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 وتقذيرشكر 

التي بشيت عمييا  األسخي الحسج ، فقج تؼ االنتياء مؽ كتابة ىحا التقخيخ بسا يحتؾيو مؽ خمفية نغخية عؽ العشف 
أىجاف ىحه الجراسة وتؼ تحجيج الفئة السدتيجفة، كسا يذسل التقخيخ الشتائج مفرمة حدب األىجاف، والتي جخى 

 تحميميا وعخضيا في ججاول وأشكال بيانية تؼ عبخىا استخالص االستشتاجات والتؾصيات.

سع البيانات والتحميل والسخاجعة مؽ طاقؼ وباكتسال ىحا العسل نتقجم بالذكخ الجديل لكل مؽ شارك بالتخظيط وج
دار السعارف لمبحؾث واإلحراء أو مؽ الستجربيؽ السذاركيؽ في العسل السيجاني أو مؽ قام بالسخاجعة المغؾية 

مؽ خالل االستبيان الحي أعج  بآرائيؽباإلدالء  كل السذاركات مؽ الشداء الالتي شاركؽوالفشية كسا نذكخ 
 خريرًا ليحه الجراسة فميؼ مشا كل الذكخ والتقجيخ.

 األسخي و االجتساعيونحؽ إذ نقجم ىحه الجراسة فإنشا نخحب بأي مالحغات عمسية مؽ القخاء والستابعيؽ لمذأن  
 مسا يديؼ في تحديؽ جؾدة أي عسل قادم.

 

 مع خاص حتياتي
 

   أ. د. عبذاهلل  سامل بن غىث                                                                                       
 مذير انبحىث و اإلحصاء / دار املعارف                                                                                                           

 أستار طب اجملتمع/ جامعة حضرمىت                                                                                                             
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 انذراسةمهخص 

العشف األسخي عاىخة اجتساعية يعدو كثيخ مؽ الباحثيؽ عيؾرىا لمغخوف االجتساعية  المقدمة و األىداف:

كالفقخ و الجيل بحقؾق و واجبات السخأة كسا إن بعض السجتسعات ال تعجه عشفا. و لحلػ فان إنكار وجؾد العشف 

ؾجب إجخاء دراسات معسقو  في اليسؽ عامة و األسخي خرؾصا تجاه السخأة ال يخفي حكيقة انتذاره مسا يدت

حزخمؾت خاصة. أن نتائج ىحه الجراسة ستكذف الجدء السغسؾر في عادات السجتسع كغاىخة أمخ واقع تحتاج 

: الغرض من إجراء ىذه الدراسة ىه إلى نسط ثقافي اجتساعي لتخشيج العالقات األسخية لسا يحفظ كخامة السخأة. 

 األسخي و ندب انتذارىا بيؽ الشداء في مجيشة السكال بسحافغة حزخمؾت باليسؽتحجيج أنساط العشف 

 من خالل تحقيق األىداف الخاصة التالية:

 ندبة انتذار العشف األسخي الحي تعخضت لو الشداء بسجيشة السكال بحزخمؾت تحجيج -

 بسجيشة السكال بحزخمؾتيحجد ندبة التحكؼ الدمبي مؽ قبل الخجل تجاه السخأة داخل األسخة الؾاحجة  -

أنساط اإلساءة العاطفية كأحج أشكال العشف األسخي الحي تتعخض لو الشداء بسجيشة السكال  تؾصيف -

 بحزخمؾت

 عمى أنؾاع العشف البجني الحي تعخضت ليا الشداء في حزخمؾت كأحج أشكال العشف األسخي  تحجيج -

 األسخي قجرة السخأة في حزخمؾت لمجفع عؽ نفديا مؽ العشف  تقييؼ  -

اتبع ترسيؼ الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي عؽ طخيق السدح بعيشة عسجية  حجسيا  منيجية الدراسة :

جسع البيانات باستخجام استبانة محكسة تؼ . تؼ  سشو  و يدكشؾن مجيشة السكال 17امخأة بعسخ ما فؾق  300

إعجادىا مؽ قبل خبخاء بجار السعارف و اإلحراء ألغخاض ىحه الجراسة و تذسل السعمؾمات الذخرية كستغيخات 

العاطفية/ العشف البجني/ و طخيقة دفاع  اإلساءة)التحكؼ الدمبي/  محاور تتعمق بسؾضؾع الجراسة أربعةمدتقمة و 

 عؽ نفديا( السخأة 

 .(23وقج تؼ إدخال وتحميل البيانات بعج جسعيا باستخجام بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية )ندخة 

% مؽ الشداء في السكال تعخضؽ لشؾع واحج عمى األقل مؽ أنؾاع العشف األسخي و 42حؾالي  نتائج الدراسة:

أكثخ أشكال العشف األسخي انتذارا ىي التحكؼ الدمبي مؽ قبل أي رجل في األسخة عمى السخأة   مثال  كانت 
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%( تأتي اإلساءة العاطفية في السختبة 6113) غزب األب/ األخ أو الدوج عشجما تتكمؼ السخأة مع رجل أخخ

 أو إلي السخأة  الشغخ كظخيقة تيجيجال أو التخؾيفالثانية بعج التحكؼ الدمبي كأحج أشكال العشف األسخي1 مثال 

الرفع أو الخمي %(  بيشسا أقل أشكال العشف األسخي ىؾ العشف البجني، مثال عمى ذلػ: 35) عمييا الرخاخ

 %(.  1817بأي شيء إللحاق األذى بالسخأة )

بأنفديؽ  لمعشف األسخي فالالتي قاومؽ التي تدمكيا الشداء الالتي تعخضؽتختمف طخيقة الجفاع عؽ الشفذ  

%( أما أقل ندبة كانت لمتؾجو إلي جية حقؾقية أو 65% و الالتي استعانت بأحج أفخاد األسخة )65ندبتيؽ 

% مؽ الشداء الالتي تعخضؽ لألذى البجني ال يجافعؽ عؽ أنفديؼ أو ال يظمبؽ 35%(. حؾالي 13قانؾنية )

 %(87ى جية قانؾنية أو حقؾقية )مداعجة أحج أفخاد األسخة ناليػ عؽ أن أغمب الشداء ال يمجأن إل

و ( % 42 ) في السكال لمسخأة  األسخي ارتفاع معجل العشف  ندتشتج مؽ نتائج الجراسة االستنتاج والتهصيات:

%( 6113أكثخ أشكال العشف األسخي انتذارا ىي التحكؼ الدمبي مؽ قبل أي رجل في األسخة عمى السخأة   )  أن 

 أقل أشكال العشف األسخي ىؾ العشف البجني، و تأتي اإلساءة العاطفية في السختبة الثانية. بيشسا 

% مؽ الشداء الالتي تعخضؽ لألذى البجني ال يجافعؽ عؽ أنفديؼ أو ال يظمبؽ مداعجة أحج أفخاد 35حؾالي 

 %(87األسخة ناليػ عؽ أن أغمب الشداء ال يمجأن إلى جية قانؾنية أو حقؾقية )

 صي الدراسة ب:و ته 

. التؾعية بحقؾق السخأة و واجباتيا كأم و زوجو و بشت و أخت مؽ خالل السشتجيات الثقافية و الفعاليات 1

 الشدائية.

. تؾضيح السفيؾم الذخعي لمتعامل مع الشداء داخل األسخة  مؽ خالل عمساء الجيؽ و أئسة السداجج و خظباء 2

 الجسعة .

 جتساعية و األسخية  لسداعجة الشداء الالتي يتعخضؽ لكافة أنؾاع العشف.. إنذاء مخاكد لالستذارات اال3

 . التؾعية القانؾنية لسكانة السخأة في قانؾن األحؾال الذخرية باليسؽ.4

 . إجخاء دراسات اجتساعية مدتفيزة حؾل العشف السؾجو ضج السخأة في اليسؽ عامة و حزخمؾت خاصة. 5
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 انفصم األول

 اننظري نهذراسةاإلطار 
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 انفصم األول

 اإلطار اننظري نهذراسة

 مقدمو: 

تعتبخ عاىخة العشف األسخي مؽ الغؾاىخ القجيسة في السجتسعات اإلندانية1 وىي كانت في بعض األحيان مقبؾلة 

والدتيا كسا قال تعالى ففي العرخ الجاىمي  كانت البشت تؾأد فؾر اجتساعيا الرتباطيا بالعادات والتقاليج الدائجة. 

[ . وبعج مؾت زوجيا كانت السخأة تؾرث كدقط الستاع . 8ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت﴾، ]التكؾيخ، .ُة ُسِئَمتْ َوِإَذا اْلَسْؾُؤودَ   : ﴿

فعؽ ابؽ عباس رضي هللا عشيسا قال : )كانؾا إذا مات الخجل كان أولياؤه أحق بامخأتو،  إن شاء بعزيؼ تدوجيا، 

     1ا زوجؾىا، وإن شاؤوا لؼ يدوجؾىا فيؼ أحق بيا، مؽ أىميا(وإن شاؤو 

 :العنف لغة 

العشفف ففي المغففة ىفؾر الخفخق بففاألمخ وقمفة الخففق بففو1 وىفؾ ضففج الخففق1 ويقفال: عشفففو تعشيففا ، إذا لفؼ يكففؽ رفيقفا فففي 

 . 2أمخه، وىؾ الذجة والسذقة، وكل ما في الخفق مؽ الخيخ ففي العشف مؽ الذخ مثمو ر

وقفج ُعففخَِّف العشففف ففي بعففض العمففؾم االندفانية السعاصففخة تعخيفففا مذفابيا، فجففاء فففي السعجفؼ الفمدفففي بففأن :ر العشففف 

مزففاد لمخفففق 1 ومففخادف لمذففجة والقدففؾة 1 والعشيففف ىففؾ السترففف بففالعشف 1 فكففل فعففل شففجيج يخففالف طبيعففة الذففىء 

خِّف ففى العمفؾم االجتساعيفة بأنفو راسفتخجام . كسفا ُعف3ويكؾن مفخوضًا عميو مؽ خفارج فيفؾ بسعشفى مفا فعفل عشيفف ر 

  4الزبط أو القؾة استخجامًا غيخ مذخوع أو غيخ مظابق لمقانؾن مؽ شأنو التأثيخ عمى إرادة فخد ما ر 

 العنف األسري:

 .العشف ىؾ: استخجام القؾة السادية أو السعشؾية إللحاق األذى بآخخ استخجامًا غيخ مذخوعٍ 

عشف الدوج تجاه زوجتو، وعشف الدوجة تجاه زوجيا، وعشف الؾالجيؽ تجاه األوالد  أن العشف األسخي يذسلكسا 

 وقج عخف وبالعكذ، كسا أنو يذسل العشف الجدجي والجشدي والمفغي وبالتيجيج، والعشف االجتساعي والفكخي 

                                                             

 

 . 
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مؽ أحج أفخاد األسخة دون مبخر مقبؾل ويمحق ضخرًا ماديًا أو معشؾيًا أو  رجرالعشف األسخي بأنو الدمؾك الحي ي

كمييسا بفخد أخخ مؽ أفخاد األسخة ويعشي ذلػ بالتحجيج الزخب بأنؾاعو وحبذ الحخية والحخمان مؽ الحاجات 

عمى دراسة األساسية والعشف األسخي ىؾ أشيخ أنؾاع العشف البذخب انتذارًا في زمانشا ىحا ورغؼ أنشا لؼ نحرل 

 5دقيقة تبيؽ لشا ندبة ىحا العشف في مجتسعشا 

 في الدول العربية: األسري العنف 

مؽ  21بؾجؾد عشف داخل عائالتيؼ، وأن في االردن  % مؽ طمبة الجامعة 86أجاب الجراسات أنو قج  بيشت

يات تعخضؽ % مؽ الشداء الفمدظيش52بيشسا  .أميات طمبة الجامعة عيشة الجراسة تعخضؽ لمعشف الجدجي

أعيخت مخاجعة لسمفات قزايا الدوجية  :وفي المغرب .عام عمى األقللمزخب عمى األقل مخة واحجة خالل 

ممف مشيا يتعمق بالسظالبة  1503ممف، أن  3000بالسحكسة االبتجائية لسجيشة الجار البيزاء، عجدىا اإلجسالي 

 .لمعشف داخل السشدليا أعيخ تعخض الشداء السجعيات مبالشفقة، إال أن تحمي

% فقط إلى 3،9% مؽ الشداء المؾاتي يتعخضؽ لمعشف يمجأن إلى العائمة، بيشسا تتجو 51،8أن ف في تهنسأما 

و في دراسة أخخى طبقا  5.إلى السخشجات االجتساعية%  4،1إلى السحاكؼ، % 315   مخاكد الذخطة، 

ؾن مؽ مسارسة العشف األسخي ضجىؽ ويذسل ٪ مؽ الشداء في مرخ يعان30لإلحرائيات فإن ما ال يقل عؽ 

ذلػ الزخب، اإلىانة، اإليحاء الشفدي. وغالبًا الشدبة الحكيكية أعمى مؽ ذلػ بكثيخ ولكؽ غالبية الشداء ال يعتخفؽ 

  6.بتعخضيؽ لمعشف األسخي بدبب الخجل أو الخؾف أو حخصيؽ عمى األبشاء والكيان األسخي 

 ظاىرة عالميةكالعنف ضد المرأة 

ُتعاني الكثيخ مؽ الّشداء حؾل العالؼ مؽ التعشيف الحي ُيعتبخ جخيسًة إندانيًة تشتيػ حقؾقيؽ وكخامتيؽ، وقج باتت 

السذكمة أكثخ خظؾرًة وتعقيجًا بشاًء عمى ما تذيخ إليو العجيج مؽ الجراسات التي ُتغيخ ازديادًا مزظخدًا بأعجاد 

%، 45وروبّيات المؾاتي تعّخضؽ العتجاءات جدجية أو جشدية الشداء الُسعّشفات، حيث بمغت ندبة الشداء األ

  7مقخبيؽ، وأفزت في بعض األحيان إلى الؾفاة.   وكانت معغؼ ىحه االعتجاءات عمى أيجي أشخاص 

 أنعاىخة عالسية فقج ذكخ التقخيخ  السخأة العشف ضج  أنو في تقخيخ صادر عؽ مشغسة الرحة العالسية: تبيؽ 

 –إقميؼ جشؾب شخق آسيا  :أكثخ انتذارا في األقاليؼ التاليةوىؾ نؾع مؽ العشف ضج السخأة  عشف الذخيػ الحسيؼ،
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بيشسا ندبة انتذار العشف تجاه السخأة في أفخيكيا  حؾالي  ( %37 (إقميؼ شخق الستؾسط ، .)%3717)بسعجل 

  8. )مشغسة الرحة العالسية؟ العشف ضج السخأة. 3616%

 اليمن: العنف األسري  ضد المرأة في

ج السخأة في اليسؽ عسؾما و العشف األسخي خرؾصا إال إن دراسة مدح صحة ضنجرة الجراسات حؾل العشف رغؼ 

% مسؽ 58%  مؽ الدوجات تعخضؽ لمزخب و أن 5م بيشت أن 2003األسخة  في اليسؽ التي أجخيت عام 

تعخضؽ لمزخب لؼ يتمقؾا أي % مؽ الالتي 83تعخضؽ لمزخب كان القائؼ عمى الزخب ىؾ الدوج. و في حيؽ 

    9% فقط اشتكيؽ لمذخطة.5عالج إال إن نرفيؽ اشتكيؽ ألقاربيؽ و 
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 انفصم انثاني

  وأهذافهاأهمية انذراسة 
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 وأهذافهاأهمية انذراسة 

 

 أىمية الدراسة: 

الفقخ و الجيل بحقؾق و كالعشف األسخي عاىخة اجتساعية يعدو كثيخ مؽ الباحثيؽ عيؾرىا لمغخوف االجتساعية 

و لحلػ فان إنكار وجؾد العشف األسخي خرؾصا تجاه  بعض السجتسعات ال تعجه عشفا. إن اواجبات السخأة كس

اليسؽ عامة و حزخمؾت خاصة. أن نتائج السخأة ال يخفي حكيقة انتذاره مسا يدتؾجب إجخاء دراسات معسقو  في 

نسط ثقافي اجتساعي  إلىىحه الجراسة ستكذف الجدء السغسؾر في عادات السجتسع كغاىخة أمخ واقع تحتاج 

 لتخشيج العالقات األسخية لسا يحفظ كخامة السخأة. 

 مذكمة الجراسة: 

 تكسؽ مذكمة الجراسة في اإلجابة عمى التداؤالت التالية:

 ندبة انتذار العشف األسخي تجاه السخأة في حزخمؾت؟. كؼ ىي 1

 . ما ىي أكثخ أنساط العشف األسخي تجاع السخأة انتذارا؟2

 . كيف تجافع السخأة في حزخمؾت عؽ نفديا مؽ العشف األسخي؟3

 الدراسة: أىداف

افغة حزخمؾت و ندب انتذارىا بيؽ الشداء في مجيشة السكال بسح األسخي : تحجيج أنساط العشف اليدف العام

 باليسؽ

 األىداف الخاصة:

 بشياية ىحه الجراسة يكؾن الفخيق البحثي استظاع أن:

 يحجد ندبة انتذار العشف األسخي الحي تعخضت لو الشداء بسجيشة السكال بحزخمؾت -

 يحجد ندبة التحكؼ الدمبي مؽ قبل الخجل تجاه السخأة داخل األسخة الؾاحجة بسجيشة السكال بحزخمؾت -
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أنساط اإلساءة العاطفية كأحج أشكال العشف األسخي الحي تتعخض لو الشداء بسجيشة السكال يؾصف  -

 بحزخمؾت

 يتعخف عمى أنؾاع العشف البجني الحي تعخضت ليا الشداء في حزخمؾت كأحج أشكال العشف األسخي  -

 العشف األسخي ؼ قجرة السخأة في حزخمؾت لمجفع عؽ نفديا مؽ يكيِّ   -

 اسة:الحجود السكانية لمجر 

 ندسة 3001000مجيشة السكال وىي عاصسة محافغة حزخمؾت باليسؽ ويدكشيا حؾالي  -

 الحجود الدمشية:

 م.2019مارس   -
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 انفصم انثانج

 منهجية انذراسة 
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 انفصم انثانج

 منهجية انذراسة

 

 ترميم الدراسة:

سشو و  17السدح بعيشة عسجية مؽ الشداء فؾق عسخ  اتبع ترسيؼ الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي عؽ طخيق

 .يدكشؾن مجيشة السكال

 مجتمع الدراسة: 

 سشو و يدكشؾن مجيشة السكال 17الشداء فؾق عسخ 

 عينة الدراسة:

مذارك والحيؽ تؼ تجريبيؼ في دورة  20عيشة عسجية  مؽ خالل الشدول السيجاني لألحياء تؼ جسعيا بؾاسظة 

م ، و قج أحتدب حجؼ العيشة بتؾقع ندبة 2019ي نغستيا دار السعارف خالل شيخ مارس التحميل اإلحرائي الت

فقج كانت العيشة  1196السعيارية = Z% أي بكيسة 95% بشدبة ثقة 6% و ندبة التبايؽ 50 عشف أسخي 

 مفخدة و ذلػ تجشبًا لعجم االستجابة.  300%  إلييا لتربح 15ضافة مفخدة تؼ إ 256السحدؾبة 

 سع البيانات:طخيقة ج

 تؼ جسع البيانات عبخ استبانة محكسة تؼ إعجادىا مؽ قبل خبخاء دار السعارف لمبحؾث واإلحراء.

 االستبانة:

 محاور: خمدة االستبانة مكهنة من 

)تؼ ترشيف العسخ ألغخاض السعمؾمات الذخرية وتؼ التعامل معيا كستغيخات مدتقمة وىي العسخ المحهر األول:

ميسي السدتؾى التع/ سشو(  30سشو/ أكثخ مؽ  30 -21سشو/  20فئات: أيداوي أو أقل مؽ  3التحميل إلى 

/ متدوجة/ مظمقة أو أرممو( و طبيعة اليسل )ربة عازية(، الحالة االجتساعية )أكثخأساسي/ثانؾي/جامعي و )أمي/

 بيت/ مؾعفو/ ال تعسل/ طالبو(. 
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فييا  التحكؼ الدمبيوتذسل ستة أسئمة تؼ قياس  التحكؼ الدمبي مؽ قبل األب، األخ، الدوجعؽ  اني:المحهر الث

 درجات: دائسًا )صفخ(، أحيانًا )درجة واحجة(، أبجًا )درجتيؽ(. 3في كل سؤال بسكياس ليكخت مؽ 

 أربعةويحتؾي عمى  داخل األسخة اإلساءة العاطفية مؽ قبل األب/ األخ/ الدوج تجاه السخأة حؾل  المحهر الثالث:

 .درجات: دائسًا )صفخ(، أحيانًا )درجة واحجة(، أبجًا )درجتيؽ(. 3بسكياس ليكخت مؽ أسئمة ويتؼ قياسيا 

ستة أتساط لمعشف ، وقج حجدت  العشف البجني مؽ قبل األب/ األخ/ الدوج تجاه السخأة داخل األسخة المحهر الرابع:

 دائسًا )صفخ(، أحيانًا )درجة واحجة(، أبجًا )درجتيؽ(.درجات:  3يكخت مؽ يتؼ قياسيا بسكياس ل البجني

فقخات يتؼ قياسيا بسكياس  ثالثويحتؾي عمى   األسخي طخق دفاع السخأة عؽ نفديا مؽ العشف : المحهر الخامس

 .صفخ(دائسًا )درجتان(، أحيانًا )درجة واحجة(، أبجًا )درجات:  3ليكخت مكؾن مؽ 

 :معالجة البيانات

تؼ معالجة البيانات مؽ خالل الفحص األولي اليجوي لمتأكج مؽ استكسال البيانات ومعالجة البيانات السفقؾدة ثؼ 

 SPSS version 23إدخاليا في بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية 

 التحليل اإلحرائي:

تؼ التحميل اإلحرائي الؾصفي لمستغيخات حدب نؾعيا فالستغيخات الكسية تؼ تحميميا باستخجام الستؾسط أو 

 الؾسيط واالنحخاف السعياري والسجى أما الستغيخات الشؾعية فتؼ تحميميا باستخجام التكخارات والشدب السئؾية. 

لترسيؼ األشكال  اإلكدلتكخارية واستخجم بخنامج عخض البيانات بؾاسظة بخنامج الؾورد لترسيؼ الججاول الو تؼ  

 البيانية.
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 انفصم انرابع

  نتائج انذراسة
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 نتائج انذراسة

 : اتوصف المذارك

سشو )انحخاف معياري  2815سشو بستؾسط عسخ  70- 18في عسخ   امخأة  300أجسالي السذاركات في الجراسة 

يؽ مسؽ % مؽ أجسالي السذاركات بيشسا نرف1213سشو.  و تذكل األمية ندبة  25سشو(  و وسيط العسخ  917

% مشيؽ عازبات  5213 أن إال% مؽ السذاركات متدوجات 3317فؾق. في  حيؽ  لجييؽ تأىيل جامعي و ما

 (1)ججول  سشو.  20سارىؽ اكبخ مؽ ع% أ 70مؽ  أكثخ أنؼ غر 

 

 للمشاركات الخصائص االجتماعية. 1جذول 

 % العدد الخرائص
الفئة 

 العمرية
 20= أو أقل مؽ 

 سشو
67 2213% 

 %47 141 سشو 21-30
 %3017 92 سشو 30أكثخ مؽ 
 %100 300 اإلجسالي

المدتهى 
 التعليمي

 %1213 37 أمي
 %13 39 أساسي
 %2417 74 ثانؾي 

 %50 150 و ما  فؾق   جامعي
 %100 300 اإلجسالي 

الحالة 
 االجتماعية

 %5213 157 عازبة
 %3317 101 متدوجة
 %1013 31 مظمقة
 %317 11 ارممة

 %100 300 اإلجسالي 
طبيعة 
 العمل

 %2217 68 بيت ربة
 %3513 106 مؾعفة
 %42 126 طالبة

 %100 300 اإلجسالي 
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 األسريحتهيم اجتاهات انعنف 

 التحكم سلهكيات.  1

%( بيشسا أقل الدمؾكيات ايجابية ىؾ 8213أكثخ سمؾكيات التحكؼ ايجابية ىؾ عجم إعاقة اترال السخأة بأسختيا )

%( . بيشسا أكثخ سمؾكيات التحكؼ سمبية ىؾ 3817الدوج عشجما تتكمؼ السخأة مع رجل أخخ ) أوغزب األب/ األخ 

 %(.  32% +  أحيانا 2913% )دائسا 6113دبة غزب االب/ األخ او الدوج عشجما تتكمؼ السخأة مع رجل أخخ بش

 (1، شكل 2)ججول 

 . سلهكيات التحكم2جدول 
 الدوج او (الدوج /خاأل /األب يرح ىل عام بذكل م

 /)الدابق
 سمؾك ايجابي سمؾك سمبي

 أبجا أحيانا دائسا
 %(6113) 184 %(33)  99 %(517)   17 صجيقاتػ؟ رؤية مؽ بسشعػِ  1
 %(8213)  247 %(1217)  38 %(5)   15 بأسختػ؟ اترالػ إعاقة 2
 جسيع في وجؾدك مكان معخفة عمى يرخ 3

 األوقات؟
69  (23)% 115  

(3813)% 
116  (3817)% 

 %(6213) 217 %(2117)  65 %(6) 18  خاثاكت بعجم ويعاممػ يتجاىمػ 4
 لمحرؾل سعيػ قبل مشو األذن طمب مشػ يتؾقع 5

 بػ؟ الخاصة االحتياجات عمى
68 (2217)% 106 

(3513)% 
126 (42)% 

 %(3817) 116 %(32) 96 %(2913)  88 ؟آخخ رجل مع تتكمسيؽ عشجما يغزب 6
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 /)الدابق الزوج أو ( الزوج /الخ /األب قام ىل :العاطفية اإلساءة. 2

تجاه السخأة في شسمت أربعة أنؾاع مؽ اإلساءة العاطفية مؽ قبل األب أو األخ أو الدوج في ىحه الجراسة 

%(  و  2613% + أحيانا 9%)دائسا 3513حزخمؾت  و كانت أكثخىا إساءة ىي التخؾيف أ و التيجيج  بشدبة 

% + أحيانا 417% )دائسا 18أقميا إساءة التيجيج بإلحاق األذى لمسخأة أو  بأي شخص مقخب مشيا  بشدبة 

 (2، شكل 3%( )ججول 1313

  

 . اإلساءة العاطفية3جدول 

 سمؾك ايجابي سمؾك سمبي /)الدابق الدوج او (الدوج /األخ /االب يرح ىل عام بذكل م
 أبجا أحيانا دائسا

 %(66) 198 %(23)  59 %(11)   33 نفدػ؟ تجاه االرتياح بعجم تذعخيؽ جعمػ او شتسػ 1
  214 %(1913)   58 %(913)   28 ؟اآلخخيؽ أمام أىانػ او شأنػ مؽ قمل 2

(7114)% 
 الشغخ طخيقة  :مثالً  تيجيجك أو تخؾفيػ بقرج بأعسال الكيام 3

 وجيػ؟ في األشياء أو التحظيؼ عميػ الرخاخ او إليػ
27  (9)% 79  (2613)% 194  

(6417)% 
 %(82) 246 %(1313)  40 %(417) 14 مشػ؟ السقخبيؽ األشخاص مؽ بأي أو بػ األذى بإلحاق ىجد 4

 

 

61.30% 61.30% 
57.70% 

38.70% 

27% 

17.70% 

ٌصر على معرفة 
مكان وجودك فً 

 جمٌع األوقات؟

ٌغضب عندما 
تتكلمٌن مع رجل 

 آخر؟

ٌتوقع منك طلب 
األذن منه قبل سعٌك 

للحصول على 
االحتٌاجات الخاصة 

 بك؟

بمنعِك من رؤٌة 
 صدٌقاتك؟

ٌتجاهلك وٌعاملك 
   بعدم اكتراث

إعاقة اتصالك 
 بأسرتك؟

أألخ او الزوج تجاه المرأة /نسبة السلوك السلبي في سلوكيات التحكم من قبل األب. 1شكل 
 م2019/ في حضرموت 
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 /)الدابق الزوج أو ( الزوج /خاأل /األب قام ىل :البدني العنف. 3

% كحج أقرى مؽ خالل الرفع او الخمي بأي شيء إللحاق األذى 1817تتخاوح ندبة انتذار العشف البجني مؽ 

% كحج أدنى مؽ خالل التيجيج باستخجام مدجس أو سكيؽ أو أي سالح أخخ. كسا أن أكثخ أشكال العشف 10و 

%( 1و أقل شكل مؽ أشكال العشف 613بذكل دائؼ ىؾ التعشيف أو شج الذعخ )البجني الحي تتعخض لو الشداء 

%( 313البجني الحي تتعخض لو الشداء بذكل دائؼ ىؾ التيجيج باستخجام مدجس أو سكيؽ أو أي سالح أخخ )

 أنساط العشف البجني مختبة حدب ندبة انتذارىا. 3(  و يبيؽ شكل رقؼ 4)ججول 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

28.60% 

35.30% 

18% 

شتمك او جعلك تشعرٌن 
 بعدم االرتٌاح تجاه نفسك؟

قلل من شأنك او أهانك أمام 
 اآلخرٌن؟

القٌام بأعمال بقصد 
:  تخوفٌك أو تهدٌدك مثلا 
طرٌقة النظر إلٌك او 

الصراخ علٌك أو التحطٌم 
 األشٌاء فً وجهك؟

هدد بإلحاق األذى بك أو 
بأي من األشخاص 

 المقربٌن منك؟

 نسبة االساءة العاطفية حسب نوع االساءة. 2شكل 
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18.70% 
17.60% 

16.40% 

12.40% 

10.70% 
10% 

بصفعك أو رمٌك 
بشًء إللحاق األذى 

 بك؟

بدفعك أو تعنٌفك او 
 شد شعرك؟

ٌضربك بقبضته أو 
بشًء أخر من شأنه 

 إٌذاؤك؟

بركلك أو جرك أو 
االنهٌال علٌك 

 بالضرب؟

محاولة خنقك أو 
 حرقك عن قصد؟

بتهدٌدك باستخدام 
مسدس أو سكٌن أو أي 

 سلح آخر ؟

 أنماط العنف البدني الذي تتعرض له النساء في المكال ضمن العنف األسري. 3شكل 

 العنف البدني الذي تتعرض له النساء في المكال ضمن أنماط العنف األسري نسبة انتشار. 4جدول 

 الدوج او (الدوج /األخ /االب يرح ىل عام بذكل م
 /)الدابق

 سمؾك ايجابي سمؾك سمبي
 أبجا أحيانا دائسا

 244 %(1317)  41 %(5)   15 بػ؟ األذى إللحاق بذيء رميػ أو برفعػ 1
(8113)% 

   34 %(613)   19 شعخك؟ شج او تعشيفػ أو بجفعػ 2
(1113)% 

247  
(8214)% 

  251 %(1117)  35 %(417)  14 إيحاؤك؟ شأنو مؽ أخخ بذيء أو بكبزتو يزخبػ 3
(8317)% 

 26 3 %(717)  23 %(417) 14 بالزخب؟ عميػ االنييال أو جخك أو بخكمػ 4
(8716)% 

 268 %(7)   21 %(317) 11 قرج؟ عؽ حخقػ أو خشقػ محاولة 5
(8913)% 

    10 ؟ آخخ سالح أي أو سكيؽ أو مدجس باستخجام بتيجيجك 6
(313)% 

20  (617)% 270  (90)% 
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 :النفس عن الدفاع. 4

مذاركو في الجراسة أي  300 أجساليمؽ  األسخي ف أنؾاع العشنؾع مؽ  مؽ الشداء تعخضشا ألي 126إجسالي 

تختمف طخيقة الجفاع عؽ الشفذ التي تدمكيا الشداء الالتي تعخضشا لمعشف األسخي فالالتي  وان إال% 42بشدبة 

%( أما أقل ندبة كانت لمتؾجو إلي جية 65% و الالتي استعانت بأحج أفخاد األسخة )65قاومؽ بأنفديؽ ندبتيؽ 

ظمبؽ مداعجة أحج أفخاد % ال يجافعؽ عؽ أنفديؼ أو ال ي35%(. و تذيخ الشتائج أن 13حقؾقية أو قانؾنية )

 (4، شكل 5)ججول %( 87األسخة ناليػ عؽ أن أغمب الشداء ال يمجأن إلى جية قانؾنية أو حقؾقية )

 امرأة تعرضت للعنف األسري بالمكال  126عند  . أشكال الدفاع عن النفس5جدول 

 سمؾك سمبي ايجابي سمؾك أشكال الجفاع عؽ الشفذ م
 أبجا أحيانا دائسا

 التي األحيان في نفدػ عؽ دافعتي أو قاومتي ىل 1
 فييا؟ ضخبت

33   (26)% 49  (39)% 44 (35)% 

 %(35)  44 %(38)   48 %(27)   34 عشِػ؟ الجفاع في أسختػ أفخاد بأحج ستعشتيأ ىل 2
 الجفاع في قانؾنية او حقؾقية جية إلى تؾجيتي ىل 3

 عشٍػ؟
9  (7)% 8  (6)% 109  (87)% 

 

 

 

65.00% 65.00% 

13.00% 

هل قاومتً أو دافعتً عن نفسك فً 
 األحٌان التً ضربت فٌها؟

هل أستعنتً بأحد أفراد أسرتك فً 
 الدفاع عنِك؟

هل توجهتً إلى جهة حقوقٌة او قانونٌة 
 فً الدفاع عنٍك؟

 أمراة في المكال تعرضن للعنف البدني 126نسبة الدفاع عن النفس بين . 4شكل 
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 اخلامس انفصم

 االستنتاجات و انتىصيات
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 االستنتاجات

 األسخي مؽ أنؾاع العشف  األقل% مؽ الشداء في السكال تعخضؽ لشؾع واحج عمى 42. حؾالي 1

العشف األسخي انتذارا ىي التحكؼ الدمبي مؽ قبل أي رجل في األسخة عمى السخأة   مثال  غزب  أشكال. أكثخ 2

 .%(6113الدوج عشجما تتكمؼ السخأة مع رجل أخخ)  أو/ األخ األب

 أو التخؾيفالعاطفية في السختبة الثانية بعج التحكؼ الدمبي كأحج أشكال العشف األسخي1 مثال  اإلساءة. تأتي 3

 .%( 35) عمييا الرخاخ أو إلي السخأة  الشغخ كظخيقة التيجيج

 الخمي بأي شيء إللحاق األذى أوالرفع ىؾ العشف البجني، مثال عمى ذلػ:  األسخي . أقل أشكال العشف 4

 .%( 1817بالسخأة )

تختمف طخيقة الجفاع عؽ الشفذ التي تدمكيا الشداء الالتي تعخضشا لمعشف األسخي فالالتي قاومؽ بأنفديؽ  .5

%( أما أقل ندبة كانت لمتؾجو إلي جية حقؾقية أو 65% و الالتي استعانت بأحج أفخاد األسخة )65ندبتيؽ 

 %(.13قانؾنية )

ال يجافعؽ عؽ أنفديؼ أو ال يظمبؽ مداعجة أحج أفخاد  مؽ الشداء الالتي تعخضؽ لألذى البجني %35. حؾالي 6

 .%(87)جية قانؾنية أو حقؾقية  األسخة ناليػ عؽ أن أغمب الشداء ال يمجأن إلى
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 انتىصيات

التؾعية بحقؾق السخأة و واجباتيا كأم و زوجو و بشت و أخت مؽ خالل السشتجيات الثقافية و الفعاليات . 1

 الشدائية.

تؾضيح السفيؾم الذخعي لمتعامل مع الشداء داخل األسخة  مؽ خالل عمساء الجيؽ و أئسة السداجج و خظباء . 2

 الجسعة .

 . إنذاء مخاكد لالستذارات االجتساعية و األسخية  لسداعجة الشداء الالتي يتعخضؽ لكافة أنؾاع العشف.3

 رية باليسؽ.. التؾعية القانؾنية لسكانة السخأة في قانؾن األحؾال الذخ4

 . إجخاء دراسات اجتساعية مدتفيزة حؾل العشف السؾجو ضج السخأة في اليسؽ عامة و حزخمؾت خاصة. 5
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