضههالمرأهحضول مرشههحط لمر سه ئن لكأهه ل

تعرس  لون  لمروأثلت لانثل،لض هام لمرع هالمرأا هدلضهالمرأهحضول،ل ما هحملمالمراق ئنه لمراهحلت  هذه لمرشهحط ل

لحضول،ل طحقلتع تللمرشحط لمر س ئن لتحلا طالمرع ا.مر س ئن لرلأالت لا طالمرع الضالمرأ
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 وكان من أبرز النتائج التي توصل لها البحث مايلي:

 بالنسبة ألنواع العنف الموجه ضد المرأة: 

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيلض   لتعحض لرلع المروسا لت لقوللضاالض حميلم جحول51.56ضيل-1

%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قامل28.13ون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل ضيلل%لت لض حميل20.31،ل ضيل

لولحلذرك.

%لت لض حميلون  لمروأثلل م قاملولحلض   لتعحض لرلع المر  سالت لقوللر ال حيبل،ل ضيل65.63ضيلل-2

 قاملولحل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليامل7.81%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل ضيل26.56

لذرك.

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلض   لتعحض لرال اامخلووحلرور المراامصللمط اأ وحل،ل10.94ضيلل-3

%لت لض حميلون  لمروأثلر ل71.81%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت لولحلذركل،ل ضيل17.19 ضيل

ليام قاملولحلذرك.

%لت لض حميل37.5حلض   لتعحض لرلع المطقا  ي ل،ل ضيل%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملول29.69ضيل -4

ل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.32.81ون  لمروأثل م قاملإرحلاالت لولحلذركل،ل ضيل

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلض   لتلقاملت اياملت لربلم جحول قًحلمر ل ل ن   ل  ن ل21.88ضيل -5

%لت لض حميل51.56ت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت لولحلذركل،ل ضيلل%26.56ض حميلضجحه ل،ل ضي

لون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.

 بالنسبة لالجراءات الوقائية التى تنفاها الشرطة النسائية للحد من حاالت العنف ضد المرأة:

رق ملمرأو  ن لت لقوللميمرول%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلض دليا المت ا لرلأعلات ال م 65.63ضيلل-

ل20.31%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل ضيلل14.06تر  أ ل حمئ لمرع الضالمرأحضول،ل ضيل

ل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.

%لتهه لض ههحميلون هه لمروأههثل م قههاملولههحلضيلإيمرولتر  أهه ل ههحمئ لمرع ههالضههالمرأههحمولتعهه تلاملتههحلل32.81ضيلل-

%لتهه لض ههحميلون هه لمروأههثل م قههاملإرههحلاههالتهه لولههحلذرههكل،ل ضيل40.63روال هه المرأقاتهه لإرههن  ل،ل ضيلم

 %لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.26.56

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيلميمرولتر  أ ل حمئ لمرع الضهالمرأهحضولتعأهللولهحلت أنه ل42.19ضيلل-

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالته لولهحلذرهكل،ل ضيلل17.19جحول،ل ضيلتق   لمرأامرل ن   ل  ن لم 

ل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.40.62

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيلمرشحط لمر س ئن لق تظل عقال ا مال تأ ضحمالرلااونه لل20.31ضيل -

ون هه لمروأههثل م قههاملإرههحلاههالتهه لولههحلذرههكل،ل ضيلل%لتهه لض ههحمي12.5 رن نهه لمراع تههللتههحلمرع ههال،ل ضيل

ل%لت لض حميلون  لمروأثلر ليام قاملولحلذرك.67.19

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيله  كلتام امالرل ات المر   ا ل مرأاأحك ل حلم ت ك لمرأناي ل37.5ضيل-

ون ـ لمروأهثل م قهاملإرهحلاهالل%لت لض حمي29.69رلا ا لرأ طالمراأحشلمراحلتاعحضلر  لمرأحضول،ل ضيل

%لت لض حميلون  لمروأهثلره ليام قهاملولهحلذرهكل   ه للولهحلههذهلمر اه ئمل وهالضيل32.81ت لولحلذركل،ل ضيل

جن ج لمطيمرولت افلإرهحلتأسهن لصهارولمرا  وهللمرشهحطالمر سه ئالانهثلتأهحالولهحلمراام هالمرأنهام ال

ل مرش ر لمرأ ح .مر  ولل مرأؤتحلتقاي لت  والالميو  ن ال ن لمطيمرول
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%لتهه لض ههحميلون هه لمروأههثل م قههاملولههحلمرهها رلمطيوهه  الرلشههحط لمر سهه ئن ل ههالت أنهه ل وههالض ههحميل17.19ضيلل-

%لتهه لض ههحميلون ههـ لمروأههثل23.44مرأواأههحل هها ره ل تسهه نللت أا هه ل ههالمرا هها لرأهه طالمرع ههال،ل ضيل

يام قاملولحلذركل تح حلمرو ا  لههذهل%لت لض حميلون  لمروأثلر ل59.37 م قاملإرحلاالت لولحلذركل،ل ضيل

مر انو لإرالتق   لمرأواأحلمرأ ح ل مراالتح لضيلمرعأللمرشحطالمر س ئالوألل نحلطئال  رأحضول   راه رال

يعال نحله يفل  نحلتوا ل المرأواأحل ياحتبلولحلهذهلمر انو لضح ر لمرعأللولحلت أن لمراوالرا ل

خ صه لمرأارجه ل مرو تعه ل مطوهالملااهال سهاًنحلتغنهحلمر ق  ه لض حميلمرأواأحلت لخالللتؤجسه المرا ره ل

ل.مرأارتدل مراحلتعاقلتقاملمرأواأح

%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملولحلضيله  كلتعايامالرلقهام ن لمراهالتعأهللولهحلاأ يه لمرأهحضولته ل29.69ضيلل-

 لض حميلون ه لمروأهثلره ل%لت32.81%لت لض حميلون ـ لمروأثل م قاملإرحلاالت ل،ل ضيل37.5مرع ال،ل ضيل

يام قاملولحلذركل،ل تح حلمرو ا  لهذهلمر ا ئملإرحلضح رولإو يولمر محل الك نهحلته لمرقهام ن لمراهحلت هال

لمرأحضول خ ص لض   لتشعحل الك نحلت لمطان يل  رع ال مطضً  يلت لمرأواأح.

 بالنسبة لطرق تعامل الشرطة النسائية مع حاالت العنف:

حميلون  لمروأثل م قاملولهحلتهام حلمرأ ه  لولهحلجهحي لمرأعلاته المراهالتهارال  ه لمرأهحمول%لت لض ل57.81ضيل-

%لته ل25%لت لض حميلون  لمروأثل م قاملإرحلاالته ل،ل ضيل17.19مرأع   لطيمرولمرشحط لمر س ئن ل،ل ضيل

(ل مرهذ ل2014ض حميلون  لمروأثلره ليام قهاملولهحلذرهكل،ل تا هالههذهلمر انوه لتهحليرمجه لاتأأهالووهال ل،ل

%ل يهلتحلههذملت  ر ه لر اه ئملك نهحلته لمرارمجه ال90ض  حالضيل سو لمر ق ل ع  صحلمرشحط لمر س ئن ل لغهظ

مرسهه  ق لرلهها للم خههح لضرهه رالإرههحلم   هه ضلمر قهه ل ههحلمرع  صههحلمر سهه ئن ل،ل يم ههحلذرههكلضيلرع تههللمر قهه ل

 لرههاي  لتهه لتشههرالال سههوبلتهه ل مرشههعارل  طتهه يلي رلكونههحل ههالتشههونحلمرأاههحييمالولههحلمطيمرولرًههححلتهه

لياعحض لردلت لو ال  سالض ل سأال.

 توصيات البحث :

ل الضاللمر ا ئملمراالضج حلو   لهذملمروأثل،لتاصالمرو ا  ل أ ليلال:لللللللل

لإ حمللمرأايالت لمرارمج ال مروأاثلااللمرشحط لمر س ئن ل ميً حلمرا رلمرأنا لر  .-1

يي لرأاميثلمرع ال رللضرر ردل،جامللم جح لض لمراأحشل  ط  ثل  نحه لمرعأللولحلتو بلم جو بلمرأؤل-2

لت لضرر للمرع ا.

ل  ن لمرأسؤ رن لو لمرأع   الرأللل-3 لمرأحضو لمرع الضا لتر  أ  ل ن لميمرو لم اأ و ال حيي ل  أ ون  وقا

لك نحلت لمرأشرالالمراالتع  الت   لمرأحضول.

لمرأحضول تاون لمرأواأحل رن ن لمراع تللتع  .ت عنللي رلمرشحط لمر س ئن ل الاأ ي لل-4

لإ ش للي رلاأ ي لرلأحضولمراالتاعحضلرلع ال مرع  ي ل   ل الكللماان   ت  . -6
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 المراجع

 أوالً:المراجع العربية

(. تقريررر حررول العنررف ضررد المرأة.نرردوة تنظرريم األسرررة الفلسررطينية.المجل  الرروطنى لشررئون 2000أبوغزالررة، هيفرراء)

 األسرة.

 (.الشرطة النسائية بين المحافظة على المرأة وانتهاك حقوقها.مجلة البديل 2015شرف، شريهان.)أ

                                                    https://elbadil.com/2015/7 

 ضد المرأة (. برنامج مكافحة العنف2015برنامج األمم المتحدة االنمائي بالتعاون مع المجل  القومي للمرأة.)

htpps:/www,un.org/ar/women/endviolence/what.shtml 

 (. العنف الممارس ضد المرأة من منظور صحي 2011البلوشى ، كلثوم )

                                   www.uaestatistics.govare/2/1112https://   

 اريخ الشرطة النسائية في العالم                  ت

         https:/www.strict@ei=gr2iwu-LeiovudeqpagEq                           

(.مسرتقبل الشررطة النسرائية فرى الروطن العربى.مجلرة الفكرر الشررطى.مركز 2005التحافى،عبد الوهاب عبرد الررزاق.)

 .154-136(،17طة الشارقة.العدد)بحوث الشرطة القيادة العامة لشر

(.مجل  وزراء الداخلية العرب.األمانة العامـة.جـدول أعمـال وتوصرـيات مرؤتمرات قرادة 1996جامعة الدول العربية.)

 الشرطة واألمن العرب.

 (.العنف األسري خالل مراحل الحياة.الرياض.مؤسسة الملك خالد الخيرية.2006الجبرين، جبرين علي.)

 (.العنف األسرى. القاهرة. دار قباء.1999اسماعيل.) حلمى، إجالل

(.العنف ضد المرأة في المجتمع البحريني: دراسرة حالرة لعينرة مرن النسراء المعنفرات فري 2016الدوي، موزة عيسى.)

 . 451-411(، 44مراكز الرعاية. حوليات آداب عين شم .المجلد)

ترره باالضررطرابات السيكوسرروماتية دراسررة مقارنررة بررين (.العنررف األسرررى ضررد المرررأة وعالق2010الزهرررة، ريحرراني.)

 النساء المعنفات وغير المعنفات.رسالة ماجستير.جامعة محمد خضر.الجزائر.

 

 (.ثالثون عاماً شرطة نسائية في مصر2011السكران، خالد.)

    https://www.masress.com/almessa/31001 

 الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.      

     https://www.ar-arfacebook.com/Moiegy/photos/a.1816762 

(.البيئة واألداء:دراسة تحليلية حول أثر البيئرة علرى أداء الشررطة النسرائية فري جهراز 2000الطيان، سوسن صبحي.)

 األمن العام األردني.رسالة ماجستير.الجامعة األردنية.                

بيات وسرلبيات عمرل المررأة فرى الشررطة.الخرطوم.زمالة أكاديميرة الشررطة (.ايجا2001الطيب، عمر؛ الطيب، محمد.)

 العليا.دورة الزمالة الخامسة.

http://www.uaestatistics.govare/2/1112
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(.الضغط النفسى واالجتماعى للمرأة العاملرة بقروات الشررطة بواليرة الخرطروم وعالقتهرا 2014عبد هللا، سلمى أحمد.)

 ببعض المتغيرات الديمقراطية. ماجستير.جامعة الرباط الوطني.

(.اتجاهات الشرطة النسائية بدبي حول الكفاءة المهنية والقدرات الااتية للمرأة في العمرل 2014هللا، محمد مراد.) عبد

 الشرطي.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-09-10-1.2199016 

نيررررة علررررى طررررالب جامعررررة (.رؤى الشررررباب لظرررراهرة التحرررررش بالمرأة.دراسررررة ميدا2013عثمرررران، هبررررة نجررررا .)

 المنصورة.رسالة ماجستير.جامعة المنصورة.

دراسرة –(.بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على جرائم العنف االسري ضد المررأة2005عمران، منال.)

 ميدانية في مدينة القاهرة. رسالة دكتوراه. جامعة عين شم .

(.منشرورات الحلبرري 2الجريمررة والمجررم. الجرزء األول.مجلررد)-ئى(. دروس فررى العلرم الجنرا2017العروجى، مصرطفى.)

 الحقوقية.

 (.قاموس علم االجتماع.االسكندرية.دار المعرفة الجامعية.2009غيث، محمد عاطف.)

(.النسررراء الشررررطيات ومكانيزمرررات التكيرررف والمواجهرررة:بحث ميدانى.مجلرررة كليرررة 2016كيطررران، طالرررب عبدالرضرررا.)

 .458-419(،29(.العدد)9جلد)اآلداب.جامعة الكوفة، الم

 .209-164، 47(.عمل المرأة في الشرطة االردنية .العدد 2007مجلة الشرطة األردنية.)

(.ترراريخ الشرررطة النسررائية فرري دولررة االمررارات العربيررة 2005مجلررة الشرررطة فرري دولررة االمررارات العربيررة المتحرردة.)

 .66 -43، 68المتحدة.العدد 

(.الكفايرات الجوهريرة للقيرادات النسرائية وأثرهرا فري األ 2015الخرشرة، عمرر مرد هللا.) المحاسنة، محمد عبد الررحيم ؛

داء المؤسسي: دراسة حالة في إدارة الشررطة النسرائيةاألردنية.مؤتة للبحروث والدراسرات.العلوم االنسرانية 

 .236-195(،1(.العدد)30واالجتماعية.مجلد )

 ية لدى ضباط الشرطة.مكتبة دار األرقم.غزة.فلسطين.(.المهارات الشخصية واإلدار2011محمد، عربي.)

 (.النظرة المجتمعية لعمل النساء فى الشرطة النسائية فى اليمن.2015مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية.)

https://sanaacenter.org 

جامعة نرايف العربيرة (.الشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية.مركز الدراسات والبحوث .2009المقيد، صقر.)

 للعلوم األمنية.

(.العنرف ضرد الزوجرة وعالقتره بالصرحة النفسرية لردى الزوجرات العربيرات المعنفرات فري 2008الهر، قدرة عبداألمير.)

 مدينة مالمو بالسويد.رسالة ماجستير.كلية اآلداب والتربية المفتوحة بالدانمارك.

.المجلرر  الرروطني 337ترجمررة ممرردو  عمران.عررالم المعرفة.العرردد (.األنمرراط الثقافيررة للعنف.2007ويتمررر، باربررارا.)

 للثقافة والفنون واآلداب.
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