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كالتايل: الرموز  هذه  داللة  ندرج  حيث  التقرير،  جداول  فـي  الخاصة  الرموز  من  مجموعة  استخدام  تم 

(-) ال يوجد

(0) القيمة أقل من وحدة

(.) التصنيف ال ينطبق

(..) البيانات غري متوفرة

(:) البيانات غري متاحة للنرش

نلفت النظر إىل اضطرارنا لتقريب النسب فـي الكسور العرشية. 

إن جميع البيانات والتحليالت املعروضة ضمن هذا اإلصدار تتطرق إىل املجتمع الفلسطيني فـي إرسائيل 

فقط وال تتطرق إىل السكان الفلسطينيني فـي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والجوالن إال فـي تلك 

الحاالت املشار إليها رصاحة غري ذلك.
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وعدد مرّات التعرّض له.
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وبعض املؤرشات املختارة عن آخر اعتداء تعرّضت له األرسة.
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املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج. 

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :53 جدول 
املتزوجات أو النساء اللوايت سبق لهن الزواج فـي الشامل.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :54 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي حيفا.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :55 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املركز.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :56 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي الجنوب.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :57 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :58 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب املنطقة، حجم ونوع التجّمع .

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :59 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب عدد سنوات الزواج .

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :60 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :61 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج.

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسة  فـي  القرار  اتّخاذ  فـي  للمشاركة  النسبي  التوزيع   :62 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

 الجدول 63: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع 
محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية حسب املنطقة حجم 

ونوع التجمع.

ألنواع  وتعرضن  الزواج  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :64 جدول 
محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهراً املاضية حسب عدد سنوات 

الزواج.

ألنواع  وتعرّضن  الزواج  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :65 جدول 
بعض  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  الزوج  قبل  من  العنف  من  محّددة 

الخصائص الخلفـية للزوجة.

ألنواع  وتعرّضن  الزواج  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :66 جدول 
بعض  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  الزوج  قبل  من  العنف  من  محّددة 

.
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الخصائص الخلفـية للزوج.

الزواج وتعرّضن ألنواع  اللوايت سبق لهن  النسبي للنساء املتزوجات أو  التوزيع  جدول 67: 
اإلجهاد  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  الزوج  قبل  من  العنف  من  محّددة 
فـي  القرار  واتّخاذ  الزوجية  العالقة  فـي  الهيمنة  ودرجة  األرسة  فـي  النفيس 

األرسة.

الزواج وتعرّضن ألنواع  اللوايت سبق لهن  النسبي للنساء املتزوجات أو  التوزيع  جدول 68: 
الواقع  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  الزوج  قبل  من  العنف  من  محّددة 

االقتصادي لألرسة.

الزواج وتعرّضن ألنواع  اللوايت سبق لهن  النسبي للنساء املتزوجات أو  التوزيع  جدول 69: 
محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية حسب عالقة القرابة 

بني الزوجني، سّن الزواج للزوجة ومكان سكن أهل الزوجة.

جدول 70: التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جسدي 
املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجسدي  من قبل الزوج خالل 12 شهراً 

واملنطقة.

جدول 71: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن لعنف 
العنف  وأفعال  أنواع  املاضية حسب  شهرًا   12 الزوج خالل  قبل  من  جسدي 

الجسدي ونوع وحجم التجّمع.

جدول 72: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرضن العتداء 
عنف نفيس من قبل الزوج خالل 12 شهراً املاضية حسب أنواع وأفعال العنف 

النفيس واملنطقة.

جدول 73: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
عنف نفيس من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف 

النفيس ونوع وحجم التجّمع.

جدول 74: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
عنف جنيس من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف 

الجنيس واملنطقة.

جدول 75: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
عنف جنيس من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف 

الجنيس ونوع وحجم التجّمع.

جدول 76: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
وأفعال  أنواع  املاضية حسب  شهرًا   12 الزوج خالل  قبل  من  اقتصادي  عنف 

العنف االقتصادي واملنطقة.

جدول 77: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
وأفعال  أنواع  املاضية حسب  شهرًا   12 الزوج خالل  قبل  من  اقتصادي  عنف 

العنف ونوع وحجم التجّمع

جدول 78: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
وأفعال  أنواع  املاضية حسب  شهرًا   12 الزوج خالل  قبل  من  اجتامعي  عنف 
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العنف االجتامعي واملنطقة.

جدول 79: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء 
وأفعال  أنواع  حسب  املاضية  شهراً   12 خالل  الزوج  قبل  من  اجتامعي  عنف 

العنف االجتامعي ونوع وحجم التجّمع.

جدول 80: التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 
خالل 12 شهراً املاضية حسب األساليب التي اتبعتها لطلب املساعدة.

ألحد  وتعرّضن  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :81 جدول 
أنواع العنف خالل خالل 12 شهرًا املاضية  حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب 

املساعدة ومدى رضاها عن املساعدة التي تلقتها.

وتعرّضن ألحد  الزواج  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي   التوزيع   :82 جدول 
أنواع العنف خالل خالل 12 شهرًا املاضية حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب 

املساعدة واملنطقة.

جدول 83: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع 
اتبعتها لطلب املساعدة  التي  املاضية حسب األساليب  العنف خالل 12 شهراً 

ونوع وحجم التجّمع.

جدول 84: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع 
العنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب املعتدي 

ونوع العنف.

جدول 85: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع 
العنف خالل 12 شهراً املاضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب املنطقة 

ونوع وحجم التجّمع.

اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن للعنف  جدول 86: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو 
خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع 

العنف.

جدول 87: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الشامل 
األرسة  خارج  أخرين  أفراد  قبل  من  املاضية  شهرًا   12 خالل  للعنف  وتعرّضن 

حسب املكان ونوع العنف. 

جدول 88: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة حيفا 
األرسة  خارج  أخرين  أفراد  قبل  من  املاضية  شهرًا   12 خالل  للعنف  وتعرّضن 

حسب املكان ونوع العنف

جدول 89: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة املركز 
األرسة  خارج  أخرين  أفراد  قبل  من  املاضية  شهرًا   12 خالل  للعنف  وتعرّضن 

حسب املكان ونوع العنف.

جدول 90: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الجنوب 
األرسة  خارج  أخرين  أفراد  قبل  من  املاضية  شهرًا   12 خالل  للعنف  وتعرّضن 

حسب املكان ونوع العنف.

جدول 91: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة 
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األرسة  خارج  اخرين  أفراد  قبل  من  املاضية  شهرًا   12 للعنف خالل  وتعرّضن 
حسب املكان ونوع العنف.

جدول 92: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
وفًقا ملا أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهرًا  املاضية حسب املنطقة حجم ونوع 

التجمع  (وفًقا ألقوال الزوجة).

جدول 93: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
التجّمع   وفقا ملا أدلوا به خالل 12 شهرًا املاضية حسب املنطقة حجم ونوع 

(حسب أقوال الزوج).

جدول 94: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
وفقا ملا أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهرًا حسب عدد سنوات الزواج (حسب 

أقوال الزوجة).

جدول 95: التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع مّحددة من العنف من قبل الزوجة  
الزواج (حسب  املاضية حسب عدد سنوات  وفقا ملا أدلوا به خالل 12 شهراً 

أقوال الزوج).

جدول 96: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
الخصائص  بعض  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  بأنفسهم  به  أدلوا  ملا  وفقا 

الخلفـية للزوج والزوجة.

جدول 97: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع مّحددة من العنف من قبل الزوجة 
الخصائص  املاضية حسب بعض  به زوجاتهم  خالل 12 شهرًا  أدلت  ملا  وفًقا 

الخلفـية للزوج والزوجة.

قبل  العنف من  تعرّضوا ألنواع محّددة من  الذين  لألزواج   النسبي   التوزيع  جدول 98:  
اإلجهاد  املاضية حسب  به زوجاتهم  خالل 12 شهرًا  أدلت  ملا  الزوجة  وفًقا 
فـي  القرار  واتّخاذ  الزوجية  العالقة  فـي  الهيمنة  ودرجة  األرسة  فـي  النفيس 

األرسة  (وفق أقوال الزوجة).

جدول 99: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
وفًقا ملا أدلوا به بأنفسهم  خالل 12 شهرًا املاضية حسب اإلجهاد النفيس فـي 
الهيمنة فـي العالقة الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة  (وفق  األرسة ودرجة 

أقوال الزوج)

قبل  من  العنف  من  محّددة  ألنواع  تعرّضوا  الذين  لألزواج   النسبي  التوزيع   :100 جدول 
الزوجة  خالل 12 شهرًا املاضية حسب الواقع االقتصادي لألرسة (وفق أقوال 

الزوجة).

قبل  من  العنف  من  محّددة  ألنواع  تعرّضوا  الذين  لألزواج   النسبي  التوزيع   :101 جدول 
الزوجة  خالل 12 شهرًا املاضية حسب املاضية حسب الواقع االقتصادي لألرسة 

(وفق أقوال الزوج)

جدول 102: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا ألنواع محّددة من 
العنف من قبل أحد أفراد األرسة  خالل 12 شهراً املاضية حسب املنطقة وحجم 

ونوع التجّمع.

.
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جدول 103: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا ألحد أنواع العنف 
واملنطقة  الجنس  حسب  املاضية  شهرًا   12 خالل  األرسة   أفراد  أحد  قبل  من 

وحجم التجّمع.

جدول 104: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا ألحد أنواع العنف 
من قبل أحد أفراد األرسة  خالل 12 شهرًا املاضية حسب الجنس والجيل.

عنف  العتداء  وتعرّضوا  الزواج   لهم  يسبق  مل  الذين  لألفراد  النسبي  التوزيع   :105  جدول 
جسدي من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال 

العنف والجنس.

جدول 106:  التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف نفيس 
من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف 

والجنس.

جدول 107: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف من 
قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 شهرًا  حسب الجنس واألساليب التي اتّبعت من 

قبل الفرد املعّنف فـي طلب املساعدة.

جدول 108:  التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف خالل 
12 شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف.

الزواج  وتعرّضوا العتداء  الذين مل يسبق لهم  الذكور  النسبي لألفراد  التوزيع  جدول 109:  
عنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف. 

الزواج  وتعرّضن العتداء  الذين مل يسبق لهن  النسبي لألفراد اإلناث  التوزيع  جدول 110:  
عنف خالل 12 شهراً املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف.

 جدول 111: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا للعنف خالل 12 
شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

جدول 112:  التوزيع النسبي لألفراد الذكور الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا للعنف خالل 
12 شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

جدول 113:  نسبة األفراد اإلناث الذين مل يسبق لهن الزواج  وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا 
املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

وشاهدوا   سنة)   44-18) الزواج  لهم  يسبق  مل  الذين  لألفراد  النسبي  التوزيع   :114 جدول 
أحداث عنف عىل مدار حياتهم حسب الجنس ونوع الحادث.

جدول 115: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) الذين شاهدوا 
وحجم  املنطقة  الحادث  نوع  حسب  الحياة   مدار  عىل  العنف  احداث  احد 

التجّمع.

جدول 116: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) الذين شاهدوا 
املنطقة وحجم  الحادث  نوع  االخرية، حسب  السنة  فـي  العنف  أحداث  أحد 

التجّمع.

وشاهدوا  سنة)   44-18) الزواج  لهم  يسبق  مل  الذين  لألفراد  النسبي  التوزيع   :117 جدول 
أحداث عنف فـي السنة االخرية، حسب  نوع الحادث والجنس. 
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وشاهدوا  سنة)   44-18) الزواج  لهم  يسبق  مل  الذين  لألفراد  النسبي  التوزيع   :118 جدول 
شخصا يطارد شخص اخر فـي السنة االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص 

الحادث.

وشاهدوا  سنة)   44-18) الزواج  لهم  يسبق  مل  الذين  لألفراد  النسبي  التوزيع   :119 جدول 
السنة  فـي  بالرجل  يُركَل  أو  يُلكم   يُدفَع،  وجهه،  عىل  يُلطم  يَُرضب،  شخصا 

االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص الحادث.

تتبعها  أن  التي يجب  األساليب  املتزوجني حول  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  جدول 120: 
املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

جدول 121: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة الشامل حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضده. 

جدول 122: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة حيفا حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها

جدول 123: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة املركز حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها 

جدول 124: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة الجنوب حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها 

جدول 125: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها 
املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي العائلة. 

جدول 126: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها 
املرأة ملواجهة العنف ضدها حسب تعليم الزوج

جدول 127: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها 
املرأة ملواجهة العنف ضدها  حسب درجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

حول  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  النساء  ألراء  النسبي  التوزيع   :128 جدول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها

جدول 129: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة 
الشامل  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

جدول 130: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة 
حيفا  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

جدول 131: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة 
املركز  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

جدول 132: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة 
الجنوب  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

حول  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  النساء  ألراء  النسبي  التوزيع   :133 جدول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد 

الزوجة فـي األرسة .

جدول 134: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب 
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التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ومستوى تعليم الزوجة.

جدول 135: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب 
الزوج عىل  العنف ضدها ودرجة هيمنة  املرأة ملواجهة  تتبعها  أن  التي يجب 

العالقات األرسية.

جدول 136: التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج 
حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

لهم  الذين مل يسبق  االناث فـي 18 حتى 44  الشابات   النسبي ألراء  التوزيع  جدول 137: 
الزواج حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

جدول 138: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت 
ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 

حول  الزواج    لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  النساء  ألراء  النسبي  التوزيع   :139 جدول   
النساء للعنف من قبل  الرجل عىل زوجته  وتعرض  احتامالت ألسباب اعتداء 

ازواجهم.   

الرجل  اعتداء  احتامالت ألسباب  املتزوجني حول  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  جدول 140: 
عىل زوجته.  

جدول 141: التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج 
حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته.

 جدول 142: التوزيع النسبي ألراء الشابات فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 

جدول 143: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت 
ألسباب العنف املجتمعي.

 جدول 144: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي. 

جدول 145: التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور  فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج 
حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.

جدول 146: التوزيع النسبي ألراء الشابات  فـي جيل 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج 
حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.
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بالضغط  يعرف  والذي  األسرة  داخل  النفسي  اإلجهاد  المسح  يصف 
أعضاء  وقلق  اهتمام  حال  فـي  القريبة  األسرية  العالقات  من  الناتج 

األسرة كل على اآلخر.

 يتبين من المسح ما يلي: 

(%28.1) من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تحدثن    
عن «اضطرابات للزوج ومشاكل على صعيد العمل». بينما نسبة 
قليلة نسبيا من النساء صرحت عن «تورط أحد األوالد أو البنات 
فـي مشاكل غير قانونية- تصرفات يعاقب عليها القانون» (2.9%). 

من   (2.7%) و  متدني  نفسي  إجهاد  من  تعاني  األسر  من   (47.4%)   
ا.  األسر تعاني من إجهاد نفسي عالي أو عالي جدً

سنة   30 حتى  زواج  سنوات   5 بعد  النفسي  اإلجهاد  نسبة  ترتفع    
السنوات  فـي  ا  جد العالي  أو  العالي  النفسي  اإلجهاد  نسبة  زواج: 
الخمس األولى بلغت (%1.7) لترتفع إلى (%4.3) بعد 10 سنوات و 

(%3.8) بعد 20 سنة.  

فترة   فـي  األعلى  تكون  بالزوجة  قة  المتعلّ النفسي  اإلجهاد  مصادر    
سنوات الزواج االولى (1-5 سنوات)  حيث تبلغ %63.8 وينخفض 

اإلجهاد النفسي المتعلّق بالزوجة بعد 5 سنوات زواج. 
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قة بالزوج تكون فـي أعلى نسبة بين  مصادر اإلجهاد النفسي المتعلّ   
المتزوجات  النساء  من   54.3% صرحت  حيث  زواج  سنة   15-11

لفترة 11-15 سنة أنّ مصادر اإلجهاد النفسي فـي أسرتهم تتعلّق 
بالزوج.

عدد  ارتفاع  مع  ترتفع  باألسرة  قة  المتعلّ النفسي  اإلجهاد  مصادر    
سنوات الزواج بشكل مطرد.

ا عندما  فـي درجة اإلجهاد العالي أو العالي جد هناك هبوط حاد   
يكون جيل الزوجة 55 وما فوق (%0.9). اإلجهاد العالي أو العالي 
ا يضاعف نفسه مع ارتفاع  حجم األسرة (من %1.8 لدى أسر  جد

مكونة من ثالث أفراد إلى %5 لدى أسر من 7 أفراد وما فوق).

ارتفاع  مع  ا  جد العالي  أو  العالي  اإلجهاد  نسبة  فـي  انخفاض    
ألزواج  زوجات  من   3.6% صرحت  حيث  الزوج  تعليم  مستوى 
ا بينما فقط  حاملين شهادات بجروت عن إجهاد عالي أو عالي جد

%1.6 لدى حاملي لقب أول. 

ا عندما  فـي درجة اإلجهاد العالي أو العالي جد هناك هبوط حاد   
يكون جيل الزوج 55 وما فوق (0.6%). 

ا تكون عندما  أعلى مستويات اإلجهاد النفسي العالي أو العالي جد   
ط حيث صرحت %3.5 من  يكون الواقع االقتصادي لألسرة متوس
إجهاد  عن  المتوسط  االقتصادي  الواقع  ذات  األسر  فـي  النساء 

ا. عالي أو عالي جد





الشكل البارز من هيمنة األزواج وفق أقوال النساء المتزوجات أو    
أن  يريدها  وال  عليها  «يغار  الغيرة  هو  الزواج  لهن  سبق  اللواتي 
تتحدث مع رجال آخرين»  حيث صرحت %17.9 من النساء عن 

هذا الشكل بدرجة كبيرة و %21.3 بدرجة متوسطة.

%18.6 ما بين درجة كبيرة ومتوسطة من النساء أفدن بأن الزوج    
«يصر على معرفة مع من تكون الزوجة وأين تكون بهدف المراقبة 
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والتحكم والسيطرة». 

%9.2 من النساء أعربن عن منعهن من السفر خارج البالد بدرجة    
كبيرة و %4.5 بدرجة متوسطة.

الممارسات  فـي  الزوج  تدخل  عدم  عن  أعربن  النساء  من   92.5%   
الدينية. 

ارتفاع كل أشكال الهيمنة بدون استثناء فـي الجنوب مقارنة بباقي    
المناطق (الشمال، حيفا والمركز). 

من  بكثير  أعلى  قليلة  هيمنة  أو  مهيمن  غير  حالة  نسب  باإلجمال،    
نسب الهيمنة المتوسطة أو العالية حيث صرحت %88.6 من النساء 
عن عدم وجود هيمنة أو وجود هيمنة قليلة للزوج مقابل %11.4 ما 

بين درجة كبيرة أو متوسطة.

باإلجمال، تبرز نسب الهيمنة بدرجة عالية ومتوسطة فـي الجنوب    
مقارنة بباقي المناطق حيث صرحت %37.9 من األسر هناك عن 
هيمنة ما بين درجة عالية ومتوسطة وتنخفض النسبة بشكل بارز 

فـي باقي المناطق.

السنوات  فـي  درجاتها  أعلى  فـي  تكون  للرجل  العالية»  «الهيمنة    
حيث  األخرى  الزواج  بفترات  مقارنة  سنوات   5-1 للزواج  االولى 
ت %5.7 من النساء المتزوجات لفترة 1-5 سنوات عن وجود  صرح

هيمنة بدرجة عالية للزوج. 

راد مع ازدياد سنوات الزواج.  هيمنة الزوج تقل باطّ   

أعلى درجات الهيمنة تكون بين النساء العاطالت عن العمل مقارنة    
الزوجات  من   18.1% صرحت  حيث  للزوجة  العمالة  حاالت  بباقي 

العاطالت عن العمل عن وجود هيمنة بدرجة كبيرة.

تنخفض هيمنة الرجل فـي األسرة مع ارتفاع مستوى تعليم الزوجة    
النساء  بين  متوسطة  أو  كبيرة  هيمنة  درجة  بين  ما   14.1% بواقع 
ذوات التحصيل االعدادي لتنخفض إلى %4.1 ما بين درجة كبيرة 

أو متوسطة بين النساء حامالت لقب أول فأكثر. 

عمر  يكون  عندما  تبرز  متوسطة  أو  كبيرة  بدرجة  الرجل  هيمنة    
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هذا  فـي  الزوجات  من  صرحت 18.8%  حيث  سنة   24-15 الزوجة 
م الزوجة بالسن.  الجيل عن هيمنة للزوج لتنخفض مع تقدّ

هيمنة الرجل ترتفع مع ارتفاع حجم العائلة حيث صرحت %8.5 من    
النساء فـي عائالت مكونة من 1-3 أفراد  عن هيمنة ما بين درجة 
فأكثر  أفراد   7 من  مكونة  بعائالت  مقارنة  للزوج  ومتوسطة  كبيرة 

لتبلغ النسبة 22.7%. 

أعلى درجات الهيمنة (هيمنة متوسطة أو هيمنة عالية) هي عندما    
يكون الزوج فـي حالة بطالة (%15.3 من النساء المتزوجات ألزواج 
عالية  درجة  بين  ما  للزوج  هيمنة  عن  صرحن  بطالة  حالة  فـي 

ومتوسطة)

العمل  عن  العاطالت  الزوجات  بين  تكون  الهيمنة  درجات  أعلى    
من   18.1% صرحت  حيث  للزوجة  العمالة  حاالت  بباقي  مقارنة 

النساء العاطالت عن العمل عن وجود هيمنة بدرجة عالية.

أعلى درجات الهيمنة تكون بين األزواج بمستوى تعليمي إعدادي    
فأقل (%13 بين عالية ومتوسطة)

أعلى درجات الهيمنة تكون بين األزواج فـي عمر ما بين 15-24 سنة    
(%33 بين عالية ومتوسطة).

أعلى درجات الهيمنة (هيمنة متوسطة أو هيمنة عالية) تكون عند    
الفقيرة  العائالت  من   12.8% صرحت  حيث  ا  جد الفقيرة  العائالت 

ا عن وجود هيمنة متوسطة أو عالية مقارنة بباقي العائالت. جد





 

الموضوع الذي يتخذّ به الزوج القرار بشكل أكبر هو شراء سيارة    
خذ  حيث صرحت %28.4 من الزوجات أن القرار فـي هذا الشأن يتّ
على األغلب من قبل الزوج، شراء أو بناء بيت جديد حيث صرحت 
خذ على األغلب من قبل الزوج.  %19.5 من الزوجات أن هذا القرار يتّ
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فـي  هي  أكبر  بشكل  القرار  الزوجة  بها  تتخذ  التي  المواضيع    
من   38.1%) لألسرة  االقتصادية  الشؤون  بإدارة  تتعلّق  جوهرها 
خذ من قبلهن) والتصرف بأمالكها  النساء صرحن أن هذا القرار يتّ

الخاصة (بنسبة %87.4) والتصرف براتبها (بنسبة 40%)  

بين  مشترك  وعددهم  األطفال  إنجاب  بخصوص  القرار  خاذ  اتّ    
الزوجين حيث صرحت أكثر من %87 من الزوجات أنّ القرار بهذا 

خذ بمساواة بين الزوجين. الشأن يتّ

اتخاد القرار حول عمل الزوجة خارج البيت مشترك بين الزوجين    
بين  بمساواة  خذ  يتّ أنه   66.4% بنسبة  الزوجات  صرحت  حيث 

الزوجين.

خاذ القرار هي فـي منطقة حيفا حيث  أعلى نسبة من المساواة فـي اتّ   
فـي  القرار  خاذ  اتّ فـي  مساواة  عن  الزوجات  من   91.7% صرحت 

المجمل. 

خاذ القرار من قبل الزوج هي فـي منطقة الجنوب  أعلى نسبة من اتّ   
(%21.5) مقارنة بباقي المناطق حيث صرحت %21.5 من الزوجات 

خذ على األغلب من قبل الزوج.  هناك على أن القرار يتّ

خاذ القرار على األغلب من قبل الزوجة فـي منطقة  أعلى نسبة من اتّ   
الوسط مقارنة بباقي المناطق حيث صرحت %21.9 من الزوجات 

خذ على األغلب من قبل الزوجة. هناك أنّ القرار يتّ

صرحت %21.7 من الزوجات  فـي منطقة المركز أن القرار بشأن    
خذ على األغلب من قبل الزوج مقارنة ب %6.0 فـي  إنجاب األطفال يتّ
خذ  يتّ إنجابهم  المتوقع  األطفال  عدد  بشأن  والقرار  العام،  المعدل 
على األغلب من قبل الزوج بنسبة %26.2 مقارنة %7.0 فـي المعدل.

خذ من  ة فالقرار على األغلب يتّ عندما تكون الزوجة تعمل عمالة تام   
قبلها بنسبة %22.4 مقابل %2 من قبل الزوج.   

خاذ القرار. كلما ارتفع مستوى تعليم الزوجة زاد تأثيرها فـي اتّ   
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فـي المجمل نسبة النساء اللواتي تعرضن ألحد أنواع العنف على    
لعنف  تعرضن   28.7% بواقع   30.4% بلغت  قد  المختلفة  أشكاله 
نفسي، %10.2 لعنف جسدي، %9.4 لعنف اقتصادي،  %6.9 لعنف 

اجتماعي و %3.4 لعنف جنسي.

نسبة العنف على أحد أشكاله ضد النساء هي األعلى فـي منطقة    
الشمال حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف فـي منطقة 
فـي   23.0% حيفا،  منطقة  فـي   22.2% مع  مقارنة   36.0% الشمال 

منطقة المركز و %26.1 فـي منطقة الجنوب. 

يبرز تعرض النساء للعنف الجنسي حسب ما أفدن به فـي منطقة    
العام  بالمعدل  ومقارنة  المناطق  بباقي  مقارنة   (5.8%) الجنوب 

 .(3.4%)

اللواتي  النساء  من  نسبة  أعلى  هنالك  المختلطة  التجمعات  فـي     
 59.1% بواقع  المجمل  فـي   60.8% بلغت  حيث  للعنف  تعرضن 

تعرضن لعنف نفسي و %20.9 للعنف الجسدي. 

فـي  للعنف  تعرضن  اللواتي  النساء  بنسبة  مطرد  ازدياد  يظهر    
 5 حتى   26.4% من  بدءا  سنة   15 حتى  للزواج  األولى  السنوات 
نسب  وتبدأ  هذا  زواج.  سنة   15 حتى   37.7% إلى  لترتفع  سنوات 
التعرض للعنف باالنخفاض بعد 16 سنة زواج. هذا التوجه العام 

ا مع نسب أشكال العنف المختلفة. يتالءم أيض

أعلى نسبة من النساء اللواتي تعرضن للعنف سواء فـي المجمل    
أو على أشكاله المختلفة فـي العام المنصرم إلجراء الدراسة هي 
 عند النساء الموجودات فـي حالة بطالة (%42.4 فـي المجمل) وأقل

ة (19.5%).  نسبة هي من بين النساء اللواتي يعملن عمالة تام

ارتفاع  مع  للعنف  الزوجات  تعرض  نسب  فـي  انخفاض  هنالك    
مستوى التحصيل العلمي للزوجة.

أعلى نسبة من النساء اللواتي تعرضن للعنف هن زوجات ألزواج    
فـي حالة بطالة (41.4%).
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أعلى نسبة من النساء اللواتي تعرضن للعنف هن زوجات ألزواج     
ارتفاع  مع  النسبة  وتنخفض   (37.4%)  فأقل إعدادي  تعليم  ذوي 

مستوى تعليم الزوج.

أعلى نسبة من النساء اللواتي تعرضن للعنف هن زوجات ألزواج     
فـي جيل 35-44 سنة (%33.2) وأقل نسبة هن زوجات ألزواج فـي 

جيل 15-24 سنة (22.4%).

بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف لدى األسر ذات اإلجهاد    
حالة  فـي   52.1% بلغت  بينما   ،44.4% نحو  ا  جد العالي  أو  العالي 
اإلجهاد المتوسط، %28.6 فـي حالة اإلجهاد المتدني و %17.7 فـي 

حالة عدم وجود إجهاد. 

لرجال  والمتزوجات  للعنف  تعرضن  اللواتي  النساء  نسبة  بلغت     
ذوي درجة هيمنة عالية %61.1 بواقع %48.4 من النساء تعرضن 
اجتماعي  لعنف   44.1% اقتصادي،  لعنف   44.7% جسدي،  لعنف 

و%25.2 لعنف جنسي. 

نسب  تكون  ا،  جد فقيرة  لألسرة  االقتصادية  الحالة  تكون  عندما    
ا هو الحال فـي الحاالت  ض النساء للعنف أعلى بشكل كبير ممتعر

األخرى (%53.9 من النساء فـي هذه األسر تعرضن لعنف). 

نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف تنخفض باإلجمال كلما كان    
سن زواج الزوجة متقدما أكثر.  

نسبة تعرض الزوجات للعنف تكون أعلى عندما يكون مكان سكن    
أهل الزوجة فـي بلدة مجاورة (%33.2 من الزوجات اللواتي يسكن 
هو  ا  مم للعنف)  تعرضهن  عن  صرحن  مجاورة  بلدة  فـي  أهلهن 
عندما يكون فـي نفس البلدة (%28.6 من الزوجات اللواتي يسكن 

أهلهن فـي نفس البلدة صرحن عن تعرضهن للعنف).

أعلى نسب من العنف الجسدي هي فـي حالة «رمي أشياء يمكن أن    
تؤذي» (%6.2 من الزوجات صرحن عن هذا الشكل من العنف)، 
«الدفع بالقوة» (%5.5)، «اإلمساك بالقوة» (%5.4)، «لوي الذراع 

أو شدّ الشعر» (5.2%). 
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أقل نسب من العنف الجسدي ضدّ النساء تظهر فـي حال «الحرق    
تعرضهن  عن  صرحن  النساء  من   0.7%) قصد»  عن  الكي  أو 
م  (%0.8)، «التهج العظام»  إحدى  العنف)، «كسر  من  النوع  لهذا 
ة  اعة أو الطورية أو أي جسم آخر مشابه لها بالحدّ بالسكين أو القطّ

والخطورة» (1.0%).

على مستوى مناطقي، يظهر بوضوح أنّ كل أنواع العنف الجسدي    
ا هو فـي باقي المناطق.  أعلى فـي الجنوب بشكل ملحوظ مم

أكثر نوع من العنف النفسي الذي تعرضت إليه النساء هو «الصياح    
ة»  خاص ممتلكات  إتالف  أو  ه «تحطيم  وأقلّ  (21.2%) الصراخ»  أو 

 .(4.4%)

نسبة النساء اللواتي تعرضن «للصياح أو الصراخ» فـي التّجمعات    
التّجمعات  باقي  فـي  هي  ا  مم بكثير  أعلى   (47.4%) المختلطة 
 20،000 حتى   10،000 من  أكثر  نسمة/   10،000 من  أقل  (تجمعات 

نسمة/ أكثر من 20،000 نسمة).

أكثر نوع من أنواع العنف الجنسي الذي تعرضت إليه النساء هو    
«التهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية» حيث صرحت 
هو  شكل   أقل بينما  العنف،  من  النوع  هذا  عن  النساء  من   1.9%

العالقة  من  مختلفة  أشكال  ممارسة  على  الزوجة  إلجبار  «التهديد 
الزوجية غير راضية عنها» (0.7%).

ا هي عليه  كل أشكال العنف الجنسي أعلى بكثير فـي الجنوب مم   
فـي باقي المناطق.

 



 

تجاهل  كانت  المساعدة  لطلب  النساء  إليها  التجأت  طريقة  أكثر    
الزوج وعدم الحديث معه لعدة أيام حيث بلغت نسبة النساء اللواتي 
طريقة   أقل بينما   .(40.7%) المساعدة  طلب  من  النوع  لهذا  التجأن 
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نسوي  مركز  أو  سة  مؤس إلى  الذهاب  كانت  النساء  إليها  التجأت 
ة أيام (2.6%). لطلب وتلقي االستشارة والمكوث هناك لعدّ

وتلقي  لطلب  نسوي  مركز  أو  سة  مؤس إلى  الذهاب  حالة  فـي     
تلقت  التي  النساء  نسبة  أيام،  ة  لعدّ هناك  والمكوث  االستشارة 

المساعدة بدرجة عالية بلغت 86%.   

وتلقي  لطلب  نسوي  مركز  أو  سة  مؤس إلى  صال  الذهاب/االتّ    
بينما   ،(5.3%) قليلة  بدرجة  بع  اتّ هناك  المكوث  دون  االستشارة 

تلقت النساء المساعدة فـي هذه الحالة بدرجة عالية (90.6%). 

تقديم  دون  الشرطة  بمكتب  صلن  «ذهبن/اتّ النساء  من   4.4%    
شكوى ضدّ الزوج» بينما فـي %90.5 من هذه الحاالت تلقت النساء 
المساعدة، وفقط %4.5 من النساء «قدمت شكوى ضدّ زوجها فـي 
تلقين  قد  أنهن  صرحن  الحاالت  من   72.9% فـي  أنه  إال  الشرطة» 

المساعدة. 

 بلغت نسبة النساء اللواتي تحدثن مع أزواجهن وطلبن منهم الكف   
كانت  الحالة  هذه  فـي  المساعدة  تلقي  ونسبة   25.1% االعتداء  عن 

.48.5%

حال  فـي  كانت  المساعدة»  عن  الرضا  «عدم  من  نسبة  أعلى    
الزوجة  فـيه  تقيم  الذي  البلد  فـي  القرية  وجهاء  أحد  إلى  «الذهاب 
لطلب الحماية أو لطلب االستشارة والتوجيه» (33.6 % من النساء 

اللواتي اتبعن هذا األسلوب كن غير راضيات). 

لطلب  نسوي  مركز  أو  سة  مؤس إلى  صال  الذهاب/اتّ  » حال  فـي    
الحاالت  من   55.5% فـي  هناك»  المكوث  دون  االستشارة  وتلقي 
كبير»  تلقينها «بشكل  التي  المساعدة  عن  راضيات  النساء  كانت 

وفـي %27.4 من الحاالت كن راضيات «بدرجة متوسطة». 

لطلب  نسوي  مركز  أو  سة  مؤس إلى  صال  «الذهاب/االتّ حالة  فـي    
وتلقي االستشارة والمكوث هناك لعدة أيام» فقد صرحت 51.3% 
المساعدة  عن  كبير»  «بشكل  راضية  كانت  أنها  النساء  من 
ها كانت راضية «بدرجة متوسطة». وصرحت %48.7 من النساء أنّ
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%8.7 من النساء تعرضن لعنف نفسي من أفراد آخرين عدا الزوج    
ه (لكم، ضرب، شد من الشعر  وكذلك %2.7 لعنف جسدي أقل حدّ
أكثر  جسدي  لعنف  النساء  من  تعرضت 0.8%  فـيما  المالبس)  أو 
ا، استخدام سالح/مسدس/سكين) و 0.9%  ة (خنق، حرق عمدً حدّ

لعنف جنسي. 

بأنهن  أعربن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو  المتزوجات  النساء    
بواقع  األسرة  خارج  من  أخريات  نساء  من  نفسي  لعنف  تعرضن 
%2.1 من األم، %2.1 من امرأه أخرى من نساء العائلة الممتدة و 

%1.6 من امرأة غربية.

فـي األماكن العامة، %11.3 من النساء أعربن بأنهن تعرضن لعنف    
نفسي، %1.8 تعرضن لعنف جسدي و %1.6 لعنف جنسي. 

 6.1%) هو «الشارع»  النفسي  للعنف  التعرض  به   يتم مكان  أكثر    
من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف 
فـي الشارع)، بينما أكثر مكان يتم به التعرض للعنف الجسدي هو 
«وسائل المواصالت» (%1.4) و «أماكن الترفـيه» (%1.4)، وأكثر 
المواصالت»  هو «وسائل  الجنسي  للعنف  التعرض  به   يتم مكان 

و»أماكن الترفـيه» (1.2%). (1.2%)


 


نسبة تعرض األزواج للعنف من قبل نسائهم وفق أقوال الزوجات    
فـي السنة األخيرة للبحث قد بلغت %24.5 فـي المعدل العام. فـي 
منطقة الشمال بلغت %27.6 وفـي منطقة حيفا %23.1 وفـي الجنوب 

.23.0%

وفق أقوال الزوجة، أكثر أنواع العنف التي تعرض لها األزواج هي    
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«العنف النفسي» حيث تعرض الرجال لهذا النوع من العنف بنسبة 
%22.6 بينما %9.5 تعرضوا لعنف جسدي، %4.6 لعنف اجتماعي و 

%3.4 لعنف اقتصادي. 

تعرض األزواج للعنف، حسب أقوالهم، بنسبة %12.1  فـي المعدل    
العام بواقع %13.5 فـي الشمال و %8.5 فـي حيفا و %6.4 المركز و 

%23.9 فـي الجنوب. 

وفق أقوال الزوجة، نسبة العنف ضد األزواج فـي األسر التي فـيها    
ا قد بلغت 41.0%. إجهاد عالي أو عالي جد

وفق أقوال الزوجة، فـي األسر التي فـيها الزوج صاحب هيمنة عالية    
بلغت نسبة العنف ضده 46.0%.

وفق أقوال الزوجة، فـي األسر التي يتخذ فـيها القرار على األغلب    
من قبل الزوج بلغت نسبة العنف ضده 35.1%.

وفق أقوال الزوج، نسبة العنف ضد األزواج فـي األسر التي فـيها    
إجهاد متوسط قد بلغت 27.1%. 

وفق أقوال الزوج، فـي األسر التي فـيها الزوج صاحب هيمنة بدرجة    
متوسطة بلغت نسبة العنف ضد األزواج 20.2%. 

وفق أقوال الزوج، فـي األسر التي يتخذ فـيها القرار على األغلب من    
قبل الزوج بلغت نسبة العنف ضد األزواج 2.3%.

 


 44-18 جيل  فـي  الزواج  لهم  يسبق  لم  الذين  األفراد  نسبة  بلغت    
سنة وتعرضوا ألحد أنواع العنف %31.8 بواقع %29.4 فـي منطقة 
و  المركز  منطقة  فـي   31.7% حيفا،  منطقة  فـي   27.7% الشمال، 

%49.0 فـي منطقة الجنوب. 

بلغت نسبة الشباب الذكور الذين تعرضوا الحد أنواع العنف من    
اللواتي  الشابات  نسبة  وبلغت  هذا   33.1% األسرة  أفراد  أحد  قبل 

تعرضن للعنف 30.7%.
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أعلى نسبة من األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج  وتعرضوا ألحد    
منطقة  فـي   31.7% مقابل   (49.0%) الجنوب  فـي  هي  العنف  انواع 

المركز، %27.7 فـي منطقة حيفا و%29.4 فـي منطقة الشمال.

نسبة اإلناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج وتعرضن لعنف جسدي    
(%17.0) وهي أعلى بقليل من نسبة الذكور (%16.2) الذين تعرضوا 

كانت  النساء  لها  تعرضت  التي  العنف  أنواع  أكثر  جسدي.  لعنف 
ا أكثر أنواع العنف التي  لوي الذراع أو شدّ الشعر» (%13.6)، أم»

تعرض لها الذكور فهي «الدفع بالقوة» (11.7%). 

ا  جد متقاربة  نفسي  لعنف  تعرضوا  الذين  واإلناث  الذكور  نسبة    
نسبة  بلغت  فـيما  النفسي  للعنف  الذكور  تعرض 32.3 %من  حيث 
أنواع  أكثر  المجمل،  فـي   .30.7% النفسي  للعنف  النساء  تعرض 
أو  «الشتم  هي  واإلناث  الذكور  لها  تعرض  التي  النفسي  العنف 

اإلهانة» (%27.3، %22.3 على التوالي). 

بع من قبل الفرد المعنّف فـي طلب المساعدة هو «عدم  أكثر أسلوب اتّ   
ترك البيت والتكلّم مع الوالدين أو األقارب عن األمر» (%40.6 من 
بعوا هذا األسلوب) بواقع %43.9 بين الذكور و  فـين اتّ الشباب المعنّ
%37.6 من اإلناث يليه «تجاهل المعتدي وعدم الحديث معه أليام» 

 .(35.4%)

بع من قبل الفرد المعنّف هو «الذهاب لمكتب شرطة  أقل أسلوب اتّ   
لتقديم شكوى ضد أحد أفراد األسرة» (%1.3 من األفراد المعنفـين 
لتلقي  مؤسسة  مع  صال  «االتّ هو  والثاني  األسلوب)،  هذا  بعوا  اتّ

االستشارة عبر الهاتف» (1.3%).

ة 15.6%  رضوا لعنف جسدي أقل حدّ بلغت نسبة األفراد الذين تع   
نفسي  لعنف  التعرض  نسبة  أما   8.5% ة  حدّ أكثر  جسدي  ولعنف 

فبلغت %20.8 ونسبة التعرض لعنف جنسي قد بلغت 7.3%.

ة  بين الشباب الذكور، بلغت نسبة التعرض لعنف جسدي أقل حدّ   
نسبة  أما   9.8% ة  حدّ أكثر  جسدي  لعنف  التعرض  ونسبة   20.0%

التعرض لعنف نفسي فبلغت %26.8 وبلغت نسبة التعرض لعنف 
جنسي 9.1%.



33

نسبة  من  أعلى  ة  حدّ األقل  الجسدي  العنف  نسبة  الشابات،  بين    
لعنف  التعرض  نسبة  بلغت  حيث  ة  حدّ األكثر  الجسدي  العنف 
ة %11.8 بينما بلغت نسبة التعرض لعنف جسدي  جسدي أقل حدّ
 15.8% نفسي  لعنف  التعرض  نسبة  وبلغت  هذا   7.5% ة  حدّ أكثر 

ولعنف جنسي 5.8%.

 


%48.7 من األفراد شاهدوا أحداث عنف على مدار حياتهم بواقع    
%38.1 من اإلناث و %60.5 من الذكور. النسبة األكبر من أحداث 

األفراد  من   36.5%) «مطاردة»  هي  مشاهدتها   تم التي  العنف 
شاهدوا مطاردة) يليها وبنسبة قريبة «ضرب»(%35.3)، كما بلغت 

نسبة مشاهدة أحداث إطالق النار 5.6%.

شاهدوا  المركز  منطقة  فـي  واإلناث  الذكور  الشباب  من   73.8%   
و  الجنوب  منطقة  فـي   58.3% و  حياتهم  مدار  على  عنف  أحداث 

%47.4 فـي الشمال و %22.7 فـي منطقة حيفا.

بلغت نسبة الشباب الذين شاهدوا أحداث عنف فـي السنة األخيرة    
قبل المسح فـي المركز %57.7، فـي الجنوب %41.9، فـي الشمال 

%33.6 وفـي حيفا 15.9%.

%35.2 من الشباب شاهدوا فـي السنة األخيرة أحداث عنف على    
أحد أشكاله بواقع %22.7 مطاردة، %23.5 ضرب، %8.4 مهاجمة 

بسالح أبيض و %2.8 إطالق نار. 

األخيرة،   السنة  فـي  عنف  أحداث  شاهدوا  الذكور  من   47.9%   
هي «مطاردة»  شاهدوها  التي  العنف  أحداث  من  األكبر  والنسبة 

 .(34.9%)

%24 من اإلناث شاهدن أحداث عنف فـي السنة األخيرة، والنسبة    
هي  اإلناث  قبل  من   مشاهدتها   تم التي  العنف  أحداث  من  األكبر 

«ضرب» (17%).

فـي  واحدة»  مطاردة «مرة  شاهدوا   (51.9%) األفراد  من  األغلبية    
السنة األخيرة و %48.1 ألكثر من مرة . 
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فـي  آخر  «مكان  فـي  كانت  مشاهدتها   تم التي  المطاردات  أغلب    
الحارة التي يسكن فـيها الفرد» (52%).

ذها «شخص ال يعرفه الفرد» (43.3%)،  أغلب المطاردات كان منفّ    
الفرد»  يعرفه  ال  «شخص  كانوا  طوردوا  الذين  أغلبية  وكذلك 

.(53.3%)

الركل  أو  اللكم  الوجه،  على  اللطم  الدفع،  الضرب،  أحداث  أغلبية    
بالرجل تم مشاهدتها «مرة واحدة» (%59.7 من األفراد شاهدوا 

هذه األحداث لمرة واحدة) وأكثر من مرة بنسبة 40.3%. 

«خارج  فـي  كانت  مشاهدتها   تم التي  الضرب  اعتداءات  أغلب    
األفراد  من    53.4%) الفرد»  يسكنها  التي  البلدة  فـي  لكن  الحارة 

شاهدوا اعتداءات ضرب فـي هذا المكان). 

الفرد»  يعرفه  ال  «شخص  منفذها  كان  العنف  حوادث  أغلبية    
كانوا  العنف  حوادث  من  النوع  هذا  ضحايا  وأغلبية   .(67.7%)

«شخص ال يعرفه الفرد» (55%).







أكثر األساليب التي يوافق الرجال المتزوجون على أن المرأة يجب    
فـي تصرفاتها  أن تتبعها هي «تحسين معاملتها لزوجها والتغيير  
المتزوجين  الرجال  من   95.3% أبدى  حيث  زوجها»  غضب  تُ التي 

موافقتهم لهذا األسلوب.

وتجنبه  الزوج  أمام  من  االبتعاد  على  المتزوجون  الرجال  وافق    
بنسبة %94.2 وإرضاء الزوج والتقرب منه بنسبة  %90.8. 

«التهجم  هي  المتزوجون  الرجال  يعارضها  التي  األساليب  أكثر    
 91.4% أبدى  على الزوج واإلساءة إليه بمثل تهجمه عليها» حيث  

من الرجال معارضتهم لهذا األسلوب. 

بلغت نسبة معارضة أسلوب التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى    
المعنفات 78.4%.  ضد الزوج %81.3 والتوجه لملجأ للنساء  
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أكثر األساليب التي يوافق الرجال على أن المرأة يجب أن تتبعها    
سواء كان تعليم الزوج «حتى ثانوي» أو «تعليم  أكاديمي» هي 
غضب  تُ التي  تصرفاتها  من  والتغيير  لزوجها  معاملتها  «تحسين 

زوجها» (%96.0 و %93.4على  التوالي).  

يالحظ وجود فروقات بين الرجال ذوي التعليم حتى ثانوي ورجال    
ذوي تعليم أكاديمي مثال فـيما يتعلّق بتهديد الزوج بالطالق حيث 
أبدى %33.2 من ذوي التعليم ثانوي فأقل موافقتهم لهذا األسلوب 
للنساء  لملجأ  التوجه   .43.1% األكاديمي  التعليم  ذوي  بينما 

المضروبات بلغت النسب %16.5و %29.6على التوالي.

يجب  المرأة  أن  على  توافق  المتزوجات  النساء  من  نسبة  أعلى    
أو  متضايق  أنه   الحظت  كلّما  وتتجنبه  الزوج  أمام  من  تبتعد  أن 
غضبان حيث أبدت %89.4من النساء موافقتها على هذا األسلوب، 
تحسين معاملتها لزوجها  (%89.4) ومحاولة اقناع الزوج ليغير من 

تصرفاته (87.0%). 

على  الزوجة  م  تهج تعارضن  اللواتي  المتزوجات  النساء  نسبة    
 65.8%  ،77.7% هي  عليها  تهجمه  بمثل  إليه  واإلساءة  زوجها 
عارضن التوجه للشرطة و %65.7 يعارضن التوجه لملجأ للنساء 

المعنفات. 

على  توافق  ثانوي  حتى  تعليمهن  اللواتي  النساء  من  نسبة  أعلى    
أن «تحسن الزوجة معاملتها لزوجها والتغيير من تصرفاتها التي 
غضب زوجها» (%90.6) و «االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلّما  تُ
الحظت أنه متضايق وغضبان»  (%90.6) و %81.5 إرضاء الزوج. 
التي  األساليب  على  االكاديمي  التعليم  ذوات  النساء  توافق  بينما 

ذكرت من قبل وعلى التوالي بنسب %84.0، %84.3 و68.5%.  

أعلى نسبة من الشباب الذكور من 18-44 سنة يوافقون أن المرأة    
التي  تصرفاتها  من  والتغيير  لزوجها  معاملتها  أن «تحسن  يجب 

غضب زوجها» (%89.1) واالبتعاد من أمام الزوج (87.9%). تُ

أعلى نسبة من الشباب الذكور من 18-44 سنة يعارضون أن تقوم     
عليها  تهجمه  بمثل  إليه  واإلساءة  زوجها  على  بالتهجم  الزوجة 
للشرطة  والتوجه   (67.8%) بنسبة  ملجأ  الى  والتوجه   ،(78.8%)

.(63.9%)
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أعلى نسبة من الشابات اإلناث فـي جيل 18-44 سنة توافق على أن    
حسن معاملتها لزوجها والتغيير من تصرفاتها  النساء يجب أن «تُ
من  لتغير  الزوج  اقناع  محاولة   ،(82.1%) زوجها»  غضب  تُ التي 

تصرفاته (%81.8) وإرضاء الزوج بنسبة (65.5%).

«الطلب  عارض  تُ سنة   44-18 جيل  فـي  الشابات  من  نسبة  أعلى    
من أهلها أن يعتدوا على زوجها بمثل تهجمه أو  اعتداءه عليها» 
(%85.8) والتوجه للشرطة (%66.5) والتوجه لملجأ للنساء المعنفات 

بنسبة (63.2%). 




هي  لزوجها»  الزوجة  «خيانة  المتزوجات،  النساء  آلراء  ا  وفقً   
للكحول  الرجل  تعاطي   ،(95.3%) المرأة  ضد  للعنف  األكبر  السبب 
 (90.8%) الزوجين  بين  االنسجام  عدم   ،(94.2%) والمخدرات 

والظروف االقتصادية الصعبة (90.0%).

عارض أن المســتوى التعليمي  أعلى نسبة من النساء المتزوجات تُ   
المتــدنــي للمرأة يشـكل سببا للعنـف ضـدها (%29.7) ومستــوى 

تعليم الرجل (28.5%).

أعلى نسبة من الرجال المتزوجين يوافقون على أن «تعاطي الرجل    
الصعبة  االقتصادية  والظروف    (96.8%) المخدرات»  أو  للكحول 
للعنف  سببا  يشكلون   (90.9%) العمل  عن  الرجل  وبطالة   (92.1%)

ضد النساء.

توافق نسبة عالية من الشباب الذكور فـي جيل 18-44 سنة الذين    
ل  شكّ لم يسبق لهم الزواج على أن «خيانة الزوج  لزوجته يمكن أن تُ
سببا للعنف ضد النساء (%90.0)، تعاطي الرجل للكحول (89.2%) 

وعدم االنسجام بين الزوجين (85.4%).

يسبق  لم  الذين  سنة   44-18 جيل  فـي  الشابات  من  نسبة  أعلى    
المخدرات  أو  للكحول  الرجل   تعاطي  أن  على  يوافقن  الزواج  لهن 
الرجل  فـي  شخصية  صفات   ،(92.7%) الزوجة  خيانة   ،(92.7%)

الصعبة  االقتصادية  والظروف   (86.1%) االنسجام  عدم   ،(90.0%)

(%85.1) يمكن أن يشكلون سببا للعنف ضد النساء.
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الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو  المتزوجات  النساء  من  عالية  نسبة     
سببا  أكبر  يشكل  المخدرات»  أو  الكحول  أن «تعاطي  على  توافق 
االقتصادية  الظروف   ،(96%) وجريمة  مجتمعي  عنف  لحدوث 
التسامح  مشاعر  غياب   ،(93.4%) البطالة   ،(92.3%) الصعبة 
(%84.1) وغياب الرادع الديني (%84.5) كأسباب للعنف المجتمعي. 

الشعور  عدم  يكون  أن  تعارض   (23.3%) النساء  من  عالية   نسبة    
باالنتماء للدولة سببا للعنف المجتمعي. 

المخدرات  أو  الكحول  تعاطي  أن  على  المتزوجون  الرجال  يوافق    
وعلى   ،97.3% يشكل سببا لحدوث عنف مجتمعي وجريمة بنسبة  
أن الظروف االقتصادية الصعبة (%93.4)، البطالة (%95.1) والعقلية 

القبلية والطائفـية (%89.3) يشكلون سببا للعنف المجتمعي.

باالنتماء  الشعور  عدم  أن  على  يعارضون  الذين  الرجال  نسبة     
للدولة سببا للعنف المجتمعي هي 18.9%.

نسبة الشباب الذين يوافقون على أن تعاطي الكحول أو المخدرات    
يشكل سببا لحدوث عنف مجتمعي وجريمة  (%89.3)، والظروف 

االقتصادية الصعبة (%81.7)، والبطالة (83.5%).

   نسبة الشباب الذين  يعارضون على أن يكون إهمال للبنية التحتية 
فـي البلدات العربية سببا فـي العنف المجتمعي  هي 29%. 

نسبة الشابات اللواتي توافقن على أن تعاطي الكحول أو المخدرات    
الظروف   ،(94.1%) وجريمة  مجتمعي  عنف  لحدوث  سببا  شكل  تُ

االقتصادية الصعبة (%88.5) والبطالة (88.7%).

نسبة الشابات اللواتي تعارض على أن يكون عدم الشعور باالنتماء    
للدولة» سببا فـي حدوث العنف المجتمعي هي  22%.
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أمسى العنف خبرا يوميا فـي مجتمعنا وفـي حياتنا اليومية، ليصبح أخطر اآلفات االجتماعية 
فـي  تنتشر  أخذت  آفة  هو  االنهيار.  حافة  على  وتضعه  مجتمعنا  وصمود  ترابط  تهز  التي 
اآلونه األخيرة بين أبناء المجتمع بكل مكوناته وتركيباته انتشار النار بالهشيم مجهزة على 

س ضرورية لمجتمع سليم. قيم وأس

يعرف العنف بأنه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين، وقد يكون األذى جسديا 
البذيئة-  فالسخرية واالستهزاء من الفرد، فرض اآلراء بالقوة وإسماع الكلمات  أو نفسيا 
جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة. وتشير الموسوعة العلمية (Universals)  أن مفهوم 
العنف يعني كل فعل يمارس من طرف، جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف 

قوال أو فعال وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.

للعنف أسباب ومسببات عديدة فاإلحباط االجتماعي الناتج عن اإلقصاء والتهميش الذي 
يمر بها مجتمعنا ينعكس بصورة مباشرة على تعاملنا وتصرفاتنا اليومية فـي االتجاهات 
ل الثقافة  شكّ ا تُ المختلفة بين األفراد، داخل العائلة وفـي الحيز العام الذي نعيش به. وأيض
المكتسبة عبر مراحل الحياة المختلفة أحد أبرز األسباب األخرى والتي يجب أن نتداولها 

وخاصة قدرتنا على التأثير فـي ذلك المجال.

تستدعي  التي  الظواهر  أكثر  من  تعدّ  المختلفة  األطر  وفـي  عام  بشكل  العنف  ظاهرة  إن 
إال  أخرى،  جهة  من  النووية  واألسرة  ناحية  من  القرار  ومتخذي  الرسمية  الجهات  اهتمام 
ه ال بد من مواجهتها أوال بمعرفة حجمها الحقيقي باألرقام. لهذا أقدمنا على إجراء مسح  أنّ
العالقات األسرية والعنف فـي المجتمع الفلسطيني فـي إسرائيل كخطوة استراتيجية لتوفـير 
لمتخذي  وكأساس  جهة  من  الظاهرة  لفهم  ا  أساس ليكون  المعلومات  من  مستقلة  قاعدة 
استراتيجيات  وتوفـير  بناء  فـي  يساعدهم  أخرى  جهة  من  السياسات  وصانعي  القرارات 

تهدف للتصدي والحدّ من هذه اآلفة.
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تحتوي األدبيات العلمية والمهنية على الكثير من المصطلحات للتعبير عن "العنف"، ومنها 
م"، و"التنكيل"، و"االستغالل"، و"االضطهاد"، وغيرها من المصطلحات  اإلساءة"، و"التهج"
ذات الداللة المتشابهة. فـي هذه الدراسة، نستعمل مصطلح "العنف"، حيث نتطرق للعنف 
النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف االقتصادي والعنف االجتماعي. فـيما 

يلي نطرح بعض التعريفات الدارجة فـي األدبيات العلمية والمهنية لهذا المصطلح. 

الفـيزيائية  للقوة  د  المتعم «االستعمال  أنه  على  العنف  تعرف  العالمية  الصحة  منظمة 
(المادية)، سواء بالتهديدات أو االستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر 
أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث (أو رجحان حدوث) إصابة أو موت 
أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان (الراقب، 2010، صفحة 14). الراقب (2010) 
يعرف العنف بأنه "السلوك المشوب بالقسوة والعدوان، والقهر واإلكراه، وهو عادة سلوك 
صريحاً  استثماراً  العدوانية  والطاقات  الدوافع  فـيه  تستثمر  والتمدن،  التحضر  عن  بعيد 
بدائياً، كالضرب والتقتيل لألفراد، والتكسير والتدمير للممتلكات، واستخدام القوة إلكراه 
الخصم وقهره" (الصفحتان 14 - 15). كما يطرح الراقب (2010) تعريفاً آخر أفضل وأوضح 
باألشخاص  األذى  إلنزال  المادية  القوة  "استخدام  بأنه  العنف  يعرف  حيث  سبقه،  مما 
والممتلكات، فهو كل سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخداماً للقوة أو تهديداً باستخدامها 
 " معينة  أهداف  لتحقيق  الممتلكات،  وإتالف  باآلخرين،  أو  بالذات  والضرر  األذى  إللحاق 
(صفحة 14). رغم أن هذه التعريفات دقيقة، من ناحية علمية، إال أنها ال تطرح توضيحاً 
شامال لمفهوم "القوة" ولألهداف التي يصبو إلى تحقيقها المعتدي من عنفه ضد الضحية. 
واألدبيات العالمية تؤكد أن القوة التي يستعين بها الرجل لالعتداء على زوجته أو شريكة 
والنفسية  االقتصادية  بالقوة  أيضاً  بل  الجسدية،  بالقوة  فقط  ليس  تتسم  أخته،  أو  حياته 
واالجتماعية والجنسية وغيرها. وتكون أهدافه ليس فقط إلحاق األذى والضرر، بل أيضاً 
الهيمنة والسيطرة واإلجبار وتحقيق رغبات وحاجيات وميول، دون األخذ بعين االعتبار 
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المعتدى  الفتاة  أو  المرأة  ومعتقدات  وميول  وآراء  وحاجيات  ورغبات  وإمكانيات  قدرات 
 .(Ellsberg & Heise, 2005 ) عليها

الدكتورة هبة محمد علي (حسن، 2003) تستعمل المصطلح «اإلساءة» بدال من مصطلح 
لإلساءة  بالنسبة  أما  واالقتصادية.  والنفسية  الجسمية  لالعتداءات  طرحها  فـي  "العنف" 
الجسمية (physical abuse)، فهي تشمل -حسب تعريف د. هبة حسن- "الضرب والقذف 
جانب  إلى   .(14 (صفحة  والخنق"  والحرق  بسالح  والتهديد  والركل  والدفع  باألشياء 
استعمالها لمصطلح اإلساءة الجسمية، تستعمل د. هبة حسن أيضاً المصطلحين "العنف 
اإلساءة  هذه  على  المترتبة  المظاهر  أو  لألعراض  وتتطرق  البدنية"،  و"اإلساءة  الجسمي" 
واالعتداءات مثل "الكدمات، والحروق، والجروح، وكسر العظام، وتمزّق األنسجة، وارتجاج 
المخ، واإلجهاض، وفقد جزئي للسمع والبصر، وهاالت سوداء حول العين، والتأثير على 
الراقب  أما   .(14 صفحة   ،2003 (حسن،  والطحال"  والكبد  الرحم  مثل  الداخلية  األعضاء 
«يتم  حيث  وضوحاً،  العنف  أشكال  أكثر  من  هو  الجسدي  العنف  أن  فـيظن   ،(2010)
باستخدام األيدي أو األرجل، أو أية أداة من شأنها ترك آثار واضحة على جسد المعتدي 
أو  الضرب،  شكل  على  الجسدي  العنف  ويكون  ساخنة،  أداة  أي  أو  السكين  مثل  عليها، 
الركل، أو العض، أو الصفع، أو الدفع، أو اللكم، أو الحرق، أو شد الشعر، أو الطرح أرضاً، 
أو الخنق، أو التهديد باألسلحة، أو القتل.." (الراقب، 2010، صفحة 25). وقد اعتمد الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني (2011) تعريفاً للعنف الجسدي مشابهاً للتعريفات المذكورة 
باليد،  ه ضد الجسد. يمارس باستخدام لكمات  أعاله، حيث يرى أنه "سلوك عنيف موج
وي اليد، والقرص، والضرب، ويستخدم بهدف التعبير عن القوة الجسدية..  وشد الشعر، ولَ
يترك العنف آثاراً على الجسم.. آثاره تسبب اآلالم وأيضاً تعرض حياة اإلنسان للخطر أو 
فقدان عضو ما بالجسم أو تحدث كسوراً أو جروحاً أو تسبب تشويهاً ما. وبإمكاننا تمييز 

العنف الجسدي عن طريق العالمات التي تترك على الجسم" (صفحة 39). 

للعنف  أشكال  ثالثة  إلى  تتطرق   (2003) حسن  هبة  فنجد  الجنسي،  للعنف  بالنسبة  أما 
أنها  على  وتعرفها  واالغتصاب.  الجنسي،  والتحرش  الجنسية،  اإلساءة  وهي  الجنسي، 
"تكون إما ممارسة مباشرة مع المرأة، أو تعبيرات لفظية جنسية، أو تعليقات جنسية عن 
المرأة.. وكذلك معاملة الزوجة فقط كموضوع جنسي.. واالغتصاب يحدث داخل وخارج 
 ".. ل الجنس، إذا كان عنيفاً ودون رغبة الزوجة، اغتصاباً إطار العالقة الزوجية، حيث يشكّ
الجنسي  العنف  إلى  باألساس  فـيتطرق  الراقب (2010)،  أما   .(14 صفحة   ،2003 (حسن، 
مراعاة  دون  الجنسية  على "المعاشرة  لزوجته  الزوج  إجبار  أنه  على  ويعرفه  الزوجة  ضد 
الوضع النفسي أو الصحي لها، ولجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة الجنس 
مع زوجته، ومن أشكال العنف الجنسي أيضاً سوء معاملة الزوجة جنسياً، وعدم مراعاة 
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اتصاله  فـي  الخلق  قواعد  على  الخارجة  واألساليب  الطرائق  واستخدام  الجنسية،  رغبتها 
أو  عجزه  على  ولومها  شأنها  وتحقير  إلذاللها  الجنسي،  أسلوبها  وذم  بزوجته،  الجنسي 
تدني قدراته الجنسية.." (الراقب، 2010، صفحة 27). وقد اعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني (2011) فـي هذه الدراسة تعريفاً مشابهاً لتلك التعريفات، حيث يرى بالعنف 
االعتداء  لتنفـيذ  الجنسي  السلوك  استخدام  خالله  من  يتم  إجرامي  "فعل  أنه  الجنسي 
العنف  ويمارس  اإلنسان.  لحقوق  انتهاك  وهو  اآلخر،  الطرف  إرادة  رغم  بالقوة  الجنسي 
الجنسي عن طريق: التحرش الجنسي، واالغتصاب، وعرض أفالم إباحية، والتقاط صور 
أساليب  تستخدم  وأحياناً  العرض،  وهتك  الزنا،  فـي  العمل  على  المرأة  وإجبار  فاضحة، 

مؤذية وعنيفة.." (صفحة 40). 

األدبيات العلمية تستعمل مصطلحات مختلفة مثل العنف اللفظي، والعنف النفسي، واإلساءة 
االنفعالية/ العاطفـية، وما شابه ذلك، للداللة على العنف الذي ال ترافقه قوة جسدية أو مادية 

أو أي قوة ملموسة أخرى.

على  شيوعاً،  العنف  أنواع  أكثر  وهو  اللفظي،  العنف  يعرف   (2010) الراقب  نجد  حيث 
إبداء  وعدم  البذيئة  باأللفاظ  والنعت  اآلخرين  أمام  واإلحراج  الشتم  شكل  على  يكون  أنه 
االحترام والتقدير، واإلهمال للزوجة "وإبداء اإلعجاب باألخريات فـي حضورها وتحقيرها 
يعرف  ذلك،  يشبه  وبما   .(26 صفحة   ،2010 عليها.." (الراقب،  والصراخ  منها  والسخرية 
أنه  على  الدراسة  هذه  فـي  اللفظي  العنف   (2011) الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز 
بالذات  الثقة  تدمير  إلى  وتؤدي  الفرد  كرامة  من  تحط  التي  والكلمات  األلفاظ  "استخدام 

والشعور باإلذالل" (صفحة 41).

حيث  الجسدي،  بالعنف  مقترن  أنه  العالمية  األدبيات  فترى  النفسي،  للعنف  بالنسبة  أما 
المعنف/ة  ثقة  من  ويضعف  المعنّف/ة  لدى  النفسية  للمعاناة  يؤدي  الجسدي  العنف  إن 
وأفكار  قدرات  من  والتقليل  المعنف/ة،  وذكاء  عقل  بسالمة  التشكيك  خالل  بالنفس، «من 

وأداء المعنف/ة." (الراقب، 2010، صفحة 26). 

أما هبة حسن (2003)، فترى باإلساءة النفسية أنها تتمثل بإذالل المعنف/ة، والتقليل من 
والصراخ  والتوعد  واإلهانة  وتحقيره/ا،  معه/ا  الحديث  ورفض  /ة  المعنف  وتخويف  شأنه 
أما  مباشرة.  جسدية  قوة  ترافقها  ال  التي  الممارسات  من  شابه  وما  بالضرب،  والتهديد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (2011)، فقد طرح تعريفاً فـي هذه الدراسة للعنف 
النفسي على أنه "يتمثل بسلوك نفسي أو المعاملة السيئة لإلنسان واالستهتار واالزدراء 
 قوال العواطف  إظهار  من  والحرمان  والكالم،  والشتائم،  التوبيخ،  باستخدام  ويمارس  به. 
والطرد  الرغبة،  ضد  معين  بعمل  للقيام  واإلكراه  تحقير،  وألقاب  بأسماء  والتلقيب   ، وفعال
من البيت، أو الحبس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه، ويستخدم العنف 
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النفسي بهدف إثارة القلق والخوف فـي الشخص، والمس باآلخرين نفسياً والحط من قيمة 
العقلية،  أو  الجسدية  قدرتها  وإضعاف  سلبية،  بأنها  وإشعارها   مثال كالزوجة  الشخص 
وتقدير  بالنفس  الثقة  وخلخلة  والذاتية،  المعنوية  قدراتهم  وتحطيم  لآلخرين  واإلساءة 

الذات.." (صفحة 39). 

مال  أخذ  فـي  يتمثل  بأنه   (2003) حسن  هبة  فتعرفه  االقتصادي،  للعنف  بالنسبة  أما 
المعنف/ة أو االستيالء على ماله/ا وممتلكاته/ا الخاصة، واالمتناع عن اإلنفاق و/ أو على 
.   ويضيف الراقب (2010)  األسرة، إضافة إلى لوم المعنف/ة على أنه/ا ال ينتج اقتصادياً
إلى التعريف السابق تصرفات الرجل ببخل، وإشعار الزوجة بأنها ال تستطيع العيش دونه، 
الزوج  تحكم  أو  تعمل،  كانت  إذا  راتبها،  من  الزوجة  وحرمان  تعمل،  تكن  لم  إذا  خاصة 
بطريقة صرف راتب الزوجة. أما األدبيات العلمية، فتضيف لهذين التعريفـين منع الزوج 
لزوجته من العمل، وإلحاق األذى بسمعة الزوجة لدى البنوك، كي ال تتمكن من أخذ قروض 
إذا أرادت، وحرمان الزوجة من االطالع على دخله وإخفاء معلومات معينة عن دخله وعن 
أسلوبه فـي صرف أموال األسرة وعن توفـيرات وأمالك األسرة، وغيرها من التصرفات 
 Ellsberg) التي قد تلحق األذى االقتصادي بالزوجة والمس بسمعتها المهنية واالقتصادية
Heise, 2005 &). ويرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (2011) بالعنف االقتصادي، 

بموجب هذه الدراسة أنه «.. يأخذ عدة أشكال، منها الطلب من الفرد معرفة كيفـية صرفه 
دون  باإلرث  والتصرف  العمل،  من  والمنع  للغير،  الخاصة  باألمالك  والتصرف  للمال، 

موافقة الشخص الذي حصل على اإلرث، واإلجبار على االستقالة» (صفحة 40). 

"حرمان  فـي  يتمثل  أنه  على   (2010) الراقب  عرفه  فقد  االجتماعي،  للعنف  بالنسبة  أما 
المعنف من ممارسة حقوقه/ا االجتماعية والشخصية.. ومحاولة الحد من انخراطه/ا فـي 
االجتماعية..  ومكانته/ا  االنفعالي،  استقراره/ا  فـي  يؤثر  ما  أدواره/ا،  وممارسة  المجتمع 
وأصدقائه/ا  أهله/ا  زيارة  من  وحرمانه/ا  التعليم،  متابعة  أو  العمل  من  الزوج/ة  وحرمان 
وأقاربه/ا، والتدخل فـي عالقاته/ا الشخصية، والتدخل فـي اختياره/ا لألصدقاء، وعالقاته/ا 
 ،(2011) الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  أما   .(27  -  26 (الصفحتان  بالجيران.."  
بل  مارس من ق فـيرى بالعنف االجتماعي، بموجب هذه الدراسة، أنه "جميع األعمال التي تُ
بسبب  والحريات  الحقوق  على  النساء  حصول  من  تحد  والتي  عامة،  المجتمع  أو  األسرة 

الموروث الثقافـي واالجتماعي" (صفحة 40). 
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النساء،  ضد  العنف  بمشكلة  باالزدياد  اآلخذ  والجماهيري  والمهني  العلمي  االهتمام  رغم 
إال أن من الصعب أن نضع أصبعنا على تعريف واحد متفق عليه لمصطلح "العنف ضد 
بمناطق  مختلفة،  معانٍ  لها  المشكلة  هذه  عن  الشائعة  المصطلحات  من  والكثير  النساء"، 
مختلفة فـي العالم، ومشتقة من نظريات وتخصصات علمية مختلفة فـي العلوم االجتماعية 

والنفسية والسلوكية. 

«العنف  أو  األسري»  «العنف  هو  النساء  ضد  العنف  لفهم  شيوعاً  األكثر  النماذج  أحد 
باألسرة»، الذي طور باألساس من ميادين علم االجتماع وعلم النفس. «العنف األسري» 
أو  للضحية  والجنس  العمر  عن  النظر  بغض  األسرة،  داخل  اإلساءة  أشكال  لكل  يتطرق 
بل أشخاص  للمعتدي. مع أن النساء والفتيات عرضة ليقعن ضحية للعنف واإلساءة من ق
معينين فـي أسرهن المرجعية (أي من األب، واألخ، واألم، واألخت)، وفـي أسرهن التكوينية 
(أي من الخطيب والزوج)، وحتى فـي أسرهن الممتدة (أي من األقارب). إال أن المصطلح 
والفتاة  المرأة  لها  تتعرض  العنف  من  كثيرة   وأشكاال أنواعاً  يشمل  ال  األسري»  «العنف 
خارج البيت واألسرة، مثل االعتداء والتحرش الجنسي فـي مكان العمل. أضف إلى ذلك، 
فالباحثات والباحثون أصحاب التوجه النسوي (feminist researcher) يرون أن المصطلح 
«العنف األسري» يفترض الحيادية الجندرية (gender neutrality)، وهذه الحيادية مشكلة 
بحد ذاتها، حيث إن مصطلح «العنف فـي األسرة» أو «العنف األسري» ال يؤكد أن العنف 

يتم عادة بواسطة الرجال ضد النساء والفتيات واألطفال.

هنالك اتفاق آخذ باالزدياد عالمياً على أن العنف ضد النساء والفتيات والطفالت، بغض 
النظر أين يحدث، إن كان داخل األسرة أو خارجها، يجب التعامل معه على أنه «عنف مبني 
على الجنس» (gender-based violence)، حيث إنه حصيلة المكانة المتدنية التي تتحلى بها 
المرأة والفتاة والطفلة مقارنة مع المكانة األعلى التي يحصل عليها الرجل والفتى والطفل 

فـي األسرة وفـي المجتمع عامة. 

على  المبني  للعنف  الرسمي  تعريفها  مرة  ألول   1993 عام  المتحدة  األمم  هيئة  طرحت 
 Declaration on the) ت الهيئة العامة إعالنها لمكافحة العنف ضد النساءالجنس عندما أقر
Elimination of Violence against Women). حسب تعريف األمم المتحدة، فالعنف المبني 

على الجنس يحتوي على مجموعة من السلوكيات المؤذية والمسيئة الموجهة نحو النساء 
والفتيات (بمن فـيهن الطفالت) بسبب انتمائهن الجنسي (أي نوعهن االجتماعي)، بما فـي 
مختلفة،  خلفـيات  على  النساء  وقتل  الجنسي،  والتحرش  والتهجم  للزوجة،  اإلساءة  ذلك 
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واغتصاب الزوج لزوجته أو الخطيب لخطيبته، وسوء التغذية المقصود واالختياري للطفالت 
والفتيات، والزنا اإلجباري، وختان الطفالت والفتيات والنساء، واإلساءة الجنسية للطفالت 

والفتيات، وغيرها. 

يعرف العنف ضد المرأة فـي اإلعالن العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة على 
أنه يعني:

"أي اعتداء ضد المرأة المبني على أساس الجنس والذي يتسبب أو قد يتسبب فـي إحداث 
إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط 

أو الحرمان التعسفـي للحريات سواء حدث فـي إطار الحياة العامة أو الخاصة".
ونجد فـي التعريف العالمي للعنف توضيحا شامال لما هو العنف الموجه ضد المرأة، بحيث 
يتضمن التعريف األفعال التي من شأنها إلحاق األذى بالمرأة حتى لو لم تؤد فعال إلى هذا 

الضرر.
للقوة  استخدام  أنه  على  النساء  ضد  للعنف  تعريفاتها  فـي  الدراسات  من  عدد  وتشير 
والسيطرة على المرأة، وأن العنف بحد ذاته ليس هو المقصود بل هو تعبير عن أن السلطة 
هي للرجل ويتم التعبير عن هذه السلطة والقوة من خالل تعريض المرأة ألشكال مختلفة 

من العنف بحيث تبقى مهمشة وغير قادرة على النهوض بمستواها االجتماعي والعلمي.
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ذ على مستوى المجتمع العربي الفلسطيني فـي  يعتبر هذا المسح األول من نوعه الذي ينفّ
إسرائيل لدراسة ظاهرة العنف،  على أشكاله المتنوعة، التي يتعرض لها األفراد من داخل 
وخارج األسرة. هذا وقد تم تنفـيذ المسح على عينة أسرية شملت 1775 أسرة فلسطينة 
 تم وقد  هذا  عربية.  بلدة  شملت 55  موزعة  إحصائية  منطقة  من 71  المجمل  فـي  مكونة  
منطقة  فـي  أسرة   950 منها  اإلحصائية:  الطبقة  لحجم  ا  تبع الطبقات  على  العينة  توزيع 
منطقة  حيفا (13  منطقة  فـي  أسرة  و325  بلدة)  تشمل 28  إحصائية  منطقة  الشمال (38 
إحصائية تشمل 10 بلدات) و 225 استمارة من منطقة المركز (9 مناطق إحصائية تشمل 
6 بلدات) و 275 أسرة فـي منطقة الجنوب (11 منطقة إحصائية تشمل 9 بلدات)، بما فـي 
أسرة   150) والرملة  اللد  يافا،  عيليت،  نتسيرت  عكا،  (المختلطة)  الساحلية  المدن  ذلك 

موزعة على 6 مناطق إحصائية) وكذلك القرى غير المعترف بها فـي النقب.    

تم مقابلة كل من الزوجة والزوج، إن أمكن ذلك وتواجد فـي البيت، باإلضافة لشاب وشابة 
فـي األعمار 18 حتى 44 والذين لم يسبق لهم الزواج  خالل النصف الثاني من عام 2012، 
ا ضد  وذلك بهدف توفـير بيانات حول العنف فـي المجتمع العربي فـي إسرائيل خصوص

النساء، الشباب، الشابات واألزواج.

 2
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.2.2

يهدف المسح إلى: 

املجتمع  فـي  األفراد  له  يتعرّض  الذي  املتنوعة،   بأشكاله  العنف،  بيانات حول  قاعدة  توفـري    
الفلسطيني فـي إرسائيل سواء كانوا من النساء اللوايت سبق لهن الزواج، أو األزواج، أو األفراد 

غري املتزوجني فـي األجيال 18 حتى 44 عاًما من اإلناث والذكور

توفـري قاعدة بيانات حول العنف الذي تتعرض له األرسة    

التعرف عىل أنواع وأشكال أخرى من العنف الذي ميكن أن تتعرّض له النساء واألفراد من أفراد    
خارج األرسة 

التعرّف عىل الخصائص الدميوغرافـية، التعليمية واالقتصادية لألفراد واألرس    

مساعدة صانعي السياسات واملخطّطني فـي وضع اسرتاتيجيات وسياسات تساهم فـي تقليص    
هذه الظاهرة فـي املجتمع اإلرسائييل فـي إرسائيل

وتطوير  تقييم  أجل  من  وذلك  املعنفات  النساء  تتبعها  التي  األساليب  حول  بيانات  توفـري    
الخدمات 

مسح آراء من  الفئات املختلفة حول أسباب ظاهرة العنف ضد النساء واألساليب التي يجب    
أن تتبعها املرأة فـي مواجهة العنف ضدها 

مسح  آلراء من الفئات املختلفة حول أسباب العنف املجتمعي      

 

3.2 

1.3.2

استشارية   لجنة  كلت  شُ الخاصة  احتياجاتنا  تغطية  وبهدف  المسح  جودة  على  ا  حرص
صات أكاديمية فـي المجال وممثلين عن مؤسسات المجتمع  شملت خبرات علمية ذات تخص
المدني المهتمة والعاملة فـي المجال باإلضافة إلى ممثلي اللجان السياسية التمثيلية العربية 
متمثلة بمندوب عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
قدت ورشة عمل شارك فـيها أعضاء اللجنة، إضافة إلدارة المشروع،  المحلية العربية. ع
فـيما   تم المبحوثة.  للفئات  باإلضافة  الدراسة  ومواضيع  مجاالت  ونوقشت  رحت  طُ حيث 
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بعد إعداد مسودة أولية الستمارة المسح تم إرسالها ألعضاء اللجنة االستشارية ليتم أخذ 
المالحظات والتعديالت فـي بناء االستمارة.

اله  رام  فـي  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  فـي  الخبراء  طاقم  اعتماد   تم كما 
مشابه  بحث  تنفـيذ   تم أنه  وخاصة  اإلحصائية،  البحوث  مجال  فـي  صة  متخص كمرجعية 
م العمل وتخطيط  فـي مناطق الضفة والقطاع فـي العام 2011، حيث رافق طاقم الخبراء تقدّ
المسح وتنفـيذه إضافة إلى صياغة بعض أسئلة االستمارة وأضاف اقتراحاته وتعديالته 

فـي العديد من األبواب. 

2.3.2

استمارة  تتألف  االستمارة،  غالف  على  الموجودة  لألسرة  التعريفـية  البيانات  إلى  إضافة 
مسح العالقات األسرية والعنف فـي المجتمع الفلسطيني فـي إسرائيل من األقسام الرئيسية 

التالية:

بيانات حول الخصائص الدميوغرافـية واالجتامعية والتعليمية واالقتصادية لجميع أفراد األرسة   

بيانات حول ظروف املسكن وأخرى حول توفر بعض الخدمات العامة فـي البلدة أو الحي الذي    
تسكن به األرسة 

أسئلة تتعلق بتقييم الوضع االقتصادي لألرسة   

بيانات حول تعرّض األرسة ألحد أنواع العنف من أشخاص من خارج األرسة    

بعض الخصائص الدميوغرافـية الخاصة بالنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج    

مقياس شامل لقياس العنف بكافة أشكاله واملوجه للزوجة من قبل الرجل أو للرجل من قبل    
الزوجة أو ذلك املوجه للشباب والشابات من قبل فرد من داخل األرسة  

مقياس لقياس اإلجهاد داخل األرسة    

مقياس لقياس القرار فـي األرسة    

مقياس لقياس درجات تحّكم الزوج بالزوجة    

بيانات حول األساليب التي تلجأ إليها املرأة املعّنفة  ملواجهة اعتداءات الزوج عليها باإلضافة    
لتقييم النساء للخدمة أو للجهة  املُقّدمة للمساعدة 

بيانات لقياس تعرّض النساء للعنف بأنواعه من أفراد من خارج األرسة    

أماكن تعرّض النساء للعنف    
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مقياس آلراء حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها موجه للفئات    
التالية: النساء والرجال والشباب والشابات 

مقياس آلراء حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجال عىل زوجاتهم موجه للفئات التالية: النساء    
والرجال والشباب والشابات 

والشباب  والرجال  النساء  التالية:  للفئات  املجتمعي موجه  العنف  أسباب  مقياس آلراء حول    
والشابات 

بيانات حول العنف املجتمعي خارج األرسة     

 4.2 

1.4.2

يتكون مجتمع الهدف لمسح العنف األسري من:

النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج.   .1
الشباب (ذكور وإناث) غير المتزوجين من جيل 18 حتى جيل 44 سنة.   .2

األزواج.   .3      

 2.4.2

 اإلطار عبارة عن قائمة مناطق عدّ للتجمعات العربية والمختلطة، ومنطقة العدّ عبارة عن 
منطقة محدودة تشمل مجموعة من المساكن،  وتم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة 

أولية (PSUs)  فـي المرحلة األولى من عملية اختيار العينة.

 3.4.2
طبقات العينة حسب ثالث مستويات وهي :

المنطقة، وتشمل المناطق:  الشمال، المركز، الجنوب، حيفا.    .1
نوع التجمع، حيث تشمل تجمعات أكبر من 15000 نسمة، تجمعات ما بين     .2

5000 و 15000 نسمة وتجمعات أقل من 5000 نسمة.   
طبيعة التجمع: مختلط، غير مختلط.    .3

  * تم إدراج متغير الديانة كطبقة ضمنية أثناء السحب و ليس كطبقة فعلية.
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 4.4.2

العينة هي عينة  طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالث مراحل:

المرحلة األولى: هي اختيار عينة طبقية عشوائية احتمالية متناسبة مع حجم كل منطقة 
على  العينة  حجم  توزيع   تم حيث   ، عدّ منطقة   (71) من  مكونة   (pps)األسر من  عدّ 
طبقات المجتمع لتحديد حجم عينة كل طبقة من األسر حسب حجم تلك الطبقة من 

األسر من ضمن المجتمع.

المرحلة الثانية: تم فـي الميدان زيارة  وحصر ما بين (25) أسرة متجاوبة فـي منطقة 
العدّ المختارة فـي المرحلة األولى.

المرحلة الثالثة:
اختيار امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج حتى عمر 64 سنة بشكل عشوائي من    .1 
األسر التي تم اختيارها فـي المرحلة الثانية و ذلك باستخدام جداول كيش لالختيار 

العشوائي.
اختيار فردين فرد ذكر وفرد أنثى من فئة الشباب غير المتزوجين من جيل 18    .2
سنة فأكثر بشكل عشوائي من  األسرة التي تم اختيارها فـي المرحلة الثانية و ذلك 

باستخدام جداول كيش لالختيار العشوائي.
تم استيفاء بيانات قسم األزواج من زوج المرأة التي وقع عليها االختيار من فئة    .3
النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج من نفس األسرة وإن تعذر ذلك فقد تم جمع 
مع  قبلها  من  مورست  أساليب  حول  االختيار  عليها  وقع  التي  الزوجة  من  المعلومات 

زوجها.

 5.4.2

تم االعتماد على الفرضيات التالية فـي احتساب حجم العينة:

فرتة الثقة %95 وتّم اعتامد معامل الثقة 1.96  

نسبة املؤرش وتّم اعتامد نسبة %50 كأعىل نسبة بحيث تعطي وفًقا للمعادلة أكرب حجم عيّنة   
ممكن و ذلك لعدم توفر بيانات عن نسبة انتشار ظاهرة العنف داخل األرسة العربية.

أثر تصميم العيّنة كعيّنة طبقية عنقودية وتّم افرتاضه 1.5.  

الخطأ الهاميش املطلق يبلغ %2.8 عىل املستوى اإلجاميل.  

             

S2 = P (1-P)
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حيــــث:
S2 ملعرفة تباين التقدير P نسبة انتشار الظاهرة الرئيسية التي تّم دراستها فـي املسح  

t معامل الثقة الذي عّرب عن حدود فرتة الثقة  

E  الخطأ الهاميش املطلق فـي تقدير املؤرش  

DEFF هو أثر تصميم العيّنة للعيّنات العنقودية  

 

ا لحجم الطبقة.  توزيعها على الطبقات تبع نة حيث بلغ 1775 أسرة تمتقدير حجم العي تم

5.2

1.5.2

مت ورشة تدريبية مركزية فـي جمعية الجليل فـي شفاعمرو لفريق الباحثات استمرت  ظّ نُ
لمدة يومين، تم خاللها تدريب 21 مستطلعة  ليعملن فـي منطقة الشمال ومن ثم استكمل 
فـي  التدريب  واختتم  باحثات   10 فـيها  شارك  المثلث  منطقة  فـي  أخرى  بورشة  التدريب 
العنف  مفهوم  على  الباحثات  تدريب   تم وقد  هذا  باحثات.   6 هناك  ليشمل  النقب  منطقة 
فـي  يحيى  حاج  محمد  البرفسور  البحث  مستشار  بمشاركة  له  التعرض  وأماكن  وأشكاله 
ورشات التدريب فـي الشمال، كما تم التركيز على آلية اختيار الفرد من خالل جداول كيش 
من  التي  واألخالقية  المهنية  القضايا  التدريب  وشمل  البيانات.  استيفاء  وآلية  العشوائية، 
عزز وتساهم فـي بناء الثقة بين الباحثات والمبحوثين بمختلف الفئات من أجل  شأنها أن تُ
الحصول على بيانات أفضل وأكثر دقة. ويجدر الذكر أن الفريق المشارك فـي البحث ملك 
تجربة وخبرة سابقة فـي العمل على المسوح اإلحصائية من خالل مشاركته فـي مسوحات 

ذها ركاز بنك المعلومات فـي جمعية الجليل.    سابقة كان قد نفّ

بعد االنتهاء من دورات التدريب، خرج طاقم العمل الميداني إلجراء 3-4 استمارات فقط، 
على  باحث   كل بمقابلة  المشروع  إدارة  قامت  بعدها  المشروع.  إدارة  تعليمات  وفق  وذلك 
انفراد وتدقيق االستمارات بحضور الباحث، ومراجعة األخطاء، واالستماع إلى المشاكل 
مح للباحثين   واحد بعد التأكد من صحة تعبئة االستمارات، س الميدانية التي واجهت كل
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هذه  ساعدت  منهم.  واحدة  كل  من  المطلوبة  الحصص  وإكمال  العمل  فـي  باالستمرار 
المقابالت على تدارك أخطاء الباحثين فـي مرحلة مبكرة. 

 2.5.2

ا بخريطة تبين حدود منطقة  قام الباحث بالوصول إلى بداية منطقة العدّ المختارة مستعينً
. نقطة البداية فـي كل مناطق العدّ هي المسكن األول  1 ونقطة البداية فـي منطقة العدّ العدّ

. فـي شمال غرب منطقة العدّ
م عبر الطرق المستخدمة   بدأ الباحث مسار السير فـي منطقة العدّ من بداية منطقة العدّ وتقدّ
البداية).  نقطة  نفس  إلى  الرجوع  (أي  كاملة  دورة  استكمال  حتى  الساعة  عقارب  باتجاه 
بنفس  وسار  العدّ  منطقة  من  المتبقية  المناطق  فـي  مسكن  أول  إلى  الباحث  انتقل  بعدها 

الطريقة (باتجاه عقارب الساعة) حتى استكمل دورة أخرى، وهكذا دواليك. 
خالل السير فـي المسار قام الباحث باختيار األسر المقيمة فـي المساكن من جهة يمينه. 
مقابلة  األسرة  رفضت  إذا  المسار،  فـي  الباحث  صادفها  أسرة  أول  هي  األولى  األسرة 
الباحث انتقل إلى األسرة التي تليها مباشرة وهكذا حتى تم مقابلة أول أسرة، بعدها قام 
رفضت  إذا  مباشرة،  التالية  األسرة  وقابل  األسر  من  دة  محدّ مجموعة  باستثناء  الباحث 
األسرة إجراء المقابلة انتقل الباحث إلى األسرة التي تليها واستمر حتى قابل األسرة الثانية 
فـي منطقة العدّ ثم استثنى نفس العدد من األسر كما فـي المرة األولى وانتقل إلى مقابلة 
د حجم المجموعة المستثنية بعد كل مقابلة حسب حجم  األسرة الثالثة وهكذا دواليك. تحدّ
منطقة العدّ وقد تم تحديدها بخمس أسر، باستثناء حاالت خاصة كالقرى غير المعترف 

بها فـي النقب.
ا حتى  استمر الباحث باختيار مسكن من بين عدة مساكن حسب آلية السير المذكورة سابقً

االنتهاء من عدد األسر المطلوبة (25) من منطقة العدّ الواحدة. 
يشار أن الباحثين فـي التجمعات غير المعترف بها فـي النقب لم يتمكنوا من التقيد بآلية 
ا وذلك بسبب طبيعة هذه التجمعات من حيث ترتيب المساكن وانعدام طرقات  السير دائم
لت فـي هذه التجمعات نقطة البداية من  محددة وجراء انعدام الخرائط لهذه التجمعات. تشكّ

معلم بارز فـي التجمع.
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3.5.2 

استيفاء  تم  حيث  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو  المتزوجات  النساء  مقابلة  تمت  البداية  فـي 
المتعلقة  واالقتصادية  واالجتماعية  الديموغرافـية  بالبيانات  المتعلقة  االستمارة  أقسام 
توفر  ومدى  السكن  ظروف  حول  بيانات  وجمعت  كما  األسرة،  أفراد  وبجميع  بالزوجة 
الخدمات العامة فـي الحي التي تسكن به األسرة وفق ما أجابت به النساء. ومن ثم استيفاء 
فـي  الهيمنة  درجات  ومقياس  األسرة  فـي  القرار  ومقياس  األسرة  داخل  اإلجهاد  مقياس 
األسرة. هذا وتم جمع بيانات لقياس العنف الموجه للزوجة من قبل الرجل بكافة أشكاله، 
وبيانات أخرى حول تعرض النساء للعنف من قبل أفراد من خارج األسرة وأماكن تعرضها 
لذلك وشملت األسئلة معلومات حول العنف المجتمعي الذي تتعرض له األسرة بشكل عام.     
وتم فـي نهاية المقابلة استيفاء مقياس حول آراء النساء بما يتعلّق باألساليب التي تستعين 
فة لمواجهة اعتداءات أزواجهن عليهن باإلضافة لتقييم النساء للخدمة أو  بها المرأة المعنّ
لمواجهة  المرأة  تتبعها  أن  يجب  التي  األساليب  حول  ومقياس  للمساعدة  مة  قدّ الم للجهة 
العنف ضدها وآخر حول احتماالت ألسباب اعتداء الرجال على زوجاتهم ومن ثم مقياس 

آلراء النساء حول أسباب العنف المجتمعي.
ومن ثم تمت محاولة مقابلة الزوج فـي حال تواجده فـي البيت ليتم جمع بيانات حول العنف 
األساليب  حول  مقياس  استيفاء   تم ثم  ومن  أشكاله  بكافة  الزوجة  قبل  من  للزوج  الموجه 
التي يجب أن تتبعها المرأة لمواجهة العنف ضدها ومقياس حول احتماالت ألسباب اعتداء 
فـي  المجتمعي.  العنف  أسباب  حول  الرجال  آلراء  مقياس  ثم  ومن  زوجاتهم  على  الرجال 
ر مقابلة الزوج تمت مقابلة الزوجة الستيفاء مقياس العنف الموجه للزوج من قبل  حالة تعذّ

الزوجة. 

فـي المرحلة األخيرة تم اختيار فردين من األسرة ذكر وأنثى لم يسبق لهما الزواج  فـي عمر 
بين 18 و 44 سنة وفق جدول كيش (kish table)، فـي حالة تواجد أكثر من شخص تنطبق 
عليه المواصفات، لإلجابة على أسئلة تتعلق بالعنف الموجه لتلك الفئة من قبل أحد أفراد 
األسرة  وكذلك الجزء المتعلّق بالعنف من قبل أفراد من خارج األسرة  وتم جمع بيانات 
حول أماكن التعرض للعنف إن وجد، وأخرى حول مشاهدة العنف المجتمعي. وفـي النهاية 
ا بما يتعلق باآلراء حول األساليب التي يجب أن تتبعها  كرت سابقً تم طرح المقاييس التي ذُ
المرأة لمواجهة العنف ضدها وحول احتماالت ألسباب اعتداء الرجال على زوجاتهم ومن 

ثم مقياس حول أسباب العنف المجتمعي.

4.5.2

بدأ طاقم العمل الميداني بعملية جمع البيانات منذ بداية كانون أول 2012 واستمر العمل 
حتى نهاية اذار 2013.
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5.5.2

بلغت النسبة اإلجمالية لالستمارات المكتملة نحو %98 من مجمل االستمارات المطلوبة 
فـي المسح.  وبلغ معدل التجاوب %85.8 من مجمل األسر التي تمت زيارتها فـي مناطق 

العدّ اإلحصائية حيث تم تدوين حاالت الرفض فـيها.

 6.2

1.6.2

 تم وقد   ACCESS اليانات  قاعدة  بيئة  فـي  ر  ض وح بني  خاص  إدخال  برنامج  تجهيز   تم
مراعاة العديد من األمور فـي تصميم البرنامج وشاشات اإلدخال، منه التطابق مع شكل 
(تسلسل  االستمارة  لتسلسل  البرنامج  تسلسل  ومطابقة  الترتيب  حيث  من  االستمارة 
القيود  تضمين  وكذلك  تلقائيا  متتابعة  واألقسام  األبواب  كون  واألقسام)،  الصفحات 
والشروط على البيانات كما وردت فـي االستمارة خاصة االنتقاالت الموجودة فـي أسئلة 
وأقسام االستمارة المختلفة والقيم المسموح إدخالها وطباعة التنبيهات للمدخل فـي حالة 

الخطأ فـي اإلدخال.

2.6.2

بعد االنتهاء من تصميم برنامج اإلدخال واختباره والتأكد من جاهزيته تم مباشرة العمل 
على إدخال البيانات بعد أن تم تدريب المدخلين على التعامل مع برنامج اإلدخال.

3.6.2

 بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات بدأ العمل على تدقيق وفحص البيانات عبر تدقيق 
االنتقاالت والقيم المسموح بها، وكذلك تدقيق التطابق والتناسق بين أسئلة القسم الواحد 
واألقسام المختلفة بناء على عالقات منطقية. كما وتم إجراء فحوصات بناء على عالقات 

معينة بين األسئلة المختلفة.
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جميع األعامل التي متارس من قبل األرسة أو املجتمع عامة والتي تحد من حصول النساء عنف اجتماعي:
عىل الحقوق والحريات بسبب املوروث الثقافـي واالجتامعي.

العنف المجتمعي هو التعرض ألعمال عنف من قبل أشخاص ال تربطهم عالقة عنف مجتمعي: 
بالمعتدى عليه. االعتداء يمكن أن يشمل اعتداء جنسي, سطو، استعمال 

أسلحة، سلب واطالق رصاص.

كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األرسة تجاه أي فرد آخر منها وينطوي العنف األسري:
عىل إيذاء جسدي أو جنيس أو نفيس أو عىل تهديد بإيذاء جسدي أو جنيس أو نفيس أو 
يولد   تخوفًا. كام ويشمل الحرمان من الحقوق األساسية كاملأوى واملأكل واملرشب وامللبس 

والتعليم وحرية الحركة وتقرير املصري وفقدان األمان عىل نفسه.

العنف بين 
الزوجين:

يشمل جميع أشكال العنف سواء الجنيس أو النفيس أو الجسدي أو الحرمان من الحقوق 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والتي ميارسها أحد الزوجني عىل اآلخر.

هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام لكامت باليد، شد الشعر، لوي اليد، عنف جسدي:
القرص، الصفع، الركل، الخنق، الحرق، الجر، السحب، القتل، االغتصاب، اإليذاء، الرضب، 
ويستخدم بهدف التعبري عن القوة الجسدية، وغالبًا تكون الضحية هي الشخص األضعف 
مثل املرأة، وأحيانًا يقع عىل الذكر، من قبل املعتدي املمثل بالزوج أو األوالد أو أي شخص 
حياة  تعرّض  وأيضا  اآلالم  تسبب  آثاره  الجسم.   عىل  آثاًرا  الجسدي  العنف  يرتك  آخر.  
اإلنسان للخطر أو إىل فقدان عضو ما بالجسم أو تحدث كسوًرا أو جروحاً أو تسبب تشويهاً 

ما.  وبإمكاننا متييز العنف الجسدي عن طريق العالمات التي تُرتك عىل الجسم.

لإلنسان عنف نفسي: السيئة  املعاملة  أو  نفيس  بسلوك  يتمثل  وهو  العنف،  أشكال  من  شكل  هو 
واالستهتار واالزدراء به.  وميارس باستخدام التوبيخ والشتائم، والكالم، والحرمان من إظهار 
بعمل معني ضد  للقيام  واإلكراه  تحقري،  وألقاب  بأسامء  والتلقيب  قوال وفعال،  العواطف 
الرغبة، والطرد من البيت، أو الحبس داخل البيت، والرتهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه.  

يستخدم العنف النفيس بهدف إثارة القلق والخوف فـي الشخص، واملس باآلخرين نفسيًا 
والحط من قيمة الشخص كمثال الزوجة وإشعارها بأنها سلبية، وإضعاف قدرتها الجسدية 
أو العقلية، واإلساءة لآلخرين وتحطيم قدراتهم املعنوية والذاتية، وخلخلة الثقة بالنفس 

وتقدير الذات، وغالبًا تكون الضحية املرأة واألطفال. 
من اآلثار التي يحدثها العنف النفيس: تحطيم نظرة الشخص (املرأة) لذاته، إيقاع األذى 

النفيس، اإلساءة املعنوية، زعزعة الثقه بالذات مام ينعكس عىل تقدير املرأة لذاتها.

 3
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هو فعل إجرامي يتّم من خالله استخدام السلوك الجنيس لتنفـيذ االعتداء الجنيس بالقوة عنف جنسي:
رغم إرادة الطرف اآلخر، وهو انتهاك لحقوق اإلنسان.  

ميارس العنف الجنيس عن طريق: التحرش الجنيس، االغتصاب، عرض أفالم إباحية، التقاط 
أساليب  العرض، وأحيانا تستخدم  الزىن، هتك  فـي  العمل  املرأة عىل  إجبار  صور فاضحة، 

مؤذية وعنيفة.  
القوة والسيطرة عىل  النوع من العنف بهدف استغالل الضحية واستخدام  يستخدم هذا 
قوانني  لعدم وجود  الرجل، ويحدث  املعتدي  قبل  باملرأة من  غالبًا  تتمثل  والتي  الضحية، 

صارمة وإجراءات تتخذ بحق املعتدين.

بالذات عنف لفظي: الثقة  تدمري  إىل  وتؤدي  الفرد  كرامة  من  تحط  التي  والكلامت  األلفاظ  استخدام 
والشعور باإلذالل.

عنف جسدي أقل 
حدة  (بسيط):

هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام أدوات تكون أقل حدة من غريها 
وتأخذ عدة أشكال منها اللكم، الرضب، الدفع، الشد من الشعر، أو الشد من املالبس.  وقد 

يرتك العنف الجسدي آثاًرا عىل الجسم.

عنف جسدي أكثر 
حدّة  (كبير)

هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام أدوات تكون أكرث حدة وأمل من غريها 
التهديد، استخدم مسدًسا، أو سكيًنا أو أي  وتأخذ عدة أشكال منها الخنق، الحرق عمًدا، 
سالح آخر اتجاه الضحية، التهجم عليك بجسم مؤذي مثل كريس وعصا، قضيب حديد حزام 

أو ما شابه،  وقد يرتك العنف الجسدي آثاًرا عىل الجسم.

الشخص الذي ميارس سلوك العنف بكافة أشكاله.المعتدي/المعنِّف:

استفزاز شخص ما، أو كل ما من شأنه أن يلهب مشاعر شخص آخر وإثارة أعصابه ودفعه التحرش
إىل استخدام العنف، وهناك نوعان من االستفزاز: االستفزاز املدبّر وهو الذي يعطي صفة 

التّعمد لهذا الترصف، واالستفزاز غري املدبّر وهو غري متعّمد.

شكل من أشكال العنف الجنيس والذي يتعلق بسلوكيات جنسية، إما لفظية أو جسدية أو التحرش الجنسي:
عىل شكل إيحاءات، يقصد بها التعدي عىل طرف آخر أو املس به.

إجبار شخص آخر بغض النظر عن جنسه عىل مامرسة الجنس معه دون رضاه.االغتصاب:

شكل من أشكال العنف ويعترب سلوك من املعتدي أو إيحاءات من خالل نربة الصوت أو التهديد:
النظرات أو اإلشارات التي ميارسها املعتدي، ينتج عنها شعور كل من الذكور أو اإلناث بعدم 

األمان عىل حياتهم، وما يرافق هذا العمل من حط للكرامة واإلهانة والشعور بالعجز.

سلوك أو ترصف موجه ضد املرأة بجميع أشكاله، الجسدي، والنفيس، والجنيس، واللفظي، العنف ضد النساء: 
والحرمان االجتامعي واالقتصادي، والتهديد بهذه األعامل، واإلكراه، وسائر أشكال الحرمان 
من الحرية، وذلك بسبب كونها أنثى، سواء كان بشكل مبارش أو غري مبارش، ويؤدي إىل 
إلحاق رضر أو أمل جسدي أو نفيس أو جنيس أو عقيل أو اجتامعي أو اقتصادي بها، سواء 

حدث ذلك فـي الحياة العامة أو الخاصة

عنف اقتصادي على 
الزوجة:

هو شكل من أشكال العنف، الذي قد تتعرّض له الزوجة من قبل الزوج ويأخذ عدة أشكال 
املنع  للغري،  الخاصة  باألمالك  الترصف  للامل،  كيفـية رصفه  معرفة  الفرد  من  الطلب  منها 
واإلجبار عىل  اإلرث،  الذي حصل عىل  الشخص  موافقة  دون  باإلرث  الترصف  العمل،  من 

االستقالة.

خرقًا الجريمة  أو  العامة  الحقوق  عىل  اعتداًء  يعترب  أو  العقوبات  قانون  أحكام  ينتهك  فعل  كل 
للواجبات املرتتبة نحو الدولة أو املجتمع بوجه عام.



63

كل من انتهك أحكام القانون املعمول به فـي البلد ضد أشخاص آخرين أو ضد ممتلكات المجرم 
جهات أو أفراد آخرين.

ما بحوزة األفراد (أفراد األرسة) سواء كانت داخل املسكن أو خارجه من األموال املنقولة الممتلكات
وغري املنقولة.

 الهجوم الجسدي عىل شخص آخر، مبا فـي ذلك الرضب.االعتداء

 املكان املحدد الذي وقع فـيه حادث االعتداء.موقع الجريمة

الدخول غري القانوين ملمتلكات أو بيوت اآلخرين دون موافقة مالكها بقصد ارتكاب اعتداء السطو والسرقة 
إجرامي، رسقة املال أو املمتلكات، وتشمل اقتحام املنازل ورسقتها، رسقة السيارات وأغراض 

أخرى.

كافة األرضار التي قد تلحق بشخص ما أثناء اعتداء وقع خالل اإلثني عرش شهرًا املاضية األضرار البشرية 
تؤدي إىل قتل أو تشوه أو إعاقة أو جروح.

تشمل جميع املراحل العمرية لألنثى، بغض النظر عن املكانة االجتامعية، أو القانونية، أو النساء:
العرق، أو الديانة، أو الطبقة، أو غريها من العوامل.

تشمل جميع املراحل العمرية للذكر، بغض النظر عن املكانة االجتامعية، أو القانونية، أو الرجال:
العرق، أو الديانة، أو الطبقة، أو غريها من العوامل.

تُعرّف األرسة ألغراض التعداد بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم صلة قرىب، أو ال أسرة
تربطهم صلة كهذه يقيمون عادة فـي مسكن واحد أو فـي جزء منه، ويشرتكون 

فـي املأكل أو فـي أي جانب من ترتيبات املعيشة األخرى.

اتخاذ القرار فـي 
األسرة: 

يقصد به الشخص الذي يتخذ القرار فـي األرسة من أجل إدارة شؤونها وغالبًا متخذ القرار 
األرسة  فـي  القرارات  وتؤخذ  مًعا  االثنني  أو  الزوجة  أو  الزوج  إما  يكون  قد  األرسة  فـي 
إنجابهم،  املتوقع  األطفال  وتحديد عدد  األطفال  إنجاب  سيارة،  منها رشاء  أمور  فـي عدة 
إجراء تعديالت فـي شؤون داخلية فـي األرسة (مثل تجديد املطبخ، إعادة تقسيم البيت، 
البيت، رصف األموال فـي  الزوجة خارج  بناء بيت جديد، عمل  أو  وما شابه)، رشاء بيت 
األرسة، زيارة أقارب الزوجني، زيارة أصحاب الزوجني، اختيار املدرسة لألوالد، إدارة الشؤون 

االقتصادية لألرسة، والترصف براتب الزوجة.

االجهاد داخل: 
األسرة 

اإلجهاد األسري هو الضغط الناتج من العالقات األسرية القريبة فـي حال 
اهتمام وقلق أعضاء األسرة كل على اآلخر.

الواقع االقتصادي 
لألسرة:

تقييم ذايت من قبل الزوجة للواقع االقتصادي الذي تعيشة األرسة وفق السلم ممتاز جيدة 
متوسطة وفقرية أو فقرية جًدا 

تّم تقسيم التجمعات العربية وفق تعداد السّكان ونوعية السّكان إىل:نوع التجمع
- بلدات كبرية هو تجّمع يزيد عدد سّكانه عن 15,000 نسمة.

- بلدات متوّسطة هو تجّمع يرتاوح تعداد سّكانه بني 5,000 وبني 15 ألف نسمة.
- بلدات صغرية ال يتعدى تعداد سّكانها الـ 5,000 نسمة.

نوعية التجّمع من حيث االختالط العريب اليهودي للسّكان.طبيعة التجمع
تجمع مختلط: تجمع سّكاين يقطنه يهود وعرب.

تجمع غري مختلط: تجمع سّكاين يسكنه العرب فقط.
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تصنيف التجمعات السّكانية العربية حسب اعرتاف السلطات اإلرسائيلية بنوعية تصنيف التجمع
تلك التجمعات.

قرى غري معرتف بها: وهي تجّمعات سّكانية فـي منطقة الجنوب مل تحظ باعرتاف 
رسمي من السلطات اإلرسائيلية العتبارات سياسية وغريها ماّم يحرمها من سلطة 
الخدمات  ومن  واملياه  كالكهرباء  العامة  بالشبكات  االرتباط  ومن  محلّية  إدارية 
العامة املختلفة كام تُحرم من حق البناء املرخص. يشار أنه تّم االعرتاف بعدد من 

القرى (8 قرى) ولكن حني تّم تنفـيذ املرشوع كانت ال زالت غري معرتف بها.   

تصنيف املبنى الهنديس أو املعامري للمسكن، وقد يكون فـيال، أو بيتًا سكنيًا، أو شقة، أو نوع المسكن
غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر،  كرباكية أو خيمة…إلخ.

مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف أو الجمع بني الحجارة والقصارة عادة، ومعد الفـيال
أصالً لسكن أرسة واحدة غالبًا، ويتكون من طابق واحد بجناحني أو من طابقني أو أكرث، 
الطابق  أو  الواحد  الطابق  حالة  -فـي  األجنحة  أحد  ويخصص  داخيل،  درج  بينهام  يصل 
مبختلف  والخدمات  واملطبخ  لالستقبال  األريض  الطابق  أو  اآلخر  والجناح  للنوم،  الثاين- 
أنواعها، كام وتحيط بالفـيال حديقة بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إىل سور يحيط بها 
من الخارج، وموقف لسيارة كام يغطى السطح العلوي للفـيال مبادة القرميد عىل األغلب، 

وميكن أن يقوم  ضمن حدود الفـيال مبنى أو أحد املالحق يكون تابًعا لها.

وقد الدار فلسطني،  فـي  التقليدي  البناء  وميثل  أكرث،  أو  واحدة  أرسة  لسكن  أصالً  معد  مبنى 
تتكون الدار من طابق واحد أو طابقني تستغلهام أرسة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة 
أرسة  منها  بكل  ويقيم  بها  الخاصة  املرافق  تشمل  منها  كل  منفصلة  إىل وحدات سكنية 

مستقلة، فـيعترب كل مسكن شقة.

جزء من دار أو بناية مؤلفة من عدة شقق كل منها تتألف من غرفة أو أكرث إضافة إىل شقة
املرافق كمطبخ وحامم ومرحاض، ويقفل عليها جميًعا باب خارجي، وهي معدة لسكن 

أرسة واحدة، وميكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إىل الطريق العام.

املرافق غرفة مستقلة فـي  الغرف  بل تشرتك عادة مع غريها من  فـيها مرافق  ليس  بذاتها  قامئة  غرفة 
(كاملطبخ والحامم واملرحاض) وهي معدة أصالً للسكن.

تشمل كل حالة مختلفة عن تلك التي سبقت كالخيمة والرباكية أو أي مكان قابل للسكن أخرى
وال ينطبق عليه أي من التصنيفات السابقة. 

عزل الغرفة يسهل  وسقف  بجدران  محاطة  تزيد،  أو  مربعة  أمتار  أربعة  تساوي  مساحة  أية 
املستخدمني لها عن اآلخرين، وتعترب الرشفات (الفرندات) ذات الجدران الزجاجية غرفة 
إذا كانت مساحتها أربعة أمتار مربعة أو أكرث ومستخدمة ألي غرض من األغراض املعيشية، 
وتعترب الصالة غرفة، وال يعترب من ضمن الغرف كل من املطبخ والحامم واملرحاض واملمرات. 
كام ال يعترب من الغرف ما خّصص للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف املستخدمة للعمل 

فقط.
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كيفـية حيازة األرسة للمسكن، وتتمثل بأحد األشكال التالية:حيازة المسكن
ملك: إذا كان املسكن ملًكا لألرسة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون فـيه عادة.

مستأجر: إذا كان املسكن مستأجرًا دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهريًا أو كل مدة 
زمنية معينة.

دون مقابل: وذلك فـي حالة حيازة املسكن بدون دفع أي مبلغ كأن يكون املالك أبًا أو 
أًما أو أحد أقارب رب األرسة أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون باملسكن أو مقدًما من جهة 

أخرى دون مقابل.
أخرى: إذا كانت حيازة املسكن مختلفة عاّم ذكر.

أعىل مؤهل علمي أمتّه الفرد بنجاح.الحالة التعليمية
أمّي: إذا كان الفرد ال يعرف القراءة أو الكتابة بأية لغة كانت ومل يحصل عىل شهادة من 

التعليم النظامي.
املراحل  من  مرحلة  أي  إنهاء  بدون  مًعا  والكتابة  القراءة  عىل  قادًرا  الفرد  كان  إذا  ملم: 

التعليمية املذكورة بحيث ميكنه قراءة ُجَمل بسيطة وكتابتها.

كل من أنهى املرحلة االبتدائية بنجاح ويكون قد أنهى ست سنوات تعليمية عىل األقل ابتدائي
بنجاح.

كل من أنهى املرحلة اإلعدادية بنجاح، ويكون قد أنهى تسع سنوات تعليمية عىل األقل إعدادي
بنجاح.

كل من أنهى الصف الثاين عرش وحصل عىل شهادة إنهاء.ثانوي

كل من اجتاز امتحانات «البجروت» اإلرسائيلية.بجروت

شهادة كلية أو أقل 
من بكالوريوس

كل من أنهى التعليم فـي كلية تكنولوجية، أو كلية قطرية، أو مؤّسسة لتأهيل املعلمني 
وسواها (ما عدا مؤّسسات حصلت عىل اعرتاف كمؤّسسات تعليم عايل)، واجتاز االمتحانات 

بنجاح.

كل من أنهى التعليم فـي جامعة أو مؤّسسة حاصلة عىل اعرتاف من مجلس التعليم العايل بكالوريوس فأعلى
فـي إرسائيل ملنح شهادة جامعية.

جميع األفراد الذين ينتمون للفئة العمرية 15 سنة فأكرث وينطبق عليهم مفهوم قوى العمل
العاملة أو البطالة.

جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل (ضمن القوى البرشية) ولكنهم ال يعملون وال خارج قوى العمل
عن  الناتج  املايل  املردود  عن  الستغنائهم  بالعمل  رغبتهم  لعدم  سواًء  عمل  عن  يبحثون 

العمل أو ألسباب أخرى. 

الجهد املبذول فـي جميع األنشطة التي ميارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول عىل أجرة العمل  
معينة، سواًء كانت عىل شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو باملياومة أو عىل القطعة، 
أو نسبة من األرباح أو سمرسة أو غري ذلك من الطرق. كذلك فإن العمل بدون أجر أو 
بدون عائد فـي مصلحة أو مرشوع أو مزرعة للعائلة، تدخل ضمن مفهوم العمل إذا كانت 
طبيعة العمل معتادة، كذلك فإن األنشطة املعتادة للفرد فـي األعامل التطوعية والخريية 

لدى أية جهة أخرى دون أجر تعترب عمالً.



66





الفرد الذي يبارش عمالً معيًنا منتًجا سواء أكان لحسابه أو لحساب غريه، وسواء  بأجر أو المشتغل  
دون أجر، أو يصب فـي مصلحة األرسة أو العائلة. ويصنف املشتغلون حسب عدد ساعات 

العمل األسبوعية إىل مشتغلني بعاملة جزئية (محدودة) ومشتغلني بعاملة كاملة.

المتعطلون عن 
العمل

جميع األفراد فـي سن العمل (15 سنة فصاعًدا) ومل يعملوا بتاتًا خالل فرتة اإلسناد فـي 
أي نوع من األعامل رشط:

-      أن يكون قادًرا عىل العمل (قدرة جسدية ونفسية ومعنوية)
فـي  عمل  عن  التفتيش  التالية:  الوسائل  إحدى  من خالل  عمل  عن  بالبحث  قام      -
األصدقاء  خالل  من  البحث  االستخدام،  مكاتب  فـي  التسجيل  الصحف،  إعالنات 

واألقارب أو غري ذلك من الوسائل.
-       لو ُعرض عىل الشخص عمل فـي األسبوع املايض ومل يتسن له أن يبارش العمل.

وينقسم العاطلون عن العمل إىل مجموعتني: أولئك الذين سبق لهم العمل واملتعطلون 
الذين مل يسبق لهم العمل.

العمالة الجزئية  
(المحدودة)

جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العاملة ويعملون بصورة غري اعتيادية، سواء كانوا 
يعملون عدد ساعات أقل من املعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون فـي ذات الوقت 
بزيادة عدد ساعات عملهم إىل العدد الطبيعي (35 ساعة فأكرث أسبوعيًا)، ويحاولون زيادة 
هذا العدد بإحدى الطرق، كالبحث عن عمل إضافـي أو محاولة تأسيس عمل خاص أو 
مصلحة خاصة. ويندرج كذلك ضمن العاملة الجزئية أولئك الذين يرغبون بتغيري عملهم 
السيئة ويُستثنى من  العمل  أو بسبب ظروف  بالراتب  االكتفاء  اقتصادية كعدم  ألسباب 
العاملة الجزئية من يعمل أقل من 35 ساعة لكون طبيعة عمله تقترص عىل ذلك ويعمل 

فـي سلك التعليم.
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جدول 1 : تعداد السكان الفلسطينّيني فـي إرسائيل املقّدر فـي العام 2012 حسب املنطقة والجنس.
Table 1: Estimated Palestinian Population in Year 2012 by Region and Sex

 المنطقة

الجنس
Sex 

 كال الجنسين
Both Sexes

Region

ذكور
Male

إناث
Female

العدد
 Population 

Number

 النسبة
Percentage 

North%51.3 663.8 327.7 336.1الشمال

Haifa%18.1 234.7 115.7 119.0حيفا

Center%14.3 185.1 90.6 94.5الوسط

South%16.3 211.2 105.3 105.9الجنوب

Total%100.0 1,294.8 639.3 655.5المجموع

يقّدر تعداد السّكان الفلسطينيّني فـي إرسائيل للعام 2012  بنحو 1,294,800 نسمة (جدول 1)، يوزعون جغرافـيًا بواقع 663,800 نسمة 
(%51.3) فـي منطقة الشامل، 234,700 نسمة فـي منطقة حيفا (%18.1)، 185,100 نسمة فـي منطقة الوسط (%14.3)، ونحو 211,200 
نسمة فـي منطقة النقب (%16.3). كام يبلغ عدد الذكور الفلسطينيّني نحو 655,500 نسمة وينخفض عدد اإلناث إىل 639,300 نسمة، 

لتبلغ نسبة الجنس 102.5 ذكر لكل مائة أنثى.

تُظهر نتائج املسح الحايل (جدول 2) أن %90.4  من األرس الفلسطينية فـي إرسائيل متتلك البيوت التي تسكنها، %5.1 من األرس الفلسطينية 
تسكن فـي بيوت مستأجرة. أما من حيث نوعية املسكن، فنحو %68.8 من مجمل األرس الفلسطينية تسكن فـي بيوت منفصلة عىل شكل 

دار أو فـيال، وتسكن %27.8 من األرس فـي شقق. هذا وقد بلغ متوّسط كثافة السكن 1.13 فرًدا. 

 4
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جدول 2 : التوزيع النسبي لألرس حسب مؤّرشات مختارة للمسكن واملنطقة
 Table 2: Percentage Distribution of Households by Selected Indicators for

Housing Units and Region

مؤشرات مختارة
المجموع

Total

المنطقة
Region Selected

Indicators شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Type of Housing Unitنوع المسكن

68.867.781.858.170.8House, Villaدار

ة 27.831.718.241.97.9Apartmentشقّ

ة، براكية،  غرفة مستقلّ
خيمة 

3.40.70.00.021.4
 Independent
Room, Tin Shack

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 Tenure of Housing Unitحيازة المسكن 

90.488.594.491.192.6Ownedملك 

5.15.74.55.92.4Rentedمستأجر

Without payment 4.55.81.13.05.0بدون مقابل 

Total 100.0100.0100.0100.0100.0المجموع 

ح المسكن (م2) Area of Housing Unit (m2)مساحة مسطّ

Less than 80 6.43.83.98.916.9أقل من 80

119 - 8023.216.416.148.338.180-119

159 - 12032.536.624.728.926.3120-159

199 - 16020.626.222.64.68.8160-199

+20017.417.032.89.39.9200+

Total 100.0100.0100.0100.0100.0المجموع 

Housing Density كثافة السكن 

Less than 1 44.344.754.140.036.7أقل من 1

1.99 – 1.0046.244.838.656.448.61.99 – 1.00

  +2.009.510.57.33.614.72.00+

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

ط كثافة السكن 1.131.180.951.051.18متوس
 Average Housing
 Density
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جدول 3: التوزيع النسبي لألرس حسب مؤّرشات مختارة للمسكن وحجم التجّمع ونوع التجّمع 

Table 3: Percentage Distribution of Households by Selected Indicators for Housing 
Units and the size and the type of the Locality 

رات مختارة مؤشّ

وع
جم

لم
ا

T
o

ta
l

 حجم  ونوع   التجمع
 Size and Type of Locality

Selected 
Indicators

مة
س
  ن

1
0
,0

0
0
ن 
 م
قل
أ

L
es

s 
th

an
 1

0
,0

0
0

 2
0
,0

0
0
ى 
حت

 1
0
,0

0
0
ن 
 م
كثر

ا
مة
س
ن

2
0
,0

0
0
 –

 1
0
,0

0
0

مة
س
2 ن

0
,0

0
0
ن 
 م
كثر

ا
M

o
re

 t
h

an
 2

0
,0

0
0

لط
خت
 م
ع م
تج

M
ix

ed

Type of Housing Unitنوع المسكن

68.865.070.269.667.9House, Villaدار، فـيال

27.819.129.029.832.1Apartmentشقة

ة، براكية،  غرفة مستقلّ
خيمة 

3.415.80.80.60.0
Independent Room, 
Tin Shack

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 Tenure of Housing Unitحيازة المسكن 

90.492.990.591.284.1Ownedملك 

5.13.34.43.814.0Rentedمستأجر

 4.53.95.25.12.0Without paymentبدون مقابل 

 100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع 

Area of Housing Unit (m2)مساحة مسطح المسكن (م2)

 6.48.34.27.19.0Less than 80أقل من 80

119 - 8023.224.116.721.155.980-119

159 - 12032.531.132.138.219.4120-159

199 - 16020.624.123.120.03.9160-199

+20017.412.423.913.611.7200+

 100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع 

 Housing Densityكثافة السكن 

 44.341.649.337.552.3Less than 1أقل من 1

1.99 – 1.0046.250.645.444.547.31.00 – 1.99

  +2.009.57.85.318.00.52.00+

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

ط كثافة السكن 1.131.081.001.350.94متوس
Average Housing 
Density 
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السكن   منطقة  فـي  الخدمات  بعض  لتوّفر  مختارة  مؤّرشات  حسب  لألرس  النسبي  التوزيع   :4 جدول 
واملنطقة.

Table 4: Precentage Distribution of Households By Selected Indicators for the 
Availability of Some Services in the locality and the Region.     

رات مختارة مؤشّ
لتوفر بعض الخدمات 

فـي منطقة السكن  

المجموع
Total

 المنطقة
Region

Selected Indicators
شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

ة  ة معدّ مالعب عام
لألطفال

42.030.843.973.748.4Playgrounds

38.923.948.173.449.1Public Parksحدائق أو منتزه عام

38.338.541.768.11.0Swimming Poolبركة سباحة

59.159.454.172.548.4Public Libraryمكتبة عامة

63.366.752.174.150.3نواد أو مراكز رياضية
Clubs or Sport 
Centres

74.477.066.073.774.2Community Centreمركز جماهيري

54.551.347.171.356.4شوارع منتظمة للسير
Organized Roads for 
Transportation

47.543.544.559.852.5إشارات وتعليمات مرورية
Traffic Lights and 
Signs

38.333.245.038.051.3Car Parkingمواقف سيارات

مركز شرطة أو شرطة 
جماهيرية

57.550.960.664.871.3
Police Station or 
Community Police 
Station

مة من  دوريات منظّ
األهالي

24.217.522.532.343.1
Organized Tours By 
Residentd

65.770.053.173.554.2Public Cafeمقهى عام

75.475.264.286.476.4محالت لتدخين األرغيلة
Special Places for 
Nargila Smoking

تُربز البيانات (جدول 4) النقص الحاد الذي تعاين منه األرس الفلسطينية فـي إرسائيل مبستوى الخدمات العامة والبنية التحتية فـي القرى 
واملدن العربية حيث  بلغت نسبة األرس التي أعربت عن عدم توفر مالعب عامة معدة لألطفال بنحو %58.0، ويربز النقص بشكل عاّم 
فـي منطقة الشامل حيث أفادت %30.8 فقط من العائالت عن توفر املالعب املعدة لألطفال. هذا وبلغت نسبة األرس التي أفادت توفر 
حدائق عامة نحو %38.9 فـي املعدل العام لتنخفض تلك النسبة فـي منطقة الشامل إىل %23.9 فقط. وتظهر البيانات أيضا بأن 54.5% 
من العائالت العربية أعربت عن توفر شوارع منتظمة للسري فـي القرى واملدن العربية كام وبلغت نسبة األرس التي أفادت بوجود مواقف 
للسيارات منظّمة %38.3 فقط  و %47.5 عن توفر إشارات ضوئية. تجدر اإلشارة إىل أن األماكن األكرث انتشاًرا فـي القرى واملدن العربية 
هي مقاهي تدخني األراغيل حيث بلغت نسبة انتشارها نحو %75.4. من جهة أخرى فقد أعربت %24.2 من العائالت عن تنظيم دوريات 
من قبل األهايل فـي منطقة السكن حفاظًا عىل األمن واالستقرار وتربز تلك الظاهرة فـي منطقة النقب حث تبلغ %43.1  وتنخفض فـي 
منطقة الشامل لتبلغ %17.5، هذا وترتفع النسبة مع كرب حجم التجمع لتصل إىل %39.8 فـي التجمعات التي يزيد تعداد سكانها عن 20 

ألف نسمة.
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جدول 5 : التوزيع النسبي لألرس حسب مؤّرشات مختارة لتوّفر بعض الخدمات فـي منطقة السكن  وحجم 
ونوع التجّمع السكّاين.  

Table 5: Precentage Distribution of Households By Selected Indicators for the 
Availability of Some Services in the locality and the Size and the Type of the Locality.     

رات مختارة مؤشّ
ر بعض الخدمات  لتوفّ

فـي منطقة السكن  

 حجم  ونوع   التجمع
Size and Type of Locality
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ة  ة معدّ مالعب عام
لألطفال

42.034.235.753.141.5Playgrounds

38.922.230.755.242.5Public Parksحدائق أو منتزه عام

38.35.542.649.242.9Swimming Poolبركة سباحة

59.141.053.373.064.2Public Libraryمكتبة عامة

63.359.657.977.843.5نواد أو مراكز رياضية
Club or Sport 
Centres

74.463.477.579.566.6مركز جماهيري
Community 
Centre

54.548.845.962.367.3شوارع منتظمة للسير
Organized Roads 
for Transportation

إشارات وتعليمات 
مرورية

47.535.441.753.366.6
Traffic Signs and 
Lights

38.329.230.941.366.6Car Parkingsمواقف سيارات

مركز شرطة أو شرطة 
جماهيرية

57.538.548.370.078.7
Police stations 
or Community 
Police Station

مة من  دوريات منظّ
األهالي

24.215.011.039.834.2
Organized Tours 
by Residents

65.755.858.278.865.6Public Cafeمقهى عام

محالت لتدخين 
األرغيلة

75.459.078.584.963.5
Special Places for 
Nargila Smoking
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جدول 6: التوزيع النسبي لألرس حسب مؤّرشات مختارة لتوّفر بعض الخدمات فـي منطقة السكن  وتقييم 
األرسة لحالتها االقتصادية. 

Table 6: Precentage Distribution of Households By Selected Indicators for the 
Availability of Some Services in the locality and the Self Estimate of Economic Status      

رات مختارة مؤشّ
ر بعض الخدمات  لتوفّ

فـي منطقة السكن  

تقييم األسرة لحالتها االقتصادية
The Household Evaluation of its Economic Status

Selected 
Indicators  for 
the Availability of 
some Services ممتازة

Excellent

جيدة
Good

طة متوس
Moderate

فقيرة
Low

ا فقيرة جد
Very Low

ة  ة معدّ مالعب عام
لألطفال

56.446.442.226.414.7Playgrounds

57.444.737.525.78.6Public Parksحدائق أو منتزه عام

46.745.535.332.922.0Swimming Poolبركة سباحة

73.063.855.954.254.5Public Libraryمكتبة عامة

64.369.061.959.047.3نواد أو مراكز رياضية
Club or Sport 
Centres

81.075.673.972.265.6Community Centreمركز جماهيري

66.760.451.848.640.9شوارع منتظمة للسير
Organized Roads 
for Transportation

إشارات وتعليمات 
مرورية

57.551.645.940.440.5
Traffic Signs and 
Lights

48.843.735.333.337.1Car Parkingsمواقف سيارات

مركز شرطة أو شرطة 
جماهيرية

55.461.056.751.568.6
Police stations or 
Community Police 

مة من  دوريات منظّ
األهالي

38.128.521.819.310.3
Organized Tours by 
Residents

72.569.862.863.970.3Public Cafeمقهى عام

75.273.777.871.372.2محالت لتدخين األرغيلة
Special Places for 
Nargila Smoking
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جدول 7: التوزيع النسبي لألرس حسب تقييم األرسة لوضعها االقتصادي والقدرة اإلنفاقية  واملنطقة.
Table 7: Precentage Distribution Of Households By the Household Evaluation of its 

EEconomic Status, the Expenditure Ability and Region.    

الواقع االقتصادي 
لألسرة

المنطقة 
 Region  Economic Status 

of the Household المجموع
Total

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

تقييم العائلة للواقع االقتصادي 
لألسرة 

The Household Evaluation of 
its Economic Status

7.07.47.58.23.9Excellentممتاز

29.127.231.638.523.2Goodجيد

طة 51.248.851.349.462.9متوسmoderate

9.711.88.23.610.0Lowفقيرة

ا  2.94.81.50.41.0فقيرة جدVery Low

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية 
االحتياجات

Expenditure Ability of the household to 

Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

2.73.770.2.21.8

Our Income is 
much More Higher 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditures 

دخلنا أعلى بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
9.58.66.68.617.6

Our Income is a Little 
Higher Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

دخلنا يوازي حاجياتنا 
لتغطية النفقات

27.526.324.042.519.5

Our Income is 
Equal to our Needs 
for Covering the 
Expenditures

دخلنا أقل بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
38.039.640.333.933.6

Our Income is a litle 
bit lower Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures 

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

22.221.828.512.827.6

Our Income is much 
more Lower Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

المطلوب  اإلجمالي  المبلغ 
االحتياجات  لسدّ  لألسرة  

الشهرية 
10,46610,45511,64510,9788,640

The Total Sum 
Required For the 
Family for Covering 
her needs Per Month

بلغ متوسط  دخل األرسة العربية (جدول 7) للعام 2013  نحو 10,466  شاقل للشهر فـي املعدل العام مع تفاوت بني املناطق حيث ارتفع 
فـي منطة حيفا إىل 11,645  شاقل للشهر لينخفض إىل 8,640  فـي منطقة الجنوب. هذا وقيّمت %51.2 من األرس وضعها االقتصادي 
مبتوسط و %12.6 ما بني فقرية وفقرية جًدا. أما من حيث تغطية الدخل للنفقات فقد أفادت %27.5 من األرس بأن دخلها يوازي حاجتها 

لتغطية النفقات بينام أعربت %50.2 بأن الدخل أقل أو أقل بكثري من تغطية النفقات.  
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جدول 8: التوزيع النسبي لألرس حسب تقييم األرسة لوضعها االقتصادي وحجم ونوع التجّمع.
 Table 8: Precentage Distribution Of Households By the Evaluation of the Household 

of its Economic Status and Size and Type of The Locality. 

الواقع االقتصادي 
لألسرة

 حجم  ونوع   التجمع
Size and Type of Locality

The Economic Status 
of the Household
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 تقييم العائلة للواقع االقتصادي
 لألسرة

The Household Evaluation of its the 
Economic  Status  

 7.06.25.08.510.4Excellentممتاز

 29.129.527.129.035.1Goodجيد

طة 51.249.857.448.641.5متوسModerate 

 9.711.38.510.88.0Lowفقيرة

ا 2.93.32.03.05.0 فقيرة جدVery Low 

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية
االحتياجات

Expenditure Ability of the household to 
Cover her Needs

 دخلنا أعلى بكثير
 من حاجياتنا لتغطية

النفقات
2.73.21.63.34.0

Our Income is 
much More Higher 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditures

 دخلنا أعلى بعض
 الشيء من حاجياتنا

لتغطية النفقات
9.513.89.83.619.2

Our Income is a Little 
Higher Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

 دخلنا يساوي تكاليف
 حاجياتنا لتغطية

النفقات
27.527.021.732.133.4

Our Income is 
Equal to our Needs 
for Covering the 
Expenditures

 دخلنا أقل بعض الشيء
 من حاجياتنا لتغطية

النفقات
38.034.240.841.125.4

Our Income is a litle 
bit lower Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

 دخلنا أقل بكثير من
 حاجياتنا لتغطية

النفقات
22.221.826.019.818.0

Our Income is much 
more Lower Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 المبلغ اإلجمالي
 المطلوب لألسرة  لسدّ
 االحتياجات الشهرية

10,4669,17310,84211,1879,120

The Total Sum 
Required For the 
Family for Covering 
her needs Per Month
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جدول 9: التوزيع النسبي لألرس حسب تقييم األرسة لوضعها االقتصادي وحجم األرسة.

Table 9: Precentage Distribution Of Households By the self Estimated Economic 
Status and the Size of the Family.

المجموعالواقع االقتصادي لألسرة
Total

 حجم األسرة
The Family Size The Economic Status 

of the Household
3- 16- 47+

 تقييم العائلة للواقع االقتصادي
 لألسرة

The household Evaluation of its Economic  
Status   

7.07.08.03.6Excellentممتاز

29.133.229.918.2Goodجيد

طة 51.248.650.260.1متوسModerate

 9.78.39.114.6Lowفقيرة

ا 2.92.92.83.6 فقيرة جدVery Low

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية
االحتياجات

Expenditure Ability of the household to 
Cover her Needs

 دخلنا أعلى بكثير من
حاجياتنا لتغطية النفقات

2.73.92.90

Our Income is much 
More Higher Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

 دخلنا أعلى بعض الشيء من
حاجياتنا لتغطية النفقات

9.512.69.05.9

Our Income is a Little 
Higher Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

 دخلنا يساوي تكاليف
حاجياتنا لتغطية النفقات

27.533.027.018.7
Our Income is Equal to 
our Needs for Covering 
the Expenditures

 دخلنا أقل بعض الشيء من
حاجياتنا لتغطية النفقات

38.033.240.338.1

Our Income is a little 
bit lower Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

 دخلنا أقل بكثير من
حاجياتنا لتغطية النفقات

22.217.320.837.4

Our Income is much 
more Lower Than Our 
Needs for Covering the 
Expenditures

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 المبلغ اإلجمالي المطلوب
 لألسرة  لسدّ االحتياجات

 الشهرية
10,4668,43111,17911,653

The Total Sum Required 
For the Family for 
Covering her needs Per 
Month
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جدول 10: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب نوع االعتداء واملنطقة،

Table 10 : Percentage Distribution of Victimized Households by Type of Offense 
and Region.

نوع االعتداء 

  المنطقة
Region 

Type of Offense
المجموع

Total
شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

 9.38.77.311.811.1Totalالمجموع 

2.62.22.94.12.0Theft (Excluding Vehicle)سرقة أي شيء غير السيارة 

سرقة سيارة أو بعض 
محتوياتها 

1.91.30.93.92.9Vehicle Theft or Parts

 1.82.10.92.31.3Property Damageإتالف أو حرق ممتلكات 

محاولة سطو أو سرقة   فـي 
البيت 

2.31.92.01.94.7
Robbery or Theft Attempt 
of House 

محاولة سطو أو سرقة على 
مكان آخر يخصك

0.81.10.20.70.4
Robbery or Theft Attempt 
of Other Place 

 2.12.10.91.93.9Assault by neighboursاعتداء من قبل الجيران

تحرش واعتداء الشرطة أو 
الجيش

0.60.60.70.30.7
Assault by the Police or 
the Army 

تهديد أو ابتزاز تلفوني أو عبر 
وسائل إلكترونية 

1.01.30.701.4

Threat & Assault 
via Telephone or 
Other Electronic 
Communication means 

0.30.2001.0Other Crimesجرائم أخرى
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وحجم  االعتداء  نوع  حسب  إجرامية  العتداءات  ضحية  كانت  التي  لألرس  النسبي  التوزيع   :11 جدول 
التجّمع ونوعه.

Table 11 : Percentage Distribution of Victimized Households by Type of Offense and 
Size and Type of Locality.

نوع االعتداء 

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Type of Offense
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 9.37.46.210.917.1Totalالمجموع 

سرقة أي شيء غير 
السيارة 

2.62.22.31.76.5
Theft (Excluding 
Vehicle)

سرقة سيارة أو بعض 
محتوياتها 

1.91.50.73.12.3Vehicle Theft or Parts

 1.81.71.12.42.7Property Damageإتالف أو حرق ممتلكات 

محاولة سطو أو سرقة   
فـي البيت 

2.32.51.82.33.6
Robbery or Theft 
Attempt of House  

محاولة سطو أو سرقة 
على مكان آخر يخصك

0.80.30.70.33.0
Robbery or Theft 
Attempt of Other Place 

2.12.50.63.71.7Assault by Neighboursاعتداء من قبل الجيران

تحرش واعتداء الشرطة 
او الجيش

0.61.700.70.5
Assault by the Police or 
Army 

تهديد أو ابتزاز تلفوني أو 
عبر وسائل الكترونية 

1.01.80.60.72.0
Threat & Assault via 
Telephone or Electronic 
Communication Means

0.30.60.30.20Other Crimesجرائم أخرى

النتائج فـي جدول (10) و (11) تبنّي التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب نوع االعتداء واملنطقة، وحجم 
التجمع ونوعه عىل التوايل. 

من النتائج فـي الجدول (10) يتبنّي أن %9.3 من األرس أفادت أنها تعرّضت ألحد أشكال العنف خالل العام املنرصم قبل إجراء الدراسة. 
كام يتبنّي من الجدول أن أعىل نسبة من األرس التي أفادت أنها تعرّضت العتداءات إجرامية تقطن فـي منطقة الوسط (%11.8) بينام أقل 
نسبة من األرس التي أفادت أنها تعرّضت العتداءات إجرامية تقطن فـي منطقة حيفا (%7.3). فـيام يتعلق بأشكال االعتداءات فـيظهر من 
الجدول أن أكرثها انتشاًرا هو ”رسقة أّي يشء غري السيارة“ (%2.6). أما نتائج الجدول (11) فتُظهر بوضوح أن نسبة االعتداءات هي األعىل 
فـي التجمعات املختلطة حيث بلغت %17.1 بينام ُسّجلت النسب %7.4 فـي التجمعات التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة، 6.2% 

فـي التجمعات التي يسكن فـيها بني 10,000 حتى 20,000 نسمة و- %10.9 فـي التجمعات التي يسكن فـيها أكرث من 20,000 نسمة. 
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جدول 12: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب نوع االعتداء وعدد مّرات 
التعرّض له.

Table 12: Percentage Distribution of Victimized Households during 
the Year prior to the Survey by Type of Offense and Number of Times.

 نوع االعتداء
عدد المرات

Number of Timesالمجموع
Total

Type of Offense

1234+

سرقة أي شيء غير 
السيارة 

59.827.113.20100.0
Theft (Excluding 
Vehicle)

سرقة سيارة أو بعض 
محتوياتها 

70.215.014.80100.0Vehicle Theft or Parts

 90.05.404.6100.0Property Damageإتالف أو حرق ممتلكات 

محاولة سطو أو سرقة 
فـي البيت 

64.031.44.60100.0
Robbery or Theft 
Attempt of House 

محاولة سطو أو سرقة 
على مكان آخر يخصك

53.934.9011.2100.0
Robbery or Theft 
Attempt of Other 
Place 

48.021.323.57.2100.0Assault by Neighboursاعتداء من قبل الجيران

تحرش واعتداء الشرطة 
أو الجيش

77.311.0011.7100.0
Assault by the Police 
or the Army 

تهديد أو ابتزاز تلفوني أو 
عبر وسائل الكترونية 

40.621.323.614.6100.0

Threat & Assault 
via Telephone 
or Electronic 
Communication 
Means

مرّات وعدد  االعتداء  نوع  حسب  إجرامية  العتداءات  ضحية  كانت  التي  لألرس  النسبي  التوزيع  تبنّي   (12) الجدول  فـي   النتائج 
تعرّضت أنها  أفادت   (90%) األرس  من  كبرية  أغلبية  أن  بوضوح  الجدول  يُظهر  الدراسة.  إجراء  سبقت  التي  السنة  فـي  له   التعرّض 
األرس من  كبرية  نسبة  أن  نالحظ  بينام  الدراسة  إجراء  سبقت  التي  السنة  خالل  األقل  عىل  واحدة  ملرّة  ممتلكات  حرق  أو   إلتالف 
وأكرث). مرّات  أربع  أو  مرّات،  ثالث  أو  (مرّتني  تكراًرا   أكرث  بشكل  إلكرتونية  وسائل  عرب  أو  تلفوين  ابتزاز  أو  لتهديد  تعرّضت   (59.5%) 
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جدول 13: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املنطقة وبعض املؤرشات 
املختارة عن آخر اعتداء تعرّضت له األرسة.

Table 13: Percentage Distribution of Victimized Households by Region and Selected 
Indicators about the Last Offense.

رات مختارة المجموعمؤشّ
Total

Region المنطقة 
Selected Indicators

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

ذ االعتداء (آخر اعتداء) Perpetrator (Last Offense)منفّ

4.96.804.03.6Police or security forcesالشرطة  أو جهاز أمن

2.01.506.70Other Jews not Policeيهود من غير الشرطة

7.51.303.438.1A Relativeأحد األقارب

أحد أبناء التجمع السكاني 
من غير األقارب

25.931.233.73.329.2
Non-Relative from Same 
Locality

11.915.92.913.73.6Others Knownآخرون تم التعرف عليهم

43.943.253.455.625.4Others Unknownآخرون لم يتم التعرف عليهم

3.7010.113.30otherاخر

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

  Time of Crime (Last Offense)وقت حصول االعتداء  (آخر اعتداء) 

15:59 – 08:0023.219.634.225.025.015:59 – 08:00

23:59 – 16:0034.138.86.535.136.823:59 – 16:00

07:59 – 24:0024.029.114.423.714.907:59 – 24:00 

18.612.644.916.223.2Not Statedغير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 Location  (Last Offense)مكان حصول االعتداء  (آخر اعتداء)

32.225.440.846.329.2Inside the Houseداخل المنزل 

55.358.356.243.360.4Near the Houseبجوار المنزل 

 4.73.0010.36.6Inside Arab Localityداخل منطقة عربية

 5.58.83.003.9Inside Jewish Localityداخل منطقة يهودية

2.34.5000Otherأخرى

 100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع 
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جدول 14: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املنطقة وبعض املؤّرشات 
املختارة عن آخر اعتداء تعرّضت له األرسة. 

Table 14: Percentage Distribution of Victimized Households by Region and Selected 
Indicators about the Last Offense.

رات مختارة مؤشّ
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ذ االعتداء (آخر اعتداء) Perpetrator (Last Offense)منفّ

4.914.85.63.60الشرطة  أو جهاز أمن 
Police or Security 
Forces

2.05.301.72.9يهود من غير الشرطة
Other Jews not 
Police

 7.512.28.39.40A Relativeأحد األقارب 

أحد أبناء التجمع 
السكاني من غير 

األقارب 
25.939.220.226.622.1

Non-Relative from 
Same Locality 

آخرون تم التعرف 
عليهم 

11.94.15.718.312.8Others Known 

آخرون لم يتم التعرف 
عليهم 

43.924.455.338.753.4Others Unknown 

3.704.91.78.7Otherاخر

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

  Time of Crime (Last Offense)وقت حصول االعتداء  (آخر اعتداء) 

15:59 – 08:0023.214.925.230.513.715:59 – 08:00

23:59 – 16:0034.135.530.825.752.023:59 – 16:00

07:59 – 24:0024.021.722.931.912.807:59 – 24:00 

18.628.021.112.021.6Not Statedغير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع
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رات مختارة مؤشّ
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 Location (Last Offense)مكان حصول االعتداء  (آخر اعتداء)

32.214.734.931.542.7Inside the Houseداخل المنزل 

4.75.43.26.13.1داخل منطقة عربية
Inside Arab 
Locality 

5.59.67.91.86.8داخل منطقة يهودية
Inside Jewish 
Locality 

2.35.33.21.80Otherأخرى

 100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع 

النتائج فـي الجدولني (13) و (14)  تبنّي التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املنطقة، وحجم ونوع التجّمع 
وبعض املؤرشات املختارة عن آخر اعتداء  تعرّضت  له األرسة فـي السنة التي سبقت إجراء الدراسة (املؤرشات املختارة: منّفذ االعتداء، وقت 

حصول االعتداء، مكان حصول االعتداء). 

من بني عّدة جهات ممكنة طُرحت  كمنّفذة آلخر اعتداء، يظهر من الجدول (13) أن النسبة األعىل من األرس (%43.9) رصّحت أن منّفذ 
االعتداء األخري كان «آخرون مل يتّم التعرّف عليهم». وإذا نظرنا إىل املناطق بشكل تفصييل فنلحظ أن اعتداء من قبل أحد األقارب يربز 
بشكل خاص فـي منطقة الجنوب حيث رصّحت %38.1 من األرس هناك عىل أن أحد األقارب كان من نّفذ االعتداء األخري، بينام يربز اعتداء 
«يهود من غري الرشطة» فـي منطقة الوسط حيث أفادت %6.7 من األرس فـي الوسط أن يهوًدا من غري الرشطة قاموا بتنفـيذ آخر اعتداء 
ضدهم.  أما بخصوص وقت حدوث االعتداء فـيظهر من الجدول أن الساعات ما بني 16:00 و 23:59 هي الساعات األكرث شيوًعا لحدوث 
اعتداءات حيث أفادت %34 من األرس أن فـي هذه الساعات تّم حصول االعتداء لديهم. عىل مستوى املناطق، يربز فـي منطقة حيفا حصول 
اعتداءات خالل ساعات النهار حيث أفادت %34.2 من األرس فـي حيفا أن آخر اعتداء نّفذ ضدهم كان ما بني الساعات 8:00 و 15.59. فـيام 
يتعلّق مبكان حصول االعتداء يظهر من الجدول بوضوح أن «جوار املنزل» هو أكرث مكان حصلت فـيه اعتداءات حيث أفادت %55.3 من 
األرس أن آخر اعتداء تّم بجوار منزلهم. أما أعىل نسبة من االعتداءات التي حصلت فـي مناطق يهودية كانت فـي منطقة الشامل (8.8%).

فـيام يتعلّق بحجم التجّمع، فـيظهر من الجدول (14) أن أغلبية األرس فـي التجمّعات من 10000  حتى 20000 نسمة (%53) رصّحت أن 
منفذ االعتداء األخري كان ”آخرون مل يتّم التعرّف عليهم“ وكذلك األمر فـي التجمّعات املختلطة. كام أفادت غالبية األرس فـي التجمّعات 
املختلطة (%52) أن االعتداء األخري تّم بني الساعات 16:00 و 23:59. هذا ونلحظ أن أعىل نسبة من االعتداءات التي متّت خالل ساعات 
النهار  (ما بني الساعة 8:00 و  15:59)  والتي متّت فـي ساعات الليل (ما بني الساعات 07:59 و 24:00) كانت فـي التجمّعات التي يسكن 
فـيها أكرث من 20,000 نسمة حيث ُسّجلت النسب %30.5 و %31.9 عىل التوايل. أما بالنسبة ملكان حدوث االعتداء فإن غالبية األرس (65%) 

فـي التجمّعات التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة رصّحت أن االعتداء األخري حصل فـي ”جوار املنزل“. 

املنطقة وبعض  إجرامية حسب  كانت ضحية العتداءات  التي  النسبي لألرس  التوزيع  (تابع):  جدول 14 
املؤّرشات املختارة عن آخر اعتداء تعرّضت له األرسة.

Table 14 (cont.): Percentage Distribution of Victimized Households by Region and 
Selected Indicators about the Last Offense.
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 جدول 15: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املنطقة وبعض املؤّرشات
املختارة عن  خصائص منفذ آخر اعتداء تعرّضت له األرسة.

Table 15: Percentage Distribution of Victimized Households by Region and Selected 
Indicators about the Perpetrator of the Last Offense.

رات مختارة المجموعمؤشّ
Total

 المنطقة

Region  Selected Indicators

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Sex of Perpetrator (Last Offense)جنس منفذ/منفذو االعتداء  (آخر اعتداء)

49.160.618.233.848.8Malesمن الذكور

6.14.13.2.021.4Femalesمن اإلناث

4.41.507.613.4Both Sexesكال الجنسين

40.333.878.758.616.4Unknownال أعرف/غير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

كم تقدّر عمر منفذ/منفذو االعتداء
(آخر اعتداء)

Estimated Age of Perpetrator 
(Last Offense)

10.612.112.910.63.1Less than 18أقل من 18 سنة

and Above 1834.341.310.532.730.718 سنة وأكثر

7.46.90023.6Bothكالهما

47.839.776.556.842.6Unknownال أعرف

100.0100.0100.0100.0100.0Total المجموع

عدد الذين قاموا بالجريمة
(آخر اعتداء)

Number of the Perpetrator
(Last Offence)

11.215.410.5011.6One Personشخص واحد

Persons 3-314.218.42.917.06.62-2 أشخاص

Persons and more 411.410.007.329.44 أشخاص وأكثر

63.156.286.675.752.4Unknown ال أعرف

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع
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جدول 16: التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب حجم ونوع التجّمع وبعض 
املؤرشات املختارة عن خصائص منّفذ آخر اعتداء تعرّضت له األرسة.  

Table 16: Percentage Distribution of Victimized Households by Size and Type of 
Locality and Selected Indicators about the Perpetrator of the Last Offense. 
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Sex of Perpetrator (Last Offense)جنس منفذ/منفذو االعتداء  (آخر اعتداء)

49.151.938.956.844.7Malesمن الذكور

6.15.37.78.60Femalesمن اإلناث

4.413.42.74.30Both Sexesكال الجنسين

40.329.450.830.355.3Unknownال أعرف

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 Estimated Age of Perpetrator (Lastكم تقدّر عمر منفذ/منفذو االعتداء  (آخر اعتداء)
Offense)

10.610.97.69.416.6Less than 18أقل من 18 سنة

and Above 1834.334.033.445.613.418 سنة وأكثر

7.49.63.09.67.0Bothكالهما

47.845.656.035.563.0Unknownال أعرف

100.0100.0100.0100.0100.0Total المجموع

 Number of the Perpetrators (Lastعدد الذين قاموا بالجريمة (آخر اعتداء)
Offence)

11.211.518.812.60One Personشخص واحد

Persons 3-214.29.917.116.79.32-3 اشخاص

411.424.13.213.29.3 اشخاص وأكثر
4 Persons and 
More

63.154.560.857.581.3Unkown ال أعرف

 100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

النتائج فـي الجدولني (15) و (16) تبنّي التوزيع النسبي لألرس التي تعرّضت العتداءات إجرامية حسب املنطقة، وحجم ونوع التجّمع وبعض املؤرشات 
املختارة (جنس منفذ االعتداء، عمر منفذ آخر اعتداء، عدد الذين قاموا بالجرمية). 

الجنوب مقارنة بباقي  الذكور. هذا ويربز منفذو اعتداء من اإلناث فـي منطقة  أعىل نسبة من منفذي االعتداء حسب أقوال األرس (%49.1) كان من 
املناطق حيث ّرصحت %21.4 من األرس هناك أن منفذ االعتداء كان من اإلناث. بينام نلحظ فـي منطقة حيفا أن غالبية األرس (%78.7) ال تعرّف جنس 
منفذ االعتداء األخري. فـيام يتعلّق بعمر منفذ االعتداء، فغالبية األرس (%47) رصّحت أنّها ال تعرف عمر منّفذ االعتداء األخري. وفـيام يتعلّق بعدد الذين 
قاموا بالجرمية، فقد أفادت أعىل نسبة من األرس (%63) أنها ال تعرف عدد منفذي آخر اعتداء. هذا وظهرت أعىل نسبة من األرس التي ال تعرف جنس 
منفذي االعتداء األخري، عمر منفذ االعتداء األخري، وعدد الذين قاموا باالعتداء األخري  فـي التجمّعات املختلطة حيث ُسّجلت النسب %55.3 و %63 و 

%81.3 عىل التوايل. 
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جدول 17 : التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املكان والتبليغ عن آخر 
اعتداء.

Table 17: Percentage Distribution of Victimized Households by Place and Reporting 
of Last Offense. 

مكان آخر اعتداء

التبليغ عن االعتداء
Offense Reportingالمجموع

Total

Place of the Last 
Offense

تم التبليغ
Reported

لم يتم التبليغ
Not Reported

 Place of the Lastمكان آخر اعتداء 
Offense

53.446.6100.0Inside the Houseداخل المنزل 

55.744.3100.0Near the House بجوار المنزل

 57.043.0100.0Inside Arab Localityداخل منطقة عربية

 62.237.8100.0Inside Jewish Localityداخل منطقة يهودية

65.434.6100.0Otherأخرى

 55.744.3100.0Totalالمجموع 

الجدول (17) يبنّي التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب املكان والتبليغ عن آخر اعتداء. يظهر من الجدول أنه 
فـي اإلجامل، الحاالت التي تّم التبليغ فـيها أكرث من الحاالت التي مل يتّم التبليغ فـيها ( %55.7 مقابل 44.3%). 

كام يظهر بشكل واضح أنه فـي حالة حصول االعتداء فـي منطقة يهودية ُسّجلت نسبة عالية من التبليغ عن االعتداء (%62.2)  وكذلك 
األمر حني حصول االعتداء فـي منطقة أخرى ( 65.4%). 
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تّم تبليغها  التي  الجهة  التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب  النسبي لألرس  التوزيع  جدول 18: 
وأسباب عدم التبليغ  عن آخر اعتداء.

Table 18: Precentage Distribution of Victimized Households by Authority Reported to 
and Reasons for not Reporting of Last Offence. 

الجهة التي تم تبليغها /
تفسير لعدم التبليغ

التبليغ عن االعتداء
Offense Reporting

Authority reported to/ 
Reason for not Reporting

تم التبليغ
Reported

لم يتم التبليغ
Not Reported

55.744.3Offence Reportingالتبليغ عن االعتداء

Authority Reported toالجهة التي تم تبليغها

Police-89.0الشرطة 

Local Authority-6.3سلطة محلية

ة -33.5أحد األقارب من األسرة الممتدّ
A Relative from the Extended  
Family

شخصيات اعتبارية 
16.7-Outstanding Figure

Reason for not Reportingتفسير لعدم التبليغ

It was not Serious Enough 61.5-لم يكن الحادث خطيرا              

   It was Solved Internally 33.7-تم الحل شخصيا                  

 22.0-عدم وجود تأمين يغطي الضرر          
 No Insurance C٠٠overing the 
Damage

 39.9-عدم الرغبة بتدخل الشرطة         
No Desire for Police 
Intervention

 6.3-الخوف من التبليغ (بسبب التهديد)
Fear of Reporting (Because of 
a Threat) 

Other 12.3-آخر

النتائج فـي الجدول (18)  تُظهر التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب الجهة التي تّم تبليغها وأسباب عدم 
التبليغ عن آخر اعتداء. يُظهر الجدول أن «الرشطة» هي أكرث جهة تّم تبليغها (%89) بينام ”السلطة املحلية“ هي أقّل جهة تّم تبليغها 

 .(6.3%)

أكرث تفسري أُعطي لعدم التبليغ عن االعتداء هو ”مل يكن الحادث خطريًا“ (%61.5) بينام التفسري الذي أُعطي بشكل أقّل لعدم التبليغ هو 
”الخوف من التبليغ (%6.3) بسبب التهديد. 
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جدول  19:  التوزيع النسبي لألرس التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب مؤّرشات مختارة واألرضار 
الناجمة عن آخر اعتداء.

Table 19: Percentage Distribution of Victimized Households by Selected Indicators 
and Type of Damage From Last Offense. 
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 األسر التي بلغت عن آخر اعتداء لها حسب
 جهة التبليغ

Victimized Households Who Reported last 
Offense by the Authority of Reporting 

2.467.68.411.210.4100.0Policeالشرطة

 أحد األقارب من
األسرة الممتدة

7.954.317.413.96.5100.0
A Relative from 
the Extended 
Family

 شخصية اعتبارية
أو السلطة المحلية

9.523.833.319.014.3100.0
Outstanding 
Figure or Local 
Authority

4.657.714.613.110.0100.0Totalالمجموع

 األسر التي لم تبلّغ عن آخر اعتداء لها حسب
 السبب فـي عدم التبليغ

Victimized Households Who did not Report 
last Offense by Reason 

 لم يكن الحادث
خطيرا

024.2028.447.5100.0
It’s not Serious 
enough

035.811.415.737.0100.0تم الحل شخصيا
It was solved 
internally 

 عدم الرغبة بتدخل
 الشرطة

036.8030.732.5100.0
No Desire 
for Police 
Intervention 

033.33.725.937.1100.0Totalالمجموع

الجدول (19) يُظهر أنه فـي اإلجامل أكرث حاالت  التبليغ عن االعتداء كانت فـي حال وجود أرضار مادية فقط (%57.7). فـي اإلجامل، مل 
يتّم التبليغ عن آخر اعتداء عندما مل يكن هناك أرضار (37.1%). 
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ديمغرافـية  خصائص  حسب  للنساء  النسبي  التوزيع  تصف   (29) حتى   (20) الجداول 
مختلفة. 

جدول 20: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية، املنطقة.

 Table 20: Precentage Distribution of Married or Ever Married Women by Age Group, 
Region.

Age 
Groups

المنطقة
Region  المجموع

Total
الفئة العمرية

جنوب
South

وسط
Center

حيفا
Haifa

شمال
North

15-24 18.6 8.2 6.2 9.0 9.8 24-15

25-34 33.3 25.1 29.3 26.4 27.7 34-25

35-44 23.0 25.9 31.5 27.7 27.3 44-35

45-54 11.8 28.1 19.8 19.5 19.8  54-45

55+ 13.3 12.7 13.1 17.4 15.4  +55 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

Median Age 37 40 40 41 40 العمر الوسيط

الجدول (20) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية واملنطقة. يظهر من هذا الجدول 
أن العمر الوسيط للنساء هو 40 سنة. كام يظهر من الجدول أن أعىل نسبة من النساء فـي جيل 15-24 و 25-34 هي فـي منطقة الجنوب 
(%18.6 و %33.3 عىل التوايل) بينام أعىل نسبة من النساء فـي جيل 35-44 هي فـي منطقة حيفا (%31.5) وأعىل نسبة من النساء فـي 

جيل 55 وما فوق هي فـي منطقة الشامل  (17.4%). 
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جدول 21: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية، املنطقة 
وحجم ونوع التجّمع.

  Table 21: Precentage Distribution of Married or Ever Married Women by Age Group,
 Size and Type of Locality.

Age 
Groups

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality
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15-24 12.2 9.7 8.2 11.9 9.8 24-15

25-34 24.1 28.5 27.6 28.5 27.7 34-25

35-44 23.6 26.9 28.8 27.5 27.3 44-35

45-54 25.9 18.0 21.4 15.8 19.8 54-45

55+ 14.2 17.0 14.0 16.3 15.4  +55 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

Median Age 40 41 40 40 40 العمر الوسيط

الجدول (21) يبنّي التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية، املنطقة وحجم ونوع التجّمع. يظهر 
من هذا الجدول أن نسب توزيع النساء حسب الفئات العمرية املختلفة تتقارب فـي التجمعات املختلفة.
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جدول 22: التوزيع النسبي للنساء (15 سنة فأكرث) حسب أهّم خصائص القوى العاملة، املنطقة وحجم 
ونوع التجّمع.

Table 22 : Precentage Distribution of Women (15 years and abov0e) By Labor Force 
Charactristics, Region and Size and Type of Locality.

Labor Force 
Charactristics 

المنطقة
Region المجموع   

Total

 خصائص
 الجنوبقوى العمل

South

المركز
Center

حيفا
Haifa

الشمال
North

In Labor Force 20.3 49.4 36.4 30.8 33.5 داخل القوى العاملة

Not in Labor Force 79.7 50.6 63.6 69.2 66.5  خارج القوى العاملة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

Part-Time Employment 35.1 52.1 68.7 71.9 63.8  تعمل عمالة جزئية

Full Employment 57.5 45.2 24.8 18.7 29.1 ة تعمل عمالة تام

Unemployment 7.4 2.7 6.5 9.4 7.1  بطالة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

الجدول (22) يصف التوزيع النسبي للنساء (15 سنة فأكرث) حسب أهم خصائص القوى العاملة، املنطقة وحجم ونوع التجّمع. يظهر من 
هذا الجدول أنه فـي اإلجامل غالبية النساء (من جيل 15 وما فوق) هن خارج القوى العاملة (%66.5). ويظهر الجدول أن من بني النساء 
املوجودات داخل القوى العاملة األغلبية تعمل عاملة جزئية (%63.8) و- (29.1%)  يعملن عاملة تامة بينام ((7.1% يتواجدن فـي حالة 
بطالة. هذا وتسّجل أعىل نسبة بطالة فـي منطقة الشامل (%9.4)، وأعىل نسبة من النساء داخل القوى العاملة فـي املركز (%49.4) بينام 

أعىل نسبة من النساء خارج القوى العاملة فـي الجنوب (79.7%). 
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ونوع  العاملة وحجم  القوى  أهّم خصائص  فأكرث) حسب  (15 سنة  للنساء  النسبي  التوزيع   :23 جدول 
التجّمع.

Table 23: Precentage Distribution of Women (15 years and abov0e) By Labor Force 
Charactristics and Size and Type of Locality.

Labor Force
 Charactristics 

حجم ونوع التجمع
Size and type of city
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In Labor Force 45.2 30.0 35.7 27.5 33.5 داخل القوى العاملة

Not in Labor 

Force 
54.8 70.0 64.3 72.5 66.5  خارج القوى العاملة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

Part-Time 

Employment
81.4 39.6 74.2 65.3 63.8  تعمل عمالة جزئية

Full Employment 9.8 54.1 17.5 31.2 29.1 ة تعمل عمالة تام

Unemployment 8.8 6.3 8.2 3.5 7.1  بطالة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

الجدول (23) يصف التوزيع النسبي للنساء (15 سنة فأكرث) حسب أهم خصائص القوى العاملة وحجم ونوع التجمع. يظهر من الجدول 
أن نسب النساء اللوايت خارج القوى العاملة متقاربة فـي التجمّعات املختلفة مع ارتفاع بنسبة قليلة فـي التجمّعات السكنية التي يسكن 
فـيها أقّل من 10,000 نسمة (%72.5) عاّم هو فـي باقي التجمّعات. أما أغلبية النساء اللوايت داخل القوى العاملة هن من التجمّعات 

املختلطة (45.2%). 
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القوى  الزواج حسب أهم خصائص  اللوايت سبق لهن  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 24: 
العاملة واملنطقة.

Table 24: Precentage Distribution of Married or Ever Married Women By Labor Force 
Characteristics and Region. 

Age Group

المنطقة
Region    المجموع

   Total
الفئة العمرية

 الجنوب
South

المركز
Center

حيفا
Haifa

الشمال
North

In Labor Force 22.6 58.4 37.0 33.1 36.2 داخل القوى العاملة

Not in Labor 

Force 
77.4 41.6 63.0 66.9 63.8  خارج القوى العاملة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

Part-Time 
Employment 

34.3 48.1 65.1 76.9 63.9  تعمل عمالة جزئية

Full Employment 59.4 48.4 26.0 16.6 30.0 ة تعمل عمالة تام

Unemployment 6.3 3.5 8.9 6.5 6.1  بطالة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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القوى  الزواج حسب أهم خصائص  اللوايت سبق لهن  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 25: 
العاملة، املنطقة وحجم ونوع التجّمع.

 Table 25: Precentage Distribution of Married or Ever Married Women By Labor Force
   Characteristics, Region and Size and Type of Locality.

Labor Force
Charactristics 

حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality

   المجموع
Total
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In Labor

Force 
47.9 33.2 37.5 31.4 36.2 داخل القوى العاملة

Not in Labor 

Force 
52.1 66.8 62.5 68.6 63.8  خارج القوى العاملة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

Part-Time

Employment
84.7 36.3 75.6 69.7 63.9 تعمل عمالة جزئية

Full Employment 8.4 58.7 16.2 27.8 30.0 ة تعمل عمالة تام

Unemployment 6.9 5.0 8.2 2.5 6.1  بطالة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

الجدول (24) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب خصائص سوق العمل واملنطقة. يظهر من هذا 
الجدول أن غالبية النساء (%63.8) هن خارج سوق العمل وأعىل نسبة من النساء اللوايت خارج سوق العمل هن فـي منطقة الجنوب 
للنساء  النسبي  التوزيع  (25) يصف  الجدول  يعملن عاملة جزئية (63.9%).  النساء  أغلبية  أن  أيًضا  الجدول  (%77.4). هذا ويظهر من 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب أهم خصائص القوى العاملة، املنطقة وحجم ونوع التجّمع. يظهر من الجدول أن أعىل نسبة 

من النساء اللوايت داخل القوى العاملة هي فـي التجمّعات املختلطة (47%).  

الجدوالن (26) و (27) يصفان التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الحالة التعليمية، املنطقة وحجم ونوع 

التجّمع.
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جدول 26: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الحالة التعليمية، املنطقة 
وحجم ونوع التجّمع.

Table  26: Precentage Distribution of Married or ever Married Women by Educational 
Attainment, Region and Size and Type of Locality .

Educational 
Attainment 

المنطقة
Region المجموع   

Total
 الحالة التعليمية

الجنوب
South 

المركز
Center

حيفا
Haifa

الشمال
North

Preparatory and 
under 

37.8 18.5 31.6 31.7 30.3 إعدادي فأقل

Secondary 8.3 11.2 21.0 17.2 15.7 ثانوي

Highschool 
Certificate 
(Bagrot)

35.7 30.1 28.7 25.3 28.0 بجروت

College Certificate 5.1 9.5 9.5 8.7 8.5 ية شهادة كلّ

First Degree (BA)
and above

10.0 28.9 8.0 16.4 16.2 لقب أول فأكثر

UnKnown 3.1 1.9 1.2 0.7 1.3 غير معروف

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 27 : التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب الحالة التعليمية وحجم 
ونوع التجّمع.

Table 27: Precentage Distribution of Married or ever Married Women by Educational 
Attainment and Size and Type of Locality .

Educational 
Attainment 

حجم ونوع التجمع
Size and type of city

المجموع
Total
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Preparatory and
 under

27.8 28.2 31.0 34.5 30.3 إعدادي فأقل

Secondary 10.4 18.8 14.9 15.1 15.7 ثانوي

Highschool 
Certificate  
(Bagrot)

34.0 26.9 29.2 23.0 28.0  بجروت

College 
Certificate

7.2 8.6 8.6 9.2 8.5 ية شهادة كلّ

First Degree (BA) 
and above

19.6 15.9 15.5 16.2 16.2 لقب أول فأكثر

UnKnown 1.0 1.5 0.9 1.9 1.3 غير معروف

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

يظهر من الجدول (26) أن أعىل نسبة من النساء تعليمهن ثانوي سواء شهادة إنهاء ثانوي أو شهادة بجروت  (%43.7) بينام %16.2 يحملن 
لقب أول فأكرث و %8.5 من النساء تحملن شهادة كلية. 

أما أذا نظرنا إىل الحالة التعليمية للنساء حسب حجم ونوع التجّمع فـي الجدول (27) فنلحظ أن %19.6 من النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة يحملن لقب أكادميي. 

الجدوالن (28) و (29) يصفان التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب عدد سنوات الزواج، املنطقة، وحجم 
ونوع التجّمع.
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الزواج،  الزواج حسب عدد سنوات  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 28: 
املنطقة، وحجم ونوع التجّمع.

Table 28 : Precentage Distribution of Married or Ever Married Women by Years of 
Marriage, Region and Size and Type of Locality.

Years of 
Marriage 

المنطقة
Region المجموع   

Total
 عدد سنوات الزواج

الجنوب
South

 

المركز
Center

حيفا
Haifa

الشمال
North

1-5 Years 19.5 15.9 14.6 16.5 16.5 1-5 سنوات

6-10 Years 17.7 10.2 16.9 12.8 13.7 6-10 سنوات

11-15 Years 14.2 16.2 11.8 12.0 12.9 11-15 سنة 

16-20 Years 17.5 14.1 15.5 17.6 16.7 16-20 سنة

21-30 Years 17.1 27.5 25.5 19.3 21.2 21-30 سنة

31-40 Years 5.4 9.9 12.0 12.2 10.8 31-40 سنة 

41 Years and 
above

8.6 6.3 3.7 9.7 8.1 41 سنه فأكثر

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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الزواج   الزواج حسب عدد سنوات  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :29 جدول 
وحجم ونوع التجّمع.

Table 29: Precentage Distribution of Married or Ever Married Women by Years of 
Marriage  and Size and Type of Locality.

Years of 
Marriage 

حجم ونوع التجمع
Size and type of city

   المجموع
Total

 عدد سنوات
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1-5 Years 16.3 13.5 17.5 20.2 16.5 1-5 سنوات

6-10 Years 11.5 15.0 14.2 11.7 13.7 6-10 سنوات

11-15 Years 11.7 15.6 10.2 14.3 12.9 11-15 سنة 

16-20 Years 15.4 17.2 15.3 19.3 16.7 16-20 سنة

21-30 Years 22.1 19.0 24.4 18.5 21.2 21-30 سنة

31-40 Years 15.4 11.2 11.0 6.9 10.8 31-40 سنة 

41 Years and
 above

7.6 8.4 7.4 9.1 8.1 41 سنه فأكثر

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 30: التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرس وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج  حسب املنطقة.

Table 30 : Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in Households 
according to Married or Ever Married Women›s Report by Region .

مصادر اإلجهاد 
النفسي على األسرة 

المنطقة  
 RegionSources of Psychological 

Stress in Households شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

 كانت لزوجك اضطرابات
ومشاكل على صعيد العمل

30.9 23.4 28.0 22.9 
Your Husband had 
Hardships and Problems in 
Work

صل من العمل  16.6 10.1 7.7 10.2زوجك فُ
Your Husband was Fired 
from Work

عانيت من اضطرابات أو مشاكل
 على صعيد العمل

21.8 16.9 15.3 20.9 
You Suffered from Hardships 
or Problems in Work

 ازدادت أعباء العمل على زوجك
 وبصورة ملحوظة

29.1 32.9 33.8 18.0 
Your Husband's Work Load 
Increased Significantly  

ازدادت أعباء العمل عليك
 وبصورة ملحوظة

22.0 30.4 24.3 21.5 
Your Work Load Increased 
Significantly

 توفى أحد األقارب العزيزين عليك
أو على زوجك

35.8 38.9 27.0 25.5 
A Relative of You or of Your 
Husband Passed Away

 تعرض أحد أفراد األسرة أو
 األقارب لمشاكل صحية أدت إلى

 ذهابهم إلى المستشفى
41.7 41.2 27.5 20.0 

One of Your Family 
Members or Relatives 
Faced Health Conditions 
which Caused him to Go to 
Hospital 

 تعرضت أنت لمشاكل صحية
 صعبة أدت إلى ذهابك إلى

المستشفى
19.0 20.7 19.9 9.6 

You Faced Health 
Conditions which caused 
you to go to Hospital
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مصادر اإلجهاد 
النفسي على األسرة 

المنطقة
 RegionSources of Psychological 

Stress in Households شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

 ازدادت عليك أعباء رعاية
أسرتك، أو والديك أو أهل زوجك

30.0 35.0 23.4 10.9 

The Burden of Taking Care 
of your Family or your 
parents or your Parents in-
Law was Increased 

 ازدادت وتفاقمت الخالفات
 واحتدت المشاكل بينك وبين

زوجك
13.9 15.1 15.5 13.4 

The Disputes between you 
and your Husband Increased

 عدم توفر وقت كافـي للتواصل
مع الزوج

24.2 18.7 16.8 12.0 
Insufficient Time for 
Communicating with 
Husband 

 عدم توفر وقت كافـي للتواصل
مع األطفال

24.1 12.5 8.4 10.5 
Insufficient Time for 
Communicating with the 
children 

 أحد أوالدكم أو بناتكم فصل/ت
من المدرسة أو طرد لفترة معينة

4.5 3.8 5.2 10.9 
Your Son or your Daughter 
was Expelled or Sent Away 
from School

 أحد أوالدكم أو بناتكم قد تورط/ت
 فـي مشاكل مجتمعية

3.5 5.7 4.9 9.8 
Your Son or Daughter was 
Involved in Social Problems 

 أحد أوالدكم أو بناتكم قد
 تورط/ت فـي مشاكل غير قانونية
 (تصرفات يعاقب عليها القانون)

1.4 3.1 4.4 8.3 
Your Son or Daughter was 
Involved in Illegal Problems 
(Conduct Punished by Law) 

 أحد أفراد أسرتك أعتقل أو سجن
لفترة معينة

2.8 2.3 4.9 10.3 
A Member of Your Family 
was Arrested or Jailed

 حجز البنك (أو جهة أخرى)
ك أو تخص على ممتلكات تخص 

زوجك ألسباب مختلفة
7.2 6.1 4.8 10.5 

The Bank (or Other 
Authority) Seized Your or 
your Wife Properties for 
Different Reasons 

جدول 30 (تابع): التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرس وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج  حسب املنطقة. (تتمة)

Table 30 (cont.): Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in 
Households according to Married or Ever Married Women›s Report by Region .
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جدول 31: التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرس وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج  حسب نوع وحجم التجّمع.

Table 31 : Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in Households 
according to Married or Ever Married Women›s Report by Size and Type of Locality.  

مصادر اإلجهاد النفسي 
على األسرة 

المجموع
Total

حجم ونوع التجمع
 Size and Type of Locality

 Psychological
 Stress Sources in
 Households

مة
س
1 ن

0
,0

0
0
ن 
 م
قل
أ

L
es

s 
th

an
 1

0
,0

0
0

مة
س
2 ن

0
,0

0
0
ى 
حت

 1
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0
-1

0
,0

0
0

مة
س
2 ن

0
,0

0
0
ن 
 م
كثر

أ
M

o
re

 t
h

an
 2

0
,0

0
0

لط
خت
 م
ع م
تج

M
ix

ed

كانت لزوجك اضطرابات 
 35.7 25.0 27.7 28.128.7 ومشاكل على صعيد العمل

 Your Husband had
 Hardships and
Problems in Work

صل من العمل  9.7 11.1 11.8 10.68.0 زوجك فُ
 Your Husband was
Fired from Work

عانيت من اضطرابات أو 
 21.3 14.6 23.0 19.518.7 مشاكل على صعيد العمل

 You Suffered from
 Hardships or Problems
in Work

ازدادت أعباء العمل على 
 38.4 24.6 29.9 29.028.3 زوجك وبصورة ملحوظة 

 Your Husband›s
 Work Load Increased
  Significantly

ازدادت أعباء العمل عليك 
وبصورة ملحوظة

 24.121.8 25.4 23.4 24.4 
 Your Work Load
Increased Significantly

توفى أحد األقارب 
العزيزين عليك أو على 

زوجك
 33.628.1 35.1 36.2 29.6 

 A Relative of You or of
 Your Husband Passed
Away

تعرض أحد أفراد األسرة 
أو األقارب لمشاكل صحية 

أدت إلى ذهابهم إلى 
المستشفى 

 36.635.4 39.8 35.9 30.2 

 One of Your Family
 Members or Relatives
 Faced Health
 Conditions which
 Caused him to Go to
Hospital

تعرضت أنت لمشاكل 
صحية صعبة أدت إلى 
ذهابك إلى المستشفى

 18.219.3 20.0 16.9 14.5 

 You Faced Health
 Conditions which
 caused you to go to
Hospital

12.2 18.1 19.8 19.123.9 كنت  حامال أو ولدت طفال 
 You Were Pregnant or
Gave Birth

ازدادت وتفاقمت الخالفات 
واحتدت المشاكل بينك 

وبين زوجك
 14.314.3 13.9 13.8 16.7 

 The Disputes between
 you and your Husband
Increased

عدم توفر وقت كافـي 
 18.9 18.6 22.4 20.621.3 للتواصل مع الزوج

 Insufficient Time for
 Communicating with
Husband
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مصادر اإلجهاد النفسي 
على األسرة 

المجموع
Total

حجم ونوع التجمع
 Size and Type of Locality

 Psychological
 Stress Sources in
 Households

مة
س
1 ن

0
,0

0
0
ن 
 م
قل
أ

L
es

s 
th

an
 1

0
,0

0
0

مة
س
2 ن

0
,0

0
0
ى 
حت

 1
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0
-1

0
,0

0
0

مة
س
2 ن

0
,0

0
0
ن 
 م
كثر

أ
M

o
re

 t
h

an
 2

0
,0

0
0

لط
خت
 م
ع م
تج

M
ix

ed

أحد أوالدكم أو بناتكم 
فصل/ت من المدرسة أو 

طرد لفترة معينة
 5.37.9 3.3 5.0 8.4 

 Your Son or your
 Daughter was Expelled
 or Sent Away from
School

أحد أوالدكم أو بناتكم قد 
 4.8 5.1 4.1 4.85.5 تورط/ت بمشاكل مجتمعية 

 Your Son or Daughter
 was Involved in Social
Problems

أحد أوالدكم أو بناتكم 
قد تورط/ت بمشاكل غير 
قانونية (تصرفات يعاقب 

عليها القانون) 

 2.92.2 2.2 3.7 3.5 

 Your Son or Daughter
 was Involved in Illegal
 Problems (Conduct
(Punished by Law

أحد أفراد أسرتك اعتقل أو 
 5.4 4.5 1.8 4.06.8 سجن لفترة معينة

 A Member of Your
 Family was Arrested
or Jailed

حجز البنك (أو جهة 
أخرى) على ممتلكات 

ك أو تخص زوجك  تخص
ألسباب مختلفة

 7.16.5 7.1 8.7 3.8 

 The Bank (or Other
 Authority) Seized
 Your or your Wife
 Properties for
Different Reasons

يظهر من الجدول (30) أنه فـي اإلجامل، أعىل نسبة من النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج أفدن عن ”تعرّض أحد أفراد األرسة 
أو األقارب ملشاكل صحية أّدت إىل ذهابهم إىل املستشفى“ (%36.6) ماّم أدى إىل إجهاد نفيس فـي األرسة، بينام (%28.1) تحدثن عن 
”اضطرابات للزوج ومشاكل عىل صعيد العمل“. بينام نسبة قليلة نسبيًا من النساء رصّحت عن ”تورّط أحد األوالد أو البنات فـي مشاكل 

غري قانونية“ ترصّفات يُعاقب عليها القانون (2.9%). 

أما الجدول (31) فـيُظهر أن أعىل نسبة من النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة رصّحن عن أمور تتعلّق بعمل 
الزوج: ”اضطرابات الزوج واملشاكل عىل الصعيد العمل“، ازدياد أعباء العمل عىل الزوج بشكل ملحوظ“  ما أّدى إىل إجهاد نفيس فـي األرس 

(%35.7 و %38.4 عىل التوايل). 

جدول 31 (تابع): التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرس وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج  حسب نوع وحجم التجّمع.

Table 31 (cont.): Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in 
Households according to Married or Ever Married Women›s Report by Size and Type 

of Locality .
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جدول 32: التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج بحسب مصدر اإلجهاد واملنطقة.

Table 32: Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report by Source of Stress and Region.   

المنطقة/ حجم ونوع 
التجمع السكاني 

مصادر اإلجهاد النفسي
Sources of Psychological Stress 

Region/Size 
and Type of 
Locality 

وج
لز
 با
قة
ّ عل
مت

اد 
جه

ر إ
صاد

م
S

te
ss

 S
o

u
rc

es
 R

el
at

ed
 t

o
 

H
u

sb
an

d

جة
زو
بال

قة 
ّ عل
مت

اد 
جه

ر إ
صاد

م
S

tr
es

s 
S

o
u

rc
es

 R
el

at
ed

 t
o

 W
if

e

رة
س
األ
ة ب
ّق عل

مت
اد 
جه

ر إ
صاد

م
S

tr
es

s 
S

o
u

rc
es

 R
el

at
ed

 t
o

 

F
am

il
y

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

Total 48.651.4 44.0 56.0 57.5 42.5المجموع

Regionالمنطقة

North 43.3 56.7 36.2 63.8 53.3 46.7شمال

Haifa 47.5 52.5 36.8 63.2 53.6 46.4حيفا

Center 63.5 36.5 52.3 47.7 58.7 41.3وسط

South 72.8 27.2 72.0 28.0 76.4 23.6جنوب

حجم ونوع التجمع 
 Size and Type
of Locality

أقل من 10,000 
نسمة

41.9 58.1 54.2 45.8 45.0 55.0 
 Less than
10,000

من  10,000 حتى 
20,000 نسمة

46.4 53.6 59.9 40.1 50.9 49.1 20,000-10,000

أكبر من 20,000 
نسمة

37.9 62.1 52.8 47.2 48.5 51.5 
 More than
20,000

Mixed 52.5 47.5 44.2 55.8 55.8 44.2تجمع مختلط

الجدول (32) يصف التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
مصدر اإلجهاد واملنطقة وحجم ونوع التجّمع. من الجدول (32) يظهر أن  (%56) من مصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة تعود ألسباب 

متعلقة بالزوجة، (%42.5) تعود ألسباب متعلقة بالزوج و (%48.6) تعود ألسباب متعلقة باألرسة. 
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جدول 33: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج بحسب املنطقة، وحجم ونوع التجّمع.

Table 33: Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report by Region, Size and Type of 

Region .  

المنطقة/ حجم ونوع 
التجمع السكاني 

شدّة اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Intensity of Psycholgical Stress in Household 

Region/Size and 
Type of Locality

هاد
ج
د إ
ج
يو

ال 
N

o
 S

tr
es

s

ني
متد

اد 
جه

إ
L

o
w

 S
tr

es
s

ط
س
متو

اد 
جه

إ
M

o
d

er
at

e 
S

tr
es

s

جدا
ي 
عال

و 
ي ا
عال

اد 
جه

إ
H

ig
h

  
o
r 

V
er

y 
H

ig
h

 S
tr

es
s

وع
جم

لم
ا

T
o

ta
l

 2.7100.0Total 19.2 47.4 30.7المجموع

Regionالمنطقة

1.7100.0North 21.7 55.5 21.1شمال

2.8100.0Haifa 24.1 44.7 28.5حيفا

4.2100.0Center 13.3 43.2 39.3وسط

4.8100.0South 10.8 24.5 60.0جنوب

 Size and Type ofحجم ونوع التجمع
Locality

2.6100.0Less than 10,000 20.6 42.1 34.8أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 
20,000 نسمة

27.5 50.0 20.1 2.5100.010,000-20,000

3.3100.0More than 20,000 15.7 49.4 31.7أكبر من 20,000 نسمة

2.0100.0Mixed 24.4 41.7 32.0تجمع مختلّط

الجدول (33) يصف التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
املنطقة، وحجم ونوع التجّمع. باإلجامل، يظهر من هذا الجدول أن (%47.4) من األرس تعاين من إجهاد متدين و(%2.7) من األرس تعاين 
من إجهاد عايل أو عايل جًدا. أما إذا قارنا بني شدة اإلجهاد عىل مستوى املناطق، فنلحظ أن أعىل نسبة من اإلجهاد العايل أو العايل جًدا هي 
فـي منطقة الجنوب (%4.8). فـيام يتعلّق بتوزيع شّدة اإلجهاد النفيس حسب حجم ونوع التجّمع فـيظهر من الجدول أّن النسب متقاربة. 
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جدول 34: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج بحسب عدد سنوات الزواج.

Table 34 : Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report by Years of Marriage .  

عدد سنوات الزواج 

شدّة اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Intensity of Psycholgical Stress in Household 

Number of Years of 
Marriage

هاد
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يو
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es

s
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متد

اد 
جه
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جم
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T
o
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2.7100.0Total 19.2 47.4 30.7المجموع

years 5-1.7100.01 22.5 44.6 131.1-5 سنوات

years 10-3.5100.06 22.8 40.2 633.6-10 سنوات

years 15-4.3100.011 18.2 48.7 1128.9-15 سنة 

years 20-3.2100.016 19.2 46.6 1630.9-20 سنة

years 30-3.8100.021 19.5 44.8 2131.8-30 سنة

years 40-100.031 0 18.3 56.8 3124.8-40 سنة 

years and more 100.041 0.7 8.0 62.1 4129.2 سنه فأكثر

الجدول (34)  يصف التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
ا بعد 5  سنوات زواج حتى 30 سنة زواج حيث  عدد سنوات الزواج. يُظهر الجدول بوضوح أنه هنالك ارتفاع باإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ
ا (%1.7) فـي السنوات الخمس األوىل لرتتفع إىل (%4.3) بعد 10 سنوات و (%3.8) بعد 20 سنة.     تبلغ نسبة اإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ
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جدول 35: التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج بحسب مصدر اإلجهاد وعدد سنوات الزواج.

Table 35: Precentage Distribution of Phsychological Stress Sources in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report by Source of Stress and Number 

of Years of Marriage.

عدد سنوات الزواج 

مصادر اإلجهاد النفسي فـي األسرة
Sources of Psychological Stress in Household

Number 
of Years of 
Marriage

وج
الز
ة ب
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Yes
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No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

Years 1-5 62.2 37.8 36.2 63.8 56.4 143.6-5 سنوات

Years 6-10 61.4 38.6 43.0 57.0 56.7 643.3-10 سنوات

Years 11-15 55.2 44.8 40.0 60.0 45.7 1154.3-15 سنة 

Years 16-20 48.9 51.1 48.0 52.0 53.7 1646.3-20 سنة

Years 21-30 48.6 51.4 45.2 54.8 53.9 2146.1-30 سنة

Years 31-40 39.2 60.8 46.4 53.6 65.1 3134.9-40 سنة 

years and more 41 32.9 67.1 51.1 48.9 84.7 4115.3 سنه فأكثر

الجدول (35) يصف التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
 5-1 الزواج  بني سنوات  األعىل  تكون  بالزوجة  املتعلّقة  اإلجهاد  أّن مصادر  الجدول  يظهر من هذا  الزواج.  اإلجهاد وعدد سنوات  مصدر 
(%63.8). كام نلحظ من الجدول أّن مصادر اإلجهاد املتعلّقة باألرسة ترتفع مع ارتفاع عدد سنوات الزواج بشكل مطرّد. أما فـيام يتعلّق 

مبصادر اإلجهاد املتعلّقة بالزوج فتكون فـي أعىل نسبة بني 11-15 سنوات زواج (54.3%). 
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جدول 36: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج حسب العالقة بسوق العمل والحالة التعليمية.

Table 36 : Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women›s Report  by Relation to the Labor 

Market  and Educational Attainment of Wife.

 الخصائص الخلفـية 
للزوجة

اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Psychological Stress in Household

Background 
Charactaristics 
related to Wife
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 Relation to The Labor Market of the العالقة بسوق  العمل للزوجة
wife 

3.3100.0In Labor Force 25.0 43.9 27.8داخل القوى العاملة

2.0100.0Not in Labor Force 16.1 49.4 32.5 خارج القوى العاملة

2.3100.0 27.8 46.1 23.9 تعمل عمالة جزئية
Part-Time 
Employment

ة 6.2100.0 15.2 39.2 39.4تعمل عمالة تامFull Employment

0.0100.0Unemployment 44.1 44.5 11.4 بطالة

Educational Attainment of the wifeالحالة التعليمية للزوجة

2.3100.0 15.8 48.8 33.2إعدادي فأقل
Preparatory and 
under

1.5100.0Secondary 24.0 50.3 24.2ثانوي

3.6100.0 18.8 45.7 31.9 بجروت
Highschool 
Certificate (Bagrot)

ية  2.4100.0College Certificate 30.8 43.2 23.7شهادة كلّ

2.6100.0 19.2 49.1 29.1لقب أول فأكثر
First Degree (BA) 
and Above 

 6.5100.0Unknown 17.3 45.3 30.9غير معروف

الجدول (36) يصف التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النسبي لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
ا يكون فـي أعىل مستوياته عندما تكون الزوجة  العالقة بسوق العمل والحالة التعليمية. يظهر من الجدول أّن اإلجهاد العايل/العايل جدٍّ

تعمل عاملة تاّمة (%6.2). ويربز من املعطيات أن لدى  %39.4 من تلك الفئة من النساء ال يوجد إجهاد. 
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جدول 37: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج عمر الزوجة وحجم األرسة.

Table 37 : Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report  by Age of Wife and Size of 

Family .

الخصائص الخلفـية 
للزوجة

اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Psychological Stress in Household

Background 
Charactaristics 
related to Wife
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 Age of Wife العمر للزوجة

24-1536.4 38.4 22.5 2.6100.0 15-24

34-2530.7 46.5 20.1 2.7100.0 25-34

44-3530.4 46.8 19.5 3.2100.0 35-44

54-4530.5 45.3 20.9 3.2100.0 45-54

55+27.9 58.5 12.7 0.9100.0 55+

 Family Size  حجم األسرة

3-130.2 53.1 14.9 1.8100.0 1-3

6-430.5 46.8 20.2 2.5100.0 4-6

+732.4 38.9 23.8 5.0100.0 7+

يصف الجدول (37) التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب عمر 
ا عندما يكون جيل الزوجة 55 وما  الزوجة وحجم األرسة. يظهر من الجدول أنه هنالك هبوط حاّد فـي درجة اإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ
ا يضاعف نفسه عندما يكون حجم األرسة 7 أفراد فام فوق (من 1.8%  فوق (%0.9). فـيام يتعلّق بحجم األرسة، اإلجهاد العايل أو عايل جدٍّ

لدى أرس من ثالث أفراد إىل %5 لدى أرس من 7 أفراد وما فوق) .   
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جدول 38: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـّية للزوج.

Table 38: Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women's Report  by Relation to the Labor 

Market  and Educational Attainment of Husband.

الخصائص الخلفـية 
للزوج

اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Phsychological Stress in Household

Background 
Characteristics 
related to 
Husband 
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 Relation to Labor Marketالعالقة بسوق العمل للزوج

Inside Labor Force 3.1100.0 21.1 44.6 31.1داخل القوى العاملة

 Not in Labor Force 1.0100.0 14.7 56.6 27.7 خارج القوى العاملة

 2.1100.0 23.3 46.4 28.3 يعمل عمالة جزئية
Part Time 
Employment 

ة 3.7100.0 19.7 43.1 33.5يعمل عمالة تام Full Employment 

 Unemployment 3.3100.0 26.9 57.5 12.3 بطالة

 الحالة التعليمية للزوج
Edcuational Attainment 

2.8100.0 19.3 47.4 30.6اعدادي فأقل
Preparatory and 
under

 1.5100.0Secondary 27.5 48.0 23.1ثانوي

3.6100.0 14.6 45.1 36.7 بجروت
High School 
Certificate 

ية  3.0100.0College Certificate 23.4 48.9 24.7شهادة كلّ

1.8100.0 19.1 50.5 28.6لقب أول فأكثر
First Degree (BA) 
and above  

6.7100.0Unknown 18.3 53.8 21.2غير معروف

Age   العمر للزوج

24-1544.8 37.6 14.1 3.4100.0 15-24

34-2534.1 42.0 22.2 1.6100.0 25-34

44-3527.7 48.0 20.9 3.5100.0 35-44

54-4534.1 42.2 19.9 3.8100.0 45-54

+ 5526.3 56.3 16.8 0.6100.0 55+

الجدول (38) يصف التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص 
ا يكون فـي أعىل مستوياته عندما  للزوج (العالقة بسوق العمل للزوج، الحالة التعليمية للزوج، العمر للزوج). يظهر من الجدول أن اإلجهاد العايل/العايل جدٍّ
يكون الزوج داخل القوى العاملة. أما فـيام يتعلق بالحالة التعليمية للزوج نالحظ انخفاض فـي اإلجهاد العايل أو العايل جّدا مع ارتفاع مستوى تعليم الزوج 
ا نسبة %3.6، بينام بلغت النسبة لدى حاملني لقب أول فأعىل %1.8). أما فـيام يتعلّق بعمر  ( لدى حاملني شهادة بجروت بلغ اإلجهاد العايل/العايل جدٍّ

ا ينخفض بشكل حاّد فـي عمر (الزوج) 55 سنة وما فوق.  الزوج، فـيظهر من الجدول أن اإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ
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جدول 39: التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النفيس لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

Table 39: Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women›s Report  by Economic Status of Family. 

الواقع االقتصادي 
لألسرة

شدّة اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Psychological Stress Intensity in Household

 Economic Status of
   the Household
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تقييم العائلة للواقع االقتصادي لألسرة 
Household Evaluation of Economic 
Status 

 0.9100.0Excellent 18.6 42.5 38.1ممتاز

 1.4100.0Good 15.1 48.7 34.8جيد

طة 3.5100.0 18.3 45.4 32.8متوسModerate 

 2.4100.0Low 19.5 56.7 21.3فقيرة

ا  0100.0 31.6 56.1 12.3فقيرة جدVery Low 

القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية االحتياجات
 

Expenditure Ability of the Family to 
Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
47.9 39.6 12.5 0100.0

Our Income is 
much More Higher 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditures

دخلنا أعلى بعض 
الشيء من حاجياتنا 

لتغطية النفقات
35.3 42.0 20.0 2.7100.0

Our Income is 
a Little Higher 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditures

دخلنا يوازي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية 

النفقات
37.0 48.8 13.2 1.0100.0

Our Income is 
Equal to our Needs 
for Covering the 
Expenditures
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الواقع االقتصادي 
لألسرة

شدّة اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Psychological Stress Intensity in Household

 Economic Status of
   the Household
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دخلنا أقل بعض 
الشيء من حاجياتنا 

لتغطية النفقات
29.4 50.3 17.6 2.8100.0

Our Income is a little 
bit lower Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية 

النفقات
26.2 45.0 24.7 4.1100.0

Our Income is 
much more Lower 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditures

الجدول (39) يصف التوزيع النسبي لشّدة اإلجهاد النسبي لدى األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
ا تكون عندما يكون الواقع االقتصادي لألرسة  الواقع االقتصادي لألرسة. يظهر من هذا الجدول أن أعىل مستويات اإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ

ا.   ا ال يكون هناك إجهاد عايل/عايل جدٍّ متوّسط (%3.5)، بينام عندما تكون الحالة فقرية/فقرية جدٍّ

أو  املتزوجات  النساء  وفًقا ألقوال  لدى األرسة  النفيس  اإلجهاد  لشّدة  النسبي  التوزيع  (تابع):  جدول39 
اللوايت سبق لهن الزواج حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

Table 39 (cont.): Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in 
Households according to Married or Ever Married Women›s Report  by Economic 

Status of Family.
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جدول  40: التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج بحسب مصدر اإلجهاد والعمر.

Table 40: Precentage Distribution of Intensity of Phsychological Stress in Households 
according to Married or Ever Married Women’s Report  by Sources of Stress and Age. 

العمر 

مصادر اإلجهاد النفسي فـي األسرة
Sources of Psychological Stress in Household 
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نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

Wife الزوجة  

24-1537.462.658.841.240.3 59.7 15-24

34-2547.852.259.340.738.2 61.8 25-34

44-3547.952.155.744.349.7 50.3 35-44

54-4545.854.253.746.353.7 46.3 45-54

+5522.277.851.948.164.0 36.0 55+

Husband الزوج

24-1523.376.752.347.722.7 77.3 15-24

34-2541.858.258.841.240.0 60.0 25-34

44-3551.348.759.840.245.8 54.2 35-44

54-4545.254.852.547.550.5 49.5 45-54

+5532.267.853.346.760.7 39.3 55+

الجدول (40) يبنّي التوزيع النسبي ملصادر اإلجهاد النفيس فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
مصدر اإلجهاد والعمر. نلحظ من الجدول أنه عندما يكون الزوجان بجيل 15-24 يكون مصدر اإلجهاد فـي األرسة  متعلّق بشكل أكرب 
وبشكل ملحوظ بالزوجة وفًقا مبا أدلت به الزوجات. كام نلحظ أنه عندما يكون عمر الزوجة 55 سنة فام فوق تكون أكرث مصادر اإلجهاد 

متعلّقة باألرسة. 
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جدول 41: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 41: Precentage Distribution of Husbands’ Dominance over the Family 
Relationship according to Married or ever Married Women Report.

أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related 
to women's 
Description of their 
husbands
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 يغار عليك وال يريدك
 أن تتحدثي مع رجال

آخرين
17.9 21.3 22.7 38.2 100.0

He Feels Jealous and 
doesn›t want you to 
talk to others

  يحاول أن يحدّ من
صالك مع أسرتك أو  اتّ

صديقتك
3.9 7.9 8.0 80.2 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with 
your friend 

 يصر أن يعرف
ا مع من تكونين دائم 
 وأين تكونين (بهدف

 المراقبة والتحكم
والسيطرة)

8.4 10.2 11.4 70.0 100.0

He insists always 
to know where are 
you and with whom 
(in the intention to 
control over you).

 يمنع عنك معلومات
 عن دخل األسرة حتى

ولو سألت
4.0 5.0 5.8 85.2 100.0

He holds back  
information about 
the family income 
even if you asked



114





أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship
Questions related 
to women's 
Description of their 
husbands
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 يمنعك من التصرف
 بأموال األسرة حتى

لو طلبت
2.8 5.0 4.7 87.6 100.0

He prevents you 
from managing the 
family›s money even 
if asked to

 يحاول زوجك أن
 يقرر لك كيف أو ماذا

تلبسين
6.4 6.5 9.3 77.8 100.0

Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 85.3 5.8 4.9 4.0يهملك وال يهتم ألمرك
He neglects you and 
doesn›t care for you

 يمنعك من السفر
خارج البالد

9.2 4.5 4.1 82.2 100.0
He prevents you from 
traveling abroad 

 يتدخل بممارستك
الطقوس الدينية

2.1 3.5 1.9 92.5 100.0
He intervenes in 
practicing your 
religious rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

3.3 3.5 3.9 89.4 100.0
He prevents you 
from expressing your 
opinions freely 

الجدول (41) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج. 
يظهر من الجدول أن الشكل البارز من هيمنة االزواج وفق أقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج هو «يغار عليها وال يريدها 
أن تتحدث مع رجال آخرين» (%17.9 بدرجة كبرية ودرجة متوسطة %21.3). وتبنّي البيانات بأن %18.6 ما بني درجة كبرية ومتوسطة 
من النساء قد أفدن بأن الزوج يّرص عىل معرفة مع من تكون الزوجة وأين تكون بهدف املراقبة و%9.2 من النساء أعربن عن منعهن من 
السفر خارج البالد بدرجة كبرية (و %4.5 بدرجة متوسطة). أّما باقي أشكال الهيمنة فتنفـي النساء وجودها بنسب كبرية أعالها «التدخل 

باملامرسات الدينية» والذي رصّّحت النساء عن عدم وجوده باملرّة بنسبة 92.5%. 

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسية  العالقات  عىل  الزوج  هيمنة  لدرجة  النسبي  التوزيع  (تابع):   41 جدول  
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 41 (cont.): Precentage Distribution of Husbands’ Dominance over the Family 
Relationship according to Married or ever Married Women Report . 
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جدول 42: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي الشامل وفًقا ألقوال النساء 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 42: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships in North According to Married or Ever Married Women Report .

 أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related to 
women's Description 
of their husbands
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 يغار عليك وال يريدك أن
تتحدثي مع رجال آخرين.

15.3 18.9 25.9 40.0 100.0
 He Feels Jealous and 
doesn't want you to talk 
to others

 يحاول أن يحدّ من
صالك مع أسرتك أو  اتّ

صديقتك.
3.5 7.1 10.1 79.3 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with your 
friend

ا مع يصر أن يعرف دائم 
 من تكونين وأين تكونين
 (بهدف المراقبة والتحكم

والسيطرة).

9.3 10.8 14.0 65.9 100.0

He insists always to 
know where are you 
and with whom (in the 
intention to control over 
you).

 يمنع عنك معلومات عن
 دخل األسرة حتى ولو

سألت.
3.0 3.2 6.0 87.8 100.0

He holds back  
information about the 
family income even if 
you asked

 يمنعك من التصرف
 بأموال األسرة حتى لو

طلبت.
1.9 2.5 4.7 90.9 100.0

He prevents you from 
managing the family's 
money even if asked to

 يحاول زوجك أن يقرر
لك كيف أو ماذا تلبسين.

5.0 5.1 9.5 80.4 100.0
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 88.5 5.7 3.3 2.6يهملك وال يهتم ألمرك.
He neglects you and 
doesn›t care for you

 يمنعك من السفر خارج
البالد

8.0 2.7 2.7 86.6 100.0
He prevents you from 
traveling abroad

 يتدخل بممارستك
الطقوس الدينية

1.7 1.1 1.2 96.0 100.0
He intervenes in 
practicing your religious 
rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

1.7 2.2 3.9 92.2 100.0
He prevents you from 
expressing your opinions 
freely

الجدول (42) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي الشامل وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن 
الزواج. يظهر من الجدول كذلك أن الشكل البارز من هيمنة األزواج وفق أقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج هو «يغار عليها وال 
يريدها أن تتحدث مع رجال آخرين» (%15.3 بدرجة كبرية ودرجة متوسطة %18.9). وتبنّي البيانات بأن %20.1 ما بني درجة كبرية ومتوسطة من 
النساء قد أفدن بأن الزوج يّرص عىل معرفة مع من تكون الزوجة وأين تكون بهدف املراقبة و%8.0 من النساء أعربن عن منعهن من السفر خارج 
البالد بدرجة كبرية (%2.7 بدرجة متوسطة). أّما باقي أشكال الهيمنة فتنفـي النساء وجودها بنسب كبرية أعالها «التدخل باملامرسات الدينية» 

والذي رصّّحت النساء عن عدم وجوده باملرّة بنسبة 96.0%. 
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النساء  ألقوال  وفًقا  حيفا  فـي  األرسية  العالقات  الزوج عىل  هيمنة  لدرجة  النسبي  التوزيع   :43 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 43: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships in Haifa According to Married or Ever Married Women Report.

أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related to 
women›s Description 
of their husbands
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 يغار عليك وال يريدك أن
تتحدثي مع رجال آخرين.

12.1 27.1 17.7 43.1 100.0
He Feels Jealous and 
doesn't want you to talk 
to others

 يحاول أن يحدّ من اتصالك
مع أسرتك أو صديقتك.

5.1 6.3 5.0 83.5 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with your 
friend

ا مع يصر أن يعرف دائم 
 من تكونين وأين تكونين
 (بهدف المراقبة والتحكم

والسيطرة).

4.5 6.6 7.2 81.7 100.0

He insists always to 
know where are you 
and with whom (in the 
intention to control over 
you).

 يمنع عنك معلومات عن
 دخل األسرة حتى ولو

سألت.
4.3 5.0 .6 90.2 100.0

He holds back  
information about the 
family income even if 
you asked

 يمنعك من التصرف بأموال
األسرة حتى لو طلبت.

2.8 2.6 2.2 92.5 100.0
He prevents you from 
managing the family›s 
money even if asked to

 يحاول زوجك أن يقرر لك
كيف أو ماذا تلبسين.

6.0 5.4 13.9 74.7 100.0
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 89.2 3.7 3.3 3.8يهملك وال يهتم ألمرك.
He neglects you and 
doesn't care for you

 يمنعك من السفر خارج
البالد

15.2 3.1 3.7 78.1 100.0
He prevents you from 
traveling abroad

 يتدخل بممارستك الطقوس
الدينية

2.2 2.0 1.1 94.7 100.0
He intervenes in 
practicing your religious 
rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

2.6 3.7 1.7 92.0 100.0
He prevents you from 
expressing your opinions 
freely

الجدول (43) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي حيفا وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج. يُظهر الجدول شكلني من الهيمنة تقّر النساء بوجودهام إىل حّد ما. األول «يغار عليها وال يريدها أن تتحدث مع رجال آخرين» 
(%39.2) ما بني درجة كبرية ومتوسطة والثاين ”مينعها من السفر إىل الخارج (%18.3 ما بني درجة كبرية ومتوسطة). أما أقّل شكل هيمنة 
عىل اإلطالق فهو ”التدخل مبامرسة الطقوس الدينية“(رصّحت النساء بنسبة %94.7 أّن هذا الشكل من الهيمنة غري متواجد عىل اإلطالق). 



117

النساء  وفًقا ألقوال  املركز  فـي  العالقات األرسية  الزوج عىل  لدرجة هيمنة  النسبي  التوزيع  جدول 44: 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 44: Precentage Distribution of Husband›s Dominance Over the Family 
Relationships in the Center According to Married or Ever Married Women Report.

أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related to 
women's Description of 
their husbands
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 يغار عليك وال يريدك أن
تتحدثي مع رجال آخرين.

13.2 22.7 29.9 34.3 100.0
He Feels Jealous and 
doesn't want you to talk 
to others

 يحاول أن يحدّ من
 اتصالك مع أسرتك أو

صديقتك.
1.5 0.7 3.6 94.2 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with your 
friend

ا مع أن يعرف دائم يصر 
 من تكونين وأين تكونين
 (بهدف المراقبة والتحكم

والسيطرة).

3.8 6.9 4.3 85.0 100.0

He insists always to 
know where are you 
and with whom (in the 
intention to control over 
you).

 يمنع عنك معلومات عن
 دخل األسرة حتى ولو

سألت.
1.4 1.8 2.9 93.9 100.0

He holds back  
information about the 
family income even if 
you asked

 يمنعك من التصرف
 بأموال األسرة حتى لو

طلبت.
1.4 2.1 2.2 94.3 100.0

He prevents you from 
managing the family's 
money even if asked to

 يحاول زوجك أن يقرر
لك كيف أو ماذا تلبسين.

6.6 4.5 4.4 84.4 100.0
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 90.8 3.8 3.5 1.9يهملك وال يهتم ألمرك.
He neglects you and 
doesn›t care for you

 يمنعك من السفر خارج
البالد

5.4 4.5 1.3 88.8 100.0
He prevents you from 
traveling abroad

 يتدخل بممارستك
الطقوس الدينية

1.3 00.4 98.4 100.0
He intervenes in 
practicing your religious 
rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

1.3 0.5 0.4 97.8 100.0
He prevents you from 
expressing He your 
opinions freely

الجدول (44) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي املركز وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج. يظهر من هذا الجدول أن الشكل البارز من الهيمنة الذي تقّر النساء بوجوده فـي املركز هو «يغار عليها وال يريدها أن تتحدث 
مع رجال آخرين» (%35.9 ما بني درجة كبرية ومتوسطة). أما أقّل أشكال الهيمنة هو ”التدخل مبامرستها الدينية“ (رصّحت النساء بنسبة 

%98.4 أن هذا الشكل من الهيمنة غري موجود باملرة).



118





جدول 45: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي الجنوب وفًقا ألقوال النساء 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 45: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships in the South According to Married or Ever Married Women Report.

أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related to 
women's Description of 
their husbands
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 يغار عليك وال يريدك أن
تتحدثي مع رجال آخرين.

41.2 23.2 6.1 29.5 100.0
He Feels Jealous and 
doesn't want you to talk 
to others

 يحاول أن يحدّ من
 اتصالك مع أسرتك أو

صديقتك.
7.3 21.6 7.8 63.3 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with your 
friend

ا مع أن يعرف دائم يصر 
 من تكونين وأين تكونين
 (بهدف المراقبة والتحكم

والسيطرة).

14.5 16.2 13.5 55.7 100.0

He insists always to 
know where are you 
and with whom (in the 
intention to control over 
you).

 يمنع عنك معلومات عن
 دخل األسرة حتى ولو

سألت.
11.5 16.7 14.7 57.1 100.0

He holds back  
information about the 
family income even if 
you asked

 يمنعك من التصرف
 بأموال األسرة حتى لو

طلبت.
8.3 22.0 10.3 59.4 100.0

He prevents you from 
managing the family's 
money even if you asked 
to

 يحاول زوجك أن يقرر
لك كيف أو ماذا تلبسين.

12.4 15.9 9.3 62.4 100.0
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 60.0 11.3 15.8 12.9يهملك وال يهتم ألمرك.
He neglects you and 
doesn't care for you

 يمنعك من السفر خارج
البالد

11.7 13.6 13.7 60.9 100.0
He prevents you from 
traveling abroad

 يتدخل بممارستك
الطقوس الدينية

4.7 19.5 8.0 67.9 100.0
He intervenes in 
practicing your religious 
rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

13.5 12.3 10.3 63.9 100.0
 He prevents you from 
expressing He your 
opinions freely

الجدول (45) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي الجنوب وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق 
لهن الزواج. كذلك فـي الجنوب أكرث شكل من أشكال الهيمنة الذي رصّحت به النساء هو ”يغار عليها وال يريدها أن تتحدث مع رجال 
آخرين“ (%41.02 بدرجة كبرية و %23.2 بدرجة متوسطة). ومن املثري لالهتامم ارتفاع كل اشكال الهيمنة بدون استثناء فـي الجنوب مقارنة 
بباقي املناطق مثال إهامل الزوج لزوجته وعدم االهتامم ألمرها بنسبة %28.7 ما بني بدرجة كبرية ومتوسطة ومنعها من التعبري عن أرائها 

بحرية (%25.8 ما بني درجة كبرية ومتوسطة) وكذلك التدخل بلباس الزوجة بنسبة %28.3 ما بني درجة كبرية ومتوسطة. 
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جدول 46: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي املدن املختلطة وفًقا ألقوال 
النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 46: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships in the Mixed Localities According to Married or Ever Married Women 

Report.

أسئلة متعلّقة بوصف 
النساء ألزواجهن 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Questions related to 
women's Description of 
their husbands
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 يغار عليك وال يريدك أن
تتحدثي مع رجال آخرين.

14.6 21.1 26.0 38.3 100.0
He Feels Jealous and 
doesn't want you to talk 
to others

 يحاول أن يحدّ من
 اتصالك مع أسرتك أو

صديقتك.
6.5 5.0 17.3 71.2 100.0

He tries to limit your 
communication with 
your family or with your 
friend

ا مع أن يعرف دائم يصر 
 من تكونين وأين تكونين
 (بهدف المراقبة والتحكم

والسيطرة).

15.0 11.0 19.5 54.5 100.0

He insists always to 
know where are you 
and with whom (in the 
intention to control over 
you).

 يمنع عنك معلومات عن
 دخل األسرة حتى ولو

سألت.
4.3 3.8 8.8 83.1 100.0

He holds back  
information about the 
family income even if 
you asked

 يمنعك من التصرف
 بأموال األسرة حتى لو

طلبت.
3.3 1.8 6.3 88.5 100.0

He prevents you from 
managing the family's 
money even if you asked 
to 

 يحاول زوجك أن يقرر
لك كيف أو ماذا تلبسين.

6.8 4.8 10.8 77.6 100.0
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

100.0 82.0 6.9 5.6 5.5يهملك وال يهتم ألمرك.
Your husband tries to 
decide for you how or 
what you wear

 يمنعك من السفر خارج
البالد

5.7 3.9 1.7 88.7 100.0
He prevents you from 
traveling abroad

 يتدخل بممارستك
الطقوس الدينية

1.7 ٠0.5 97.9 100.0
He intervenes in 
practicing your religious 
rituals  

 يمنعك من التعبير عن
آرائك بحرية

1.7 0.7 2.0 95.6 100.0
He prevents you from 
expressing He your 
opinions freely

 الجدول (46) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية فـي املدن املختلطة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن
 الزواج. فـي املدن املختلطة يربز شكالن من الهيمنة وفق أقوال النساء األول: «يغار عليها وال يريدها أن تتحدث مع رجال آخرين» ( %35.7 ما بني

 درجة كبرية ومتوسطة) والثاين ”يّرص أن يعرف دامئًا مع من تكون وأين تكون“ (%26.0 بدرجة كبرية أو متوسطة)، كام وتربز محاولة الحّد من االتصال
 مع أرسة الزوجة أو صديقتها بدرجة كبرية مقارنة بباقي املناطق ( %6.5 بدرجة كبرية و %5.0 بدرجة متوسطة). أما أقّل أشكال الهيمنة هو «التدخل

 .(مبامرستها الدينية» (رصّحت النساء بنسبة  %97.9 أن هذا الشكل من الهيمنة غري موجود باملرة
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جدول 47: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج  حسب املنطقة، حجم ونوع التجّمع.

Table 47: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by Region, Size 

and Type of Locality.

المنطقة/ حجم ونوع 
التجمع السكاني 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Region/Size and 
Type of Locality 
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 100.0Total 29.6 59.0 8.5 2.9المجموع

Regionالمنطقة

100.0North 29.6 62.4 6.5 1.6شمال

100.0Haifa 33.0 59.1 5.6 2.3حيفا

100.0Center 30.0 64.9 4.8 0.4وسط

 100.0South 25.3 36.8 25.3 12.6جنوب

حجم ونوع التجمع
Size and Type of 
Locality 

100.0Less than 10,000 34.0 58.4 7.2 0.4أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 
20,000 نسمة

2.9 5.1 65.5 26.6 100.010,000 - 20,000

100.0More than 20,000 32.5 50.6 12.3 4.7أكبر من 20,000 نسمة

100.0Mixed 24.6 63.2 10.3 2.0تجمع مختلّط

الجدول (47) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
حسب املنطقة، حجم ونوع التجّمع. باإلجامل، نسب حالة غري مهيمن/هيمنة قليلة أعىل بكثري من نسب الهيمنة متوسطة/عالية (88.6% 

مقابل  %11.4). كام تربز نسب الهيمنة املتوسطة/العالية فـي الجنوب (37.9%). 
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جدول 48: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج بحسب عدد سنوات الزواج.

Table 48: Precentage Distribution of Husband›s Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by Number of 

Years of Marriage .

عدد سنوات الزواج 

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

 Number of Years of
 Marriage
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 100.0Total 29.7 58.8 8.5 3.0المجموع  

Number of Yearsعدد السنوات

years 5-100.01 24.8 63.2 6.3 15.7-5 سنوات

years 10-100.06 22.9 63.9 10.3 62.9-10 سنوات

years 15-100.011 23.2 64.0 9.4 113.5-15 سنة 

years 20-100.016 24.6 61.2 12.2 162.0-20 سنة

years 30-100.021 29.6 60.8 6.8 212.8-30 سنة

years 40-100.031 45.4 46.0 7.4 311.1-40 سنة 

 years and above 100.041 54.3 38.2 6.4 411.1 سنه فأكثر

الجدول (48) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
بحسب سنوات الزواج. يظهر من الجدول أن «الهيمنة العالية» للرجل تكون فـي أعىل درجاتها فـي السنوات األوىل للزواج  1-5 سنوات 

(%5.7 بدرجة عالية و %6.3 بدرجة متوسطة). كام يتبنّي أن  وضع ”غري مهيمن“ يبدأ باالزدياد باطراد بعد 10 سنوات زواج. 
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جدول 49: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

Table 49: Precentage Distribution of Husband’s Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by Background 

Characteristics of the Wife. 

الخصائص الخلفـية 
للزوجة

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

 Background
 Characteristics
 Related to the Wife
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 العالقة بسوق العمل
للزوجة

Relation to the labor 
market of the wife 

100.0Inside Labor Force 29.9 59.6 7.7 2.8داخل القوى العاملة

100.0Not in Labor Force 29.9 58.3 8.8 3.0 خارج القوى العاملة

100.0 30.9 62.7 5.4 1.0 تعمل عمالة جزئية
Part-Time 

Employment

ة 100.0 32.2 55.7 8.9 3.2تعمل عمالة تامFull Employment

100.0Unemployment 9.8 47.0 25.1 18.1 بطالة

الحالة التعليمية للزوجة
The Educational 

Attainment of the 

Wife 

100.0Preparatory and under 33.8 52.1 10.9 3.2إعدادي فاقل

100.0Secondary 19.0 65.1 11.5 4.4ثانوي

100.0 22.5 66.2 8.4 3.0 بجروت
High School 

Certificate

ية  100.0College Certificate 30.2 63.4 5.4 1.0شهادة كلّ

100.0 38.2 57.7 2.9 1.2لقب أول فأكثر
First Degree (BA) and 

above  

 100.0Unknown 20.7 47.7 16.3 15.3غير معروف
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الخصائص الخلفـية 
للزوجة

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

 Background
 Characteristics
 Related to the Wife
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 The Wife Age العمر للزوجة

24-156.5 12.3 65.7 15.6 100.0 15-24

34-254.6 9.3 62.8 23.3 100.0 25-34

44-352.1 8.2 62.6 27.0 100.0 35-44

54-451.1 7.7 58.6 32.6 100.0 45-54

+551.4 6.0 41.4 51.2 100.0 55+

 The Family Size حجم االسرة

3-12.0 6.5 52.7 38.8 100.0 1-3

6-42.4 7.5 62.8 27.3 100.0 4-6

+76.5 16.2 55.6 21.8 100.0 7+ 

الجدول (49) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
التعليمية للزوجة، عمر الزوجة). يظهر من الجدول أن  حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة (العالقة بسوق العمل للزوجة، الحالة 
أعىل درجات الهيمنة (هيمنة متوسطة/عالية) تكون بني النساء العاطالت عن العمل (%18.1 بدرجة كبرية) وتنخفض هيمنة الرجل فـي 
األرسة مع ارتفاع مستوى تعليم الزوجة بواقع %14.1 بدرجة هيمنة كبرية أو متوسطة بني النساء ذوات التحصيل االعدادي لتنخفض إىل 
%4.1 بدرجة كبرية أو متوسطة بني النساء حامالت لقب أول فأكرث. هذا وتربز أعىل نسب لهيمنة الرجل عندما يكون عمر الزوجة 24-15 
سنة (%18.8) لتنخفض مع تقدم الزوجة بالسن. كام يتبنّي أن لحجم العائلة عالقة مع درجة هيمنة الزوج حيث أن هيمنة الرجل ترتفع 
مع ارتفاع حجم العائلة بواقع %8.5 بدرجة كبرية أو متوسطة لدى عائلة مكّونة من 1-3 أفراد مقارنة بعائلة مكونة من سبعة أفراد فأكرث  

بنسبة %22.7 ما بني درجة كبرية أو متوسطة. 

النساء  ألقوال  وفًقا  األرسية  العالقات  عىل  الزوج  هيمنة  لدرجة  النسبي  التوزيع  (تابع):   49 جدول 
املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

Table  49  (cont.): Precentage Distribution of Husband’s Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by Background 

Characteristics of the Wife.  
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جدول 50: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج.

Table 50: Precentage Distribution of Husband’s Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by Background 

Characteristics of the Husband.

الخصائص الخلفـية للزوج

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family 

Relationship

Background 
Characteristics Related 
to the Husband 
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العالقة بسوق العمل للزوج
Relation to the Labor 
Market of the Husband 

 Inside Labor Market 100.0 27.3 62.5 7.7 2.5داخل القوى العاملة

Not in Labor Market 100.0 39.3 48.5 10.1 2.1 خارج القوى العاملة

 Part-Time Employment 100.0 23.9 67.3 7.8 1.1 يعمل عمالة جزئية

ة 100.0 29.5 59.8 7.7 3.1يعمل عمالة تام Full Employment 

Unemployment 100.0 23.1 61.7 5.0 10.3 بطالة

الحالة التعليمية للزوج
The Educational 

Attainment of the 

Husband

100.0Preparatory and under 30.6 56.4 10.6 2.4إعدادي فأقل

100.0Secondary 17.2 69.9 10.7 2.2ثانوي

100.0High School Certificate 31.7 60.9 4.6 2.8 بجروت

ية 100.0College Certificate 23.8 72.5 2.8 0.9شهادة كلّ

100.0 38.1 55.3 5.3 1.3لقب أول فأكثر
First Degree (BA) and 

above

 100.0Unknown 35.9 43.1 8.3 12.7غير معروف

The Husband Age العمر للزوج

24-158.8 24.2 47.1 19.8 100.0 15-24

34-253.8 8.1 66.8 21.3 100.0 25-34

44-351.4 9.3 65.3 23.9 100.0 35-44

54-452.3 6.0 61.7 30.0 100.0 45-54

+551.8 6.5 46.3 45.3 100.0 55+

الجدول (50) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
حسب بعض الخلفـية للزوج (العالقة بسوق العمل للزوج، الحالة التعليمية للزوج، وعمر الزوج). يظهر من الجدول أن أعىل درجات الهيمنة 
(هيمنة متوسطة/هيمنة عالية) هي عندما يكون الزوج فـي حالة بطالة (%15.3 ما بني عالية ومتوسطة) وعندما تكون حالته التعليمية 

إعدادي فأقّل (%13 ما بني عالية ومتوسطة) وعندما يكون عمر الزوج بني 24-15 (33%).
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جدول 51: التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو 
اللوايت سبق لهن الزواج حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

Table 51: Precentage Distribution of Husband's Dominance Over the Family 
Relationships According to Married or Ever Married Women Report by the 

Economic Status of the Family .

الواقع االقتصادي 
لألسرة

درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية
Husbands’ Dominance over the Family Relationship

 The Economic 
 Status of the Family

رية
كب

ة  
رج

بد
T

o
 a

 l
ar

ge
 e

xt
en

t

طة
وّس

مت
ة 

رج
بد

T
o
 a

 m
o
d

er
at

e 
ex

te
n

t

جة
در

ب
لة

قلي
 

T
o
 a

 l
it

tl
e 

ex
te

n
t

رّة
امل

ب
A

t 
al

l

وع
جم

لم
ا

T
o

ta
l

تقييم العائلة للواقع 
االقتصادي لألسرة 

The Family 
Evaluation of the 
Household Economic 
Status 

100.0Excellent 22.3 68.8 5.4 3.6ممتاز

100.0Good 30.5 61.5 6.5 1.5جيد

طة 100.0 27.9 60.6 8.8 2.8متوسModerate

 100.0Low 29.3 52.0 15.3 3.3فقيرة

ا  100.0 27.3 60.0 7.3 5.5فقيرة جدVey Low

القدرة اإلنفاقية لألسرة 
لتغطية االحتياجات

Expenditure Ability 
of the Family to 
Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

2.1 4.2 60.4 33.3 100.0

Our Income is 
much More Higher 
Than Our Needs 
for Covering the 
Expenditure

دخلنا أعلى بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
3.5 7.0 61.3 28.2 100.0

Our Income is a Little 
Higher Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

دخلنا يساوي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية 

النفقات
1.1 4.9 62.4 31.6 100.0

Our Income is 
Equal to our Needs 
for Covering the 
Expenditure

دخلنا أقل بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
2.1 9.6 60.4 28.0 100.0

Our Income is a little 
bit lower Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

5.2 12.1 58.4 24.4 100.0

Our Income is much 
more Lower Than Our 
Needs for Covering 
the Expenditures

الجدول (51) يصف التوزيع النسبي لدرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
ا  حسب الواقع االقتصادي لألرسة. يظهر من الجدول أن أعىل درجات الهيمنة (هيمنة متوسطة/هيمنة عالية) تكون عند العائالت الفقرية جدٍّ

(%12.8) وعندما يكون دخلها أقّل بكثري من حاجيات العائلة لتغطية النفقات ( 17.3%). 
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جدول 52: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج. 

Table 52: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women. 

خاذ القرار فـي  أسئلة متعلّقة باتّ
األسرة  

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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100.0Buying a car 28.4 66.1 5.5شراء سيارة

100.0Having children 6.0 87.6 6.5إنجاب األطفال.

100.0Number of children 7.0 87.1 5.9عدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل تجديد 

المطبخ، إعادة تقسيم البيت، وما 
شابه).

13.8 73.8 12.4 100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

100.0 19.5 75.8 4.7شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج البيت 
أم ال.

15.8 66.4 17.8 100.0
Working or not (other than 
household work)

أي نوع عمل تعملينه خارج البيت 
مقابل أجر.

17.7 67.2 15.0 100.0
Type of work (other than 
household work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة 
على أمور مهمة. 

11.8 73.4 14.8 100.0
Amount of family expenses 
on important matters

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرفك.

22.4 71.1 6.6 100.0
Visiting your relatives or 
friend 

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرف زوجك.

18.6 72.3 9.2 100.0
Visiting your husband›s 
relatives or friends 
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خاذ القرار فـي  أسئلة متعلّقة باتّ
األسرة  

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family

جة
زو

 ال
ب

غل
األ

ىل 
ع

W
if

e 

رار
لق

ذ ا
ّخا

 ات
ـي

ة ف
اوا

س
م

W
if

e 
an

d
 H

u
sb

an
d

 

T
o
ge

th
er

وج
لز

ب ا
غل

األ
ىل 

ع
H

u
sb

an
d

وع
جم

لم
ا

T
o

ta
l

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

23.8 69.2 7.0 100.0
Selecting school for 
children 

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

38.1 54.7 7.2 100.0
Managing the economic 
affairs of the family

100.0 0 12.6 87.4التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

 100.0Managing your own salary 4.2 55.8 40.0التصرف براتبك.

الجدول (52) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج. يظهر 
من هذا الجدول أنه حسب أقوال الزوجة، فـي املجمل هنالك مشاركة متساوية باتّخاذ القرار فـي األرسة. املوضوع الذي يتخّذ به الزوج 
القرار بشكل أكرب هو رشاء سيارة (%28.4 عىل األغلب الزوج) ورشاء أو بناء بيت جديد (%19.5 عىل األغلب الزوج). أما املواضيع التي تتخّذ 
بها الزوجة القرار بشكل أكرب هي فـي جوهرها تتعلّق بإدارة الشؤون االقتصادية لألرسة (%38.1 عىل األغلب الزوجة) والترصّف بأمالكها 
الخاصة بنسبة %87.4 عىل األغلب الزوجة والترصّف براتبها (%40 عىل األغلب الزوجة). كام وتبنّي املعطيات بأن القرار بخصوص إنجاب 
األطفال وعددهم يتّخذ بشكل مشرتك بني الزوجني حيث بلغت نسبة املساواة فـي اتخاذ القرار فـي هذا املضامر أكرث من %87. أما مبا 

يتعلق بعمل الزوجة خارج البيت فـيُحّدد بنسبة %66.4 مبساواة بني الزوجني.

جدول 52 (تابع): التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات 
أو اللوايت سبق لهن الزواج.

Table 52 (cont.) : Precentage Distribution of Decision Making in the Family According 
to Married or Ever Married Women .
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جدول 53: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو النساء 
اللوايت سبق لهن الزواج فـي الشامل.

Table 53: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women in the North .

خاذ القرار فـي  أسئلة متعلّقة باتّ
األسرة

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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100.0Buying a car 34.0 61.5 4.5شراء سيارة

100.0Having children 4.5 90.7 4.8إنجاب األطفال.

100.0Number of children 4.7 91.4 3.9عدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل تجديد 

المطبخ، إعادة تقسيم البيت، وما 
شابه).

13.5 73.6 13.0 100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

100.0 20.3 76.1 3.5شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج البيت 
أم ال.

13.2 67.7 19.1 100.0
Working or not (other than 
household work)

أي نوع عمل تعملينه خارج البيت 
مقابل أجر.

16.6 67.7 15.7 100.0
Type of work (other than 
household work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة 
على أمور مهمة. 

10.9 72.7 16.5 100.0
Amount of family expenses 
on important matters

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرفك.

20.6 74.6 4.9 100.0
Visiting your relatives or 
friend

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرف زوجك.

17.9 74.7 7.3 100.0
Visiting your husband›s 
relatives or friends

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

27.3 67.6 5.2 100.0
Selecting school for 
children

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

38.6 56.0 5.4 100.0
Managing the economic 
affairs of the family

100.0 0.0 12.6 87.4التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

100.0Managing your own salary 3.4 57.7 38.9التصرف براتبك.

الجدول (53) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي 
الشامل. يظهر من الجدول أنه فـي اإلجامل هناك مساواة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة. أكرث موضوع يتخّذ به الزوج القرار عىل األغلب هو 
رشاء سيارة (%34)، أما أكرث املواضيع التي  تتخّذ بها الزوجة القرار عىل األغلب فهي فـي جوهرها تتعلّق بأشيائها الخاّصة مثل: الترصّف 

بأمالكها الخاّصة، الترصّف براتبها وإدارة الشؤون االقتصادية للعائلة (%87.4، %38.9 و %38.6 عىل التوايل). 
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جدول 54: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج فـي حيفا.

Table 54: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women in Haifa. 

خاذ القرار فـي  أسئلة متعلّقة باتّ
األسرة  

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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6.674.419.0100.0Buying a carشراء سيارة

8.688.92.5100.0Having childrenإنجاب األطفال.

7.089.53.5100.0Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل تجديد 

المطبخ، إعادة تقسيم البيت، وما 
شابه).

19.173.96.9100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

4.877.617.7100.0شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج البيت 
أم ال.

13.763.622.7100.0
Working or not (other than 
household work)

أي نوع عمل تعملينه خارج البيت 
مقابل أجر.

13.268.418.3100.0
Type of work (other than 
household work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة 
على أمور مهمة. 

11.980.18.0100.0
Amount of family expenses 
on important matters

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرفك.

17.879.72.5100.0
Visiting your relatives or 
friend

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرف زوجك.

16.279.14.7100.0
Visiting your husband›s 
relatives or friends

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

26.769.53.8100.0
Selecting school for 
children

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

29.367.83.0100.0
Managing the economic 
affairs of the family

92.17.90.0100.0التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

34.364.11.6100.0Managing your own salaryالتصرف براتبك.

الجدول (54) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي 
حيفا. باإلجامل، هناك مساواة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة فـي منطقة حيفا. أكرث موضوع يقرر به الزوج فـي منطقة حيفا هو إذا كان 
يحق للزوجة العمل خارج البيت أم ال ( %22.7) بينام أكرث املواضيع التي تتخذ بها الزوجة القرار عىل األغلب فهي فـي جوهرها تتعلّق 
بأشيائها الخاّصة مثل: الترصّف بأمالكها الخاصة، الترصّف براتبها وإدارة الشؤون االقتصادية للعائلة (%92.1،  %34.3 و %29.3 عىل التوايل). 
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جدول 55: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج فـي املركز.

Table 55: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women in the Center .

خاذ القرار  أسئلة متعلّقة باتّ
فـي األسرة  

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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5.778.615.7100.0Buying a carشراء سيارة

5.393.21.5100.0Having childrenإنجاب األطفال.

4.594.01.5100.0Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل 

تجديد المطبخ، إعادة تقسيم 
البيت، وما شابه).

10.983.95.2100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

6.683.99.5100.0شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج 
البيت أم ال.

30.263.96.0100.0
Working or not (other 
than household work)

أي نوع عمل تعملينه خارج 
البيت مقابل أجر.

29.464.65.9100.0
Type of work (other than 
household work)

مقدار المال الذي تصرفه 
األسرة على أمور مهمة. 

14.981.23.8100.0
Amount of family 
expenses on important 
matters

زيارة األقارب أو األصحاب 
من طرفك.

39.260.40.4100.0
Visiting your relatives or 
friend

زيارة األقارب أو األصحاب 
من طرف زوجك.

28.868.52.8100.0
Visiting your husband›s 
relatives or friends

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

17.480.22.4100.0
Selecting school for 
children

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

60.337.62.1100.0
Managing the economic 
affairs of the family

95.14.90.0100.0التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

63.933.03.1100.0التصرف براتبك.
Managing your own 
salary

الجدول (55) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفّقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي 
املركز. باإلجامل، هنالك مساواة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة فـي منطقة املركز. أكرث موضوع عىل األغلب يقرر به الزوج هو رشاء سيارة 
(%15.7) بينام أكرث املواضيع التي تقّرر بها الزوجة عىل األغلب فهي فـي جوهرها تتعلّق بأشيائها الخاّصة مثل: الترصّف بأمالكها الخاّصة، 

الترصّف براتبها وإدارة الشؤون االقتصادية للعائلة (%95.1، %63.3 و 60.3%).
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جدول 56: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج فـي الجنوب.

Table 56: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women in the South .

خاذ القرار فـي  أسئلة متعلّقة باتّ
األسرة  

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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100.0Buying a car 31.5 60.4 8.1شراء سيارة

100.0Having children 21.7 66.5 11.9إنجاب األطفال.

100.0Number of children 26.2 59.7 14.1عدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل تجديد 

المطبخ، إعادة تقسيم البيت، وما 
شابه).

12.1 62.2 25.7 100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

100.0 30.7 61.9 7.3شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج البيت 
أم ال.

11.9 68.1 20.0 100.0
Working or not (other than 
household work

أي نوع عمل تعملينه خارج البيت 
مقابل أجر.

12.9 66.9 20.1 100.0
Type of work (other than 
household work

مقدار المال الذي تصرفه األسرة 
على أمور مهمة. 

11.9 58.0 30.1 100.0
Amount of family expenses 
on important matters

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرفك.

14.8 58.3 26.9 100.0
Visiting your relatives or 
friend

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرف زوجك.

11.6 57.7 30.7 100.0
Visiting your husband's 
relatives or friends

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

14.0 62.0 23.9 100.0
Selecting school for 
children

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

19.3 54.3 26.4 100.0
Managing the economic 
affairs of the family

0.0100.0 28.7 71.3التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

100.0Managing your own salary 13.1 64.1 22.8التصرف براتبك.

الجدول (56) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي 
الجنوب. فـي اإلجامل، تربز سيطرة الرجل فـي اتّخاذ القرار فـي العديد من األمور منها إنجاب األطفال وعددهم مقارنة بباقي املناطق 
(إنجاب االطفال  %21.7 مقارنة ب %6.0 فـي املعدل العام و عدد األطفال %26.2 فـي الجنوب و %7.0 فـي املعدل) كذلك مبا يتعلق 

وإدارة الشؤون االقتصادية لألرسة بنسبة %26.4 عىل األغلب الزوج مقارنة ب %7.2 فـي املعدل العاّم عىل األغلب الزوج.
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جدول 57: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة.

Table 57: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women in the Mixed Localities. 

خاذ القرار  أسئلة متعلّقة باتّ
فـي األسرة  

اتّخاذ القرار فـي األسرة 
Decision Making in the Family

Questions Concerning 
Decision Making in the 
Family
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100.0Buying a car 37.9 61.4 0.7شراء سيارة

100.0Having children 2.1 95.1 2.8إنجاب األطفال.

100.0Number of children 2.1 96.2 1.7عدد األطفال المتوقع إنجابهم.

إجراء تعديالت فـي شؤون 
داخلية فـي األسرة (مثل تجديد 

المطبخ، إعادة تقسيم البيت، 
وما شابه).

9.6 75.9 14.5 100.0
Internal family affairs, 
e.g. kitchen or house 
renovation…etc

100.0 24.8 72.9 2.3شراء بيت أو بناء بيت جديد.
Buying or building a new 
house

إذا يحق لك العمل خارج البيت 
أم ال.

27.4 56.7 15.9 100.0
Working or not (other 
than household work

أي نوع عمل تعملينه خارج 
البيت مقابل أجر.

31.8 53.3 14.9 100.0
Type of work (other than 
household work

مقدار المال الذي تصرفه 
األسرة على أمور مهمة. 

17.0 73.3 9.7 100.0
Amount of family 
expenses on important 
matters

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرفك.

33.9 63.1 3.0 100.0
Visiting your relatives or 
friend

زيارة األقارب أو األصحاب من 
طرف زوجك.

24.1 68.2 7.7 100.0
Visiting your husband's 
relatives or friends

اختيار المدرسة أو الروضة 
ألوالد.

19.3 76.9 3.8 100.0
Selecting school for 
children

 إدارة الشؤون االقتصادية 
لألسرة.

66.5 29.3 4.2 100.0
Managing the economic 
affairs of the family

0.0100.0 8.0 92.0التصرف بأمالكك الخاصة.
Managing your own 
properties

100.0Managing your own salary 4.5 32.9 62.7التصرف براتبك.

الجدول (57) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي 
املدن املختلطة. باإلجامل، هنالك مساواة فـي اتّخاذ القرار فـي املدن املختلطة. أكرث موضوع يقّرر به الزوج هو رشاء سيارة (%37.9)، بينام 
أكرث مواضيع تقّرر بها الزوجة هي فـي جوهرها تتعلّق بأشيائها الخاّصة مثل: الترصّف بأمالكها الخاّصة، إدارة الشؤون االقتصادية لألرسة، 
والتّرصف براتبها ( %92، %66.5 و %62.7 عىل التوايل) ومن امللفت لالنتباه ارتفاع نسبة اتخاذ القرار بخصوص إدارة الشؤون االقتصادية 

لألرسة عىل األغلب من قبل الزوجة (%66.5) مقارنة مع باقي املناطق ومقارنة مع املعدل العام (38.1%). 
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جدول 58: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج حسب املنطقة، حجم ونوع التجّمع .

Table 58: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women by Region, Size and Type of Locality.  

المنطقة/ حجم ونوع 
التجمع السكاني 

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Region/Size and 
Type of Locality  على األغلب

الزوجة
Wife

 مساواة فـي
خاذ القرار اتّ
Wife and 

Husband

 على األغلب
الزوج

Husband

المجموع
Total

10.484.74.9100.0Totalالمجموع

Regionالمنطقة

8.488.63.0100.0Northشمال

7.291.71.1100.0Haifaحيفا

21.976.61.5100.0Centerوسط

9.469.121.5100.0Southجنوب

 Size and Type ofحجم ونوع التجمع
Locality

5.682.312.1100.0Less than 10,000أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 
20,000 نسمة

8.487.83.8100.010,000 - 20,000

14.383.12.6100.0More than 20,000أكبر من 20,000 نسمة

 13.783.03.3100.0Mixed Localityتجمع مختلّط

الجدول (58) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
املنطقة، حجم ونوع التجّمع.  يظهر من الجدول أنه فـي اإلجامل، أعىل نسبة من املساواة فـي اتّخاذ القرار هي فـي منطقة حيفا (91.7%). 
بينام أعىل نسبة من اتّخاذ القرار من قبل الزوج هي فـي منطقة الجنوب (%21.5) فـيام تظهر أعىل نسبة من اتّخاذ القرار عىل األغلب 
من قبل الزوجة فـي منطقة الوسط (%21.9) . كام يظهر من الجدول أنه كلاّم كرب حجم التجّمع، كلاّم كربت نسبة القرار الذي يُتّخذ عىل 

األغلب من قبل الزوجة وقلّت نسبة القرار الذي يُتّخذ عىل األغلب من قبل الزوج.
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جدول 59: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج بحسب عدد سنوات الزواج .

Table 59: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women by Years of Marriage.   

المنطقة/ حجم ونوع 
التجمع السكاني 

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

Region/Size and Type of 
Locality
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 100.0Total 4.9 84.7 10.4المجموع

 Number of Years ofعدد سنوات الزواج
Marriage 

years 5-100.01 4.7 85.2 110.1-5 سنوات

years 10-100.06 4.4 86.8 68.8-10 سنوات

years 15-100.011 4.4 87.7 117.9-15 سنة 

years 20-100.016 4.1 86.3 169.6-20 سنة

years 30-100.021 3.8 83.9 2112.2-30 سنة

years 40-100.031 4.2 82.3 3113.4-40 سنة 

 years and above 100.041 12.7 77.2 4110.1 سنة فأكثر

الجدول (59) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج بحسب 
عدد سنوات الزواج. يظهر من الجدول أنه كلاّم زادت سنوات الزواج حتّى 20 سنة زواج زادت املساواة فـي اتّخاذ القرار باطراد. من 21 

سنة زواج وما فوق تقّل املساواة فـي اتّخاذ القرار. 
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جدول 60: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

Table 60: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 
Married or Ever Married Women by Some Background Characteristics of the Wife.

   الخصائص الخلفـية 
للزوجة

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

 Background
 Characteristics Related
to the Wife
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 العالقة بسوق العمل
للزوجة

Relation to the wife’s 
Labor Market 

100.0Inside Labor Force 1.6 82.0 16.4داخل القوى العاملة

100.0Not in Labor Force 6.8 86.4 6.8 خارج القوى العاملة

100.0Part-Time Employment 1.1 85.8 13.1 تعمل عمالة جزئية

ة 100.0 2.0 75.6 22.4تعمل عمالة تامFull Employment

100.0Unemployment 3.2 76.5 20.3 بطالة

الحالة التعليمية للزوجة
The Educational 
attainmemt of the wife

100.0Preparatory and under 9.0 81.4 9.5إعدادي فأقل

100.0Secondary 2.1 89.5 8.4ثانوي

100.0High School Certificate 2.8 90.8 6.3 بجروت

ية 100.0College Certificate 0.7 82.6 16.6شهادة كلّ

100.0 0.2 82.3 17.5لقب أول فأكثر
First Degree (BA) and 
above

100.0Unkown 0.3 91.7 8.0غير معروف

The Wife,s Age العمر للزوجة

24-158.3 86.4 5.3 100.0 15-24

34-2510.7 84.7 4.6 100.0 25-34

44-358.6 87.3 4.1 100.0 35-44
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   الخصائص الخلفـية 
للزوجة

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

 Background
 Characteristics Related
to the Wife

 على األغلب
الزوجة
Wife

 مساواة
خاذ  فـي اتّ
القرار

Wife and 

Husband

 على األغلب
الزوج

Husband

المجموع
Total

54-4512.6 83.4 4.0 100.0 45-54

+5511.6 80.6 7.8 100.0 55+

The Family Size حجم األسرة

3-112.0 82.5 5.5 100.0 1-3

6-49.2 86.8 3.9 100.0 4-6

+ 712.0 80.6 7.4 100.0 7+

الجدول (60) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
بعض الخصائص الخلفـية للزوجة. يظهر من الجدول أنه فـي املجمل، هنالك مساواة فـي اتّخاذ القرار حسب الخصائص املختلفة. كام يظهر 
من الجدول أنه عندما تكون الزوجة تعمل عاملة تاّمة (%22.4)، فالقرار عىل األغلب فـي يّد الزوجة أكرث ماّم هو فـي يّد الزوج. كام يتبنّي 
أنه كلام ارتفع مستوى تعليم الزوجة زاد تأثريها فـي اتخاذ القرار. وفـي املجمل ميكن القول أن القرار بيد الزوجة أكرث ماّم هو فـي يّد الزوج. 

جدول 60 (تابع): التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات 
أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج.

Table 60 (cont.): Precentage Distribution of Decision Making in the Family According 
to Married or Ever Married Women by Some Background Characteristics of the 

Husband .  
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جدول61: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج.

Table 61: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According 
to Married or Ever Married Women by Some Background Characteristics of the 

Husband..  

الخصائص الخلفـية 
للزوجة

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

 Background
 Characteristics Related
to the Wife
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 Relation to theالعالقة بسوق العمل للزوج
Husband's Labor Market

Inside Labor Force 100.0 3.3 87.8 8.9داخل القوى العاملة

Not in Labor Force 100.0 7.8 81.1 11.1 خارج القوى العاملة

Part-Time Employment 100.0 2.2 90.9 6.9 يعمل عمالة جزئية

ة 100.0 4.1 85.9 10.0 يعمل عمالة تام Full Employment

Unemployment 100.0 0.3 89.0 10.7 بطالة

 The Educationalالحالة التعليمية للزوج
attainment of the Husband

100.0Preparatory and under 5.3 85.0 9.7اعدادي فاقل

100.0Secondary 1.6 87.7 10.6ثانوي

100.0High School Certificate 4.5 89.2 6.4 بجروت

100.0College Certificate 2.2 86.7 11.1شهادة كلية

100.0 2.0 86.8 11.3لقب أول فأكثر
First Degree (BA) and 
above

100.0Unknown 5.6 93.8 0.6غير معروف
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الخصائص الخلفـية 
للزوجة

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
Decision Making in the Family

 Background
 Characteristics Related
to the Wife
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The Husband's age العمر للزوج

24-15085.7 14.3 100.0 15-24

34-2510.1 85.1 4.8 100.0 25-34

44-356.7 90.9 2.4 100.0 35-44

54-4511.2 85.8 3.1 100.0 45-54

+ 5512.2 80.2 7.6 100.0 55+

الجدول (61) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
بعض الخصائص الخلفـية للزوج. يظهر من الجدول أنه فـي املجمل هنالك مساواة فـي اتّخاذ القرار. باملجمل، القرار بيد الزوجة بنسب 
أعىل ماّم هو فـي يّد الزوجة. امللفت لالنتباه أنه عندما يكون الزوج فـي حالة بطالة فإن القرار بيد الزوجة بنسب أعىل بكثري ماّم هو فـي 

يّد الزوج. بشكل عام، كلاّم ارتفع جيل الزوج، تزيد نسبة اتّخاذ القرار من قبل الزوجة ويقّل اتّخاذ القرار من قبل الزوج. 

جدول 61 (تابع): التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات 
أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

 Table 61 (cont.): Precentage Distribution of Decision Making in the Family According
.to Married or Ever Married Women by Some Background Characteristics of the Wife
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جدول 62: التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت 
سبق لهن الزواج حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

Table 62: Precentage Distribution of Decision Making in the Family According to 

Married or Ever Married Women by the Economic Status of the Family.   

الواقع االقتصادي لألسرة

القرار فـي األسرة
Decision in the Family

 Economic Status of the 
 Family
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تقييم العائلة للواقع 
االقتصادي لألسرة 

The Family Evaluation of 
the Economic Status 

 13.086.10.9100.0Excellentممتاز

 9.387.23.5100.0Goodجيد

طة 10.384.55.3100.0متوسModerate 

 10.978.910.2100.0Lowفقيرة

ا  9.675.015.4100.0فقيرة جدVery Low 

القدرة اإلنفاقية لألسرة 
لتغطية االحتياجات

Expenditure Ability of the 
Family to Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير من حاجياتنا 
لتغطية النفقات

2.193.64.3100.0
Our Income is much More 
Higher Than Our Needs for 
Covering the Expenditure

دخلنا أعلى بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

10.681.67.8100.0
Our Income is a Little 
Higher Than Our Needs for 
Covering

دخلنا يساوي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية النفقات

9.886.04.2100.0
Our Income is Equal to 
our Needs for Covering the 
Expenditure

دخلنا أقل بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

10.187.02.8100.0
Our Income is a little bit 
lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures

دخلنا أقل بكثير من حاجياتنا 
لتغطية النفقات

11.778.210.1100.0
Our Income is much more 
Lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures

 الجدول (62) يصف التوزيع النسبي للمشاركة فـي اتّخاذ القرار فـي األرسة وفًقا ألقوال النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حسب 
الواقع االقتصادي لألرسة. يظهر من الجدول أنه فـي املجمل، هنالك مساواة فـي اتّخاذ القرار، بشكل خاص عندما يكون دخل األرسة أعىل 
بكثري من حاجياتها لتغطية النفقات. باملجمل، القرار فـي األرسة يُتّخذ عىل األغلب من قبل الزوجة أكرث ماّم هو من قبل الزوج إال فـي 
ا، حينها يتّخذ القرار من قبل الزوج أكرث ماّم هو من قبل الزوجة. والثانية، عندما يكون دخل  حالتني: األوىل، عندما تكون األرسة فقرية جدٍّ

األرسة أعىل بكثري من حاجياتها لتغطية النفقات. 
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 63: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب املنطقة حجم ونوع التجمع.

Table  63: Percentage Distribution of married or  ever married women who were exposed 
to different types of violence from husband during the last 12 months by Region, Size 

an Type of locality. 

المنطقة حجم ونوع 
التجمع

نوع العنف
Type of violence 

Region, Size and 

Type of Locality
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28.710.23.46.99.430.4Totalالمجموع 

 Regionالمنطقة 

North 36.0 10.5 7.6 2.9 12.1 33.0الشمال 

Haifa 22.2 7.2 5.8 4.6 6.8 22.0حيفا

Center 23.0 5.1 3.9 1.9 5.2 22.5المركز

South 26.1 12.2 7.0 5.8 12.9 25.8الجنوب 

Type of Localityنوع التجمع 

Less than 10,000 27.3 6.7 7.3 4.1 10.1 24.2أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 
20,000 نسمة

24.4 8.6 3.1 6.9 9.9 27.0 10,000-20,000

أكبر من 20.000 
نسمة

25.0 8.4 3.1 5.0 6.9 25.2 20,000 and above

Mixed Locality 60.8 18.5 9.2 4.1 20.9 59.1تجمع مختلط

الجدول (63) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 
12 شهرًا املاضية حسب املنطقة حجم ونوع التجمع. يظهر من الجدول أنه فـي املجمل نسبة النساء اللوايت تعرّضن ألحد أنواع العنف عىل 
أشكاله املختلفة قد بلغت %30.4 بواقع %28.7 تعرّضن لعنف نفيس، و %10.2 لعنف جسدي، و %9.4 لعنف اقتصادي،  و %6.9 لعنف 

اجتامعي و %3.4 لعنف جنيس. 

 نسب العنف عىل أحد أشكاله ضد الزوجات هي األعىل فـي منطقة الشامل حيث بلغت %36.0  مقارنة مع %22.2 فـي منطقة حيفا. 
ويربز تعرض النساء للعنف الجنيس حسب ما أفدن به فـي منطقة الجنوب (%5.8) مقارنة بباقي املناطق واملعدل العام (%3.4).  أما فـي 
التجّمعات املختلطة هنالك أعىل نسبة من النساء اللوايت تعرّضن للعنف حيث بلغت %60.8 فـي املجمل بواقع %59.1 تعرضن لعنف 

نفيس و %20.9 للعنف الجسدي. 
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الزواج وتعرضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 64: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهراً املاضية حسب عدد سنوات الزواج.

Table 64: Percentage Distribution of married or ever married women who were exposed 
to different types of violence from husband during the last 12 months by years of 

marriage.

 عدد سنوات الزواج 

نوع العنف 
Type of violence

Number of 
Marriage Years
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Years of Marriageسنوات الزواج 

years 1-5 26.4 7.0 8.0 4.2 8.2 123.9-5 سنوات

years 6-10 30.4 11.0 9.3 3.1 11.2 627.8-10 سنوات

years 11-15 37.7 15.4 11.0 6.2 14.9 1136.2-15 سنة 

years 15-20 34.8 10.1 5.9 5.8 14.2 1634.0-20 سنة

years 21-30 31.6 8.3 3.8 2.3 9.3 2129.4-30 سنة

years 31-40 28.1 8.8 6.2 0.8 5.0 3125.9-40 سنة 

 18.5 4.3 2.9 0.0 4.9 4118.5 سنه فأكثر
 years and 41
above

الجدول (64) يبنّي التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 
12 شهرًا املاضية حسب عدد سنوات الزواج. يشري الجدول إىل ازدياد مطرّد بنسبة النساء اللوايت تعرّضن للعنف فـي السنوات األوىل للزواج 
حتى 15 سنة بدًءا من %26.4 حتى 5 سنوات لرتتفع إىل %37.7 حتى 15 سنة زواج. هذا وتبدأ نسب التعرّض للعنف باالنخفاض بعد 16 
سنة زواج. هذه التوجة العام يتالئم أيضا مع نسب أشكال العنف املختلفة حيث ترتفع حتى 15 سنة من الزواج لتبدأ بعدها باالنخفاض.
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 65: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة

Table  65: Percentage Distribution of ever married women who exposed to different types 
of violence from husband during the last 12 months by Background Characteristics of 

the wife

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence  

 Background
Characteristics
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العالقة بسوق العمل 
للزوجة

Relation to the wife's 
Labor Market

Inside Labor Force 28.511.04.87.18.530.9داخل القوى العاملة

29.09.52.66.69.830.4Not in Force Laborخارج القوى العاملة 

31.712.93.76.47.735.0تعمل عمالة جزئية 
 Part-Time
Employment

19.55.55.24.26.619.5Full Employmentتعمل عمالة تامة

36.618.014.427.725.942.4Unemploymentبطالة 

الحالة التعليمية 
للزوجة

 The Educational
 Attainment of the
Wife

30.510.42.37.511.232.7إعدادي فأقل
 Preparatory and
under

32.614.46.811.112.734.2Secondaryثانوي

31.911.64.15.910.032.5بجروت 
 High School
Certificate

ية 23.55.62.44.65.827.1College Certificateشهادة كلّ

19.96.72.54.24.822.5لقب أول فأكثر
 First Degree (BA)
and above

The Wife's Ageعمر الزوجة 

24-1522.45.31.85.35.322.415-24

34-2526.28.63.07.78.628.025-34

44-3531.011.85.07.19.833.235-44

54-4529.810.63.64.48.931.545-54

+ 5524.35.91.36.08.625.955+
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 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence  

 Background
Characteristics
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The Family Sizeحجم األسرة 

3-124.87.12.25.55.825.51-3

6-429.710.63.06.810.632.24-6

+ 732.015.17.58.211.733.27+

الجدول (65) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 
12 شهرًا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة (العالقة بسوق العمل للزوجة، الحالة التعليمية للزوجة، وحجم األرسة).  يظهر 
من الجدول أن أعىل نسبة من النساء اللوايت تعرّضن للعنف سواء فـي املجمل أو عىل أشكاله املختلفة فـي العام املنرصم إلجراء الدراسة 

هي عند النساء املوجودات فـي حالة بطالة (%42.4 فـي املجمل)  وأقّل نسبة هي من بني النساء اللوايت يعملن عاملة تاّمة (19.5%). 

ارتفاع مستوى  الزوجات للعنف مع  التعليمية للزوجة، فـيُستدل من الجدول أن هناك انخفاض فـي نسب تعرض  بالحالة  فـيام يتعلّق 
التحصيل العلمي للزوجة. أّما بالنسبة للعالقة بني عمر الزوجة والعنف الذي تعرّضت له فـيظهر من الجدول أن أعىل نسبة من النساء 
اللوايت تعرّضن للعنف هن من النساء فـي الفئة العمرية 35-44 (%33.2) بينام أقّل نسبة هي من النساء فـي جيل 24-15 ( 22.4%).  

جدول 65 (تابع): التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة 
من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوجة.

 Table 65 (cont.): Percentage Distribution of ever married women who exposed to
 different types of violence from husband during the last 12 months by Background

Characteristics of the wife.
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 66: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج.

 Table 66: Percentage Distribution of married or ever married women who were exposed
 to different types of violence from husband during the last 12 months by Background

Characteristics of the husband.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

 Background
Characteristics
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Relation to the wife's Labor Marketالعالقة بسوق العمل للزوجة

Inside Labor Force  30.4 9.2 6.3 4.1 9.5 28.3داخل القوى العاملة

Not in Force Labor 27.9 8.9 5.8 0.6 9.4 26.9خارج القوى العاملة 

Part-Time  36.0 9.7 9.9 3.7 8.4 32.3تعمل عمالة جزئية 
Employment

Full Employment 26.7 8.8 4.2 4.2 10.4 25.6تعمل عمالة تامة

Unemployment 41.4 11.7 5.6 5.4 3.5 37.7بطالة 

الحالة التعليمية للزوجة
 The Educational
 Attainment of the
Wife

Preparatory and  37.4 12.5 7.7 3.7 11.5 34.8إعدادي فأقل
under

Secondary 31.7 9.5 9.2 4.5 12.6 29.7ثانوي

High School  24.4 6.3 3.5 2.6 5.5 24.1بجروت 
Certificate

ية College Certificate 20.9 5.1 3.3 0.6 2.6 17.2شهادة كلّ

First Degree (BA)  21.1 5.1 3.6 2.4 7.5 19.0لقب أول فأكثر
and above

The Wife's Ageعمر الزوجة 

24-1522.4 5.3 1.8 5.3 5.3 22.4 15-24

34-2526.2 8.6 3.0 7.7 8.6 28.0 25-34

44-3531.0 11.8 5.0 7.1 9.8 33.2 35-44

54-4529.8 10.6 3.6 4.4 8.9 31.5 45-54

+5524.3 5.9 1.3 6.0 8.6 25.9 55+

الجدول (66) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج ( العالقة بسوق العمل للزوج، الحالة التعليمية للزوج، وعمر الزوج).  يظهر من الجدول أن أعىل نسبة من النساء 
اللوايت تعرّضن للعنف هن زوجات ألزواج فـي حالة بطالة (%41.4). فـيام يتعلّق بالعالقة بني الحالة التعليمية للزوج وتعرّض الزوجات للعنف فـيظهر من 
الجدول أن أكرث نسبة من النساء اللوايت تعرّضن للعنف هن زوجات ألزواج ذوي تعليم إعدادي فأقّل (%37.4) وتنخفض النسبة مع ارتفاع مستوى تعليم 
الزوج. بالنسبة لعمر الزوج، فـيُستدل من الجدول أن أعىل نسبة من النساء اللوايت تعرّضن للعنف هن زوجات ألزواج فـي جيل 35-44 سنة (33.2%) 

وأقّل نسبة هن زوجات ألزواج فـي جيل 15-24 سنة (22.4%).
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 67: 
فـي  الهيمنة  األرسة ودرجة  فـي  النفيس  اإلجهاد  املاضية حسب  الزوج خالل 12 شهًرا  قبل  العنف من 

العالقة الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة.
Table 67: Percentage Distribution of married or ever married women who Were exposed 
to different types of violence from husband during the last 12 months by Phsychological 
Stress in the Family, The Hegemony over the Couple Relationship and the Decision 

Making in the Family.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence 

 Background
Characteristics
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اإلجهاد النفسي لدى 
األسرة

 Psychological
 Stress in the
 Household

No Stress 17.7 2.7 1.0 0.7 3.9 17.0ال يوجد إجهاد

Low Stress 28.6 7.9 6.1 1.7 7.6 27.0إجهاد متدني

ط 52.1 20.6 15.0 9.8 24.1 48.2إجهاد متوس Moderate Stress

ا 44.4 25.6 15.9 16.0 24.7 42.0إجهاد عالي أو عالي جد 
 High Or Very High
Stress

درجة هيمنة الرجل على 
العالقة الزوجية  

The Extent of 
the Husband's 
Dominance over the 
Couple Relationship

11.82.70.21.72.812.7No Dominanceغير مهيمن

31.39.52.65.18.933.7Little Dominance بدرجة قليلة

طة 61.630.212.423.926.063.9بدرجة متوس
 Moderate
Dominance

61.148.425.244.144.761.1High Dominance بدرجة عالية

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
 The Decision
 Making in the
Household

38.622.36.617.619.238.6Husbandعلى األغلب الزوج

خاذ القرار 27.29.03.16.08.328.8Wife and Husbandمساواة فـي اتّ

37.114.35.97.012.839.5Wifeعلى األغلب الزوجة

الجدول (67) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب اإلجهاد النفيس فـي األرسة ودرجة الهيمنة فـي العالقة الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة. يُستدل من البيانات أن نسبة العنف ضد النساء قد بلغت 
ا نحو %44.4، هذا وقد بلغت تلك النسبة بني األرس ذات اإلجهاد املتوسط نحو %52.1، مع ذلك نلحظ أن نسب  لدى األرس ذات اإلجهاد العايل أو العايل جدٍّ
العنف بأشكاله هي أعىل فـي وضع إجهاد عايل أو عايل جدا (الجسدي %24.7، الجنيس %16.0، االجتامعي %15.9 و االقتصادي %25.6) ماّم عليه فـي 
درجات اإلجهاد األخرى فـيام عدا العنف النفيس لدى األرس ذوات اإلجهاد املتوسط (%48.2). كام يُستدل من البيانات أن نسبة العنف ضد النساء زوجات 
رجال ذوي درجة هيمنة عالية قد بلغت %61.1، هذا وتبنّي املعطيات أيًضا أن نسبة العنف الجسدي قد بلغت %48.4 والعنف االقتصادي %44.7 والعنف 

االجتامعي قد بلغت %44.1 وتربز نسبة تعرض النساء للعنف الجنيس فـي تلك األرس لتبلغ 25.2%. 
فـيام يتعلّق  بالعالقة بني اتّخاذ القرار فـي األرسة والعنف الذي تتعرّض له الزوجات فـيظهر من الجدول تعرّض النساء للعنف يكون بنسب أقّل بشكل 
ملحوظ عندما تكون مساواة فـي اتّخاذ القرار (%28.8).  كام ترتفع نسب تعرض النساء للعنف بأشكاله املختلفة فـي األرس التي يُتّخذ فـيها القرار عىل 
األغلب من قبل الزوج حيث بلغت نسبة العنف الجسدي نحو %22.3 مقارنة ب %9.0 لدى األرس التي يسود فـيها مساواة فـي اتخاذ القرار، وبلغت نسبة 

العنف االجتامعي %19.2 مقارنة ب %8.3 فـي األرس التي يسود فـيها مساواة فـي اتّخاذ القرار. 
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 68: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب الواقع االقتصادي لألرسة.

Table 68: Percentage Distribution of married or ever married women who were exposed 
to different types of violence from husband during the last 12 months by the economic 

status of the household.

الواقع االقتصادي لألسرة

نوع العنف
Type of violence 

 The Economic
 Status of the
Household
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The Family Evaluation of the Economic تقييم العائلة للواقع االقتصادي لألسرة 
Status of the Houshold

Excellent 28.6 7.6 5.2 3.6 11.1 26.1ممتاز

Good 29.4 6.9 5.2 3.1 7.2 27.5جيد

طة 28.2 9.4 6.2 3.6 10.3 26.7متوس Moderate

Low  39.0 13.9 9.1 2.6 18.8 38.3فقيرة

ا  53.9 22.0 24.0 4.3 10.8 45.5فقيرة جد Very Low

Expenditure Ability of the Family to القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية االحتياجات
Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

25.9 8.6 0.0 2.1 2.2 25.9 

 Our Income is
 much More Higher
 Than Our Needs
 for Covering the
Expenditure

دخلنا أعلى بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
31.8 11.1 1.8 6.0 11.1 33.7 

 Our Income is
 a Little Higher
 Than Our Needs for
Covering

دخلنا يساوي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية 

النفقات
23.6 7.1 3.0 4.0 6.1 25.3 

 Our Income is
 Equal to our Needs
 for Covering the
Expenditure

دخلنا أقل بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

النفقات
28.5 9.4 3.6 5.8 8.2 29.7 

 Our Income is
 a little bit lower
 Than Our Needs
 for Covering the
expenditures

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

34.1 15.6 4.4 12.3 15.6 37.1 

 Our Income is
 much more Lower
 Than Our Needs
 for Covering the
expenditures

الجدول (68) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج فـي 12 شهرًا املاضية 
ا، تكون نسب تعرّض النساء للعنف  حسب الواقع االقتصادي لألرسة. يظهر من الجدول أنه فـي اإلجامل، عندما تكون الحالة االقتصادية لألرسة فقرية جدٍّ
أعىل بشكل كبري ماّم هو الحال فـي الحاالت األخرى (%53.9)، كام تكون نسب التعرّض للعنف عالية عند العائالت الفقرية (%39) وتكون نسب التعرّض 
للعنف أقّل وبنسب متقاربة فـي العائالت التي تقيّم واقعها االقتصادي عىل أنه ممتاز، جيّد ومتوسط (%28.6، %29.4 و %28.2 عىل التوايل). أّما بالنسبة 
لعالقة القدرة اإلنفاقية لألرسة لتغطية النفقات وتعرّض النساء للعنف فـيظهر من الجدول أن نسب التعرّض للعنف تكون األعىل عندما يكون دخل األرسة 
أقّل بكثري من حاجياتها لتغطية النفقات بينام تكون األقّل وبنسب متقاربة عندما يكون دخل العائلة أعىل بكثري من حاجياتها لتغطية النفقات (25.9%) 

وعندما يكون دخل العائلة يساوي تكاليف حاجياتها من تغطية النفقات (25.3%). 
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الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 69: 
العنف من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب عالقة القرابة بني الزوجني، سّن الزواج للزوجة ومكان 

سكن أهل الزوجة.
 Table 69: Percentage Distribution of married or ever married women who exposed to

    different types of violence from husband during the last 12 months by.

عالقة القرابة ومكان 
سكن أهل الزوجة

نوع العنف
Type of violence  

The Family 
Relationship 
and the Place of 
Residence of the 
Wife's Parents
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عالقة القرابة بين الزوجين
 The Family Relationship between the
Couple

29.29.52.85.58.929.8قرابة درجة أولى 
 First Degree
Relative

قريب من نفس 
الحمولة

29.414.26.18.210.730.9
 Other Relative
of Same Clan

26.97.82.45.78.029.2No Relationال توجد عالقة 

The Wife's Age at Marriageسن الزواج للزوجة

1929.59.22.56.18.531.3 عام فأقل
 years and 19
under

ا 2028.59.43.56.48.930.6-24 عامyears 20-24

ا 2523.610.94.37.89.524.7-29 عامyears 25-29

3025.910.11.43.812.125.9 سنة فأكثر 
 years and 30
over

مكان سكن األهل للزوجة
The Place of Residence of the Wife's 
Parents

26.48.72.97.48.128.6فـي نفس البلدة
 At the Same
Locality

فـي بلدة أخرى 
مجاورة 

31.813.14.55.611.733.2
 At Other
 Surrounding
Locality

الجدول (69) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألنواع محّددة من العنف خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب عالقة القرابة بني الزوجني، سّن الزواج للزوجة ومكان سكن أهل الزوجة. يُستدل من الجدول أن نسب تعرّض النساء للعنف متقاربة 
فـي درجات القرابة املختلفة مع ازدياد بسيط عندما يكون الزوجان قريبني من نفس الحمولة. كام يظهر من الجدول أن نسبة النساء اللوايت 
يتعرّضن للعنف تنخفض باإلجامل مع تقّدم سّن الزواج للزوجة. فـيام يتعلّق بعالقة مكان سكن أهل الزوجة والعنف ضّد الزوجات فـيظهر 
من الجدول أّن نسبة تعرّض الزوجات للعنف تكون أعىل عندما يكون مكان سكن أهل الزوجة فـي بلدة مجاورة (%33.2) ماّم هو عندما 
يكون فـي نفس البلدة (%28.6). أذا نظرنا تفصيليًا إىل أنواع العنف املختلفة، فنلحظ أن كّل أنواع العنف، باستثناء العنف االجتامعي، تكون 

أقّل عندما يكون مكان سكن أهل الزوجة فـي بلدة مجاورة ماّم هو الحال عندما يكون مكان سكن األهل  فـي نفس البلدة. 
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جدول 70: التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جسدي من قبل الزوج 
خالل 12 شهراً املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجسدي واملنطقة.

Table 70: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence from the Husband During the Last 12 Months by Types and 

Actions of Physical Violence and Region.   

أنواع وأفعال العنف الجسدي

المنطقة
Region

Types and actions of 
Physical  violence المجموع 

Total

  شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Physical abuseالعنف الجسدي

 12.0 3.4 4.2 6.1 6.2رمي أشياء يمكن أن تؤذي
Threw something toward 
that could have hurt

  Twisted arm or pulling hair 8.0 3.0 3.9 5.6 5.2لوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، آالم 

فـي المفاصل
3.0 2.4 1.4 3.4 7.1 

Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

Pushed strongly 8.9 4.3 1.6 6.1 5.5الدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة 
أو الطورية أو أي جسم آخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

1.0 0.5 0.9 0.7 3.6 
Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or similarly 
sharp and dangerous objects  

الضرب على الرأس الذي ينتج 
عنه إغماء

1.1 0.7 0.6 0.7 3.9 
Beat on head resulted in 
coma

الضرب بجسم ما أقل حدة من 
األجسام مثل (حزام، عصا أو 

ما شابه من حيث الحدة)
2.2 1.7 1.7 1.5 6.1 

Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects such 
as (a belt, stick, or similarly 
sharp objects)

 4.9 2.2 0.9 1.2 1.8الخنق أو محاولة الخنق
Strangling or tried to 
strangle 

Grabbing strongly 9.6 3.3 3.9 5.3 5.4اإلمساك بقوة

Slapping the face 10.5 1.6 4.4 4.3 4.7الصفع على الوجه

Breaking one of the bones 2.0 0.9 0.9 0.6 0.8كسر إحدى العظام

 3.9 0.0 0.0 0.3 0.7الحرق أو الكي عن قصد
Singed or scorched on 
purpose  

الجدول (70) يصف التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جسدي من قبل الزوج خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب أنواع وأفعال العنف الجسدي واملنطقة. يُظهر الجدول أعىل نسب من العنف الجسدي فـي حالة «رمي أشياء ميكن أن تؤذي» 
(%6.2) ، ”الدفع بالقوة“ (%5.5)، ”اإلمساك بالقوة“ (%5.4)، ”لوي الذراع أو شّد الشعر“ (%5.2). بينام أقّل نسب العنف ضّد النساء تظهر 
فـي حال ”الحرق أو اليك عن قصد“ (%0.7)، ”كرس إحدى العظام“ (%0.8)، ”التهّجم بالسكني أو القطّاعة أو الطورية أو أّي جسم آخر 
مشابه لها بالحّدة والخطورة“ (%1.0). عىل مستوى مناطقي، يظهر من الجدول بوضوح أّن كّل أنواع العنف الجسدي أعىل فـي الجنوب 

بشكل ملحوظ من باقي املناطق. 
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جدول 71: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن لعنف جسدي من قبل 
الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجسدي ونوع وحجم التجّمع.

Table 71: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence from the Husband During the Last 12 Months by Types and 

Actions of Physical Violence and Type and Size of Locality.  

أنواع وأفعال العنف الجسدي

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Types and Actions of 
Physical  violence
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Physical Abuseالعنف الجسدي

 7.0 6.6 4.4 8.3 6.2رمي أشياء يمكن أن تؤذي
Threw something toward 
that could have hurt

  Twisted arm or pulling hair 9.0 4.4 4.4 6.0 5.2لوى الذراع أو شدّ الشعر

م نتج عنه رضوض،  تهج
خدوش، جروح بسيطة، آالم فـي 

المفاصل.
3.0 3.6 2.3 3.1 4.0 

Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

Pushed strongly 8.6 5.2 4.0 6.7 5.5الدفع بقوة

م بالسكين أو القطاعة أو  التهج
الطورية أو أي جسم آخر مشابه 

ة والخطورة لها بالحدّ
1.0 0.8 1.2 1.1 0.0 

Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or similarly 
sharp and dangerous 
objects  

الضرب على الرأس الذي ينتج 
عنه إغماء

1.1 0.0 1.2 1.9 0.0 
Beat on head resulted in 
coma

ة من  الضرب بجسم ما أقل حدّ
األجسام مثل (حزام، عصا أو 

ة) ما شابه من حيث الحدّ
2.2 2.0 2.1 2.6 2.0 

Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects 
such as (a belt, stick, or 
similarly sharp objects)

 2.3 1.9 1.8 1.1 1.8الخنق أو محاولة الخنق
Strangling or tried to 
strangle 

Grabbing strongly 9.3 4.2 4.5 6.5 5.4اإلمساك بقوة

Slapping the face 0.7 6.6 4.4 4.6 4.7الصفع على الوجه

Breaking one of the bones 0.7 1.2 0.8 0.4 0.8كسر إحدى العظام

 1.0 1.3 0.2 0.4 0.7الحرق أو الكي عن قصد
Singed or scorched on 
purpose  

الجدول (71) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن لعنف جسدي من قبل الزوج خالل 12 شهرًا 
املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجسدي ونوع وحجم التجّمع. يُظهر الجدول نسب متقاربة من العنف الجسدي ضد الزوجات فـي 
املدن املختلطة فـي حال «اإلمساك بالقوة» (%9.3)، ”لوي الذراع أو شّد الشعر“ (%9.0)، ”الدفع بالقوة“ (%8.6)، و ”رمي أشياء ميكن 

أن تؤذي“ (7.0%). 
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جدول 72: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرضن العتداء عنف نفيس من 
قبل الزوج خالل 12 شهراً املاضية حسب أنواع وأفعال العنف النفيس واملنطقة.

Table 72: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence from Husband During the Last 12 Months by Types and Actions 

of  Phsychological violence and Region.

أنواع وأفعال العنف 
النفسي

 المنطقة
RegionTypes and actions 

of Phsychological 
violence المجموع

Total

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Psychological abuseالعنف النفسي

Cursing or insulting 24.1 10.0 13.7 17.2 16.4الشتم أو اإلهانة

رمي أشياء يمكن أن 
تؤذي

6.2 6.1 4.2 3.4 12.0 
Threw something 
toward that could 
have hurt

قال لك إنك سمينة أو 
قبيحة

6.6 7.9 3.3 1.2 11.4 
Telling she is fat or 
ugly

تحطيم أو إتالف ممتلكات 
خاصة

4.4 4.4 2.8 1.5 10.2 
Destroyed or spoiled 
own property

Yelled or shouting 13.8 20.6 11.3 25.9 21.2الصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف اإلغاظة 
وإثارة الغضب

10.6 11.9 12.8 3.8 10.4 
Saying things in 
order to provoke and 
upset 

 الجدول (72) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف نفيس من قبل الزوج خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف النفيس واملنطقة. باملجمل، أكرث نوع من العنف النفيس الذي تعرّضت إليه النساء هو «الصياح أو 
الرصاخ» (%21.2) وأقلّها ”تحطيم أو إتالف ممتلكات خاّصة“ (%4.4). فـي اإلجامل، كّل أنواع العنف النفيس فـي الجنوب أعىل بأضعاف 
ماّم هو فـي باقي املناطق، باستثناء ”الصياح أو الرصاخ“ الذي هو أقّل فـي الجنوب ماّم هو فـي الشامل والوسط، و ”قول أشياء بهدف 

اإلغاظة وإثارة الغضب“ التي تتقارب نسبتها بني الجنوب وباقي املناطق. 
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جدول 73: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف نفيس من 
قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف النفيس ونوع وحجم التجّمع.

Table 73: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence from Husband During the Last 12 Months by Types and Actions 

of  Phsychological violence and Type and Size of Locality.

أنواع وأفعال العنف النفسي

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Types and actions of 
Phsychological violence
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Psychological abuseالعنف النفسي

Cursing or insulting 27.1 14.1 14.0 18.4 16.4الشتم أو اإلهانة

 7.0 6.6 4.4 8.3 6.2رمي أشياء يمكن أن تؤذي
Threw something toward 
that could have hurt

Telling she is fat or ugly 7.9 6.4 6.2 6.7 6.6قال لك انك سمينة أو قبيحة

تحطيم أو أتالف ممتلكات 
 5.0 5.1 3.1 5.6 4.4خاصة

Destroyed or spoiled own 
property

Yelled or shouting 47.4 17.8 16.7 19.2 21.2الصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف اإلغاظة 
 15.9 8.2 11.5 9.6 10.6وإثارة الغضب

Saying things in order to 
provoke and upset 

الجدول (73) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف نفيس من قبل الزوج خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف النفيس ونوع وحجم التّجمع. يظهر من الجدول أن نسبة التعرّض ”للصياح أو الرصاخ“ (47.4%) 

فـي التّجمعات املختلطة أعىل بكثري ماّم هو فـي باقي التّجمعات. 
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جدول 74: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جنيس 
من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجنيس واملنطقة.

Table 74: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Sexual Violence and Region.   

أنواع وأفعال العنف 
الجنسي 

 المنطقة

RegionTypes and actions of 
Sexual Violence 

المجموع
Total

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال 
وسائل منع الحمل أثناء 
إقامة عالقة زوجية رغم 

طلب الزوجة

1.2 0.7 1.2 0.8 4.1 

Husband refused 
that his wife to use 
contraceptives during 
copulation despite her 
request

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية
1.7 1.3 3.0 0.4 3.3 

Using physical power 
to enforce copulate

استعمال القوة مثل 
(الضرب واستعمال 

آالت حادة) بهدف إجبار 
الزوجة على إقامة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الزوجية غير راضية عنها

1.1 0.4 1.0 1.3 3.9 

Using force against 
wife in different ways 
(such as beating and 
using sharp objects) 
to enforce her,  into 
copulation in ways 
that she not happy 
with

التهديد إلجبار الزوجة 
على ممارسة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الزوجية غير راضية عنها

0.7 0.5 0.7 0.0 2.7 

Threatening to 
enforce wife  into 
copulation in 
different ways that 
you are not happy 
with. 

التهديد إلجبار الزوجة 
على إقامة العالقة الزوجية

1.9 1.1 3.2 1.2 4.6 
Threatening to 
enforce wife  
copulation

الجدول (74) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جنيس من قبل الزوج خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجنيس واملنطقة. يبنّي الجدول أن كل أشكال العنف الجنيس أعىل بكثري فـي الجنوب ماّم هو 
عليه فـي باقي املناطق. كام يبنّي الجدول أن أكرث نوع من أنواع العنف الجنيس الذي تعرّضت إليه النساء هو «التهديد إلجبار الزوجة عىل 
إقامة العالقة الزوجية» (%1.9) بينام أقّل شكل هو ”التهديد إلجبار الزوجة عىل مامرسة أشكال مختلفة من العالقة الزوجية غري راضية 

عنها“ (0.7%). 
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جدول 75: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جنيس من 
قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجنيس ونوع وحجم التجّمع.

Table 75: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Sexual Violence and Type and Size of Locality.

أنواع وأفعال العنف الجنسي

 حجم ونوع التجمع
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Sexual Violence 
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Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل 
منع الحمل أثناء إقامة عالقة 

زوجية رغم طلب الزوجة
1.2 1.4 1.4 1.5 0.0 

Husband refused that his 
wife to use contraceptives 
during copulation despite 
her request

استعمال القوة الجسدية إلجبار 
الزوجة على إقامة العالقة 

الزوجية
1.7 2.3 1.5 1.8 1.0 

Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل (الضرب 
واستعمال آالت حادة) بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة أشكال 
مختلفة من العالقة الزوجية غير 

راضية عنها

1.1 0.0 1.1 1.9 0.7 

Using force against wife 
in different ways (such as 
beating and using sharp 
objects) to enforce her,  into 
copulation in ways that she 
not happy with

التهديد إلجبار الزوجة على 
ممارسة أشكال مختلفة من 

العالقة الزوجية غير راضية عنها
0.7 1.4 0.4 1.0 0.0 

Threatening to enforce wife  
into copulation in different 
ways that you are not happy 
with. 

التهديد إلجبار الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

1.9 1.7 2.0 1.6 3.1 
Threatening to enforce wife  
copulation

الجدول (75) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف جنيس من قبل الزوج خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف الجنيس ونوع وحجم التجّمع. يبنّي الجدول أنه فـي التجمعات املختلطة هنالك ميل أن تكون 
كّل أنواع العنف الجنيس أقّل ماّم هو فـي باقي املناطق باستثناء ”تهديد إلجبار الزوجة عىل إقامة العالقة الزوجية“ والذي هو أعىل بكثري 

نسبيًا فـي التجّمع املختلط من باقي املناطق. 
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جدول 76: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اقتصادي 
من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االقتصادي واملنطقة.

Table 76: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Economic Violence and Region.

أنواع وأفعال العنف االقتصادي

 المنطقة
Region

Types and actions of 
Economic  violence

المجموع
Total

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Economic abuseالعنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما 
يكفـي من المال لمصاريف 

 المنزل، حتى لو كان يملك ماال
ينفقه على أمور أخرى.

4.4 3.9 3.9 2.4 9.3 

Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة كيفـية صرف 
الزوجة للمال بالتفصيل.

7.0 8.0 5.0 3.7 9.6 
Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته 
أومن بطاقة االعتماد الخاصة 

بها دون إذنها.
2.9 2.8 2.5 1.3 6.3 

Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission

 3.8 1.3 1.9 1.2 1.6يتصرف بأمالكها الخاصة.
Controls your own 
belongings

 3.4 2.1 4.3 1.9 2.5يمنعها  من العمل ضد رغبتها.
Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من أهلها دون إذنها

1.2 1.2 0.0 0.6 3.8 
Tried to exploit your legacy 
without your permission

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

1.5 1.5 0.0 1.3 3.8 
Husband forced you to quit 
your  work

الجدول (76) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اقتصادي من قبل الزوج خالل 12 
شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االقتصادي واملنطقة. فـي املجمل، أكرث نوع من أنواع العنف االقتصادي الذي تتعرّض له النساء هو 
«طلب الزوج معرفة كيفـية رصف الزوجة املال بالتفصيل» (%7). وأقّل نوع هو ”حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من أهلها بدون إذنها“ 

(%1.2). كام نلحظ أّن كّل أنواع العنف االقتصادي أعىل فـي الجنوب ماّم هي فـي باقي املناطق. 
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 جدول 77: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اقتصادي
من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف ونوع وحجم التجّمع.

Table 77: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Economic Violence and Type and Size of Locality.

أنواع وأفعال العنف االقتصادي

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Types and actions of 
Economic  violence
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Economic abuseالعنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما 
يكفـي من المال لمصاريف 

 المنزل، حتى لو كان يملك ماال
ينفقه على أمور أخرى

4.4 3.6 4.3 4.8 4.7 

Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة كيفـية صرف 
الزوجة للمال بالتفصيل

7.0 5.4 9.0 5.0 9.0 
Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته 
أومن بطاقة االعتماد الخاصة 

بها دون إذنها
2.9 2.1 3.3 2.3 4.7 

Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission

 1.7 1.9 1.5 1.4 1.6يتصرف بأمالكها الخاصة
Controls your own 
belongings

 2.2 2.5 3.1 1.6 2.5يمنعها  من العمل ضد رغبتها
Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون إذنها

1.2 0.0 0.1 2.2 3.9 
Tried to exploit your legacy 
without your permission

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

1.5 0.8 0.9 1.9 3.6 
Husband forced you to quit 
your  work

الجدول (77) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اقتصادي من قبل الزوج خالل 
12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف ونوع وحجم التّجمع. نلحظ من الجدول، أنه فـي التّجمع املختلط يربز نوعان من العنف 
االقتصادي. األول «حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من أهلها دون إذنها» (%3.9) و“إجبار الزوج زوجته عىل االستقالة من العمل“ (3.6%). 

كام يظهر أن هناك ميل واضح أن تكون كّل أنواع العنف االقتصادي أقّل فـي التجمعات التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة. 
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جدول 78: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اجتامعي 
من قبل الزوج خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االجتامعي واملنطقة.

Table 78: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Social Violence and Region.

أنواع وأفعال العنف المجتمعي

 المنطقة
Region  

Types and actions of 
Social violence المجموع

Total

شمال
North

حيفا
Haifa

وسط
Center

جنوب
South

Social abuseالعنف االجتماعي

 3.4 2.1 4.3 1.9 2.5يمنعها  من العمل ضد رغبتها
Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون إذنها

1.2 1.2 0.0 0.6 3.8 
Tried to exploit your legacy 
without your permission

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

1.5 1.5 0.0 1.3 3.8 
Husband forced you to quit 
your  work

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

3.6 4.3 2.1 1.4 5.6 
Husband forced you to quit 
your  work

محاولة الزوج منع زوجته من 
رؤية اصدقائها

3.2 2.8 3.4 2.1 5.6 
Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج مع 
جاراتها

3.6 4.5 2.3 0.9 4.6 
Husband prohibits you 
from going out with your 
(female) neighbors 

الجدول (78) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اجتامعي من قبل الزوج خالل 
12 شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االجتامعي واملنطقة. يظهر من الجدول أّن أكرث أنواع العنف االجتامعي الذي تتعرّض إليه 
الزوجات هو «إجبار الزوج زوجته عىل االستقالة من العمل» (%3.6) و“منع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها“ (%3.6)، بينام أقّل نسبة 
من العنف الذي تتعرّض له الزوجات هو ”حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من أهلها دون إذنها“ (%1.2). كام يظهر من الجدول أنه فـي 
الجنوب كّل أنواع العنف االجتامعي أعىل بشكل ملحوظ من باقي املناطق. يظهر من الجدول كذلك أنه فـي الشامل يربز بشكل خاص 
شكالن من العنف االجتامعي: ”إجبار الزوج زوجته عىل االستقالة من العمل (%4.3) و ”منع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها (3.6%). 
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جدول 79: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اجتامعي 
من قبل الزوج خالل 12 شهراً املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االجتامعي ونوع وحجم التجّمع.

Table 79: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Violence From the Husband During the Last 12 Months By Types and 

Actions of Social Violence and Type and Size of Locality.

أنواع وأفعال العنف االجتماعي

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Types and actions of 
violence
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Social abuseالعنف االجتماعي

 2.2 2.5 3.1 1.6 2.5يمنعها  من العمل ضد رغبتها
Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من أهلها دون إذنها

1.2 0.0 0.1 2.2 3.9 
Tried to exploit your legacy 
without your permission

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

1.5 0.8 0.9 1.9 3.6 
Husband forced you to quit 
your  work

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

3.6 4.6 3.8 3.4 2.4 
Husband forced you to quit 
your  work

محاولة الزوج منع زوجته من 
رؤية أصدقائها

3.2 2.6 2.9 3.5 3.8 
Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج مع 
جاراتها

3.6 4.5 4.6 2.8 1.7 
Husband prohibits you 
from going out with your 
(female) neighbors 

الجدول (79) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن العتداء عنف اجتامعي من قبل الزوج خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف االجتامعي ونوع وحجم التجّمع.  يتبنّي من الجدول أن كّل أشكال العنف االجتامعي بارزة فـي 
التجمعات املختلطة مقارنة مع باقي املناطق باستثناء ”منع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها“. كام يظهر من الجدول بشكل واضح أن كّل 
أشكال العنف االجتامعي أقّل فـي التجمعات السكنية التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة ما عدا ”إجبار الزوج زوجته عىل االستقالة 

من العمل“ و ”منع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها“. 
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لطلب  النساء  بعتها  اتّ التي  األساليب  تصف   (84) و   (83)  (82)  (81)  (80) الجداول 
المساعدة عند تعرضها للعنف ومدى رضاها عن المساعدة التي تلقتها. 

جدول 80: التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل خالل 12 
شهراً املاضية حسب األساليب التي اتبعتها لطلب املساعدة.

Table 80: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 

Taken By Abused Woman.

األساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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Measures taken by abused woman

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة 
أو األقارب دون المكوث أم المبيت هناك

21.370.6
Left the house and went to the house 
of your father, brother or relatives 
without staying or sleeping there

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة 
أو األقارب  وأجبروك على العودة.

10.549.3
Left the house and went to the house 
of your father, brother or relatives and 
they forced you to return back 

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة 
أو األقارب ومكثت لفترة من الزمن هناك.

12.776.5
Left the house and went to the house 
of your father, brother or relatives and 
stayed there for a while

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  
أو األقارب عن األمر

21.977.1
Did not leave the house, but rather 
you talked about it with your parents 
or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك فـي العمل/ أو 
جيرانك بهدف االستشارة والتوجيه أو 

حتى الحماية
24.476.3

Talked about it with your colleagues 
at work or neighbors for counseling, 
advice or even protection

تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة 
أيام 

40.7- 
Ignored your husband and refused 
talking to him for several days

 Did not tell any body about it -34.0سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحداَ باألمر 

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية فـي البلد الذي 
تقيمي فـيه لطلب الحماية

4.653.4
Went to a leading figure  in your area 
for protection

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية فـي البلد الذي 
تقيمي فـيه لطلب االستشارة والتوجيه

3.472.0
Went to a leading figure  in your area 
for counsellimg and advice

 






159

األساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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Measures taken by abused woman

ذهبت/اتصلت إلى مؤسسة أو مركز نسوي 
لطلب وتلقي االستشارة دون المكوث هناك

5.390.6
Went to women organization or  
center for counseling without staying 
there

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب 
وتلقي االستشارة ومكثت هناك لعدة ايام 

2.686.0
Went to women organization or  
center for counseling and stayed 
there for several days

ذهبت/اتصلت بمكتب الشرطة دون تقديم  
شكوى ضد زوجها

4.490.5
Went or contacted the police but 
didn›t  file a complaint against your 
husband 

4.572.9قدمت شكوى ضد زوجك لدى الشرطة
Filed a complaint against your 
husband at the police

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على 
المجتمع وعلى زوجها

6.852.8
Talked to a religious figure with 
outstanding reputation in society for 
counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن 
االعتداء عليها

25.148.5
Talked with your husband and asked 
him to stop abusing you

6.970.2 توجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج
Went to medical center for medical 
treatment

الجدول (80) يصف التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 12 شهرًا املاضية حسب األساليب 
التي اتّبعتها النساء لطلب املساعدة. يظهر من الجدول  بوضوح أن أكرث طريقة التجأت إليها النساء لطلب املساعدة كانت «تجاهلت زوجها 
ورفضت الحديث معه لعدة أيام» (%40.7)، بينام أقّل طريقة التجأت إليها النساء كانت ”ذهبت إىل مؤّسسة أو مركز نسوي لطلب وتلقي 
االستشارة ومكثت هناك لعّدة أيام“ (%2.6). من امللفت لالنتباه أّن فـي هذه الحالة أي فـي حالة ”ذهبت إىل مؤّسسة أو مركز نسوي 
لطلب وتلقي االستشارة ومكثت هناك لعّدة أيام“ تلقت النساء املساعدة بدرجة عالية (%86).  كذلك األمر فـي حال ”الذهاب/االتّصال إىل 
مؤّسسة أو مركز نسوي لطلب وتلقي االستشارة دون املكوث هناك“ حيث اتّبعت النساء هذا األسلوب بدرجة قليلة (%5.3)، بينام تلقت 

املساعدة بدرجة عالية (90.6%).

 من امللفت كذلك أنّه فـي حني تتوجه النساء إىل الرشطة بدرجة قليلة إال أّن النساء رصّحن أنهن عند توجهن إىل الرشطة قد تلقني املساعدة 
بدرجة كبرية. فمثال فقط %4.4 من النساء ”ذهنب/اتّصلن مبكتب الرشطة دون تقديم شكوى ضّد الزوج“ بينام فـي %90.5 من هذه الحاالت 
تلقت النساء املساعدة، وفقط %4.5 من النساء ”قدمت شكوى ضّد زوجها فـي الرشطة“ إال أنه فـي %72.9 من الحاالت رصّحن أنهن 
قد تلقني  املساعدة. هذا وبلغت نسبة النساء اللوايت تحدثن مع أزواجهن وطلنب منهم الكّف عن االعتداء %25.1 ويتبني أن نسبة تلقي 

املساعدة فـي تلك الحالة اقترصت فقط عىل 48.5%.

جدول 80 (تابع): التوزيع النسبي للنساء اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل خالل 
12 شهراً املاضية حسب األساليب التي اتبعتها لطلب املساعدة.

Table 80 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who 
Were Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 

Taken By Abused Woman.
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العنف  أنواع  الزواج وتعرّضن ألحد  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  جدول 81: 
خالل خالل 12 شهًرا املاضية  حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب املساعدة ومدى رضاها عن املساعدة 

التي تلقتها.

Table 81: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures Taken 

By Abused Woman and the Extent of her Satisfaction from the Assistance Received.

بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

مدى الرضا عن المساعدة
The Satisfaction extent From the 

Assistance Received

Measures taken by abused 
woman

دة
اع
س
لم
  ا
قت
تل

R
ec

ei
ve

d
 a

ss
is

ta
n

ce
 

بير
 ك
كل
ش
ب

L
ar

ge
 E

xt
en

t

طة
س
متو

جة 
در
ب

M
o
d

er
at

e 
E

xt
en

t 

ية 
ض

 را
غير

N
o
t 

S
at

is
fi

ed

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو 
األخوة أو األقارب دون المكوث أو 

المبيت هناك
70.6 54.4 30.4 15.2 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives without 
staying or sleeping there

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو 
األخوة أو األقارب  وأجبروها على 

العودة.
49.3 63.4 14.3 22.2 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives and they 
forced you to return back

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو 
األخوة أو األقارب ومكثت لفترة من 

الزمن هناك.
76.5 62.3 22.4 15.3 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives and stayed 
there for a while

لم تترك البيت إال أنها تكلمت مع 
والديها  أو األقارب عن األمر

77.1 61.7 31.0 7.2 
Did not leave the house, but 
rather you talked about it 
with your parents or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتها 
فـي العمل/ أو جيرانها بهدف 
االستشارة والتوجيه أو حتى 

الحماية

76.3 64.1 29.7 6.2 

Talked about it with your 
colleagues at work or 
neighbors for counseling, 
advice or even protection

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية فـي 
البلد الذي تقيم فـيه لطلب الحماية

53.4 29.9 36.5 33.6 
Went to a leading figure  in 
your area for protection

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية 
فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب 

االستشارة والتوجيه
72.0 40.0 36.7 23.3 

Went to a leading figure  in 
your area for counsellimg and 
advice 

ذهبت/اتصلت إلى مؤسسة أو مركز 
نسوي لطلب وتلقي االستشارة 

دون المكوث هناك
90.6 55.5 27.4 17.1 

Went to women organization 
or  center for counseling 
without staying there

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي 
لطلب وتلقي االستشارة ومكثت 

هناك لعدة ايام 
86.0 51.3 48.7 0

Went to women organization 
or  center for counseling and 
stayed there for several days
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بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

مدى الرضا عن المساعدة
The Satisfaction extent From the 

Assistance Received

Measures taken by abused 
woman
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ذهبت/اتصلت بمكتب الشرطة دون 
تقديم  شكوى ضد زوجها

90.5 48.0 40.8 11.2 
Went or contacted the police 
but didn›t file a complaint 
against your husband

قدمت شكوى ضد زوجها لدى 
الشرطة.

72.9 75.7 24.3 0
Filed a complaint against 
your husband at the police

تحدثت مع رجل دين ظنّت أن له 
تأثير على المجتمع وعلى زوجها

52.8 54.0 32.3 13.7 
Talked to a religious figure 
with outstanding reputation 
in society for counseling

 تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف
عن االعتداء عليها

48.5 43.8 35.4 20.7 
Talked with your husband 
and asked him to stop 
abusing you

 توجهت إلى مركز طبي أو صحي 
للعالج

70.2 76.4 15.4 8.1 
Went to medical center for 
medical treatment

املاضية  العنف خالل 12 شهرًا  أنواع  الزواج وتعرّضن ألحد  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  الجدول (81) يصف 
حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب املساعدة ومدى رضاها عن املساعدة التي تلقتها. يظهر من الجدول أّن أعىل نسبة من «عدم الرضا عن 
املساعدة» كانت فـي حال «الذهاب إىل أحد وجهاء القرية فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب الحامية أو لطلب االستشارة والتوجيه» (33.6% 
غري راضيات). استمراًرا للنتائج من الجدول السابق، يُظهر هذا الجدول أيًضا أنّه فـي حال التوجه إىل مركز نسوي كانت النساء راضيات 
أو مركز نسوي لطلب وتلقي االستشارة دون املكوث  الذهاب/اتّصال إىل مؤّسسة  أنه فـي حال ”  الجدول  بشكل كبري. فمثال يظهر من 
هناك“ فـي %55.5 من الحاالت كانت النساء راضيات ”بشكل كبري“ وفـي %27.4 من الحاالت كّن راضيات ”بدرجة متوسطة“. كذلك فـي 
حالة ”الذهاب/االتّصال إىل مؤّسسة أو مركز نسوي لطلب وتلقي االستشارة واملكوث هناك لعدة أيام“ فقد ُسّجلت أيًضا نسب عالية من 
الرضا حيث رصّحت %51.3 من النساء أنها كانت راضية ”بشكل كبري“  ورصّحت %48.7 من النساء أنّها كانت راضية ”بدرجة متوسطة“.  

أنواع  الزواج وتعرّضن ألحد  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  (تابع):  جدول 81 
املساعدة ومدى رضاها عن  اتّبعتها لطلب  التي  األساليب  املاضية حسب  العنف خالل خالل 12 شهًرا 

املساعدة التي تلقتها.

Table 81 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who 
Were Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 
Taken By Abused Woman and the Extent of her Satisfaction from the Assistance 

Received.
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جدول 82: التوزيع النسبي  للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف 
خالل خالل 12 شهًرا املاضية حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب املساعدة واملنطقة.

Table 82: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 

Taken By Abused Woman and Region.

بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

 المنطقة
RegionMeasures taken by abused 

woman المجموع
Total

الشمال
North

حيفا
Haifa

المركز
Center

الجنوب
South

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب 
دون المكوث أو المبيت هناك

21.3 13.7 18.4 30.7 56.3 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives without 
staying or sleeping there

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب  

وأجبروها على العودة.
10.5 6.1 12.9 14.3 29.2 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives and they 
forced you to return back

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب 

ومكثت لفترة من الزمن هناك.
12.7 7.8 7.9 17.8 36.9 

Left the house and went 
to the house of your father, 
brother or relatives and 
stayed there for a while

لم تترك البيت إال انها تكلّمت 
مع والديها  أو األقارب عن 

األمر
21.9 17.1 13.2 21.6 48.1 

Did not leave the house, 
but rather you talked about 
it with your parents or 
relatives

تكلّمت مع إحدى زميالتها 
فـي العمل/ أو جيرانها بهدف 
االستشارة والتوجيه أو حتى 

الحماية

24.4 19.8 14.8 32.6 48.4 

Talked about it with your 
colleagues at work or 
neighbors for counseling, 
advice or even protection

تجاهلت زوجها ورفضت 
الحديث معه لعدة أيام 

40.7 37.4 23.3 40.9 64.4 
Ignored your husband and 
refused talking to him for 
several days

سكتت عن االعتداء ولم تبلغ 
أحداَ باألمر 

34.0 38.0 12.1 29.9 25.5 
Did not tell any body 
about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية 
فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب 

الحماية
4.6 3.7 7.3 14.7 5.5 

Went to a leading figure  in 
your area for protection

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية 
فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب 

االستشارة والتوجيه
3.4 2.8 5.1 4.1 5.2 

Went to a leading figure  in 
your area for counsellimg 
and advice

ذهبت/اتصلت إلى مؤسسة 
أو مركز نسوي لطلب وتلقي 

االستشارة دون المكوث هناك
5.3 3.6 3.3 24.5 11.4 

Went to women 
organization or  center for 
counseling without staying 
there 

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز 
نسوي لطلب وتلقي االستشارة 

ومكثت هناك لعدة ايام 
2.6 2.2 1.5 2.1 5.3 

Went to women 
organization or  center for 
counseling and stayed there 
for several days
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بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

المنطقة
Region 

Measures taken by abused 
woman المجموع

Total

الشمال
North

حيفا
Haifa

المركز
Center

الجنوب
South

ذهبت/اتصلت بمكتب الشرطة 
دون تقديم  شكوى ضد زوجها

4.4 3.9 1.5 0.0 8.6 

Went or contacted the 
police but didn't file a 
complaint against your 
husband

قدمت شكوى ضد زوجها لدى 
الشرطة.

4.5 3.6 5.1 17.8 6.0 
Filed a complaint against 
your husband at the police

تحدثت مع رجل دين ظنّت أن 
له تأثير على المجتمع وعلى 

زوجها
6.8 5.2 5.1 29.7 11.2 

Talked to a religious figure 
with outstanding reputation 
in society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه 
الكف عن االعتداء عليها

25.1 19.2 19.5 52.9 50.4 
Talked with your husband 
and asked him to stop 
abusing you

 توجهت إلى مركز طبي أو 
صحي للعالج

6.9 4.0 1.8 19.9 20.2 
Went to medical center for 
medical treatment

الجدول (82) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 12 شهرًا املاضية حسب 
األساليب التي اتّبعتها النساء لطلب املساعدة واملنطقة. إذا قارنا بني األساليب التي اتّبعتها النساء عىل مستوى املناطق املختلفة، فـيظهر 
من الجدول أنّه فـي منطقة الشامل مثال يربز «السكوت عن االعتداء وعدم التبليغ ألحد باألمر» (%38) حيث اتّبعت النساء فـي الشامل 
هذا األسلوب أكرث من باقي األساليب وكذلك بدرجة أعىل ماّم اتّبعته النساء فـي باقي املناطق. أما بالنسبة للتوجه ملركز نسوي، فـيظهر أن 
هذا األسلوب اتّبع أكرث فـي منطقة املركز ماّم هو فـي باقي املناطق. كذلك يُستدل من الجدول أن النساء فـي منطقة الجنوب ”يذهنب إىل 

مؤّسسة أو مركز نسوي لطلب وتلقي االستشارة ومكنث هناك لعدة أيام“ بدرجة أعىل (%5.3) ماّم هو فـي باقي املناطق.  

جدول 82 (تابع): التوزيع النسبي  للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع 
العنف خالل خالل 12 شهًرا املاضية حسب األساليب التي اتّبعتها لطلب املساعدة واملنطقة. 

Table 82 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who 
Were Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 

Taken By Abused Woman and Region.
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جدول 83: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف 
خالل 12 شهراً املاضية حسب األساليب التي اتبعتها لطلب املساعدة ونوع وحجم التجّمع.

Table 83: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women Who Were 
Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By Measures 

Taken By Abused Woman and Type and Size of Locality.

بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Measures taken by 
abused woman
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تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب 
دون المكوث أوالمبيت هناك

21.3 23.6 14.4 30.5 15.5 

Left the house and went 
to the house of your 
father, brother or relatives  
without staying or 
sleeping there

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب  

وأجبروها على العودة.
10.5 3.7 8.2 16.3 9.8 

Left the house and went 
to the house of your 
father, brother or relatives 
and they forced you to 
return back

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب 

ومكثت لفترة من الزمن هناك.
12.7 9.9 8.3 21.2 7.6 

Left the house and went 
to the house of your 
father, brother or relatives 
and stayed there for a 
while

لم تترك البيت إال انها تكلّمت 
مع والديها  أو األقارب عن 

األمر
21.9 15.0 13.4 31.4 25.8 

Did not leave the house, 
but rather you talked 
about it with your parents 
or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك 
فـي العمل/ أو جيرانك بهدف 
االستشارة والتوجيه أو حتى 

الحماية

24.4 18.5 15.1 29.6 37.8 

Talked about it with your 
colleagues at work or 
neighbors for counseling, 
advice or even protection

تجاهلت زوجها ورفضت 
الحديث معه لعدة أيام 

40.7 17.8 31.0 55.7 49.7 
Ignored your husband and 
refused talking to him for 
several days

سكتت عن االعتداء ولم تبلغ 
أحداَ باألمر 

34.0 6.2 23.5 49.3 47.6 
Did not tell any body 
about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء القرية 
فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب 

الحماية
4.6 5.7 4.6 6.3 0.3 

Went to a leading figure  
in your area for protection
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بعتها المرأة  األساليب التي اتّ
فة المعنّ

 حجم ونوع التجمع
Size and Type of Locality 

Measures taken by 
abused woman
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ذهبت إلى أحد وجهاء القرية 
فـي البلد الذي تقيم فـيه لطلب 

االستشارة والتوجيه
3.4 5.1 2.7 4.9 0.3 

Went to a leading 
figure  in your area  for 
counsellimg and advice

ذهبت/اتصلت إلى مؤسسة 
أو مركز نسوي لطلب وتلقي 

االستشارة دون المكوث هناك
5.3 3.3 3.2 10.8 0.5 

Went to women 
organization or  center 
for counseling without 
staying there 

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز 
نسوي لطلب وتلقي االستشارة 

ومكثت هناك لعدة أيام 
2.6 0.3 3.0 2.4 3.6 

Went to women 
organization or  center 
for counseling and stayed 
there for several days

ذهبت/اتصلت بمكتب الشرطة 
دون تقديم  شكوى ضد زوجها

4.4 3.1 2.2 5.0 8.7 

Went or contacted the 
police but didn't file a 
complaint against your 
husband

قدمت شكوى ضد زوجها لدى 
الشرطة

4.5 1.3 2.3 7.4 5.5 
Filed a complaint against 
your husband at the police

تحدثت مع رجل دين ظنّت أن 
له تأثير على المجتمع وعلى 

زوجها
6.8 2.8 3.4 10.6 9.8 

Talked to a religious 
figure with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه 
الكف عن االعتداء عليها

25.1 12.4 18.6 32.1 33.8 
Talked with your husband 
and asked him to stop 
abusing you

 توجهت إلى مركز طبي أو 
صحي للعالج

6.9 0.4 3.1 12.0 9.2 
Went to medical center 
for medical treatment

العنف خالل 12 شهرًا حسب  أنواع  الزواج وتعرّضن ألحد  لهن  اللوايت سبق  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع  (83) يصف  الجدول 
التّجمعات املختلطة يربز «التكلّم مع إحدى  التّجمع. يُستدل من الجدول أنه فـي  اتّبعتها لطلب املساعدة ونوع وحجم  التي  األساليب 
الزميالت فـي العمل أو الجريان بهدف االستشارة والتوجيه أو حتى الحامية» (%37.8). كام يظهر من الجدول أن التوجه أو االتّصال بالرشطة 
أعىل بشكّل عام فـي التّجمعات املختلطة ماّم هو فـي باقي التّجمعات.  فـي التّجمعات التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة يُستدل 
أّن ”الذهاب إىل مؤّسسة أو مركز نسوي لطلب وتلقي االستشارة واملكوث هناك لعّدة أيام“ و ”التّوجه إىل مركز طبي أو صحي للعالج“ 

تكون بنسب قليلة فـي التّجمعات التي يسكن فـيها أقّل من 10,000 نسمة مقارنة مع باقي التّجمعات (%0.3 و %0.4 عىل التوايل). 

جدول 83  (تابع): التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع 
العنف خالل 12 شهراً املاضية حسب األساليب التي اتبعتها لطلب املساعدة ونوع وحجم التجّمع.

Table 83 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Women 
Who Were Exposed to Different Types of Violence During the Last 12 Months By 

Measures Taken By Abused Woman and Type and Size of Locality.
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جدول 84: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 
12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب املعتدي ونوع العنف.

Table 84: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women who Were 
Exposed to Violence During the Last 12 Months From Other Persons Except Husband 

by Aggressor and Type of Violence .
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Father- 1.1 0.3 0.8األب

Mother- 2.1 0.2 0.6األم

Stepfather 0.6 0.6 0.6 0.7زوج أم

Stepmother 0.4 0.7 0.5 0.7زوجة األب

Mother in law 0.2 3.9 0.2 1.0والدة الزوج (حماتها)

Father in law 0.2 0.9 0.2 0.4والد الزوج (الحما)

A son or daughter 0.2 0.7 0.2 0.4أحد األبناء/ البنات

ة  Male from the extended family 0.3 1.4 0.4 0.8فرد آخر من رجال العائلة الممتدّ

ة  0.2 2.1 0.3 0.9فرد آخر من نساء العائلة الممتدّ
Female from the extended 
family 

Friend (male) 0.2 0.5 0.2 0.2صديق/ أحد المعارف

Friend (female) 0.2 0.8 0.2 0.2صديقة/ إحدى المعارف

Stranger (male) 0.2 0.8 0.2 0.3رجل غريب 

Stranger (female) 0.3 1.6 0.2 0.3امرأة غريبة

Colleague at work (male) 0.3 0.5 0.0-زميل فـي مكان العمل

Colleague at work (female) 0.0 0.5 0.1 0.1زميلة فـي مكان العمل








167

المعتدي

 نوع العنف
Type of violence 

Aggressor
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Employer- 0.7 0.1-صاحب العمل

Superior person at work- 0.8- 0.0مسؤول بالعمل

 0.2 0.2 0.2 0.4طبيب/ عامل فـي الرعاية الصحية
Doctor at the medical care 
(male)

 0.2 0.3 0.2 0.4طبيبة/عاملة فـي الرعاية الصحية
Doctor at the medical care 
(female)

 0.2 0.2 0.2 0.3رجل دين/ رجل اجتماعي له  اعتباره
Outstanding religious/social 
individual 

Police Man 0.2 0.2 0.2 0.3رجل شرطة

Army Forces or Border Guard 0.2 0.3 0.2 0.2جيش أو حرس الحدود

Other 0.4 0.3 0.2 0.3آخر

2.70.88.70.9Totalالمجموع

.Means sexual harassment  *  * يقصد به التحرشات الجنسية.

الجدول (84) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 12 شهرًا املاضية من 
قبل أفراد آخرين عدا الزوج حسب املعتدي ونوع العنف. يظهر من الجدول أّن %8.7 من النساء تعرضن لعنف نفيس من أفراد أخرين 
عدا الزوج وكذلك %2.7 لعنف جسدي أقل حّدة فـيام تعرّضت %0.8 من النساء لعنف جسدي أكرث حّدة و %0.9 لعنف جنيس. يربز من 
املعطيات أن النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج أعربن بأنهن تعرضن لعنف نفيس من نساء آخريات من خارج األرسة بواقع 2.1% 

من األم و %2.1 من امرأه أخرى من نساء العائلة املمتدة و %1.6 من امرأة غربية.

اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع  التوزيع النسبي لللنساء املتزوجات أو  جدول 84 (تابع): 
العنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب املعتدي ونوع العنف.

Table 84 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Women who 
Were Exposed to Violence During the Last 12 Months From Other Persons Except 

Husband by Aggressor and Type of Violence .
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جدول 85: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 
12 شهراً املاضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب املنطقة ونوع وحجم التجّمع.

Table 85: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed 
to violence during the last 12 months from other persons except husband by Region 

and Type and Size of Locality.

المنطقة ونوح وحجم التجمع

 نوع العنف
 Type of violence

 Region and Type and Size of
Locality
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Total 0.9 8.7 0.8 2.7المجموع  

Regionالمنطقة

North 0.9 10.6 0.2 2.8شمال

Haifa 1.4 8.3 2.2 2.5حيفا

Center 0.4 3.4 1.8 2.0وسط

South 0.4 5.0 0.8 3.1جنوب

Size and Type of Localityحجم ونوع التجمع 

Less than 10,000 0.6 7.7 0.5 2.9أقل من 10,000 نسمة

20,000- 10,000 1.2 6.6 1.2 2.6من  10,000 حتى 20,000 نسمة

More than 20,000 0.6 6.6 0.5 3.3أكبر من 20,000  نسمة

Mixed Locality 1.7 30.9 0.5 0.3تجمع مختلط

.Means sexual harassment  *  * يقصد به التحرشات الجنسية.

الجدول (85) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 12 شهرًا املاضية من 
قبل أفراد آخرين عدا الزوج حسب املنطقة ونوع وحجم التجّمع. يظهر من الجدول أنّه فـي اإلجامل، يربز العنف النفيس فـي كّل املناطق 

والتجمعات ويكون األعىل فـي «التّجمعات املختلطة» ( 30.9%). 
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جدول 86: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن للعنف خالل 12 شهًرا 
املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table 86: Percentage Distribution of Ever Married Women Who Were Exposed to 
Violence in the Last 12 Months from Persons Other than Family Members by Place 

and Type of Violence.             

مكان االعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence 

Place of the Attack and 
Region
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6.11.01.1Streetالشارع

4.81.01.0Shopping placesاماكن التسوق

5.21.41.2Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او الثقافـية

2.01.11.0
Health, social, cultural 
services centers

1.60.60.6School/universityالمدرسة/ الجامعة

3.41.20.9Work place مكان العمل

2.31.41.2Entertainment placesاماكن ترفـيهية

2.81.31.1In the car during drivingفـي السيارة اثناء السفر

1.80.90.9Otherاخرى

Total **11.31.81.6** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one 
place.

الجدول (86) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن ألحد أنواع العنف خالل 12 شهرًا املاضية من 
قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. %11.3 من النساء أعربن بأنهن تعرّضن لعنف نفيس فـي أحد األماكن العامة 
املذكوره وكذلك %1.8 أفدن عن تعرضهن لعنف جسدي و %1.6 لعنف جنيس. كام يُظهر الجدول أّن أكرث مكان يتّم به التعرّض للعنف 
النفيس هو «الشارع» ( %6.1)، بينام أكرث مكان يتّم به التعرّض للعنف الجسدي هو «وسائل املواصالت» و «أماكن الرتفـيه» (%1.4)، وأكرث 

مكان يتّم به التعرّض للعنف الجنيس هو «وسائل املواصالت» (%1.2) و»أماكن الرتفـيه» (1.2%). 
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جدول 87: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الشامل وتعرّضن 
للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. 

Table 87: Percentage Distribution of Ever Married Women in the North District Who 
Were Exposed to Violence in the last 12 Months from Persons Other than Family 

Members by Place, Type of Violence and Region.  

مكان اإلعتداء والمنطقة

نوع العنف 
Type of violence 

Place of the attack & region
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Northالشمال

7.91.41.6Streetالشارع

6.81.41.4Shopping placesأماكن التسوق

6.91.41.5Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو الثقافـية

2.81.61.4
Health, social, cultural services 
centers

1.20.30.3School/universityالمدرسة/ الجامعة

4.91.31.0Work place مكان العمل

2.61.41.4Entertainment placesأماكن ترفـيهية

3.61.41.4In the car during drivingفـي السيارة أثناء السفر

2.41.31.3Otherأخرى

 ** 14.01.81.7Total** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (87) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد 
خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يظهر من الجدول أنّه فـي الشامل تعرّضت النساء للعنف النفيس بنسب أكرب حيث تعرّضن لهذا 
النوع من العنف بنسبة %14 بينام تعرّضن للعنف الجسدي بنسبة %1.8 وللعنف الجنيس بنسبة %1.7. إذا نظرنا إىل األماكن التي حدثت 
فـيها االعتداءات، فـيظهر من الجدول أّن أكرث مكان تّم فـيه العنف النفيس هو الشارع (%7.9)، من ثّم وسائل املواصالت (%6.9) من 
ثّم أماكن التسوق (%6.8). أّما بالنسبة للعنف الجسدي فـيظهر أنه تّم فـي األماكن املختلفة بنسب متقاربة باستثناء فـي ”مكان تلقي 
الخدمات الصحية، أو االجتامعية أو الثقافـية“ والتي يتّم فـيها حدوث عنف جسدي بنسب أقّل من باقي األماكن. كذلك األمر بالنسبة 
للعنف الجنيس الذي يحدث بنسب متقاربة فـي األماكن املختلفة باستثناء فـي ”مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتامعية أو الثقافـية“ 

والتي يتّم فـيها حدوث عنف جنيس بنسب أقّل من باقي املناطق“. 
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وتعرّضن  حيفا  منطقة  فـي  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :88 جدول 
للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف

Table 88: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women in Haifa 
District Who Were Exposed to Violence in the Last 12 Months from Persons Other 

than Family Members by place and Type of Violence.

مكان االعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence

Place of the attack & 
region العنف النفسي

Psychological abuse

العنف الجسدي
Physical abuse

العنف الجنسي*
*Sexual abuse

Haifa حيفا

3.70.30.3Streetالشارع

1.10.30.3Shopping placesأماكن التسوق

0.31.40.3Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الخدمات الصحية، او 
االجتماعية او الثقافـية

0.70.30.3
Health, social, cultural 
services centers

2.01.41.4School/universityالمدرسة/ الجامعة

1.61.71.4Work place مكان العمل

1.11.90.8Entertainment placesأماكن ترفـيهية

1.31.90.8فـي السيارة أثناء السفر
In the car during 
driving

1.10.80.8Otherأخرى

Total **5.82.11.9** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (88) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة حيفا وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا املاضية 
من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يظهر من الجدول أنّه فـي حيفا تعرّضت النساء لعنف نفيس بنسب أكرب 
من باقي أنواع العنف حيث تعرّضت للعنف النفيس بنسبة %5.8، بينام تعرّضت لعنف جسدي بنسبة %2.1 بينام تعرّضت لعنف جنيس 
بنسبة %1.9. إذا نظرنا إىل أماكن حدوث العنف، فـيظهر من الجدول أّن أكرث مكان يتّم به عنف نفيس فـي حيفا هو الشارع (3.7%)، 
من ثّم فـي املدرسة أو الجامعة (%2)، بينام يظهر من الجدول أّن العنف الجسدي يتّم بنسب متقاربة فـي وسائل املواصالت (1.4%)، 
املدرسة/الجامعة (%1.4)، مكان العمل (%1.7)، أماكن ترفـيهية (%1.9) وفـي السيارة أثناء السفر (%1.9) بينام يحدث بنسب أقّل فـي 
الشارع (%0.3)، أماكن التسوق (%0.3)، مكان تلقي الخدمات الصحية واالجتامعية أو الثقافـية (%0.3). بالنسبة للعنف الجنيس فـيظهر 
من الجدول أنّه يحدث بنسب متقاربة فـي مكان تلقي الخدمات الصحية واالجتامعية أو الثقافـية (%1.4) وفـي مكان العمل (1.4%) 
وبنسب أقّل ومتقاربة فـي الشارع (%0.3)، أماكن التسوق (%0.3)، وسائل املواصالت (%0.3)، أماكن ترفـيهية (%0.8) وفـي السيارة أثناء 

السفر (0.8%). 
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وتعرّضن  املركز  منطقة  فـي  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  للنساء  النسبي  التوزيع   :89 جدول 
للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table 89: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women in  the Center 
District Who Were Exposed to Violence in the Last 12 Months from Persons Other 

than Family members by place and Type of Violence.

مكان اإلعتداء والمنطقة

نوع العنف
 Type of violence

Place of the attack & 
region

سي
لنف
ف ا
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ال

P
sy

ch
o
lo

gi
ca

l 
ab

u
se

ي
سد

لج
ف ا

عن
ال

P
h

ys
ic

al
 a

b
u
se

ي*
س
جن
 ال
ف
عن
ال

*S
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Center المركز

Street 0.9 0.9 5.1الشارع

Shopping places 0.9 0.9 3.6اماكن التسوق

Transportation 2.1 2.1 3.4وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الخدمات الصحية، او 
االجتماعية او الثقافـية

1.9 1.1 0.9 
Health, social, cultural 

services centers

School/university-- 2.9المدرسة/ الجامعة

Work place-- 1.3 مكان العمل

Entertainment places 0.9 0.9 2.7اماكن ترفـيهية

In the car during driving 0.9 0.9 3.6فـي السيارة اثناء السفر

Other-- 1.6اخرى

Total ** 2.1 2.3 8.3** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (89) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة املركز وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرّا املاضية 
من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يظهر من الجدول أنّه فـي املركز أيًضاّ تعرّضت الزوجات للعنف النفيس 
بنسب أكرب من باقي أنواع العنف حيث بلغت نسبة التعرّض للعنف النفيس %8.3 بينام بلغت نسبة التعرّض للعنف الجسدي %2.3 ونسبة 

التعرّض للعنف الجنيس 2.1%. 
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جدول 90: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الجنوب وتعرّضن 
للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table 90: Percentage Distribution of Married or Ever Married Women in the South 
District Who Were Exposed to Violence in the Last 12 Months from Persons Other 

than Family Members by Place and Type of Violence.

مكان االعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence 

Place of the attack & region

سي
لنف
ف ا
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South الجنوب

Street-- 0.6الشارع

Shopping places-- 0.7أماكن التسوق

Transportation 0.1 0.1 5.7وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو الثقافـية

0.3 --
Health, social, cultural 
services centers

School/university-- 1.8المدرسة/ الجامعة

Work place-- 1.1 مكان العمل

Entertainment places 0.2 0.2 2.9أماكن ترفـيهية

In the car during driving-- 0.1فـي السيارة أثناء السفر

Other 0.1 0.1 0.1أخرى

Total ** 0.1 0.1 7.3** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (90) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الجنوب وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا 
املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يظهر من الجدول أنّه فـي الجنوب أيًضا تتعرّض النساء للعنف 
النفيس بنسب أعىل بكثري من باقي أنواع العنف، حيث تبلغ نسبة التعرّض للعنف النفيس فـي الجنوب %7.3 بينام تبلغ نسبة التعرّض 

للعنف الجسدي %0.1 ونسبة التعرّض للعنف الجنيس 0.1%. 
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جدول 91: التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة وتعرّضن 
للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من قبل أفراد أخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table 91: Percentage Distribution of Married or ever Married Women in Mixed 
Localities Who Were Exposed to Violence in the Last 12 Months from Persons Other 

than Family Members by Place and Type of Violence.

مكان االعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence 

Place of the attack & region

سي
لنف
ف ا
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 Mixed Localitiesالمدن المختلطة

Street 1.7 1.7 5.1الشارع

Shopping places 1.7 1.7 3.6أماكن التسوق

Transportation 1.8 1.8 9.3وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو الثقافـية

4.3 3.4 1.7 
 Health, social, cultural
services centers

School/university-- 8.3المدرسة/ الجامعة

Work place-- 6.0 مكان العمل

Entertainment places 1.7 1.7 7.0أماكن ترفـيهية

In the car during driving 1.7 1.7 8.0فـي السيارة أثناء السفر

Other-- 9.0أخرى

** Total 1.7 3.4 10.0** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.

** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one 
place.

الجدول (91) يصف التوزيع النسبي للنساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي املدن املختلطة وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا 
املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يظهر من الجدول أنه فـي املدن املختلطة أيًضا تتعرّض النساء للعنف 
النفيس بنسب أعىل من باقي أنواع العنف، حيث تبلغ نسبة التعرّض للعنف النفيس فـي املدن املختلطة %10 بينام تبلغ نسبة التعرّض 
للعنف الجسدي %3.4 ونسبة التعرّض للعنف الجنيس %1.7. من حيث توزيع أماكن حدوث العنف فـيظهر من الجدول أن أكرث مكان يتّم 
فـيه عنف نفيس هو وسائل املواصالت (%9.3)، من ثم املدرسة/الجامعة (%8.3)، فـي السيارة أثناء السفر (%8.0)، أماكن ترفـيهية (7.0%)، 
مكان العمل (%6.0)، وبنسب أقّل فـي مكان تلقي الخدمات الصحية أو االجتامعية أو الثقافـية (%4.3) وفـي أماكن التسوق (3.6%). 
بالنسبة للعنف الجسدي، فـيظهر من الجدول أّن أكرث مكان يتّم فـيه العنف النفيس هو مكان تلقي الخدمات الصحية أو االجتامعية أو 
الثقافـية (%3.4) وبنسب متقاربة فـي وسائل املواصالت (%1.8)، الشارع (%1.7)، أماكن التسوق (%1.7)، أماكن ترفـيهية (%1.7) وفـي 
السيارة أثناء السفر (%1.7). أّما بالنسبة للعنف الجنيس فـيُظهر الجدول أن هذا النوع من العنف يحدث بنسب متقاربة فـي األماكن 
املختلفة فـيتّم مثال فـي الشارع، فـي أماكن التسوق، فـي مكان تلقي الخدمات الصحية أو االجتامعية أو الثقافـية، فـي أماكن ترفـيهية 

وفـي السيارة أثناء السفر بنسبة %1.7 بينام يحدث فـي وسائل املواصالت بنسبة  1.8%. 
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جدول 92: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفًقا ملا 
أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهًرا  املاضية حسب املنطقة حجم ونوع التجمع  (وفًقا ألقوال الزوجة).

Table 92: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Women Report)  

During the Last 12 Months by Region and Type and Size of Locality.

المنطقة/ 
حجم

 ونوع التجمع

نوع العنف
Type of violence

Region/ Type and Size of 
Locality
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 Total 24.5 3.4 4.6 9.5 22.6المجموع 

Regionالمنطقة 

North 27.6 2.1 4.6 8.7 25.4الشمال 

Haifa 23.1 4.1 2.5 5.1 19.8حيفا

Center:::: :المركز

South 23.0 8.1 7.7 18.6 22.4الجنوب 

Size and Type of Localityنوع التجمع 

Less than 10,000 26.0 3.0 3.5 8.8 23.6أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 20,000 
نسمة

21.8 5.5 4.5 2.9 23.0 10,000 -20,000

More than 20,000 24.9 4.5 5.9 13.3 23.2أكبر من 20,000 نسمة

 Mixed Locality 26.0 0.0 0.0 9.9 19.7تجمع مختلط

الجدول (92) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلت به زوجاتهم خالل 12 
شهرًا املاضية حسب املنطقة، حجم ونوع التجمع (وفًقا ألقوال الزوجة). يظهر من الجدول أّن نسبة تعرض األزواج للعنف من قبل نسائهم 
الشامل بلغت (%27.6) وفـي منطقة حيفا %23.1 وفـي  العام. فـي منطقة  املعدل  للبحث قد بلغت %24.5 فـي  السنة األخرية  فـي 
الجنوب %23.0. أكرث أنواع العنف التي تعرّض لها األزواج هي «العنف النفيس» حيث تعرّض الرجال لهذا النوع من العنف بنسبة 22.6% 

بينام تعرّضوا للعنف الجسدي بنسبة %9.5 وللعنف االجتامعي بنسبة %4.6 وللعنف االقتصادي بنسبة 3.4%. 
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جدول 93: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفقا ملا 
أدلوا به خالل 12 شهًرا املاضية حسب املنطقة حجم ونوع التجّمع  (حسب أقوال الزوج).

Table 93: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report)  

During the Last 12 Months by Region and Type and Size of Locality.

المنطقة/ 
حجم

 ونوع التجمع

نوع العنف
Type of violence 

Region/ Size and Type of 
Locality
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 Total 12.1 1.1 1.8 4.9 11.7المجموع 

Regionالمنطقة 

North 13.5 1.1 0.7 2.3 13.5الشمال 

Haifa 8.5 1.2 0.0 4.7 7.3حيفا

Center : : : : :المركز

South 23.9 3.1 10.2 17.1 22.7الجنوب 

Type and Size of Localityنوع التجمع 

 Less than 10,000 20.0 3.5 5.1 8.9 20.0أقل من 10,000 نسمة

من  10,000 حتى 20,000 
نسمة

9.0 3.3 0.2 0.5 9.5 10,000 -20,000

More than 20,000 7.2 0.5 2.8 5.2 6.4أكبر من20,000  نسمة

Mixed Locality 19.5 0.0 0.0 3.7 19.5تجمع مختلط

الجدول (93) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلوا به خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب املنطقة، حجم ونوع التجمع (وفًقا ألقوال الزوج). تعرض األزواج، حسب أقوالهم، بنسبة %12.1  فـي املعدل العام بواقع 13.5% 
فـي الشامل و %8.5 فـي حيفا و %6.4 فـي املركز. وتربز أعىل نسبة من األزواج الذين تعرّضوا للعنف فـي منطقة الجنوب (%23.9) وفق 
أقوال األزواج. يتبنّي من النتائج أن نسب تعرّض األزواج للعنف وفق أقوال الزوجات أعىل بشكل واضح مام هو وفق أقوال األزواج فـي ما 

عدا منطقة الجنوب حيث تتشابه النسب.  
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جدول 94: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفقا ملا 
أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهًرا حسب عدد سنوات الزواج (حسب أقوال الزوجة).

Table 94: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Women Report)  

During the Last 12 Months by Number of Years of Marriage.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

Background 
Characteristics
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سنوات الزواج 
Number of Years of 

Marriage

years 5-119.44.32.81.720.11-5 سنوات

years 10-625.510.47.41.927.36-10 سنوات

years 15-1127.914.27.87.730.911-15 سنة

years 20-1624.111.14.85.325.816-20 سنة

years 30-2122.510.62.72.024.721-30 سنة

years 40-3115.52.61.70.417.331-40 سنة

years and bove 419.73.42.20.012.341 سنه فأكثر

الجدول (94) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلت به زوجاتهم خالل 
12 شهرًا حسب عدد سنوات الزواج (حسب أقوال الزوجة).  يظهر من الجدول أّن هناك ميل الرتفاع فـي نسبة تعرّض األزواج للعنف 
من 1-5 سنوات زواج (%20.1) حتى 11-15 سنوات زواج (%30.9)، من ثّم من 16 سنة زواج وصاعًدا هنالك ميل لالنخفاض فـي نسبة 

تعرّض األزواج للعنف. 
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جدول 95: التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع مّحددة من العنف من قبل الزوجة  وفقا ملا 
أدلوا به خالل 12 شهراً املاضية حسب عدد سنوات الزواج (حسب أقوال الزوج).

Table 95: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were Exposed 
to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report)  During the 

Last 12 Months by Number of Years of Marriage.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف 
Type of violence

Background 
Characteristics
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 Number of Years ofسنوات الزواج 
Marriage 

years 5-113.05.36.50.014.51-5 سنوات

years 10-615.66.10.02.315.66-10 سنوات

years 15-1118.65.70.00.018.611-15 سنة 

years 20-1619.19.92.52.519.216-20 سنة

years 30-213.51.00.00.03.521-30 سنة

years 40-315.30.00.00.05.331-40 سنة 

years and above 4115.510.67.84.518.441 سنه فأكثر

الجدول (95) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلوا به خالل 12 شهرًا املاضية 
حسب عدد سنوات الزواج (حسب أقوال الزوج). يظهر من الجدول أن نسبة األزواج الذين تعرّضوا للعنف عىل جميع أشكاله- حسب أقوال 

الزوج- هي أقّل مام أدلت به الزوجات.  
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جدول 96: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفقا ملا 
أدلوا به بأنفسهم خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج والزوجة.

Table 96: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were Exposed 
to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report) During the 

Last 12 Months by Some Background Characteristics of Wife and Husband. 

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence 

 Background
Characteristics
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The Husband's Age عمر الزوج

24-15---- 15-24

34-2516.4 5.2 2.6 0.0 17.5 25-34 

44-3516.6 9.2 3.1 1.8 16.6 35-44

54-456.2 2.8 0.0 0.0 6.2 45-54

55+10.5 3.2 2.3 2.4 11.3 55+

Relation to the wife›s العالقة بسوق العمل للزوج
Labor Market

Inside Labor Forces 11.8 0.6 1.5 4.6 11.6داخل القوى العاملة

Not in Labor Forces 13.6 3.2 3.0 6.3 12.5خارج القوى العاملة 

Part Time Employment 8.4 0.0 0.0 2.5 8.4 يعمل عمالة جزئية

Full Employment  12.2 0.9 1.7 4.0 11.8يعمل عمالة تامة

Unemployment----- بطالة

الحالة التعليمية للزوج
 The Educational
 Attainment of the
Husband

Preparatory and unde 10.8 1.9 0.9 5.6 9.6إعدادي فأقل

Secondary  11.4 0.0 2.5 3.3 11.4ثانوي

High School Certificate  10.3 0.0 0.0 4.2 10.3بجروت 

College Certificate 25.3 0.0 2.3 2.3 25.3شهادة كلية

 13.8 3.0 3.0 3.0 13.8لقب أول فأكثر
 First Degree (BA) and
 Above
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 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

 Background
Characteristics
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Relation to the Wife›s العالقة بسوق العمل للزوجة
 Labor Market

Inside Labor Forces  14.6 1.0 1.3 5.3 14.6داخل القوى العاملة

Not in Labor Forces  10.2 1.1 2.2 4.7 9.5خارج القوى العاملة 

Part Time Employment  17.6 0.0 0.0 6.1 17.6 تعمل عمالة جزئية

Full Employment 9.4 3.2 4.1 4.6 9.4تعمل عمالة تامة

Unemployment ----- بطالة

The Educational الحالة التعليمية للزوجة
 Attainment of the Wife

Preparatory and under 10.0 1.5 0.5 2.1 10.0إعدادي فأقل

Secondary  8.4 0.0 0.0 0.0 8.4ثانوي

High School Certificate  16.8 0.0 2.9 10.1 16.1بجروت 

College Certificate  16.0 0.0 0.0 3.3 16.0شهادة كلية

 e8.4 2.7 2.7 2.7 8.4لقب أول فأكثر
 First Degree (BA) and
 above

جدول  96 (تابع): التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  
وفقا ملا أدلوا به بأنفسهم خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج والزوجة.

Table  96 (cont.): Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report) 
During the Last 12 Months by Some Background Characteristics of Wife and Husband 
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جدول  97: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع مّحددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا 
أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج والزوجة.

Table 97: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were Exposed 
to Different Types of Violence from Woman (According to Women Report) During the 

Last 12 Months by Some Background Characteristics of Wife and Husband.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

 Background
Characteristics
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The Husband's Age عمر الزوج

24-1512.8 10.3 1.9 1.9 19.3  15-24

34-2524.7 11.2 5.9 3.1 26.2 25-34

44-3526.4 9.8 5.4 5.0 27.9 35-44

54-4520.9 11.3 4.8 3.6 24.4 45-54

55+13.6 2.2 1.7 .4 14.4 55+

العالقة بسوق العمل للزوج
The Relation to the 
Husband's Labor 
Market 

Inside Labor Forces 24.7 4.2 5.0 9.0 22.7داخل القوى العاملة

Not in Labor Forces  20.5 0. 1.3 10.2 18.1خارج القوى العاملة 

Part-Time Employment  29.1 4.9 5.3 5.2 27.2 يعمل عمالة جزئية

Full Employment  22.7 4.0 4.8 10.9 20.8يعمل عمالة تامة

Unemployment  17.1 0.0 8.5 8.5 10.5 بطالة

الحالة التعليمية للزوج
The Husband's 
Educational 
Attainment 

Preparatory and under 28.1 4.9 6.2 12.5 25.9إعدادي فأقل

Secondary   31.1 4.2 6.9 13.0 28.8ثانوي

 17.3 1.9 2.1 3.8 15.8بجروت 
 High School
 Certificate

College Certificate  14.8 0.0 2.6 3.5 14.8شهادة كلية
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 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

 Background
Characteristics
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First Degree (BA) and  17.0 3.6 2.9 4.6 14.7لقب أول فأكثر
 above

العالقة بسوق العمل للزوجة
 The Relation to the
  Wife,s Labor Market

Inside Labor Forces 27.4 6.7 7.0 10.3 24.3داخل القوى العاملة

Not in Labor Forces 22.6 1.9 3.2 8.6 21.3خارج القوى العاملة 

 27.1 5.8 7.2 10.8 24.6 تعمل عمالة جزئية
 Part-Time
Employment

Full Employment 26.4 9.3 7.4 11.2 23.0تعمل عمالة تامة

Unemployment 34.4 2.4 3.9 1.6 28.1 بطالة

الحالة التعليمية للزوجة
 The Educational
Attainment of the Wife

Preparatory and under 27.9 3.8 4.9 11.9 25.4إعدادي فأقل

Secondary   28.1 4.9 7.1 11.7 25.9ثانوي

College Certificate 22.8 1.2 2.2 9.2 21.3بجروت 

College Certificate 24.8 6.0 9.1 4.7 23.5شهادة كلية

 16.1 4.5 3.7 5.2 14.5لقب أول فأكثر
 First Degree (BA) and
above

جدول 97  (تابع): التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع مّحددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا 
ملا أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهًرا املاضية حسب بعض الخصائص الخلفـية للزوج والزوجة.

Table 97 (cont.) : Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who 
Were Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Women 
Report) During the Last 12 Months by Some Background Characteristics of Wife and 

Husband.
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جدول 98:  التوزيع النسبي  لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفًقا ملا 
أدلت به زوجاتهم  خالل 12 شهًرا املاضية حسب اإلجهاد النفيس فـي األرسة ودرجة الهيمنة فـي العالقة 

الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة  (وفق أقوال الزوجة).

Table 98: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were Exposed 
to Different Types of Violence from Woman (According to Women Report) During the 
Last 12 Months by The Phsychological Stress in Household, The Dominance Extent in 

Household and Decision Making in Household.

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف 
Type of violence

 Background
Characteristics
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The Phsychological اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Stress in Household

No Stress 16.5 5.2 5.3 10.1 16.3ال يوجد إجهاد

Low Stress 21.1 2.0 2.6 5.4 19.8إجهاد متدني

Moderate Stress 42.2 4.3 8.0 15.5 36.3إجهاد متوسط

ا 41.0 0.0 5.3 26.4 35.8إجهاد عالي أو عالي جد 
 High or Very High
Stress

درجة هيمنة الرجل على 
العالقة الزوجية  

 The Husband›s
 Dominance over the
 Couple Relationship

No Dominance  8.8 2.1 1.4 1.6 7.7غير مهيمن

Low Dominance  25.8 2.3 4.1 7.5 23.3 بدرجة قليلة

Moderate Dominance 39.0 1.3 5.1 17.1 38.6بدرجة متوسطة

High Dominance 46.0 1.0 4.8 31.5 37.9 بدرجة عالية

خاذ القرار فـي األسرة  اتّ
 Decision Making in
the Household

Husband 35.1 1.2 2.2 19.0 30.6على األغلب الزوج

خاذ القرار Wife and Husband 22.1 2.2 3.7 7.1 20.2مساواة فـي اتّ

Wife 24.0 1.7 3.6 8.0 21.3على األغلب الزوجة

الجدول (98) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلت به زوجاتهم خالل 12 
شهرًا املاضية حسب اإلجهاد النفيس فـي األرسة ودرجة الهيمنة فـي العالقة الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة (وفق أقوال الزوجة). يتبنّي 
ا قد بلغت %41.0. وتُظهر البيانات أيًضا أن فـي األرس  من الجدول أن نسبة العنف ضد األزواج فـي األرس التي فـيها إجهاد عايل أو عايل جدٍّ
التي فـيها الزوج صاحب هيمنة عالية بلغت نسبة العنف %46.0 وفـي األرس التي يُتّخذ فـيها القرار عىل األغلب من قبل الزوج بلغت 

نسبة العنف 35.1%.
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جدول 99: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  وفًقا ملا 
أدلوا به بأنفسهم  خالل 12 شهًرا املاضية حسب اإلجهاد النفيس فـي األرسة ودرجة الهيمنة فـي العالقة 

الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة  (وفق أقوال الزوج)

Table  99: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were Exposed 
to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report) During the 
Last 12 Months by The Phsychological Stress in Household, The Dominance Extent in 

Household and Decision Making in Household

 الخصائص الخلفـية 

نوع العنف
Type of violence

 Background
Characteristics
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The Phsychological اإلجهاد النفسي لدى األسرة
Stress in Household

No Stress 4.4 0.0 1.9 3.8 3.8ال يوجد إجهاد

Low Stress 8.6 1.3 1.5 2.7 8.1إجهاد متدني

Moderate Stress 27.1 1.9 2.5 9.6 27.1إجهاد متوسط

ا إجهاد عالي أو عالي جد:::::
 High or Very High
Stress

درجة هيمنة الرجل على 
العالقة الزوجية  

 The Husband›s
 Dominance over the
Couple Relationship

No Dominance 4.7 0.5 0.5 1.5 4.7غير مهيمن

Low Dominance 13.6 0.8 1.5 5.2 13.6 بدرجة قليلة

 20.2 4.5 2.2 0.0 20.2بدرجة متوسطة
 Moderate
Dominance

High Dominance::::: بدرجة عالية

خاذ القرار فـي األسرة  Decision Making in اتّ
the Household

Husband 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3على األغلب الزوج

خاذ القرار Wife and Husband 10.5 1.4 1.0 3.6 10.2مساواة فـي اتّ

Wife 19.6 0.0 3.8 6.4 19.6على األغلب الزوجة

الجدول (99) يصف التوزيع النسبي لألزواج الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة وفًقا ملا أدلوا به بأنفسهم خالل 12 
شهرًا املاضية حسب اإلجهاد النفيس فـي األرسة ودرجة الهيمنة فـي العالقة الزوجية واتّخاذ القرار فـي األرسة (وفق أقوال الزوج).  يتبنّي 
من الجدول أن نسبة العنف ضد األزواج فـي األرس التي فـيها إجهاد متوسط قد بلغت %27.1، وتُظهر البيانات أيضا أن فـي األرس التي 
فـيها الزوج صاحب هيمنة  بدرجة متوسطة بلغت نسبة العنف %20.2 وفـي األرس التي يُتّخذ فـيها القرار عىل األغلب من قبل الزوج 

بلغت النسبة 2.3%.
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جدول 100: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  خالل 
12 شهًرا املاضية حسب الواقع االقتصادي لألرسة (وفق أقوال الزوجة).

Table 100: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Women Report) 

During the Last 12 Months by the Economic Status of the Household.

الواقع االقتصادي لألسرة

نوع العنف
Type of violence

 The Economic Status
of the Household
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The Family Evaluation of the Economic تقييم العائلة للواقع االقتصادي لألسرة 
Status of the Household

Excellent 31.6 2.3 5.4 6.8 31.6ممتاز

Good 26.3 3.8 3.5 9.4 23.2جيد

Moderate 19.2 2.9 3.9 7.6 17.9متوسطة

Low 33.3 5.8 7.5 22.1 29.0فقيرة

ا  44.2 3.5 10.5 4.4 44.2فقيرة جد Very Low

Expenditure Ability of the Family to القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية االحتياجات
Cover her Needs

دخلنا أعلى بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

35.2 7.7 6.4 0.1 35.2 

 Our Income is much
 More Higher Than Our
 Needs for Covering the
Expenditure

دخلنا أعلى بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

14.6 7.4 2.3 2.3 15.2 
 Our Income is a Little
 Higher Than Our Needs
for Covering

دخلنا يساوي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية النفقات

24.0 9.4 3.6 4.4 26.9 
 Our Income is Equal to
 our Needs for Covering
the Expenditure

دخلنا أقل بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

19.4 8.6 5.2 3.8 21.5 

 Our Income is a little
 bit lower Than Our
 Needs for Covering the
expenditures

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

26.3 11.7 5.1 2.5 27.8 

 Our Income is much
 more Lower Than Our
 Needs for Covering the
expenditures

الزوجة خالل 12 شهرًا املاضية حسب  العنف من قبل  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من  النسبي لألزواج  التوزيع  الجدول (100) يصف 
الواقع االقتصادي لألرسة (وفق أقوال الزوجة). يظهر من الجدول أّن أعىل نسبة من األزواج الذين تعرّضوا للعنف هم من «العائالت الفقرية 

ا» (44.2%).  جدٍّ
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جدول 101: التوزيع النسبي لألزواج  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوجة  خالل 12 
شهًرا املاضية حسب الواقع االقتصادي لألرسة (وفق أقوال الزوج)

Table 101: Percentage Distribution of Married or Ever Married Men Who Were 
Exposed to Different Types of Violence from Woman (According to Men Report) 

During the Last 12 Months by the Economic Status of the Household.

الواقع االقتصادي لألسرة

نوع العنف
Type of violence 

 The Economic Status
of the Household
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تقييم العائلة للواقع 
االقتصادي لألسرة 

 The Family Evaluation
 of the Economic Status
of the Household

Excellent 3.8 0.0 0.0 3.8 3.8ممتاز

Good 14.9 0.9 0.7 4.5 14.9جيد

Moderate 10.3 1.1 2.1 4.5 10.0متوسطة

Low 15.8 2.5 5.4 11.1 13.4فقيرة

ا  فقيرة جد:::::Very Low

القدرة اإلنفاقية لألسرة 
لتغطية االحتياجات

 Expenditure Ability
 of the Family to Cover
her Needs

دخلنا أعلى بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

:::::

 Our Income is much
 More Higher Than Our
 Needs for Covering the
Expenditure

دخلنا أعلى بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

15.3 4.0 0.9 0.0 15.3 
 Our Income is a Little
 Higher Than Our Needs
for Covering

دخلنا يساوي تكاليف 
حاجياتنا من تغطية النفقات

8.8 0.0 0.5 0.0 8.8 
 Our Income is Equal to
 our Needs for Covering
the Expenditure

دخلنا أقل بعض الشيء من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

14.6 8.0 1.9 2.2 15.1 

 Our Income is a little
 bit lower Than Our
 Needs for Covering the
expenditures

دخلنا أقل بكثير من 
حاجياتنا لتغطية النفقات

9.3 6.3 3.9 1.0 10.4 

 Our Income is much
 more Lower Than Our
 Needs for Covering the
expenditures

الزوجة خالل 12 شهرًا املاضية حسب  العنف من قبل  الذين تعرّضوا ألنواع محّددة من  النسبي لألزواج  التوزيع  الجدول (101) يصف 
الواقع االقتصادي لألرسة (وفق أقوال الزوج).  يتبني من املعطيات ارتفاع نسبة العنف فـي العائالت الفقرية حيث بلغت النسبة 15.8%. 
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جدول 102: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل 
أحد أفراد األرسة  خالل 12 شهراً املاضية حسب املنطقة وحجم ونوع التجّمع.

 Table 102: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to
 Different Types of Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months

      by Region and Type and Size of Locality.

المنطقة وحجم التجمع 

نوع العنف
Type of violence

Background Characteristics
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31.516.61.731.8Totalالمجموع 

Regionالمنطقة 

28.812.81.629.4Northالشمال 

27.717.70.027.7Haifaحيفا

31.711.30.031.7Centerالمركز

49.039.55.849.0Southالجنوب 

Type and Size of Localityنوع التجمع 

23.814.00.025.8Less than 10,000أقل من 10,000  نسمة

20,000- 31.315.31.831.310,000من 10,000 حتى 20,000 نسمة

and above 22.918.63.222.920,000أكبر من 20,000 نسمة

Mixed Locality::::تجمع مختلط

الزواج وتعرّضوا ألنواع محّددة من العنف من قبل أحد أفراد األرسة  الذين مل يسبق لهم  النسبي لألفراد  التوزيع  الجدول (102) يصف 
خالل 12 شهرًا املاضية حسب املنطقة وحجم ونوع التجمع. بلغت نسبة األفراد الذين مل يسبق لهم الزواج فـي جيل 18-44 سنة وتعرّضوا 
ألحد أنواع العنف %31.8 بواقع %29.4 فـي منطقة الشامل، %27.7 فـي منطقة حيفا و %31.7 فـي منطقة املركز و %49.0 فـي منطقة 

الجنوب وأقلّها فـي منطقة حيفا حيث بلغت 27.7%. 
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جدول 103: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد 
أفراد األرسة  خالل 12 شهًرا املاضية حسب الجنس واملنطقة وحجم التجّمع.

Table 103: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to 
Different Types of Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months 

by Sex, Region and Type and Size of Locality.      

المنطقة وحجم التجمع 

الجنس
 Sex

Region and Size and Type of 
Locality ذكور

Male

إناث 
Female

المجموع 
Total

33.130.731.8Totalالمجموع 

Regionالمنطقة 

33.125.629.4Northالشمال 

13.937.327.7Haifaحيفا

31.531.831.7Centerالمركز

57.643.249.0Southالجنوب 

Type and Size of Localityنوع التجمع 

32.615.925.8Less than 10,000أقل من 10,000  نسمة

20,000- 33.729.331.310,000من  10,000 حتى 20,000 نسمة

and above 20.024.822.920,000أكبر من 20,000 نسمة

Mixed Locality:::تجمع مختلط

الجدول (103) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 
شهرًا املاضية حسب الجنس، واملنطقة وحجم التجّمع. بلغت نسبة الشباب الذكور نحو %33.1. هذا وبلغت نسبة الشابات اللوايت تعرضن 
للعنف %30.7. كام يظهر من الجدول أّن أعىل نسبة من األفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا ألحد أنواع العنف هي فـي الجنوب 
وأغلبهم من الذكور (%57.6). فـي املجمل، نسبة الذكور الذين تعرّضوا للعنف فـي الجنوب والشامل أعىل من نسبة اإلناث، بينام فـي حيفا 

واملركز نسبة اإلناث اللوايت تعرّضن للعنف أعىل من نسبة الذكور.   
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جدول 104: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد 
أفراد األرسة  خالل 12 شهًرا املاضية حسب الجنس والجيل.

 Table 104: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to 
Different Types of Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months 

by Sex and Age.      

الجيل  

الجنس
 Sex   

Age
ذكور
Male

إناث 
Female

المجموع 
Total

Total  31.8 30.7 33.1المجموع 

Age groupالفئة العمرية

years 20 -18 33.8 34.2 1833.2-20 سنة 

years 25 -21 27.4 25.6 2129.9-25 سنة 

years 30 -26 37.8 38.4 2637.5 - 30 سنة

+31 35.6 31.6 3141.7 + سنة 

الجدول (104) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 شهرًا 
املاضية حسب الجنس والجيل. يظهر من الجدول أنّه فـي املجمل، أعىل نسبة من األفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا ألحد أنواع 
العنف من قبل أحد أفراد األرسة هي من الذكور وعىل الخصوص فـي جيل 31 سنة فأكرث (%41.7)، وفـي املقابل أعىل نسبة بني الشابات 

اللوايت تعرضن للعنف ظهرت فـي الفئة العمرية 26-30 سنة حيث بلغت 38.4%. 
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جدول 105: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف جسدي من قبل 
أحد أفراد األرسة خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف والجنس.

Table 105: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to  
Physical  Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Types 

and Actions of Violence and Sex.      

أنواع وأفعال العنف

الجنس
 Sex 

Types and actions of violence
الذكور 
Male

االناث
Female

المجموع
Total

16.217.016.6Physical abuse Totalالعنف الجسدي المجموع

 9.0 7.4 10.8رمي أشياء يمكن أن تؤذي
Threw something toward that 
could have hurt

  Twisted arm or pulling hair 11.6 13.6 9.4لوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، 
جروح بسيطة، آالم فـي المفاصل.

2.2 4.4 3.3 
Attacking which resulted in 
bruises, scratches, light wounds, 
injuries, or joints pain

Pushed strongly 11.1 10.6 11.7الدفع بقوة

التهجم بالسكين أو أي جسم آخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

1.2 1.2 1.2 
Attacking with a knife, or 
similarly sharp and dangerous 
objects  

الضرب على الرأس الذي ينتج عنه 
إغماء

2.2 0.0 1.0 Beat on head resulted in coma

الضرب بجسم ما أقل حدة من 
األجسام مثل (حزام، عصا أو ما شابه 

من حيث الحدة)
6.9 4.3 5.5 

Husband hit you is less sharp 
than the aforementioned objects 
such as (a belt, stick, or similarly 
sharp objects)

الذهاب الى طبيب او عيادة بسبب 
اعتداء وتهجم 

2.2 0.6 1.3 
Went to the physician or the 
clinic for being attacked 

 Strangling or tried to strangle 2.8 2.6 3.0الخنق أو محاولة الخنق

االحتياج لعالج طبي نتيجة اعتداء ولكن 
عدم الذهاب

4.3 5.5 4.9 
You needed medical care after 
being attacked by a family 
member but you did not do so

 3.5 2.7 4.4الضرب باستمرار
Hit you continuosly (hit you for 
few minutes or more)

Grabbing strongly 8.8 8.9 8.8اإلمساك بقوة

Slapping the face 7.3 6.6 8.1الصفع على الوجه

Breaking one of the bones 0.7 0.0 1.5كسر إحدى العظام

  Singed or scorched on purpose 1.1 0.6 1.5الحرق أو الكي عن قصد

الجدول (105) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا العتداء عنف جسدي من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 
شهرًا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف والجنس. يظهر من الجدول أنّه فـي اإلجامل، نسبة اإلناث اللوايت تعرّضن لعنف أعىل بقليل من 
نسبة الذكور الذين تعرّضوا لعنف حيث بلغت نسبة اإلناث اللوايت تعرّضن للعنف %17.0 بينام بلغت نسبة الذكور %16.2. أكرث أنواع 
العنف التي تعرّضت لها النساء كانت «لوي الذراع أو شّد الشعر» (%13.6). من املالحظ أن نسبة التعرّض للعنف تنخفض كلاّم كان نوع 

العنف أقىس. فـيام يتعلّق بأكرث أنواع العنف التي يتعرّض لها الذكور فهي  ”الدفع بالقوة“ (11.7%). 
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جدول 106: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف نفيس من قبل 
أحد أفراد األرسة خالل 12 شهًرا املاضية حسب أنواع وأفعال العنف والجنس.

Table 106: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to   
Phsychological  Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months 

by Types and Actions of Violence and Sex.     

أنواع وأفعال العنف

الجنس
 Sex  

Types and actions of 
violence

الذكور 
Male

االناث
Female

المجموع
Total

Total Psychological abuse 31.5 30.7 32.3العنف النفسي  المجموع

Cursing or insulting 24.6 22.3 27.3الشتم أو اإلهانة

 9.0 7.4 10.8رمي أشياء يمكن أن تؤذي
Threw something toward 
that could have hurt

Saying He/she is fat or ugly 7.2 6.6 7.8قول انك سمين/ة او قبيح/ة

 7.2 5.4 9.3تحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة
Destroyed or spoiled own 
property

Yelled or shouting 17.2 18.9 15.2الصياح أو الصراخ

خروج من غرفتك غاضبا 
وصارخا 

12.9 14.2 13.6 
Went out of the house or 
room angry, yelling and 
screaming

 9.9 10.3 9.3قول انك فاشل
Told you that you are 
unsuccessful

قول أشياء بهدف اإلغاظة وإثارة 
الغضب

17.3 12.0 14.5 
Saying things in order to 
provoke and upset 

الجدول (106) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا العتداء عنف نفيس من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 
ا حيث تعرّض    شهرًا حسب أنواع وأفعال العنف والجنس. يظهر من الجدول أّن نسبة الذكور واإلناث الذين تعرّضوا لعنف نفيس متقاربة جدٍّ
%32.3 من الذكور للعنف النفيس فـيام بلغت نسبة تعرّض النساء للعنف النفيس %30.7 فـي املجمل. أكرث أنواع العنف النفيس التي تعرّض 

لها الذكور واإلناث هي ”الشتم أو اإلهانة“ (%27.3، %22.3 عىل التوايل) . 
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جدول 107: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف من قبل أحد أفراد 
األرسة خالل 12 شهًرا  حسب الجنس واألساليب التي اتّبعت من قبل الفرد املعنَّف فـي طلب املساعدة.

Table 107: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed 
to     Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Sex and 

Measures Taken by Abused.    

بعها/تها الفرد  األساليب التي اتّ
المعنّف/ة

طلب/ت المساعدة
Seeking assistance

Measures taken by abused 
الذكور 
Male

االناث
Female

المجموع
Total

ترك البيت والذهاب لبيت أحد األخوة أو 
األقارب دون المكوث أم المبيت هناك

28.312.419.8
Left the house and went to the 
house of your brother or relatives 
without staying there

ترك البيت والذهاب لبيت أحد األخوة أو 
األقارب وأجبروك على العودة.

13.80.0`6.5
Left the house and went to the 
house of your brother or relatives 
and they forced you to return back 

ترك البيت والذهاب لبيت أحد األخوة أو 
األقارب ومكثت لفترة من الزمن هناك.

6.35.15.7
Left the house and went to the 
house of your brother or relatives 
and stayed there for a while

عدم ترك البيت والتكلّم مع الوالدين أو 
األقارب عن األمر

43.937.640.6
Did not leave the house, but rather 
you talked about it with your parents 
or relatives

التكلم  مع إحد الزمالء فـي العمل/ أو 
الجيران بهدف االستشارة والتوجيه أو 

حتى الحماية
32.75.718.4

Talked about it with your colleagues 
at work or neighbors for counseling, 
advice or even protection

السكوت عن االعتداء وعد تبليغ  أحداَ 
باألمر 

27.132.129.7Did not tell any body about it 

الذهاب إلى أحد وجهاء القرية فـي البلد 
الذي تقيم/ي فـيه لطلب االستشارة 

والتوجيه
7.54.66.0

Went to a leading figure  in your 
area for counseling and advice  

الذهاب إلى أحد وجهاء القرية فـي البلد 
الذي تقيم/ي فـيه لطلب الحماية

3.70.01.8
Went to a leading figure  in your 
area for protection

الذهاب إلى محام لرفع قضية ضد أحد 
افراد االسرة

3.70.01.8
Went to advocate for filing a law 
suit against a family member

الطلب من األصدقاء التحدث مع أهلك 
باألمر

10.79.410.1
Asking friends to talk to your 
parents

38.827.433.0Counsling friendsاستشارة األصدقاء باألمر

التجاهل ورفض الحديث مع المعتدي 
لعدة أيام

38.033.035.4
Ignored and refused to talk to the 
abuser  for several days

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز لطلب 
االستشارة  دون المكوث هناك

2.42.42.4
Went to organization or  center for 
counseling without staying there

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز لطلب 
الحماية  ومكثت هناك لعدة أيام 

2.32.42.4

Went to an organization or center 
for protection and stayed there for 
several days
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بعها/تها الفرد  األساليب التي اتّ
المعنّف/ة

طلب/ت المساعدة
Seeking assistance

Measures taken by abused 
الذكور 
Male

االناث
Female

المجموع
Total

ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم  شكوى 
ضد أحد أفراد األسرة

0.02.41.3
Went to police to file a complaint 
against  a family member

اتصلت مع  مؤسسة لتلقي االستشارة  
عبر الهاتف

0.02.41.3
Called an organization for 
counseling via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير 
على المجتمع وعلى أسرتك

2.64.83.8
Talked to a religious figure with 
outstanding reputation in society for 
counseling

تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي/
سياسي  ظنت أن له تأثير على المجتمع 

وعلى أفراد أسرتك
4.02.43.1

Talked to an outstanding social/
political figure with outstanding 
reputation in society for counsling

توجهت الى الحاسوب واإلنترنت 
واستخدمت بعض برامج التواصل مثل 

الفـيس بوك والتويتر والماسنجر
11.724.418.4

Resorted to internet and social 
communication sites, i.e. Facebook, 
Twitter, Messenger..etc

الذهاب إلى مركز ثقافـي أو اجتماعي أو 
ناد رياضي بهدف الترفـيه 

11.611.811.7
Went to a social or cultural Center 
or sport club for entertainment

تحدثت مع الفرد المعتدي وطلبت منه 
الكف عن اعتداءاته

16.916.816.9
Talked to the abuser and asked to 
stop abusing you

12.55.58.9 توجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج
Went to medical center for medical 
treatment

الجدول (107) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا العتداء عنف من قبل أحد أفراد األرسة خالل 12 شهرًا 
حسب الجنس واألساليب التي اتّبعت من قبل الفرد املعّنف فـي طلب املساعدة. يظهر من الجدول أنّه فـي املجمل أكرث أسلوب اتّبع 
من قبل الشاب/ة املعّنف/ة فـي طلب املساعدة هو «عدم ترك البيت والتكلّم مع الوالدين أو األقارب عن األمر» (%40.6) بواقع 43.9% 
بني الذكور و %37.6 بني اإلناث، يليه «تجاهل املعتدي وعدم الحديث معه أليام» (%35.4).  أقّل أسلوب اتّبع من قبل الفرد املعّنف هو 
«الذهاب ملكتب رشطة لتقديم شكوى ضد أحد أفراد األرسة» (%1.3)، والثاين هو «االتّصال مع مؤسسة لتلقي االستشارة عرب الهاتف» 

.(1.3%)

من املالحظ أنه هنالك ثالثة أساليب ال تتبعها اإلناث إطالقًا فـي طلب املساعدة: - ترك البيت والذهاب لبيت أحد األخوة وإجبار الفرد عىل 
العودة». - الذهاب إىل أحد وجهاء القرية فـي البلد الذي يقيم فـيه الفرد لطلب الحامية - الذهاب إىل محام لرفع قضية ضد أحد أفراد 

األرسة - االتّصال مع مؤسّسة لتلقي االستشارة عرب الهاتف

جدول  107(تابع): التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف من قبل 
أحد أفراد األرسة خالل 12 شهًرا  حسب الجنس واألساليب التي اتّبعت من قبل الفرد املعّنف فـي طلب 

املساعدة. 

Table 107 (cont.): Precentage Distribution of Persons Never Married and Were 
Exposed to     Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by 

Sex and Measures Taken by Abused    
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جدول 108:  التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف خالل 12 شهًرا 
املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف.

Table 108: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to     
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Aggressor and 

Type of Violence.     

المعتدي

 نوع العنف
Type of violence   

Aggressor
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Father : 7.2 2.0 4.3األب

Mother: 5.8 2.0 3.9األم

Stepfather: 8.7 9.1 9.5زوج أم

Stepmother: 9.9 8.4 9.2زوجة األب

 0 4.0 0.8 2.2فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 
family 

0 2.6 0.3 0.4فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 
family 

0Friend (male) 2.7 0.1 1.9صديق/ أحد المعارف

0Friend (female) 02.3 1.0صديقة/ إحدى المعارف

3.9Fiance 4.2 3.8 4.2خطيب أو خطيبة

0.7Stranger (male) 2.2 0.3 0.6رجل غريب 

0Stranger (female) 001.4امرأة غريبة

4.7Colleague at work (male) 5.8 4.3 5.3زميل فـي مكان العمل

5.8Colleague at work (female) 6.2 5.5 6.0زميلة فـي مكان العمل

1.7Teacher (male) 4.8 1.6 2.5مدرس

 1.3Teacher (female) 2.2 1.2 1.3مدرسة

0.5 0.5 0.5 0.5طبيب/ عامل فـي الرعاية الصحية
Doctor at the medical care 
(male)

0.3 0.3 0.3 0.3طبيبة/عاملة فـي الرعاية الصحية
Doctor at the medical care 
(female)

رجل دين/ رجل اجتماعي له  
اعتباره

0.7 0.7 1.4 0.9
Outstanding religious/social 
individual 

2.5Employer 4.3 2.2 2.2صاحب العمل

3.4Superior person at work 3.9 3.3 3.3مسؤول بالعمل

Police man 0.7 1.5 1.2 1.5رجل شرطة

0.3Army forces or border guards 1.0 0.6 0.6جيش أو حرس الحدود

7.3Total 20.8 8.5 15.6المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية. 
أفراد آخرين حسب  املاضية من قبل  الزواج وتعرّضوا العتداء عنف خالل 12 شهرًا  لهم  الذين مل يسبق  النسبي لألفراد  التوزيع  الجدول (108) يصف 
املعتدي ونوع العنف. بلغت نسبة العنف الجسدي األقل حّدة %15.6 ونسبة العنف الجسدي األكرث حّدة %8.5 اما العنف النفيس فبلغ %20.8 وبلغ 

العنف الجنيس 7.3%.
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جدول 109:  التوزيع النسبي لألفراد الذكور الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا العتداء عنف خالل 12 
شهًرا املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف.

Table 109: Precentage Distribution of Never Married Males and Were Exposed to     
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Aggressor and 

Type of Violence .    

المعتدي

 نوع العنف
Type of violence  

Aggressor
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Father : 10.4 1.6 5.3األب

Mother : 7.0 2.0 3.7األم

Stepfather: 7.3 8.0 8.9زوج أم

Stepmother: 7.3 7.2 8.8زوجة األب

 Male from the extended family- 5.5 1.0 4.1فرد آخر من رجال العائلة الممتدة

 Female from the extended family- 1.8 0.7 1.0فرد آخر من نساء العائلة الممتدة

Friend (male)- 4.3 0.3 4.1صديق/ أحد المعارف

Friend (female)- 0.7- 1.5صديقة/ إحدى المعارف

Fiance 4.4 4.2 4.2 4.2خطيب أو خطيبة

Stranger (male) 0.7 3.3- 0.6رجل غريب 

Stranger (female)- 1.8-امرأة غريبة

Colleague at work (male) 5.8 7.9 5.1 6.1زميل فـي مكان العمل

Colleague at work (female) 5.4 6.6 5.1 5.1زميلة فـي مكان العمل

Teacher (male) 0.7 5.6 0.6 2.4مدرس

Teacher (female) 0.7 1.4 0.6 0.6مدرسة

رجل دين/ رجل اجتماعي له  
اعتباره

0.7 0.7 2.2 1.2 
Outstanding religious/social 
individual 

Employer 2.6 6.0 1.9 1.9صاحب العمل

Superior person at work 2.0 3.1 1.9 1.9مسؤول بالعمل

Police man 0.8 2.6 2.0 2.6رجل شرطة

Army forces or border guards- 1.6 1.2 1.3جيش أو حرس الحدود

Total 9.1 26.8 9.8 20.0المجموع

.Means sexual harassment  * * يقصد به التحرشات الجنسية.

الجدول (109) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذكور الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا العتداء عنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد 
آخرين حسب املعتدي ونوع العنف. يبدو من الجدول أنّه فـي املجمل، بلغت نسبة العنف الجسدي األقل حّدة %20.0 ونسبة العنف 

الجسدي األكرث حّدة %9.8 أما العنف النفيس فبلغ %26.8 وبلغ العنف الجنيس 9.1%. 
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جدول 110:  التوزيع النسبي لألفراد اإلناث الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضن العتداء عنف خالل 12 
شهراً املاضية من قبل أفراد آخرين حسب املعتدي ونوع العنف.

 Table 110: Precentage Distribution of Never Married Females and Were Exposed to     
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Aggressor and 

Type of Violence.     

 المعتدي

نوع العنف
 Type of violence  

Aggressor
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Father:3.42.34.5األب

Mother:4.02.04.8األم

Stepfather:10.310.310.1زوج أم

Stepmother:9.69.612.5زوجة األب

 Male from the extended family-0.60.62.8فرد آخر من رجال العائلة الممتدة

 Female from the extended family-3.2--فرد آخر من نساء العائلة الممتدة

Friend (male)-1.3--صديق/ أحد المعارف

Friend (female)-3.6-0.6صديقة/ إحدى المعارف

4.23.44.23.5Fianceخطيب أو خطيبة

0.60.61.30.6Stranger (male)رجل غريب 

1.1Stranger (female)امرأة غريبة

4.43.43.43.5Colleague at work (male)زميل فـي مكان العمل

6.95.85.86.1Colleague at work (female)زميلة فـي مكان العمل

2.52.54.22.6Teacher (male)مدرس

1.81.82.81.8Teacher (female)مدرسة

0.90.90.90.9Doctor at the medical care (male)طبيب/ عامل فـي الرعاية الصحية

0.60.60.60.6Doctor at the medical care (female)طبيبة/عاملة فـي الرعاية الصحية

رجل دين/ رجل اجتماعي له  
اعتباره

0.60.60.60.6
Outstanding religious/social 
individual 

2.42.42.42.5Employerصاحب العمل

4.74.74.74.9Superior person at workمسؤول بالعمل

0.60.60.60.6Police manرجل شرطة

0.60.6Army forces or border guards--جيش أو حرس الحدود

11.87.515.85.8Totalالمجموع

.Means sexual harassment * * يقصد به التحرشات الجنسية.

الزواج وتعرّضن العتداء عنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين حسب  اللوايت مل يسبق لهن  النسبي لإلناث  التوزيع  الجدول (110) يصف 
املعتدي ونوع العنف. يظهر من الجدول أنه فـي املجمل، نسبة العنف الجسدي األقل حّدة أعىل من نسبة العنف الجسدي األكرث حّدة حيث بلغت نسبة 
العنف الجسدي األقل حّدة %11.8 بينام بلغت نسبة العنف الجسدي األكرث حّدة %7.5 هذا وبلغت نسبة العنف النفيس %15.8 والعنف الجنيس 5.8%. 



197

جدول 111: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا للعنف خالل 12 شهًرا املاضية 
من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table111: Precentage Distribution of Persons Never Married and Were Exposed to  
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Place and Type 

of Violence .    

مكان اإلعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence  

Place of the attack & region
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Totalالمجموع

17.52.20.8Streetالشارع

9.22.11.1Shopping placesأماكن التسوق

9.32.40.8Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو 

الثقافـية
2.31.20.8

Health, social, cultural services 
centers

9.73.31.0School/universityالمدرسة/ الجامعة

9.02.40.3Work place مكان العمل

5.82.00.8Entertainment Placesأماكن ترفـيهية

6.32.11.2In the car during drivingفـي السيارة أثناء السفر

2.91.41.4Otherأخرى

**25.05.71.4Totalالمجموع**

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (111) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا للعنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد آخرين 
خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يُظهر الجدول أّن أكرث مكان يتّم فـيه التعرّض لعنف نفيس هو «الشارع» (%17.5) ، وأكرث مكان 
يتّم فـيه التعرّض لعنف جسدي هو ”وسائل املواصالت“ و ”مكان العمل“ بنفس الدرجة (%2.4)، بينام أكرث مكان يتّم فـيه التعرّض لعنف 

جنيس هو ”فـي السيارة أثناء السفر“ (1.2%). 
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جدول 112: التوزيع النسبي لألفراد الذكور الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضوا للعنف خالل 12 شهًرا 
املاضية من قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table112: Precentage Distribution of Never Married Males and Were Exposed to  
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Place and Type 

of Violence.   

مكان االعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence   

Place of the attack & region
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 Totalالمجموع

25.72.60.4Streetالشارع

13.11.90.4Shopping placesأماكن التسوق

12.73.20.4Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو الثقافـية

1.80.40.4
Health, social, cultural 
services centers

11.44.90.6School/universityالمدرسة/ الجامعة

14.92.60.6Work place مكان العمل

6.92.90.4Entertainment placesأماكن ترفـيهية

9.43.21.3In the car during drivingفـي السيارة أثناء السفر

3.51.41.4Otherأخرى

**36.19.11.2Totalالمجموع**

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (112) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذكور الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرّضوا للعنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد 
آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف. يُظهر الجدول أّن أكرث مكان يتعرّض فـيه الذكور للعنف النفيس هو «الشارع» (25.7%)، 
وأكرث مكان يتعرّضون فـيه للعنف الجسدي هو ”املدرسة/الجامعة“ (%4.9)، وأكرث مكان يتعرّضون فـيه للعنف الجنيس هو ”فـي السيارة 

أثناء السفر“ (1.3%). 
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جدول 113: نسبة األفراد اإلناث الذين مل يسبق لهم الزواج  وتعرّضن للعنف خالل 12 شهًرا املاضية من 
قبل أفراد آخرين خارج األرسة حسب املكان ونوع العنف.

Table 113: Precentage Distribution of Never Married Females and Were Exposed to  
Violence from a Member of their Family During the Last 12 Months by Place and Type 

of Violence .  

مكان اإلعتداء والمنطقة

نوع العنف
Type of violence    

Place of the attack & 
region
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Totalالمجموع

10.51.81.1Streetالشارع

5.72.31.6Shopping placesأماكن التسوق

6.41.81.1Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو 

الثقافـية
2.71.81.1

Health, social, cultural 
services centers

8.52.21.4School/universityالمدرسة/ الجامعة

Work place-2.72.1 مكان العمل

4.81.21.2Entertainment placesأماكن ترفـيهية

3.61.11.1In the car during drivingفـي السيارة أثناء السفر

2.41.31.3Otherأخرى

Total **15.32.81.6** المجموع

* يقصد به التحرشات الجنسية.
** المجموع تعنى تعرض للعنف فـي أكثر من مكان.

 * Means sexual harassment.
** Total means to violence exposed at more than one place.

الجدول (113) يصف التوزيع النسبي لألفراد اإلناث اللوايت مل يسبق لهن الزواج وتعرّضن للعنف خالل 12 شهرًا املاضية من قبل أفراد 
«الشارع»  هو  النفيس  للعنف  النساء  فـيه  تعرّضت  مكان  أكرث  أّن  الجدول  يُظهر  العنف.  ونوع  املكان  األرسة حسب  خارج  من  آخرين 

(%10.5)، وأكرث مكان تعرّضن فـيه للعنف الجسدي هو أماكن التسوق“ (2.3%). 
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 جدول 114: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا أحداث عنف عىل
مدار حياتهم حسب الجنس ونوع الحادث.

Table 114: Precentage Distribution of Never Married Persons (18-44) and Witnessed  
Violence  throughout their lives according Sex  and Type of Violence. 

المشاهدة 

الجنس
Sex  

 Witness

الذكور
Male

اإلناث
Female

المجموع
Total

Total 60.538.148.7المجموع  

49.724.836.5Chasingمطاردة 

45.526.335.3Beatingضرب 

20.115.717.7مهاجمة بسالح ابيض او عصا 
Attack with White Weapon 
or a stick

7.24.15.6Shootingاطالق نار 

الجدول (114) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44) وشاهدوا أحداث عنف عىل مدار حياتهم حسب الجنس 
ونوع الحدث. يُظهر الجدول أّن %48.7 من األفراد شاهدوا أحداث عنف عىل مدار حياتهم بواقع %38.1 من اإلناث و %60.5 من الذكور. 
النسبة األكرب من أحداث العنف التي تّم مشاهدتها هي ”مطاردة“ (%36.5) يليها وبنسبة قريبة ”رضب“ (%35.3). كام يُستدل أّن أغلب 
أحداث العنف التي شاهدها الشباب الذكور هي ”مطاردة“ (%49.7)، هذا فـي حني أن غالبية أحداث العنف التي شاهدتها اإلناث هي 

”رضب“ (%26.3) كام بلغت نسبة مشاهدة أحداث إطالق النار 5.6%. 
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جدول 115: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) الذين شاهدوا احد احداث 
العنف عىل مدار الحياة  حسب نوع الحادث املنطقة وحجم التجّمع.

   Table 115: Precentage Distribution of Never Married Persons (age18-44) and 
Witnessed  Violence  throughout their lives according and Type of Violence, Region 

and Type of Locality.

المنطقة وحجم التجمع

نوع العنف الذي شوهد
Type of Violence Witnessed

Region and Size and 
Type of Locality

دة
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36.535.317.75.648.7Totalالمجموع 

Regionالمنطقة 

36.534.613.85.147.4Northالشمال 

20.39.96.84.422.7Haifaحيفا

41.659.730.810.273.8Centerالمركز

50.242.336.04.858.3Southالجنوب 

Type and Size of Localityنوع التجمع 

37.019.413.53.238.2Less than 10,000أقل من 10,000  نسمة

من  10,000 حتى 20,000 
نسمة

29.325.19.23.139.310,000 -20,000

and above 48.664.243.412.874.720,000أكبر من 20,000 نسمة

Mixed Locality:::::تجمع مختلط

الجدول (115) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44) الذين شاهدوا أحد أحداث عنف عىل مدار الحياة حسب 
أنواع الحادث، املنطقة وحجم التجمع. يُظهر الجدول  أن %73.8 من شباب ذكور وإناث  فـي منطقة املركز كانوا قد شاهدوا أحداث عنف 
فـي فرتة حياتهم و %58.3 فـي منطقة الجنوب و %47.4 فـي الشامل و %22.7 فـي منطقة حيفا. وتبنّي املعطيات أنّه فـي الجنوب شاهد 
األفراد أعىل نسبة من «املطاردة» و»املهاجمة بسالح أبيض أو عصا» (%50.2 و %36 عىل التوايل). فـي املركز، شاهد األفراد أعىل نسبة من 

”الرضب“ و ”إطالق النار“ ( %59.7 و %10.2 عىل التوايل). 
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جدول 116: التوزيع النسبي  لألفراد  الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) الذين شاهدوا أحد أحداث 
العنف فـي السنة االخرية، حسب نوع الحادث املنطقة وحجم التجّمع.

Table 116: Precentage Distribution of Never Married Persons (age18-44) and 
Witnessed  Violence  in the last year by Type of Violence, Region and Type of Locality.   

المنطقة وحجم التجمع 

نوع العنف الذي شوهد
Type of Violence Witnessed

Region and Size and 
Type of Locality

دة
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Total 35.2 2.8 8.4 23.5 22.7المجموع 

Regionالمنطقة 

North 33.6 3.0 4.2 22.2 22.1الشمال 

15.9Haifa 0 1.8 7.5 12.7حيفا

57.7Center 6.2 16.2 42.0 25.5المركز

41.9South 1.3 28.6 28.7 34.2الجنوب 

نوع التجمع 
Type and Size of 

Locality

27.2Less than 10,000 ٠.8 6.3 11.6 25.2أقل من 10,000  نسمة

من  10,000 حتى 20,000 
نسمة

19.9 18.5 4.9 2.4 28.3 10,000 -20,000

and above 55.020,000 6.2 21.4 41.2 28.3أكبر من 20,000 نسمة

Mixed Locality:::::تجمع مختلط

الجدول (116) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44) الذين شاهدوا أحداث عنف فـي السنة األخرية حسب 
نوع الحادث، املنطقة وحجم التجمع. يظهر من الجدول، ان %35.2 من الشباب شاهدوا فـي السنة األخرية أحداث عنف عىل أشكالها 
بواقع %22.7 مطاردة و %23.5 رضب و %8.4 مهاجمة بسالح أبيض و %2.8 إطالق نار. وقد بلغت نسبة أحداث العنف التي شوهدت 
فـي املركز %57.7 وفـي الجنوب %41.9 وفـي الشامل %33.6 وفـي حيفا %15.9. فـي الجنوب، شاهد األفراد أعىل نسبة من ”املطاردة“ و 
”املهاجمة بسالح أبيض أو عصا“ (%34.2 و %28.6 عىل التوايل). فـي املركز، شاهد األفراد أعىل نسبة من ”الرضب“ و ”إطالق النار“ (42%

و %6.2 عىل التوايل“). فـي التجمعات التي يسكن فـيها أقل  من 10,000 نسمة أعىل نسبة من األفراد شاهدوا ”مطاردة“ (%25.2). فـي 
التجمعات التي يسكن فـيها من 10,000 حتى 20,000 نسمة أعىل نسبة من األفراد شاهدوا ”مطاردة“ (%19.9). فـي التجمعات التي 

يسكن فـيها أكرث من 20,000 نسمة أعىل نسبة من األفراد شاهدوا ”رضب“ (41.2%). 
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جدول 117: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا أحداث عنف فـي 
السنة االخرية، حسب  نوع الحادث والجنس. 

Table 117: Precentage Distribution of Never Married Persons (age18-44) and 
Witnessed  Violence  in the last year according  Type of Violence and Sex.   

نوع العنف الذي شوهد

الجنس
Sex   Type of Violence 

Witnessed الذكور
Male

اإلناث
Female

المجموع
Total

Total 47.924.035.2المجموع  

34.911.822.7Chasingمطاردة 

30.917.023.5Beatingضرب 

9.07.88.4مهاجمة بسالح ابيض او عصا 
Attack with white weapon 
or a stick

4.11.72.8Shootingاطالق نار 

الجدول (117) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44) وشاهدوا أحداث عنف فـي السنة األخرية حسب نوع 
الحادث والجنس. يُظهر الجدول أّن %47.9 من الذكور شاهدوا أحداث عنف فـي السنة األخرية،  والنسبة األكرب من أحداث العنف التي 
التي  العنف  أحداث  األكرب من  النسبة  األخرية.  السنة  فـي  أحداث عنف  اإلناث شاهدن  ”مطاردة“ (%34.9). %24 من  شاهدوها هي 

شاهدها اإلناث هي ”رضب“ (17%). 
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الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخصا يطارد  الذين مل يسبق لهم  النسبي لألفراد  التوزيع  جدول 118: 
شخص اخر فـي السنة االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص الحادث.

Table 118: Precentage Distribution of Never Married Persons (age18-44) and 
Witnessed  Someone Chasing Another in the Last Year by Sex and Some Charactaristics  

of Violence Incident.

خصائص الحادث

الجنس
Sex 

 The Incidence’s Charactaristics
الذكور
Male

اإلناث
Female

المجموع
Total 

Total 22.7 11.8 34.9المجموع

Number of Times  عدد المرات

Once 51.9 38.2 57.2مرة واحدة

Times 3-2 39.9 49.8 236.1-3 مرات

Times and More 4 8.2 12.0 46.7 مرات فاكثر

Place of Incidence مكان الحادث

In the House Sorounding 37.9 65.5 26.7 فـي محيط المسكن

 فـي مكان آخر فـي الحارة التي تسكن
    فـيها

51.3 54.0 52.0 
In Other Place in the 
Neighouborhood You Live in

 خارج حارتك ولكن فـي البلدة التي
                        تسكن فـيها

44.2 48.4 45.4 
Outside your Neighbourhood 
But in the Locality You Live in 

In The Workplace 12.1 2.7 16.0 فـي مكان العمل

 14.6 9.3 16.7فـي بلدة أخرى (ليس مكان العمل)
In Other Locality (not Your 
Workplace)

ا طارد شخصالشخص الذي رأيته ي 
آخر

The person you witnessed 
chasing another

 شخص تعرفه وتشعر أنه قريب منك
  لكنه ليس من عائلتك.

12.2 9.7 11.5 
A person You Know and Feel 
Close to Him But is Not a 
Member of Your Family

 شخص تعرفه لكن ال تشعر بأنك قريب
منه.

41.2 20.7 35.3 
A person You Know But You Do 
Not Feel Close to Him

A Person You Do Not know 43.3 43.8 43.2 شخص ال تعرفه.

A Person from Your Family 10.1 19.0 6.5 شخص من أسرتك

 أحد أفراد الشرطة أو الجيش ألسباب
أمنيه

7.9 16.3 10.3 
A Policeman or a Soldier, for 
Security Reasons
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خصائص الحادث

الجنس
Sex  

 The Incidence’s Charactaristics
الذكور
Male

اإلناث
Female

المجموع
Total 

 الشخص الذي رأيته يطارد من قبل
 شخص آخر

The Person you Witnessed being 
Chased by Another

 شخص تعرفه وتشعر أنه قريب منك
 لكنه ليس من عائلتك.

17.6 19.4 18.1 
A Person you Know and Feel 
Close to Him But is Not a 
Member of Your Family

 شخص تعرفه لكن ال تشعر بأنك قريب
      منه.

37.5 2.3 27.4 
A Person You Know But Do Not 
Feel Close to him

A person You Do Not Know 53.3 55.2 52.5                                        شخص ال تعرفه

A Person from Your Family 23.6 26.0 22.7شخص من أسرتك

الجدول (118) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخًصا يطارد شخص آخر فـي السنة األخرية 
حسب الجنس وبعض خصائص الحادث. يظهر من الجدول أن األغلبية العظمى من األفراد (%51.9) شاهدوا مطاردة ”مرّة واحدة“ فـي 
السنة األخرية %48.1 ألكرث من مرة . أغلب املطاردات التي تّم مشاهدتها كانت فـي ”مكان آخر فـي الحارة التي يسكن فـيها الفرد“ (52%). 

أغلب املطاردات كان منفذها ”شخص ال يعرفه الفرد“ (%43.3). كذلك أغلبية الذين طوردوا كانوا ”شخص ال يعرفه الفرد“ (53.3%).

جدول 118 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخصا 
يطارد شخص اخر فـي السنة االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص الحادث.

Table 118 (cont.) : Precentage Distribution of Never Married Persons (age 18- 44) and 
Witnessed  Someone Chasing Another in the Last Year by Sex and Some Charactaristics  

of Violence Incident.
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جدول 119: التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخصا يُرضَب، 
يُلطم عىل وجهه، يُدَفع، يُلكم  أو يُركَل بالرجل فـي السنة االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص الحادث.

Table 119: Precentage Distribution of Never Married Persons (ages 18-44) and 
Witnessed  Someone being Beaten, Spanked on his Face, Pushed, Punched or Kicked  

in the Last Year by Sex and Some Charactaristics  of Violence Incidence.

خصائص الحادث

الجنس
Sex   

 The Incidence’s 
Charactaristics الذكور

Male

اإلناث
Female

المجموع
Total

Total 23.5 17.0 30.9المجموع

Number of Times  عدد المرات

Once 59.7 56.6 61.7مرة واحدة

Times 3-2 27.4 22.0 230.8-3 مرات

Times and More 4 12.9 21.4 47.5 مرات فاكثر

Place of Incident مكان الحادث

In the House Sorounding 38.6 48.6 31.8 فـي محيط المسكن

 فـي مكان آخر فـي الحارة التي تسكن
    فـيها

41.9 67.5 52.0 
In Other Place in the 
Neighouborhood You Live in

 خارج حارتك ولكن فـي البلدة التي
                        تسكن فـيها

69.6 29.3 53.4 
Outside your Neighbourhood 
But in the Locality You Live 
in

In The Workplace 11.5 3.6 16.9 فـي مكان العمل

 29.5 38.3 23.6فـي بلدة أخرى (ليس مكان العمل)
In Other Locality (not Your 
Workplace)

م، لطب، ي  الشخص الذي رأيته يضرِ
ا آخر ل شخص م، ويركُ يلكُ

The Person You Witnessed 
Beating, Spanking on the 
Face, Punching and Kicking 
Another

 شخص تعرفه وتشعر أنه قريب منك
  لكنه ليس من عائلتك.

26.9 10.3 20.2 
A person You Know and Feel 
Close to Him But is Not a 
Member of Your Family

 شخص تعرفه لكن ال تشعر بأنك قريب
منه.

47.4 20.4 36.8 
A person You Know But You 
Do Not Feel Close to Him

A Person You Do Not know 67.7 69.2 66.7 شخص ال تعرفه.

A Person from Your Family 20.5 23.1 18.7 شخص من أسرتك

أحد أفراد الشرطة أو
 الجيش ألسباب أمنيه

12.4 9.0 11.1 
A Policeman or a Soldier, for 
Security Reasons
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خصائص الحادث

الجنس 
Sex   

 The Incidence’s 
Charactaristics الذكور

Male

اإلناث
Female

المجموع
Total

 الشخص الذي رأيته يضربونه،
عونه، يلكمونه  يلطمونه على وجهه، يدفَ
 أو يركلونه باألرجل من قبل شخص آخر

The Person You Witnessed 
being Beaten, Spanked, 
Pushed, Punched   or Kiicked   

 شخص تعرفه وتشعر أنه قريب منك
 لكنه ليس من عائلتك.

24.9 10.3 19.2 
A Person you Know and Feel 
Close to Him But is Not a 
Member of Your Family

 شخص تعرفه لكن ال تشعر بأنك قريب
      منه.

34.8 20.1 28.9 
A Person You Know But Do 
Not Feel Close to him

A person You Do Not Know 55.0 58.9 52.3                                        شخص ال تعرفه

A Person from Your Family 14.6 17.7 12.8شخص من أسرتك

الجدول (119) يصف التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخًصا يُرضب، يُلطم عىل وجهه، يُدفع، 
يُلكم أو يُركل بالرجل فـي السنة األخرية حسب الجنس وبعض الخصائص الخلفـية. يُظهر الجدول أّن أغلبية أحداث الرضب، الدفع، اللطم 
عىل الوجه، اللكم أو الركل بالرجل تّم مشاهدتها «مرة واحدة» (%59.7) وأكرث من مرة بنسبة %40.3. أغلب اعتداءات الرضب  التي تّم 
مشاهدتها كانت فـي  ”خارج الحارة لكن فـي البلدة التي يسكنها الفرد“ (%53.4). أغلبية حوادث العنف كان منفذها ”شخص ال يعرفه 

الفرد“ (%67.7). وأغلبية ضحايا هذا النوع من حوادث العنف كانوا ”شخص ال يعرفه الفرد“ (55%). 

جدول 119 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد الذين مل يسبق لهم الزواج (18-44 سنة) وشاهدوا شخصا 
يُرضَب، يُلطم عىل وجهه، يُدَفع، يُلكم  أو يُركَل بالرجل فـي السنة االخرية، حسب الجنس وبعض خصائص 

الحادث.

Table 119 (cont.): Precentage Distribution of Never Married Persons (ages 18-44) and 
Witnessed  Someone being Beaten, Spanked on his Face, Pushed, Punched or Kicked  

in the Last Year by Sex and Some Charactaristics  of Violence Incidence.
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جدول 120: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها. 

Table 120: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men Regarding The 
Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence.  

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
Extent of agreement   Approaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 4.5 4.7 90.8إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد إليه.
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

95.3 2.5 2.2 
 To better husband treatment and 
change behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

94.2 3.0 2.7 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

84.5 8.5 7.0 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
53.1 14.2 32.7 

To ask the husband to get therapy 
for his aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق إذا
استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

37.2 8.6 54.3 
To threaten husband that she will 
file for divorce if he persists with 
his abusive and violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهلها.
54.2 13.4 32.4 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد (والزعل)
لديهم لفترة من الزمن.

32.2 11.8 56.0 
Leaving her marital home to stay 
with her parents (family) for a 
while

To file for divorce through court 75.1 9.9 14.9التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

5.9 2.7 91.4 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

8.8 3.7 87.6 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
Extent of agreement   Approaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
49.8 7.7 42.4 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her marital 
home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
40.0 7.9 52.2 

To consult a person with religious, 
social or political status in her 
community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

15.3 5.0 79.7 

To address the police for 
threatening her husband, but 
without filing an official complaint 
against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى ضد
زوجها.

13.3 5.3 81.3 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
18.3 6.7 74.9 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

14.3 7.2 78.4 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا على
زوجها ليكف من تصرفاته االعتدائيه.

48.6 6.7 44.7 
To ask her husband’s family to 
pressure him to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

33.2 9.8 57.0 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at their 
home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
29.3 9.9 60.8 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى المؤسسات
االجتماعية لتلقي االستشارة والتفريغ.

27.4 9.5 63.0 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (120) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يُظهر الجدول 
أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال املتزوجون عىل أن املرأة يجب أن تتبعها هي «تحسني معاملتها لزوجها والتغيري فـي ترصفاتها التي 
تُغضب زوجها» حيث أبدى %95.3 من الرجال املتزوجني موافقتهم لهذا األسلوب وبرزت أيضا  املوافقة عىل االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه 
(%94.2) وإرضاء الزوج والتقرب منه (90.8%). أكرث األساليب التي يُعارضها الرجال املتزوجون هي ”التهجم عىل الزوج واإلساءة إليه مبثل 
تهجمه عليها“ حيث أبدى %91.4 من الرجال معارضتهم لهذا األسلوب وبلغت نسبة معارضة أسلوب التوجه للرشطة بهدف تقديم شكوى 

ضد الزوج %81.3  والتوجه مللجأ للنساء املعّنفات 78.4%. 

جدول 120 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها.

Table 120 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men Regarding 
The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence  
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جدول 121: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة الشامل حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضده. 

Table 121 : Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The  North 
Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence.  

المرأة  تتبعها  أن  يجب  التي  األساليب 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

92.8 3.4 3.8 
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

94.7 2.6 2.7 
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

95.2 1.8 2.9 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

79.6 8.5 11.9 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
35.2 9.4 55.4 

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق
إذا استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

25.1 5.4 69.5 

To threaten husband that she 
will file for divorce if he persists 
with his abusive and violence 
behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
38.2 13.9 47.9 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

23.5 8.5 68.0 
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) for 
a while

To file for divorce through court 72.7 11.1 16.3التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

6.9 5.8 87.3 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

6.5 7.2 86.2 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
39.9 8.9 51.2 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
33.5 11.0 55.5 

To consult a person with 
religious, social or political status 
in her community 
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المرأة  تتبعها  أن  يجب  التي  األساليب 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

20.6 5.1 74.3 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

15.5 7.2 77.3 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
19.3 10.5 70.2 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

14.5 10.3 75.2 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
42.5 7.1 50.4 

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

33.7 6.6 59.7 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
23.7 13.3 63.0 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
20.5 14.0 65.5 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

املرأة ملواجهة  تتبعها  أن  التي يجب  األساليب  الشامل حول  املتزوجني فـي منطقة  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  الجدول (121) يصف 
العنف ضدها. يُظهر الجدول أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال املتزوجون فـي الشامل عىل أّن املرأة يجب أن تتبعها ملواجهة العنف 
ضدها هو «االبتعـاد من أمـام الزوج وتجنبـه كلاّم الحظت أنّه متضايـق وغضبان» حيـث أبدى %95.2 مـن الرجال املتزوجني فـي الشامل 
موافقتهم لهذا األسلوب. كام تظهر نسب عالية من املوافقة عىل تحسني املعاملة للزوج (%94.7)، إرضاء الـزوج ومحـاولة التقـرب منـه 
( %92.8)، محاولة إقناع الزوج ليغري من ترصفاته (%79.6). أكرث األساليب التي يعارضها الرجال املتزوجون فـي الشامل هي ”التهجم 
عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها“ حيث أعرب %87.3 من الرجال املتزوجني عن معارضتهم لهذا األسلوب، كام وتربز معارضة 
الزوج بأن تقوم الزوجة بالتوجه للرشطة ( %77.3) والتوجه للمحكمة لطلب الطالق ( %72.7) وتهديد الزوج بطلب الطالق إذا استمر 

فـي ترصفاته العنيفة (69.5%).     

جدول 121 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة الشامل حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 121 (cont.) : Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The  
North Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a 

Victim of Violence.  
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جدول 122: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة حيفا حول األساليب التي يجب أن تتبعها 
املرأة ملواجهة العنف ضدها

 Table 122: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in Haifa Region 
Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of 

Violence. 

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreement Approaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

82.3 13.0 4.7 
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

96.4 2.9 0.7 
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

91.6 7.1 1.3 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

89.9 9.4 0.7 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
79.2 16.0 4.8 

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق
إذا استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

49.1 21.2 29.7 

To threaten husband that she 
will file for divorce if he persists 
with his abusive and violence 
behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
54.8 24.8 20.4 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

44.3 28.3 27.3 
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) for 
a while

To file for divorce through court 61.8 23.0 15.2التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

2.4 -97.6 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

15.3 3.5 81.1 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
38.1 13.0 48.9 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
40.2 5.3 54.4 

To consult a person with 
religious, social or political status 
in her community 
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreement Approaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

10.1 8.3 81.7 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

13.6 1.2 85.2 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
23.5 2.9 73.6 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

17.8 2.7 79.6 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
53.8 1.8 44.4 

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

38.0 7.1 55.0 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
14.7 7.7 77.6 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى المؤسسات
االجتماعية لتلقي االستشارة والتفريغ.

15.9 6.5 77.6 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (122) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني فـي منطقة حيفا حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف 
العنف  أّن املرأة يجب أن تتبعها ملواجهة  الرجال املتزوجون فـي منطقة حيفا عىل  التي يوافق  الجدول أن أكرث األساليب  ضدها. يُظهر 
ضدها هي «تحسني معاملتها لزوجها والتغيري من ترصفاتها التي تُغضب زوجها» حيث أبدى %97.6 من الرجال املتزوجني فـي منطقة حيفا 
موافقتهم لهذا األسلوب. كام وتبدو موافقة بنسب عالية لالبتعاد من أمام الزوج وتجّنبه (%91.6) ومحاولة إقناع الزوج ليغري من ترصّفاته 
(%89.9) وإرضاء الزوج (%82.3). كام وتربز فـي منطقة حيفا نسبة عالية من املوافقة عىل الطلب من الزوج الذهاب إىل مؤسسة عالجية 
( %79.2). أكرث األساليب التي يعارضها الرجال املتزوجون فـي منطقة حيفا هي ”التهجم عىل الزوج واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها“ حيث 
أبدى 97.6 % من الرجال املتزوجني فـي حيفا معارضتهم لهذا األسلوب. كام وتربز معارضة الرجال أن تقوم الزوجات بالتوجه للرشطة 

(%85.2) والتوجه للمحكمة بهدف طلب الطالق (61.8%). 

جدول 122 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة حيفا حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

 Table 122 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in Haifa 
Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence.  
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أن  التي يجب  املركز حول األساليب  املتزوجني  فـي منطقة  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  جدول 123: 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 123: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The Center 
Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence.

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
 Extent of agreement   Approaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض

Disagre 

 7.6 1.2 91.2إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد إليه.
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

94.5 1.8 3.7 
 To better husband treatment and 
change behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

95.9 -4.1 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

86.3 7.3 6.5 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
47.2 22.5 30.3 

To ask the husband to get therapy 
for his aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق إذا
استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

26.6 5.0 68.4 
To threaten husband that she will 
file for divorce if he persists with 
his abusive and violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهلها.
63.2 6.8 30.0 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد (والزعل)
لديهم لفترة من الزمن.

16.7 6.6 76.7 
Leaving her marital home to stay 
with her parents (family) for a 
while

To file for divorce through court 81.4 4.3 14.3التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

4.0 1.0 95.0 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

5.5 1.0 93.5 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
63.7 6.2 30.2 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
56.2 6.6 37.2 

To consult a person with 
religious, social or political status 
in her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

11.7 4.4 83.9 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
 Extent of agreement   Approaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض

Disagre 

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

10.8 5.8 83.5 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
16.0 5.1 78.9 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

11.7 5.8 82.6 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا على
زوجها ليكف من تصرفاته االعتدائيه.

39.6 7.1 53.3 
To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

12.5 13.8 73.7 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
49.4 8.9 41.7 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى المؤسسات
االجتماعية لتلقي االستشارة والتفريغ.

46.7 6.9 46.4 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (123) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني فـي منطقة املركز حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف 
ضدها. يظهر من الجدول أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال املتزوجون فـي منطقة املركز عىل أّن املرأة يجب أن تتبعها ملواجهة العنف 
ضدها هي «االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلاّم الحظت أنه متضايق وغضبان» حيث أبدى %95.5 من الرجال املتزوجني موافقتهم لهذا 
األسلوب. كام تظهر نسب عالية من املوافقة عىل تحسني املعاملة للزوج (%94.5)، إرضاء الزوج (%91.2)، محاولة إقناع الزوج ليغري من 
ترصفاته (%86.3). أكرث األساليب التي يعارضها الرجال املتزوجون فـي منطقة املركز هي ”التهجم عىل الزوج واإلساءة إليه مبثل تهجمه 
عليها“ حيث أبدى  %95 من الرجال املتزوجني فـي منطقة املركز معارضتهم لهذا األسلوب. كام تظهر نسب عالية من معارضة األزواج 

لتوجه الزوجات إىل الرشطة (%83.9) والتوجه إىل املحكمة لطلب الطالق (81.4%).  

جدول 123 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة املركز حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 123 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The 
Center Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a 

Victim of Violence.
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جدول 124: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  فـي منطقة الجنوب حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 124: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The South 
Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence.

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagre 

- 4.4 95.6إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد إليه.
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

96.9 3.1 -
 To better husband treatment and 
change behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

91.9 6.7 1.4 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

86.7 9.6 3.7 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
76.0 8.1 15.9 

To ask the husband to get therapy 
for his aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق إذا
استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

71.6 7.8 20.6 
To threaten husband that she will 
file for divorce if he persists with 
his abusive and violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهلها.
75.4 10.9 13.7 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

67.1 9.6 23.2 
Leaving her marital home to stay 
with her parents (family) for a 
while

To file for divorce through court 85.5 2.0 12.5التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

11.1 1.4 87.5 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

12.5 0٫087.5 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
62.3 1.4 36.3 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
25.1 5.6 69.3 

To consult a person with 
religious, social or political status 
in her community 
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagre 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

15.6 2.0 82.4 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

12.5 5.1 82.4 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
14.2 5.1 80.7 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

14.7 8.1 77.2 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا على
زوجها ليكف من تصرفاته االعتدائيه.

73.6 10.9 15.5 
To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

65.0 13.4 21.6 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
23.1 6.1 70.8 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى المؤسسات
االجتماعية لتلقي االستشارة والتفريغ.

22.0 7.5 70.5 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (124) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني فـي منطقة الجنوب حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف 
ضدها. يظهر من الجدول أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال املتزوجون فـي منطقة الجنوب عىل أن املرأة يجب أن تتبعها ملواجهة العنف 
ضدها هي ”تحسني معاملتها لزوجها والتغيري من ترصفاتها التي تُغضب زوجها“ حيث أعرب %96.6 من الرجال املتزوجني فـي منطقة 
الجنوب عن موافقتهم لهذا األسلوب. كام تظهر نسب عالية لتأييد أسلوب إرضاء الزوج (%95.6)، االبتعاد من أمام الزوج (%91.9). كام 
تظهر فـي الجنوب نسبة عالية نسبيًا من املوافقة عىل أن الطلب من الزوج أن يتوجه ملؤسسة عالجية (%76). أكرث األساليب التي يعارضها 
الرجال املتزوجون فـي منطقة الجنوب هي ”التهجم عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها“ و“الطلب من أهلها أن يعتدوا عىل زوجها 
مبثل تهجمه أو اعتداءه عليها“ حيث أعرب %87.5 من  الرجال فـي الجنوب عن معارضتهم لهذا األسلوب. كام تظهر نسب معارضة عالية 

للتوجه للمحكمة لطلب الطالق (%85.5) والتوجه للرشطة (82.4%).   

التي  الجنوب حول األساليب  املتزوجني  فـي منطقة  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  (تابع):  جدول 124 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 124 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The 
South Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a 

Victim of Violence.
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جدول 125: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي العائلة. 

Table 125: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The South 
Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي العائلة والموقف
Vilonence in The Family and The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

زوجة  معنفة
Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق
Agree 

متردد 
Hesitan

معارض
 Disagree

موافق
Agree

متردد 
Hesitan

معارض
 

 Disagre

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

88.0 10.02.091.5 3.05.5
To gratify husband, 
endear him and show 
affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها

التي تغضب زوجها.
96.9 1.91.394.6 2.82.6

 To better husband 
treatment and 
change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج
 وتجنبه كلما الحظت أنه

متضايق وغضبان.
96.0 2.71.393.9 2.83.4

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير
من تصرفاته نحوها.

79.1 8.412.586.6 8.64.8
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي

 العالج من تصرفاته
االعتدائية.

48.0 6.745.453.9 17.428.8
To ask the husband 
to get therapy for his 
aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق
 تطلب الطالق إذا استمر

 بتصرفاته العنيفة
والمسيئة.

26.8 11.262.039.6 8.052.4

To threaten husband 
that she will file for 
divorce if he persists 
with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم
 من أهلها ولكن عليها

 أن ال تترك بيتها لتحرد
(لتزعل) لدى أهلها.

37.8 14.248.059.2 13.2 27.6 

To consult and get 
support from here 
family, without leaving 
her marital home

 طلب الحماية من أهلها
 والحرد (والزعل) لديهم

لفترة من الزمن.
22.6 11.366.1 34.5 11.753.7

Leaving her marital 
home to stay with her 
parents (family) for a 
while

 التوجه للمحكمة لطلب
الطالق.

8.4 10.281.417.1 9.073.9
To file for divorce 
through court

 التهجم على زوجها
 واإلساءة إليه بمثل تهجمه

عليها.
3.4 3.7 92.9 6.3 2.4 91.3 

To assault husband 
and abuse him, just as 
he assaults her
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي العائلة والموقف
Vilonence in The Family and The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

زوجة  معنفة
Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق
Agree 

متردد
  

Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق
Agree 

متردد 
Hesitan

معارض
 

 Disagre

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه أو

اعتداءه عليها.
10.2 2.1 87.6 7.1 4.3 88.6 

To ask her family to 
assault her husband, 
just as he assaults her

 طلب االستشارة من
 أهل زوجها ولكن عليها
 أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.

35.4 4.7 59.9 54.3 9.1 36.6 

To consult from the 
husband’s family, 
without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له
 اعتباره ومكانته الدينية أو
 االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.

39.3 4.7 56.1 39.4 9.0 51.6 

To consult a person 
with religious, social 
or political status in 
her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا
 بتهديد زوجها ولكن ال تقدم

شكوى ضده.
11.4 2.486.216.6 5.777.7

To address the police 
for threatening her 
husband, but without 
filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف
تقديم شكوى ضد زوجها.

9.6 6.783.814.4 4.7 80.9

To address the police 
to file an official 
complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود
 إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.

20.8 4.774.415.8 7.776.5

To go to a women’s 
shelter, and return to 
her home only after 
husband receives 
needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط

بعد الحصول على الطالق.
18.3 6.974.712.3 7.280.5

To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن
 يضغطوا على زوجها ليكف

من تصرفاته االعتدائيه.
38.5 10.8 50.7 51.1 5.5 43.5 

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل
 زوجها والحرد (والزعل)

لديهم.
19.4 10.4 70.2 36.7 9.7 53.6 

To ask for protection 
from husband’s family 
or shelter at their 
home

التي يجب أن تتبعها املرأة  النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب  التوزيع  جدول 125 (تابع): 
ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي العائلة.

Table 125 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The 
South Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي العائلة والموقف
Vilonence in The Family and The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

زوجة  معنفة
Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق
Agree

متردد  
Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagre

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى
 المؤسسات االجتماعية

لطلب االستشارة والتفريغ.

19.2 11.0 69.7 32.4 9.1 58.5 

To contact, by 
phone or over the 
internet, a social 
assistant institution 
for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية

لتلقي االستشارة والتفريغ.
18.2 10.9 70.8 30.1 8.7 61.2 

To go in person, 
to one of the social 
assistance institution 
to receive counseling 
and “affective 
discharge”

الجدول (125) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف 
ضد الزوجة فـي العائلة. يظهر من الجدول أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال املتزوجون أن املرأة يجب أن تتبعها ملواجهة العنف ضدها 
هي «تحسني معاملتها لزوجها والتغيري من ترصفاتها التي تُغضب زوجها وذلك فـي كلتي الحالتني: عندما تكون الزوجة معنفة وعندما 
تكون غري معنفة حيث أعرب %96.9 و %94.6 من الرجال املتزوجني عىل التوايل عن موافقتهم لهذا األسلوب. كام وتظهر نسب متقاربة 
من املوافقة عىل أسلوب االبتعاد من أمام الزوج (%96 موافقة فـي حالة وجود زوجة معنفة و%93.9 فـي حالة وجود زوجة غري معّنفة) 
وإرضاء الزوج والتقرب منه (%88 موافقة فـي حالة وجود زوجة معنفة و%91.5 فـي حالة وجود زوجة غري معّنفة). أكرث األساليب التي 
يعارضها الرجال املتزوجون هي ”التهجم عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها“ وذلك أيًضا فـي كلتي الحالتني: عندما تكون الزوجة 
معنفة وعندما تكون الزوجة غري معنفة حيث أعرب %92.9 و %91.3 عىل التوايل من الرجال املتزوجني عن معارضتهم لهذا األسلوب. هذا 
وتظهر فروقات ملحوظة فـي نسب املوافقة عىل أساليب أكرث فاعلية بني أزواج ازوجات معنفات وأزواج لزوجات غري معّنفات، فنلحظ 
مثال أن نسبة معارضة أسلوب تهديد الزوج بالطالق بني األزواج لزوجات معنفات حيث بلغت النسبة فـي هذه الحالة %62 بينام تنخفض 
النسبة إىل %52. فـي حالة الزوجات غري املعّنفات، وبلغت نسبة معارضة التوجه للمحكمة لطلب الطالق فـي حالة وجود زوجات معنفات 

%81.14 بينام انخفضت نسبة املعارضة إىل %73.9 فـي حالة وجود زوجات غري معّنفات. 

من هنا ميكن القول أن هناك تقارب فـي نسب املوافقة عىل أساليب غري فاعلة بني أزواج لزوجات معنفات وأزواج لزوجات غري معّنفات، 
بينام تربز فروقات ملحوظة فـي األساليب األكرث فاعلية.    

جدول 125 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي العائلة.

Table 125 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men in The 
South Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.
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جدول 126: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها حسب تعليم الزوج.

Table 126: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  Regarding The 
Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence By The 

Husbamd’s Education.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

تعليم الزوج والموقف 
The Husband’s Education and The Attitude

Approaches women 

must follow to avoid 

being a victim of 

violence 

تعليم حتى ثانوي 
Till Secondary education

تعليم أكاديمي
Academic education

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagre

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

91.7 4.3 4.0 87.7 4.2 8.1
To gratify husband, 
endear him and show 
affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها

التي تغضب زوجها.
96.0 2.21.8 93.4 2.04.6

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج
 وتجنبه كلما الحظت أنه

متضايق وغضبان.
95.1 2.72.292.3 1.85.9

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير
من تصرفاته نحوها.

86.5 7.46.181.0 9.89.2
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي

 العالج من تصرفاته
االعتدائية.

51.2 15.233.6 57.9 13.628.4
To ask the husband 
to get therapy for his 
aggressive behavior

 تهديد الزوج أنها سوق
 تطلب الطالق إذا استمر

 بتصرفاته العنيفة
والمسيئة.

33.2 8.8 58.0 43.1 6.5 50.4 

To threaten husband 
that she will file for 
divorce if he persists 
with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم
 من أهلها ولكن عليها

 أن ال تترك بيتها لتحرد
(لتزعل) لدى أهلها.

51.7 13.734.661.2 14.3 24.5

To consult and get 
support from here 
family, without leaving 
her marital home

 طلب الحماية من أهلها
 والحرد (والزعل) لديهم

لفترة من الزمن.
30.2 13.656.231.0 7.361.6

Leaving her marital 
home to stay with her 
parents (family) for a 
while

 التوجه للمحكمة لطلب
الطالق.

12.8 10.476.725.8 10.0 64.3 
To file for divorce 
through court

 التهجم على زوجها
 واإلساءة إليه بمثل تهجمه

عليها.
4.8 1.1 94.1 10.7 7.3 82.0 

To assault husband 
and abuse him, just as 
he assaults her
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

تعليم الزوج والموقف 
The Husband’s Education and The Attitude

Approaches women 

must follow to avoid 

being a victim of 

violence 

تعليم حتى ثانوي 
Till Secondary education

تعليم أكاديمي
Academic education

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagre

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه

أو اعتداءه عليها.
8.9 2.089.18.4 10.181.5

To ask her family to 
assault her husband, 
just as he assaults her

 طلب االستشارة من
 أهل زوجها ولكن عليها
 أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.

47.6 8.344.157.4 5.437.2

To consult from the 
husband’s family, 
without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له
 اعتباره ومكانته الدينية أو
 االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.

41.0 8.6 50.4 45.1 6.3 48.6 

To consult a person 
with religious, social 
or political status in 
her community

 التوجه للشرطة ليقوموا
 بتهديد زوجها ولكن ال

تقدم شكوى ضده.
13.1 5.3 81.7 27.1 4.0 68.9 

To address the police 
for threatening her 
husband, but without 
filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف
تقديم شكوى ضد زوجها.

11.9 4.184.020.7 8.3 71.0 

To address the police 
to file an official 
complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود
 إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.

16.5 6.4 77.1 29.6 6.3 64.2 

To go to a women’s 
shelter, and return to 
her home only after 
husband receives 
needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط

بعد الحصول على الطالق.
12.9 6.9 80.1 22.2 7.0 70.8 

To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted

 الطلب من أهل زوجها
 أن يضغطوا على زوجها

 ليكف من تصرفاته
االعتدائيه.

47.7 5.446.849.9 8.941.2

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior

 طلب الحماية من أهل
 زوجها والحرد (والزعل)

لديهم.
30.5 8.960.635.4 10.953.6

To ask for protection 
from husband’s family 
or shelter at their 
home

جدول 126 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها حسب تعليم الزوج.

Table 126  (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  
Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of 

Violence By The Husbamd’s Education.
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جدول 126 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها حسب تعليم الزوج.

Table 126  (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  
Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of 

Violence By The Husbamd’s Education.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

تعليم الزوج والموقف 
The Husband’s Education and The Attitude

Approaches women 

must follow to avoid 

being a victim of 

violence 

زوجة  معنفة
Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق 
Agree

متردد 
Hesitan

معارض 
 Disagre

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى
 المؤسسات االجتماعية

 لطلب االستشارة
والتفريغ.

26.0 8.865.249.4 13.637.0

To contact, by 
phone or over the 
internet, a social 
assistant institution 
for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى
 إحدى المؤسسات
 االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.

24.4 8.467.2 46.8 13.7 39.5 

To go in person, 
to one of the social 
assistance institution 
to receive counseling 
and “affective 
discharge”

الجدول (126) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف 
ضد الزوجة فـي العائلة. يظهر من الجدول أن أكرث األساليب التي يوافق الرجال عىل أن املرأة يجب أن تتبعها سواء كان تعليم الزوج «حتى 
ثانوي» أو «تعليم أكادميي» هي «تحسني معاملتها لزوجها والتغيري من ترصفاتها التي تُغضب زوجها» (%96.0 و %93.4 عىل التوايل).  
يالحظ من الجدول وجود فروقات بني الرجال ذوي التعليم حتى ثانوي ورجال ذوي تعليم أكادميي  مثال تهديد الزوج بالطالق حيث أبدى 
%33.2 من ذوي التعليم ثانوي فأقل موافقتهم لهذا األسلوب بينام بلغت نسبة موافقة ذوي التعليم األكادميي %43.1، فـيام يتعلق بالتوجه 
للمحكمة لطلب الطالق  فكانت النسب %12.8 و %25.8 عىل التوايل ، التهجم عىل الزوج %4.8 و %10.7 عىل التوايل، أما التوجه للرشطة 
فقد بلغت النسب %13.1 و %27.1 عىل التوايل، التوجه مللجأ للنساء املرضوبات بلغت النسب %16.5 و %29.6 عىل التوايل، االتصال 
باإلنرتنت أو تلفونيًا مع إحدى املؤسسات االجتامعية بلغت النسبة %26 و %49.4 عىل التوايل، أما فـيام يتعلق بالتوجه إىل إحدى املؤسسات 

االجتامعية لتلقي االستشارة فقد بلغت النسب %24.4 و %46.8 عىل التوايل. 
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جدول 127: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها  حسب درجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

Table 127: Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  Regarding The 
Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence By The 

Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة او غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

85.95.19.078.59.911.6
To gratify husband, 
endear him and show 
affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها

التي تغضب زوجها.
92.92.54.788.64.86.6

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج
 وتجنبه كلما الحظت أنه

متضايق وغضبان.
92.14.23.787.75.66.7

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset or 
furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير
من تصرفاته نحوها.

87.89.32.9857.07.9
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي

 العالج من تصرفاته
االعتدائية.

76.612.111.356.313.130.6
To ask the husband 
to get therapy for his 
aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق
 تطلب الطالق إذا استمر

 بتصرفاته العنيفة
والمسيئة.

68.611.619.842.413.344.3

To threaten husband 
that she will file for 
divorce if he persists 
with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم
 من أهلها ولكن عليها

 أن ال تترك بيتها لتحرد
(لتزعل) لدى أهلها.

80.98.310.959.011.030.0

To consult and get 
support from here 
family, without leaving 
her marital home

 طلب الحماية من أهلها
 والحرد (والزعل) لديهم

لفترة من الزمن.
72.87.719.535.716.747.6

Leaving her marital 
home to stay with her 
parents (family) for a 
while

 التوجه للمحكمة لطلب
الطالق.

63.29.327.522.111.666.4
To file for divorce 
through court
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة او غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 التهجم على زوجها
 واإلساءة إليه بمثل تهجمه

عليها.
59.05.135.910.4584.7

To assault husband and 
abuse him, just as he 
assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه

أو اعتداءه عليها.
58.25.636.214.84.181.1

To ask her family to 
assault her husband, 
just as he assaults her

 طلب االستشارة من
 أهل زوجها ولكن عليها
 أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.

73.85.021.255.19.935.0

To consult from the 
husband’s family, 
without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له
 اعتباره ومكانته الدينية أو
 االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.

75.73.820.550.39.340.4

To consult a person 
with religious, social or 
political status in her 
community 

 التوجه للشرطة ليقوموا
 بتهديد زوجها ولكن ال

تقدم شكوى ضده.
61.76.431.923.35.970.7

To address the police 
for threatening her 
husband, but without 
filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف
 تقديم شكوى ضد

زوجها.
60.57.132.420.76.572.8

To address the police 
to file an official 
complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود
 إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.

56.75.937.417.79.373.0

To go to a women’s 
shelter, and return to 
her home only after 
husband receives 
needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه

 فقط بعد الحصول على
الطالق.

56.2-35.217.310.272.4
To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها
 أن يضغطوا على زوجها

 ليكف من تصرفاته
االعتدائيه.

73.73.922.451.48.739.9

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior 

جدول 127 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها  حسب درجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

 Table 127 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  Regarding
 The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence By The

Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة او غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض 
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 طلب الحماية من أهل
 زوجها والحرد (والزعل)

لديهم.
71.24.124.741.610.747.7

To ask for protection 
from husband’s family 
or shelter at their home

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى
 المؤسسات االجتماعية

 لطلب االستشارة
والتفريغ.

69.61.828.636.510.053.5

To contact, by 
phone or over the 
internet, a social 
assistant institution 
for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى
 إحدى المؤسسات
 االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.

69.62.128.333.912.054.0

To go in person, 
to one of the social 
assistance institution to 
receive counseling and 
“affective discharge”

العنف ضدها حسب  املرأة ملواجهة  تتبعها  أن  التي يجب  املتزوجني حول األساليب  الرجال  النسبي ألراء  التوزيع  الجدول (127) يصف 
درجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية. يظهر من هذا الجدول تقارب فـي نسب املوافقة عىل اتّباع أساليب غري فاعلة سواء  فـي حالة 
وجود زوج مهيمن بدرجة كبرية أو متوسطة أو فـي حالة وجود زوج مهيمن بدرجة قليلة أو غري مهيمن. فمثال نجد نسب متقاربة فـي 
املوافقة عىل أسلوب تحسني املعاملة للزوج حيث بلغت %92.9 فـي حالة وجود زوج مهيمن بدرجة كبرية أو متوسطة و %88.6 فـي حالة 
وجود زوج غري مهيمن أو مهيمن بدرجة قليلة. كذلك نجد نسب متقاربة فـي بالنسبة ألسلوب االبتعاد من أمام الزوج حيث بلغت نسب 
املوافقة %92.1 و %87.8 عىل التوايل. فـي حني نلحظ فروقات فـي نسب املوافقة عىل أساليب فاعلة أكرث بني أزواج مهيمنني بدرجة كبرية 
أو متوسطة وأزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة. فمثال، تبلغ نسبة موافقة األزواج املهيمنني بدرجة كبرية أو متوسطة عىل توجه 
الزوجات املعنفات لطلب الطالق %63.2 وتنخفض |إىل %22.1 فـي حال كان األزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة. كام تبلغ نسبة 
موافقة األزواج املهيمنني بدرجة كبرية أو متوسطة عىل توجه الزوجات املعنفات للرشطة %61.7 وتنخفض إىل %23.3 لدى األزواج غري 
املهيمنني أو املهيمنني بدرجة قليلة. ويربز فرق كبري بالنسبة ملدى املوافقة عىل توجه النساء املعنفات إىل ملجأ للنساء املرضوبات حيث 
بلغت نسبة موافقة الرجال املهيمنني بدرجة كبرية أو متوسطة %56.7 وتنخفض إىل %17.7 لدى الرجال غري املهيمنني أو املهيمنني بدرجة 

قليلة.       

جدول 127 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة 
ملواجهة العنف ضدها  حسب درجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

 Table 127 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Men  Regarding
 The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of Violence By The

Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.
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جدول 128: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 128: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence. 

األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a 
victim of violence موافق

Agree
متردد

Hesitant
 معارض

Disagree 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

78.9 9.8 11.3 
To gratify husband, endear 
him and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير
من تصرفاتها التي تغضب زوجها.

89.4 4.8 5.8 
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

89.4 5.0 5.6 
To get out of husband sight 
and avoid him whenever he is 
upset or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

87.0 6.7 6.3 
To try to convince husband 
to change the way he treats 
her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
63.8 12.2 24.0 

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته العنيفة

والمسيئة.
49.5 11.9 38.6 

To threaten husband that 
she will file for divorce if he 
persists with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
64.5 10.7 24.8 

To consult and get support 
from here family, without 
leaving her marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

42.9 14.5 42.6 
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) 
for a while

 59.6 11.9 28.6التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه
بمثل تهجمه عليها.

16.1 6.2 77.7 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على
 زوجها بمثل تهجمه أو اعتداءه

عليها.
18.7 5.7 75.6 

To ask her family to assault 
her husband, just as he 
assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.
61.0 8.4 30.6 

To consult from the 
husband’s family, without 
leaving her marital home

 استشارة شخص له اعتباره
 ومكانته الدينية أو االجتماعية أو

السياسية فـي المجتمع.
52.9 9.5 37.6 

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 
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األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a 
victim of violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagree 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
زوجها ولكن ال تقدم شكوى ضده.

30.1 5.6 64.3 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

26.3 7.9 65.8 
To address the police to file 
an official complaint against 
her husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود إلى

 زوجها فقط بعد أن يتلقى العالج
الالزم.

24.1 10.2 65.7 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط بعد

الحصول على الطالق.
23.1 11.4 65.5 

To go to a women’s shelter, 
stay there until divorce is 
granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
58.5 7.3 34.2 

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها
والحرد (والزعل) لديهم.

48.6 9.3 42.2 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت
 مع إحدى المؤسسات االجتماعية

لطلب االستشارة والتفريغ.
41.7 9.1 49.3 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
39.8 10.9 49.4 

To go in person, to one of the 
social assistance institution 
to receive counseling and 
“affective discharge”

الجدول (128) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها. يظهر من الجدول أن أعىل نسبة من النساء املتزوجات توافق عىل أن املرأة يجب أن تبتعد من أمام الزوج وتتجنبه كلاّم 
الزوج ليغري من ترصفاته %78.9. ومن جهة  اقناع  أنه متضايق أو غضبان %89.4 وتحسني معاملتها لزوجها %89.4 و محاولة  الحظت 
أخرى،  يظهر أن أعىل نسبة من النساء املتزوجات تعارض أن تتهجم الزوجة عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها %77.7. كام تظهر 
نسب معارضة عالية نسبيًا للتوجه للرشطة ( %65.8) والتوجه مللجأ للنساء املعنفات (%65.7) والتوجه للمحكمة لطلب الطالق (59.6%). 

جدول 128 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 128 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence .



229

جدول 129: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الشامل  حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 129: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women in The North Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to 

Avoid Being a Victim of Violence. 

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagree 

 14.4 13.7 71.9إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد إليه.
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

86.5 6.2 7.3 
 To better husband treatment and 
change behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

87.2 6.4 6.3 
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

82.5 8.9 8.6 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
56.2 13.6 30.2 

To ask the husband to get therapy 
for his aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق إذا
استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

42.6 14.2 43.1 
To threaten husband that she will 
file for divorce if he persists with 
his abusive and violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهلها.
61.1 12.6 26.4 

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

38.0 18.8 43.1 
Leaving her marital home to stay 
with her parents (family) for a 
while

To file for divorce through court 58.2 14.3 27.4التوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

12.6 9.1 78.4 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

16.3 8.3 75.4 
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
59.9 11.1 29.0 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her marital 
home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
55.9 11.7 32.5 

To consult a person with religious, 
social or political status in her 
community 
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim of 
violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagree 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

29.2 7.5 63.3 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

24.4 10.3 65.3 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
19.7 14.5 65.7 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

19.5 16.3 64.3 
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا على
زوجها ليكف من تصرفاته االعتدائيه.

57.9 8.8 33.3 
To ask her husband’s family to 
pressure him to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

47.7 11.0 41.3 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
47.7 11.0 41.3 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى المؤسسات
االجتماعية لتلقي االستشارة والتفريغ.

39.4 12.4 48.2 

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (129) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الشامل حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يُظهر الجدول أن أعىل نسبة من النساء توافق أن املرأة يجب أن تبتعد من أمام زوجها وتتجنبه كلاّم 
الحظت أنه متضايق أو غضبان( %87.2).  كام تظهر نسب موافقة عالية نسبيًا عىل تحسني معاملة الزوج (%86.5)، ومحاولة إقناع الزوج 
التغيري من ترصفاته (%82.5) وإرضاء الزوج (%71.9).  بينام أعىل نسبة من النساء تعارض أن تتهجم الزوجة عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل 
تهجمه عليها (%78.4). وتظهر نسب معارضة عالية نسبيًا من النساء ألسلوب التوجه للرشطة (%65.3) والتوجه إىل ملجأ للنساء املرضوبات 

(%65.7) والتوجه إىل محكمة بهدف طلب الطالق (58.2%). 

جدول 129 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الشامل  
حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 129 (cont.) : Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women in The North Region Regarding The Approaches The Woman Must 

Follow to Avoid Being a Victim of Violence. 
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جدول 130: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة حيفا  حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 130: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women in Haifa Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to 

Avoid Being a Victim of Violence.

األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a 
victim of violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagree 

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

89.3 4.7 5.9 
To gratify husband, endear 
him and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها التي

تغضب زوجها.
94.5 3.2 2.2 

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه
 كلما الحظت أنه متضايق

وغضبان.
93.8 2.6 3.6 

To get out of husband sight 
and avoid him whenever he 
is upset or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

93.7 4.8 1.5 
To try to convince husband 
to change the way he treats 
her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي العالج

من تصرفاته االعتدائية.
58.0 15.5 26.5 

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته

العنيفة والمسيئة.
31.8 13.2 54.9 

To threaten husband that 
she will file for divorce if he 
persists with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من
 أهلها ولكن عليها أن ال تترك

بيتها لتحرد (لتزعل) لدى أهلها.
46.3 14.1 39.5 

To consult and get support 
from here family, without 
leaving her marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

27.3 11.2 61.5 
Leaving her marital home 
to stay with her parents 
(family) for a while

 74.7 9.1 16.2التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة
إليه بمثل تهجمه عليها.

7.3 2.6 90.1 
To assault husband and 
abuse him, just as he 
assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على
 زوجها بمثل تهجمه أو اعتداءه

عليها.
7.0 2.7 90.4 

To ask her family to assault 
her husband, just as he 
assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها

لتحرد (لتزعل) لدى أهل زوجها.
44.3 5.2 50.5 

To consult from the 
husband’s family, without 
leaving her marital home
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األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a 
victim of violence موافق

Agree

متردد
Hesitant

 معارض
Disagree 

 استشارة شخص له اعتباره
 ومكانته الدينية أو االجتماعية أو

السياسية فـي المجتمع.
45.0 7.4 47.6 

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
 زوجها ولكن ال تقدم شكوى

ضده.
16.0 3.4 80.6 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم
شكوى ضد زوجها.

13.2 4.4 82.4 
To address the police to file 
an official complaint against 
her husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود إلى

 زوجها فقط بعد أن يتلقى العالج
الالزم.

13.4 6.8 79.8 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home 
only after husband receives 
needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط بعد

الحصول على الطالق.
13.1 6.1 80.7 

To go to a women’s shelter, 
stay there until divorce is 
granted 

 الطلب من أهل زوجها أن
 يضغطوا على زوجها ليكف من

تصرفاته االعتدائيه.
43.1 4.1 52.7 

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها
والحرد (والزعل) لديهم.

30.7 8.9 60.4 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter 
at their home

 االتصال تلفونيا أو عبر
 اإلنترنت مع إحدى المؤسسات
 االجتماعية لطلب االستشارة

والتفريغ.

31.8 3.5 64.7 

To contact, by phone or 
over the internet, a social 
assistant institution for 
counseling and “affective 
discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
35.0 4.6 60.4 

To go in person, to one 
of the social assistance 
institution to receive 
counseling and “affective 
discharge”

الجدول (130) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة حيفا حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يُظهر الجدول أن أعىل نسبة من النساء توافق عىل أن املرأة يجب أن تُحّسن معاملتها لزوجها والتغيري 
من ترصفاتها التي تغضب زوجها» (%94.5). كام نلحظ نسب عالية من املوافقة عىل أسلوب االبتعاد من أمام الزوج (%93.8)، ومحاولة 
إقناع الزوج ليغري من ترصفاته (%93.7) وإرضاء الزوج (%89.3). بينام أعىل نسبة تُعارض أن تتهجم الزوجة عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل 
تهجمه عليها (%90.1). ونلحظ نسب معارضة عالية للتوجه للرشطة (%82.4)، التوجه مللجأ للنساء املعنفات (%80.7) والتوجه للمحكمة 

لطلب الطالق (74.7%).  

جدول 130 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة حيفا  
حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

Table 130 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women in Haifa Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow 

to Avoid Being a Victim of Violence. 
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جدول 131: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة املركز  حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 131: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women in The Center Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to 

Avoid Being a Victim of Violence. 

األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

78.67.214.2
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير من
تصرفاتها التي تغضب زوجها.

84.05.910.0
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

85.76.18.3
To get out of husband sight and 
avoid him whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من تصرفاته
نحوها.

86.46.96.7
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
72.012.115.9

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب الطالق
إذا استمر بتصرفاته العنيفة والمسيئة.

51.48.839.8

To threaten husband that she 
will file for divorce if he persists 
with his abusive and violence 
behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
66.89.124.1

To consult and get support from 
here family, without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

17.412.470.2
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) for 
a while

28.016.455.6To file for divorce through courtالتوجه للمحكمة لطلب الطالق.

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه بمثل
تهجمه عليها.

3.94.591.6
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على زوجها
بمثل تهجمه أو اعتداءه عليها.

7.43.489.2
To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها ولكن
 عليها أن ال تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهل زوجها.
58.46.834.8

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية فـي

المجتمع.
60.711.028.3

To consult a person with 
religious, social or political status 
in her community 
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األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة 
لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد زوجها
ولكن ال تقدم شكوى ضده.

35.87.157.1

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

29.712.757.6
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
40.85.353.9

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
وتتركه فقط بعد الحصول على الطالق.

31.78.060.3
To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
42.312.445.3

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

18.812.269.0
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
65.74.929.4

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
68.35.126.7

To go in person, to one of the 
social assistance institution to 
receive counseling and “affective 
discharge”

الجدول (131) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة املركز حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يظهر من الجدول أنه فـي املركز، أعىل نسبة من النساء توافق عىل أن املرأة يجب أن تحاول إقناع 
الزوج ليغرّي من تّرصفاته نحوها (%86.4). وتظهر نسب عالية من املوافقة عىل االبتعاد من أمام الزوج (%85.7)، تحسني معاملة الزوج 
(%84)، إرضاء الزوج (%78.6). بينام تعارض أعىل نسبة من النساء أن تتهجم الزوجة عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها (91.6%). 
وتظهر نسب عالية من معارضة أسلوب التوجه إىل ملجأ للنساء املعّنفات (%60.3)، التوجه للرشطة (%57.6)، التوجه للمحكمة لطلب 

الطالق (55.6%).  

جدول 131 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة املركز  
حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

 Table 131 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever
 Married Women in The Center Region Regarding The Approaches The Woman Must

Follow to Avoid Being a Victim of Violence
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جدول 132: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الجنوب  حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 132: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women in The  South Region Regarding The Approaches The Woman Must Follow to 

Avoid Being a Victim of Violence. 

األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreement

Approaches women must 
follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

95.0 1.4 3.6 
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير
من تصرفاتها التي تغضب زوجها.

97.6 0.7 1.7 
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

96.0 0.7 3.3 
To get out of husband sight 
and avoid him whenever he is 
upset or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

96.7 0.7 2.6 
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
91.9 3.9 4.1 

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته العنيفة

والمسيئة.
90.5 3.8 5.8 

To threaten husband that 
she will file for divorce if he 
persists with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
93.2 1.6 5.1 

To consult and get support 
from here family, without 
leaving her marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

91.0 2.1 6.9 
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) 
for a while

 52.1 2.3 45.5التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه
بمثل تهجمه عليها.

44.7 0.5 54.8 
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على
 زوجها بمثل تهجمه أو اعتداءه

عليها.
45.5 0.5 54.1 

To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.
82.9 2.8 14.3 

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home
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األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

الموقف 
 Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree
متردد

Hesitan
 معارض
Disagre 

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.
45.0 3.1 51.8 

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
زوجها ولكن ال تقدم شكوى ضده.

44.5 0.3 55.1 

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

44.5 0.3 55.2 
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
41.5 0.5 58.0 

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 وتتركه فقط بعد الحصول على

الطالق.
41.5 1.1 57.5 

To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
85.5 1.3 13.2 

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

87.3 1.7 11.1 
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
46.8 3.9 49.3 

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
45.4 3.2 51.4 

To go in person, to one of the 
social assistance institution 
to receive counseling and 
“affective discharge”

الجدول (132) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج فـي منطقة الجنوب حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يظهر من الجدول أنه فـي الجنوب توافق أعىل نسبة من النساء عىل أن الزوجة يحب أن تحسن 
معاملتها لزوجها والتغيري من ترصفاتها التي تغضب زوجها (%97.6). كام تظهر نسب موافقة عالية عىل أسلوب محاولة إقناع الزوج أن 
للنساء  إىل ملجأ  «التوجه  أعىل نسبة  تعارض  بينام  الزوج (95%).  الزوج (%96)، وإرضاء  أمام  االبتعاد من  يغري من ترصفاته (96.7%)، 
املرضوبات (%58). وتظهر نسب عالية من املعارضة للتهجم عىل الزوج (%54.8)، التوجه للرشطة (%55.2)، التوجه إىل إحدى املؤسسات 

االجتامعية (51.4%). 

منطقة  فـي  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  النساء  ألراء  النسبي  التوزيع   :132 (تابع)  جدول 
الجنوب  حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها.

 Table 132 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever
 Married Women in The  South Region Regarding The Approaches The Woman Must

Follow to Avoid Being a Victim of Violence.
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جدول 133: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي األرسة .

Table 133: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي االسرة
The Violence in The Family

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence

زوجة معنفة
 Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

74.612.313.080.98.710.5
To gratify husband, 
endear him and show 
affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها التي

تغضب زوجها.
85.35.79.091.34.44.4

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج
 وتجنبه كلما الحظت أنه

متضايق وغضبان.
85.25.98.891.44.64.0

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset or 
furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير
من تصرفاته نحوها.

80.911.67.589.84.55.7
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي

 العالج من تصرفاته
االعتدائية.

62.813.723.664.211.524.3
To ask the husband 
to get therapy for his 
aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق
 تطلب الطالق إذا استمر

بتصرفاته العنيفة والمسيئة.
48.715.835.449.810.140.1

To threaten husband 
that she will file for 
divorce if he persists 
with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم
 من أهلها ولكن عليها أن ال
 تترك بيتها لتحرد (لتزعل)

لدى أهلها.

63.714.721.664.88.926.3

To consult and get 
support from here 
family, without leaving 
her marital home

 طلب الحماية من أهلها
 والحرد (والزعل) لديهم

لفترة من الزمن.
40.520.439.244.011.744.2

Leaving her marital 
home to stay with her 
parents (family) for a 
while

 التوجه للمحكمة لطلب
الطالق.

28.714.357.028.510.860.8
To file for divorce 
through court

 التهجم على زوجها
 واإلساءة إليه بمثل تهجمه

عليها.
25.95.368.811.76.681.7

To assault husband and 
abuse him, just as he 
assaults her
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي االسرة
The Violence in The Family

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence

زوجة معنفة
 Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه أو

اعتداءه عليها.
26.34.269.515.16.478.5

To ask her family to 
assault her husband, 
just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل
 زوجها ولكن عليها أن ال

 تترك بيتها لتحرد (لتزعل)
لدى أهل زوجها.

56.711.331.963.07.129.9

To consult from the 
husband’s family, 
without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له
 اعتباره ومكانته الدينية أو

 االجتماعية أو السياسية فـي
المجتمع.

61.28.929.949.09.841.2

To consult a person 
with religious, social or 
political status in her 
community 

 التوجه للشرطة ليقوموا
 بتهديد زوجها ولكن ال تقدم

شكوى ضده.
33.38.258.528.74.466.9

To address the police 
for threatening her 
husband, but without 
filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم
شكوى ضد زوجها.

29.39.661.125.07.267.9

To address the police 
to file an official 
complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود
 إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.

25.79.065.323.410.765.9

To go to a women’s 
shelter, and return to 
her home only after 
husband receives 
needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط

بعد الحصول على الطالق.
24.511.963.622.411.266.4

To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن
 يضغطوا على زوجها ليكف

من تصرفاته االعتدائيه.
54.49.536.160.46.333.3

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها
والحرد (والزعل) لديهم.

43.810.345.950.78.840.5
To ask for protection 
from husband’s family 
or shelter at their home

جدول 133 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي األرسة.

Table 133 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.
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جدول 133 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي األرسة.

Table 133 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence and The Existence of Violence Against The Wife in The Family.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة 

العنف ضدها

العنف فـي االسرة
The Violence in The Family

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence

زوجة معنفة
 Abused Wife

زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

 موافق  
Agree

متردد  
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق  
Agree

متردد   
Hesitan

معارض   
 Disagre

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى
 المؤسسات االجتماعية

لطلب االستشارة والتفريغ.

46.99.144.039.29.151.7

To contact, by 
phone or over the 
internet, a social 
assistant institution 
for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية

لتلقي االستشارة والتفريغ.
45.711.742.537.010.552.5

To go in person, 
to one of the social 
assistance institution to 
receive counseling and 
“affective discharge”

الجدول (133) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها ووجود عنف ضد الزوجة فـي األرسة. يُظهر الجدول تقارب فـي نسب املوافقة عىل معظم األساليب بني الزوجات املعنفات 
والزوجات غري املعنفات. وتربز فروقات  بالنسبة لبعض األساليب فمثال توافق %25.9 من النساء املعنفات عىل اتّباع أسلوب التهجم عىل 
زوجها بينام فقط %11.7 من الزوجات غري املعنفات توافق عىل هذا األسلوب. كام توافق %26.3 من النساء املعنفات عىل أسلوب طلب 
الزوجة من أهلها أن يعتدوا عىل زوجها بينام فقط %15.1 من الزوجات غري املعنفات عىل هذا األسلوب. كام توافق %61.2 من النساء 

املعنفات عىل استشارة شخص له اعتباره ومكانته الدينية بينام فقط %49 من النساء غري املعنفات توافق عىل هذا األسلوب.        
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جدول 134: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ومستوى تعليم الزوجة.

Table 134: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence By The  Wife’s Education Level.

األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة العنف 

ضدها

مستوى تعليم الزوجة والموقف
 The Wife’s Education Level and The Attitude

Approaches women must 
follow to avoid being a 
victim of violence 

تعليم حتى ثانوي 
Till Secondary Education

تعليم اكاديمي 
Academic Education

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagree

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagre

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

81.57.610.968.516.914.6
To gratify husband, endear 
him and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها التي

تغضب زوجها.
90.63.65.884.08.77.2

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج
 وتجنبه كلما الحظت أنه

متضايق وغضبان.
90.64.15.384.37.97.9

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset or 
furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

87.86.55.883.28.68.2
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي العالج

من تصرفاته االعتدائية.
63.512.024.562.314.423.3

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته

العنيفة والمسيئة.
48.611.240.249.414.436.3

To threaten husband that 
she will file for divorce 
if he persists with his 
abusive and violence 
behavior

 طلب االستشارة والدعم من
 أهلها ولكن عليها أن ال تترك

 بيتها لتحرد (لتزعل) لدى
أهلها.

64.210.824.963.611.425.0

To consult and get 
support from here family, 
without leaving her 
marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
 (والزعل) لديهم لفترة من

الزمن.
44.413.542.034.419.746.0

Leaving her marital home 
to stay with her parents 
(family) for a while

28.610.760.828.117.054.9التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة
إليه بمثل تهجمه عليها.

17.85.077.27.211.081.8
To assault husband and 
abuse him, just as he 
assaults her
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة العنف 

ضدها

مستوى تعليم الزوجة والموقف
 The Wife’s Education Level and The Attitude

Approaches women must 
follow to avoid being a 
victim of violence 

تعليم حتى ثانوي 
Till Secondary Education

تعليم اكاديمي 
Academic Education

 موافق 
Agree

متردد
Hesitan

معارض   
 Disagree

موافق
Agree  

متردد 
Hesitan

معارض   
 Disagre

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه أو

اعتداءه عليها.
20.33.875.910.712.676.7

To ask her family to 
assault her husband, just 
as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل
 زوجها ولكن عليها أن ال تترك
 بيتها لتحرد (لتزعل) لدى أهل

زوجها.

61.17.531.460.411.428.2
To consult from the 
husband’s family, without 
leaving her marital home

 استشارة شخص له اعتباره
 ومكانته الدينية أو االجتماعية

أو السياسية فـي المجتمع.
53.18.438.554.114.931.0

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا
 بتهديد زوجها ولكن ال تقدم

شكوى ضده.
28.65.166.335.07.957.2

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an 
official complaint against 
him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم
شكوى ضد زوجها.

25.26.668.228.913.657.5
To address the police to 
file an official complaint 
against her husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود

 إلى زوجها فقط بعد أن يتلقى
العالج الالزم.

22.39.268.529.213.457.5

To go to a women’s 
shelter, and return to her 
home only after husband 
receives needed treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط بعد

الحصول على الطالق.
21.710.368.027.015.257.9

To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن
 يضغطوا على زوجها ليكف

من تصرفاته االعتدائيه.
58.66.435.057.610.731.7

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها
والحرد (والزعل) لديهم.

48.79.641.746.58.744.8
To ask for protection from 
husband’s family or shelter 
at their home

جدول 134 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب 
التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ومستوى تعليم الزوجة.

Table 134 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid 

Being a Victim of Violence By The  Wife’s Education Level.
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األساليب التي يجب أن 
تتبعها المرأة لمواجهة العنف 

ضدها

مستوى تعليم الزوجة والموقف
 The Wife’s Education Level and The Attitude

Approaches women must 
follow to avoid being a 
victim of violence 

تعليم حتى ثانوي 
Till Secondary Education

تعليم اكاديمي 
Academic Education

 موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagree

موافق 
Agree 

متردد
Hesitan

معارض
 Disagre

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى

 المؤسسات االجتماعية لطلب
االستشارة والتفريغ.

41.48.150.543.612.344.1

To contact, by phone or 
over the internet, a social 
assistant institution for 
counseling and “affective 
discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
39.79.251.140.616.642.8

To go in person, to one 
of the social assistance 
institution to receive 
counseling and “affective 
discharge”

الجدول (134) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة 
العنف ضدها ومستوى تعليم الزوجة. يظهر من الجدول تقارب فـي نسب املوافقة  لألساليب  بني الزوجات صاحبات تعليم حتى ثانوي 
وزوجات صاحبات تعليم أكادميي. تربز فروقات بالنسبة ألساليب قليلة، فمثال بلغت نسبة موافقة النساء صاحبات التعليم الثانوي عىل 
أسلوب طلب الحامية من األهل %44.4 بينام تنخفض إىل %34.4 بني النساء صاحبات التعليم األكادميي، وبلغت نسبة موافقة النساء ذوات 
التعليم حتى ثانوي %17.8 وتنخفض إىل %7.2 بني النساء ذوات التعليم األكادميي. كام بلغت نسبة موافقة الزوجات صاحبات التعليم حتى 

الثانوي عىل التوجه للرشطة %28.6 وارتفعت إىل %35 بني النساء صاحبات التعليم األكادميي. 

جدول 134 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي 
يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ومستوى تعليم الزوجة.

Table 134 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever 
Married Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being 

a Victim of Violence By The  Wife’s Education Level.
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جدول 135: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب 
التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ودرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

Table 135: Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence By The Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.

األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية  والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة ام غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق
Agree  

متردد
Hesitan 

معارض
 Disagree

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagrew

 إرضاء الزوج والتقرب منه
والتودد إليه.

85.95.19.078.59.911.6
To gratify husband, 
endear him and show 
affection

 تحسين معاملتها لزوجها
 والتغيير من تصرفاتها التي

تغضب زوجها.
92.92.54.788.64.86.6

 To better husband 
treatment and change 
behavior that provokes 
him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه
 كلما الحظت أنه متضايق

وغضبان.
92.14.23.787.75.66.7

To get out of husband 
sight and avoid him 
whenever he is upset 
or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

87.89.32.985.07.07.9
To try to convince 
husband to change the 
way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب
 لمؤسسة عالجية لتلقي العالج

من تصرفاته االعتدائية.
76.612.111.356.313.130.6

To ask the husband 
to get therapy for his 
aggressive behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته

العنيفة والمسيئة.
68.611.619.842.413.344.3

To threaten husband 
that she will file for 
divorce if he persists 
with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من
 أهلها ولكن عليها أن ال تترك

 بيتها لتحرد (لتزعل) لدى
أهلها.

80.98.310.959.011.030.0

To consult and get 
support from here 
family, without leaving 
her marital home
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األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية  والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة او غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق
Agree  

متردد
Hesitan  

معارض
 Disagree

موافق
Agree

متردد 
  

Hesitan

معارض
 Disagre

 طلب الحماية من أهلها والحرد
 (والزعل) لديهم لفترة من

الزمن.
72.87.719.535.716.747.6

Leaving her marital 
home to stay with her 
parents (family) for a 
while

63.29.327.522.111.666.4التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce 
through court

 التهجم على زوجها واإلساءة
إليه بمثل تهجمه عليها.

59.05.135.910.45.084.7
To assault husband and 
abuse him, just as he 
assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا
 على زوجها بمثل تهجمه أو

اعتداءه عليها.
58.25.636.214.84.181.1

To ask her family to 
assault her husband, 
just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل
 زوجها ولكن عليها أن ال تترك
 بيتها لتحرد (لتزعل) لدى أهل

زوجها.

73.85.021.255.19.935.0

To consult from the 
husband’s family, 
without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره
 ومكانته الدينية أو االجتماعية

أو السياسية فـي المجتمع.
75.73.820.550.39.340.4

To consult a person 
with religious, social or 
political status in her 
community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
 زوجها ولكن ال تقدم شكوى

ضده.
61.76.431.923.35.970.7

To address the police 
for threatening her 
husband, but without 
filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم
شكوى ضد زوجها.

60.57.132.420.76.572.8

To address the police 
to file an official 
complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات على أن تعود

 إلى زوجها فقط بعد أن يتلقى
العالج الالزم.

56.75.937.417.79.373.0

To go to a women’s 
shelter, and return to 
her home only after 
husband receives 
needed treatment

جدول 135 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ودرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

Table 135 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence By The Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.
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جدول 135 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب 
التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها ودرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية.

Table 135 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Married Or Ever Married 
Women  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of 

Violence By The Husbamd’s Dominance in The Family Relationships.

األساليب التي يجب أن تتبعها 
المرأة لمواجهة العنف ضدها

 درجة هيمنة الزوج على العالقات األسرية  والموقف
 The Dominance of The Husband in the Family

Relationships And The Attitude

Approaches women 
must follow to avoid 
being a victim of 
violence 

بدرجة كبيرة او متوسطة
High Or Moderate 

Dominance

بدرجة  قليلة او غير مهيمن
Little Or No Dominance

 موافق
Agree  

متردد
Hesitan 

معارض
 Disagree

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
 Disagre

 التوجه إلى ملجأ للنساء
 المضروبات وتتركه فقط بعد

الحصول على الطالق.
56.28.635.217.310.272.4

To go to a women’s 
shelter, stay there until 
divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن
 يضغطوا على زوجها ليكف

من تصرفاته االعتدائيه.
73.73.922.451.48.739.9

To ask her husband’s 
family to pressure him 
to stop his aggressive 
behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها
والحرد (والزعل) لديهم.

71.24.124.741.610.747.7

To ask for protection 
from husband’s family 
or shelter at their 
home

 االتصال تلفونيا أو
 عبر اإلنترنت مع إحدى

 المؤسسات االجتماعية لطلب
االستشارة والتفريغ.

69.61.828.636.510.053.5

To contact, by 
phone or over the 
internet, a social 
assistant institution 
for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
69.62.128.333.912.054.0

To go in person, to one 
of the social assistance 
institution to receive 
counseling and 
“affective discharge”

الجدول (135) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها 
ودرجة هيمنة الزوج عىل العالقات األرسية. يُظهر الجدول أنه ال توجد فروقات بني أراء النساء زوجات ألزواج ذوي درجة هيمنة كبرية أو متوسطة وأراء 
النساء زوجات ألزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة فـيام يتعلق باألساليب األقل فاعلية. فمثال، توافق %92.9 من النساء زوجات ألزواج ذوي 
هيمنة كبرية أو متوسطة عىل أن الزوجة املعنفة يجب أن تحسن معاملتها لزوجها و%88.6 من النساء زوجات ألزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة 
قليلة توافق عىل هذا األسلوب، وتوافق %92.1 من النساء زوجات ألزواج معنفات عىل أنه يجب عىل املرأة االبتعاد من أمام الزوج و %87.7 من الزوجات 
ألزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة. هذا وتظهر فروقات ملحوظة بني هذين الفئتني فـيام يتعلق باألساليب األكرث فاعلية. فمثال، %63.2 من 
النساء زوجات ألزواج ذوي هيمنة كبرية أو متوسطة توافق عىل أنه يجب عىل الزوجة املعنفة التوجه للمحكمة لطلب الطالق بينام فقط %22.1 من 
الزوجات ألزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة توافق عىل هذا األسلوب. وتوافق %61.7 من الزوجات ألزواج مهيمنني بدرجة كبرية أو متوسطة عىل 
أن تتوجه الزوجة املعنفة للرشطة بينام فقط %23.3 من الزوجات ألزواج غري مهيمنني أو مهيمنني بدرجة قليلة توافق عىل هذا األسلوب. وتوافق 56.2% 
من الزوجات ألزواج مهيمنني بدرجة كبرية أو متوسطة عىل أن تتوجه املرأة مللجأ للنساء املرضوبات بينام فقط %17.3 من الزوجات ألزواج غري مهيمنني 

أو مهيمنني بدرجة قليلة نوافق عىل هذا األسلوب.   



246





الزواج حول  لهم  الذين مل يسبق  فـي 18 حتى 44  الذكور  الشباب  النسبي ألراء  التوزيع  جدول 136: 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

 Table: 136 Precentage Distribution of The Opinions of Male Youths At the Age 18 To
 44  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim of

 Violence.

 األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

80.411.48.1
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير
من تصرفاتها التي تغضب زوجها.

89.14.46.5
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

87.95.07.1
To get out of husband sight 
and avoid him whenever he is 
upset or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

81.712.26.1
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
49.713.237.0

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته العنيفة

والمسيئة.
41.112.746.2

To threaten husband that 
she will file for divorce if he 
persists with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
55.114.030.9

To consult and get support 
from here family, without 
leaving her marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

42.110.847.1
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) 
for a while

26.715.358.0التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه
بمثل تهجمه عليها.

14.96.278.8
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على
 زوجها بمثل تهجمه أو اعتداءه

عليها.
19.510.769.8

To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her

 طلب االستشارة من أهل زوجها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.
55.311.333.4

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.
54.012.034.0

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 



247

 األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة
لمواجهة العنف ضدها

الموقف
Extent of agreementApproaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
زوجها ولكن ال تقدم شكوى ضده.

31.87.560.7

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

27.98.163.9
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
18.313.967.8

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 وتتركه فقط بعد الحصول على

الطالق.
21.513.465.2

To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
53.310.136.6

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

41.115.843.1
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
34.315.550.2

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
32.119.948.0

To go in person, to one of the 
social assistance institution 
to receive counseling and 
“affective discharge”

الجدول (163) يصف التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي جيل 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول األساليب التي يجب أن 
تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يُظهر الجدول أن نسب عالية من  الشباب الذكور من 18-44 سنة يوافقون أن املرأة يجب أن تحسن 
معاملتها لزوجها (%89.1)، االبتعاد من أمام الزوج (%87.9)، محاولة إقناع الزوج أن يغري من ترصفاته (%81.7).  بينام يعارض الشباب 

أن تقوم الزوجة بالتهجم عىل زوجها واإلساءة إليه مبثل تهجمه عليها (%78.8)  والتوجه اىل ملجأ (%67.8) والتوجه للرشطة (63.9%). 

جدول 136 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

 Table: 136 (cont.) Precentage Distribution of The Opinions of Male Youths At the
 Age 18 To 44  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a

Victim of Violence.
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جدول 137: التوزيع النسبي ألراء الشابات  االناث فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 137: Precentage Distribution of The Opinions of Female Youths At the Age 18 
To 44  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a Victim 

of Violence. 

 األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة
لمواجهة العنف ضدها

 الموقف
Extent of agreement Approaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 إرضاء الزوج والتقرب منه والتودد
إليه.

65.516.518.0
To gratify husband, endear him 
and show affection

 تحسين معاملتها لزوجها والتغيير
من تصرفاتها التي تغضب زوجها.

82.19.97.9
 To better husband treatment 
and change behavior that 
provokes him

 االبتعاد من أمام الزوج وتجنبه كلما
الحظت أنه متضايق وغضبان.

76.813.010.2
To get out of husband sight 
and avoid him whenever he is 
upset or furious

 محاولة إقناع الزوج ليغير من
تصرفاته نحوها.

81.89.98.3
To try to convince husband to 
change the way he treats her

 الطلب من الزوج أن يذهب لمؤسسة
 عالجية لتلقي العالج من تصرفاته

االعتدائية.
61.918.020.1

To ask the husband to get 
therapy for his aggressive 
behavior 

 تهديد الزوج أنها سوق تطلب
 الطالق إذا استمر بتصرفاته العنيفة

والمسيئة.
46.315.238.5

To threaten husband that 
she will file for divorce if he 
persists with his abusive and 
violence behavior

 طلب االستشارة والدعم من أهلها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهلها.
65.68.925.5

To consult and get support 
from here family, without 
leaving her marital home

 طلب الحماية من أهلها والحرد
(والزعل) لديهم لفترة من الزمن.

40.017.142.9
Leaving her marital home to 
stay with her parents (family) 
for a while

31.617.950.6التوجه للمحكمة لطلب الطالق.
To file for divorce through 
court

 التهجم على زوجها واإلساءة إليه
بمثل تهجمه عليها.

4.811.683.6
To assault husband and abuse 
him, just as he assaults her

 الطلب من أهلها أن يعتدوا على
 زوجها بمثل تهجمه أو اعتداءه

عليها.
5.09.185.8

To ask her family to assault her 
husband, just as he assaults her
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 األساليب التي يجب أن تتبعها المرأة
لمواجهة العنف ضدها

 الموقف
Extent of agreement Approaches women must 

follow to avoid being a victim 
of violence موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 طلب االستشارة من أهل زوجها
 ولكن عليها أن ال تترك بيتها لتحرد

(لتزعل) لدى أهل زوجها.
57.910.032.1

To consult from the husband’s 
family, without leaving her 
marital home

 استشارة شخص له اعتباره ومكانته
 الدينية أو االجتماعية أو السياسية

فـي المجتمع.
52.59.637.9

To consult a person with 
religious, social or political 
status in her community 

 التوجه للشرطة ليقوموا بتهديد
زوجها ولكن ال تقدم شكوى ضده.

25.610.064.4

To address the police for 
threatening her husband, 
but without filing an official 
complaint against him

 التوجه للشرطة بهدف تقديم شكوى
ضد زوجها.

17.815.766.5
To address the police to file an 
official complaint against her 
husband

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 على أن تعود إلى زوجها فقط بعد أن

يتلقى العالج الالزم.
22.415.562.1

To go to a women’s shelter, 
and return to her home only 
after husband receives needed 
treatment

 التوجه إلى ملجأ للنساء المضروبات
 وتتركه فقط بعد الحصول على

الطالق.
18.018.763.2

To go to a women’s shelter, stay 
there until divorce is granted 

 الطلب من أهل زوجها أن يضغطوا
 على زوجها ليكف من تصرفاته

االعتدائيه.
54.713.931.3

To ask her husband’s family 
to pressure him to stop his 
aggressive behavior 

 طلب الحماية من أهل زوجها والحرد
(والزعل) لديهم.

37.813.548.7
To ask for protection from 
husband’s family or shelter at 
their home

 االتصال تلفونيا أو عبر اإلنترنت مع
 إحدى المؤسسات االجتماعية لطلب

االستشارة والتفريغ.
29.919.850.3

To contact, by phone or over 
the internet, a social assistant 
institution for counseling and 
“affective discharge”

 التوجه شخصيا إلى إحدى
 المؤسسات االجتماعية لتلقي

االستشارة والتفريغ.
31.819.548.7

To go in person, to one of the 
social assistance institution 
to receive counseling and 
“affective discharge”

الجدول (137) يصف التوزيع النسبي ألراء الشابات اإلناث من جيل 18 حتى 44 سنة الذين مل يسبق لهم الزواج حول األساليب التي يجب 
أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. يُظهر الجدول أن نسب عالية من الشابات اإلناث فـي جيل 18-44 سنة توافق عىل أن النساء يجب 
أن تُحسن معاملتها لزوجها (%82.1)، محاولة اقناع الزوج ليغري من ترصفاته (%81.8)، االبتعاد من أمام الزوج (%76.8)، إرضاء الزوج 
(%65.5). بينام نسب عالية من هؤالء الشابات تُعارض الطلب من أهلها أن يعتدوا عىل زوجها مبثل تهجمه أو اعتداءه عليها (85.8%)، 

التوجه للرشطة (%66.5)، التوجه مللجأ للنساء املعنفات (63.2%). 

جدول 137 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الشابات  االناث فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهن الزواج 
حول األساليب التي يجب أن تتبعها املرأة ملواجهة العنف ضدها. 

Table 137 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Female Youths At the 
Age 18 To 44  Regarding The Approaches The Woman Must Follow to Avoid Being a 

Victim of Violence. 
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جدول 138: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج   حول احتامالت ألسباب 
اعتداء الرجل عىل زوجته. 

 Table 138: Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Women Opinions 
Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands.

 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement 

Possibilities of reasons why a 
husband abuses his wife

موافق
Agree

متردد
Hesitan

معارض
Disagre

94.21.54.3تعاطي الرجل للكحول أو المخدرات.
Husband’s substance-abuse (drugs 
or alcohol)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني
منها األسرة.

90.03.76.3
 Economic hardship the family is 
going through 

 89.64.06.5Husbands unemploymentبطالة الرجل عن العمل.

 التوترات والضغوطات النفسية التي
 يعاني منها الرجل بسبب ظروف عمله

الصعبة.
86.16.37.5

Anxiety and stress of the husband 
due to difficult work conditions

 التأخر الدراسي ألحد أبناء أو بنات
األسرة أو فشلهم فـي المدرسة.

58.314.627.1
Difficulties at school for one of the 
children 

66.211.722.1مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها الزوج.
Husband with a chronic disease or 
a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة تعاني منها
الزوجة.

63.712.424.0
Wife with a chronic disease or a 
disability 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها أحد
أبناء أو بنات األسرة.

60.112.727.2
Child (ren) with a chronic disease 
or a disability 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوجة فـي
 الحياة الزوجية واألسرية البنتهم مع

زوجها.
87.14.78.2

Husbands family interfering a lot 
in their daughter’s family affairs 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوج فـي
 الحياة الزوجية واألسرية البنهم مع

زوجته.
87.94.77.3

Husbands family interfering a lot 
in their son’s family affairs

 عدم االنسجام النفسي والعاطفـي بين
الزوجين.

89.63.47.0
Lack of emotional harmony 
between the couple 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
تتعلق باإلدارة االقتصادية.

81.29.98.9
Lack of harmony on economic 
affairs between the couple

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
 تتعلق بتربية أبناء وبنات األسرة

78.910.710.3
Lack of harmony on  issues related 
to raising the children 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
تتعلق بالعالقة الحميمة (الزوجية)

90.83.26.0
Lack of harmony on issues related 
to sex

 95.31.63.1Wife cheating on husband خيانة الزوجة لزوجها
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 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement 

Possibilities of reasons why a 
husband abuses his wife موافق

Agree

متردد
Hesitan

معارض
Disagre

91.82.85.4Husband cheating on wife خيانة الزوج لزوجته

81.49.29.5الزوجة مبذرة فـي اإلنفاق على األسرة.
Wife spending too much money 
on the family 

 الزوجة غير متفهمة لمشاكل مختلفة
يعاني منها الزوج.

87.36.46.3
Wife not very understanding to 
issues her husband is suffering 
from

 صفات شخصية لدى الزوجة، مثل
العناد والتمرد وعدم احترام الزوج.

88.75.35.9
Wife’s personal traits, like 
stubbornness,  rebellion, and 
husband disrespect 

 حب الرجل للهيمنة والسيادة على زوجته
وعلى األسرة عامة.

86.26.57.3
Husbands inclination for control 
and dominance over wife and 
whole family

 صفات شخصية فـي الرجل، مثل الغيرة
وعدم الثقة بالنفس.

88.15.96.0
Husband’s personal traits, like 
jealousy and low self-esteem

89.54.06.5مرض نفسي أو عقلي يعاني منه الزوج.
Husband suffers a mental or 
psychological illness 

84.47.97.6الزوجة كثيرة االنتقاد والتذمر.
Wife constantly complains and 
criticism  

85.66.87.6الضغوطات الحياتية اليومية المحبطة.
Day-today depressing and stressing 
events

 مشاكل التي يعاني منها المجتمع
 العربي عامة (مثل مشكلة اإلسكان،
 جودة الخدمات الصحية واالجتماعية

والتعليمية المتدنية).

67.013.819.2

Social hardships in the Palestinian 
communities (housing,  poor 
health, social and educational 
services)

 القهر واالضطهاد النفسي والسياسي
 الذي يعاني منه المجتمع العربي فـي

البالد.
65.514.120.4

Oppression, including 
psychological and political on the 
Palestinian community 

56.814.728.5Husband’s low education levelالمستوى التعليمي المتدني للرجل.

56.314.029.7Wife’s low education levelالمستوى التعليمي المتدني للمرأة.

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوجة.

79.58.412.1Wife’s lack of religious deterrent 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوج.

79.58.212.3
Husband’s lack of religious 
deterrent

الجدول (138) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 
يُظهر الجدول أن نسب عالية من النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج تعتقد أن «خيانة الزوجة لزوجها» هي السبب األكرب للعنف 
ضد املرأة (%95.3)، وتعاطي الرجل للكحول واملخدرات (%94.2)، وعدم االنسجام بني الزوجني (%90.8)، والظروف االقتصادية الصعبة 
(%90.0). هذا وتعارض نسب عالية من هؤالء النساء أن يكون املستوى التعليمي املتدين للمرأة  (%29.7)، ومستوى التعليم املتدين للرجل 

(%28.5)، والقهر واالضطهاد النفيس والسيايس الذي يعاين منه املجتمع العريب فـي البالد (%20.4) سببًا للعنف ضدها.

جدول 138 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج   حول احتامالت 
ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 

 Table 138 (cont.): Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Women 
Opinions Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands.
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 جدول 139: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج   حول احتامالت ألسباب 
اعتداء الرجل عىل زوجته  وتعرض النساء للعنف من قبل ازواجهم.   

Table 139: Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Women Opininions 
Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands and Women 

being Abused By Their Husbands.

 آراء حول احتماالت ألسباب
اعتداء الرجل على زوجته

 وجود عنف ضد الزوجة والموقف من
المقوالت

  Existence Of Violence Against Wife 
And The Attitude Twoards The Sayings

Possibilities of reasons 
why a husband abuses his 
wife

زوجة معنفة
Abused Wife

 زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

A
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مو
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 D
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م
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متر

 D
is

ag
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م

 تعاطي الرجل للكحول أو
المخدرات.

92.7 2.0 5.3 94.9 1.2 3.9 
Husband’s substance-abuse 
(drugs or alcohol)

 الظروف االقتصادية الصعبة
التي تعاني منها األسرة.

91.7 4.2 4.1 89.2 3.5 7.3 
 Economic hardship the 
family is going through 

 Husbands unemployment 6.9 3.8 89.3 5.6 4.2 90.2بطالة الرجل عن العمل.

 التوترات والضغوطات النفسية
 التي يعاني منها الرجل بسبب

ظروف عمله الصعبة.
84.6 7.9 7.5 86.8 5.6 7.6 

Anxiety and stress of the 
husband due to difficult 
work conditions

 التأخر الدراسي ألحد أبناء أو
 بنات األسرة أو فشلهم فـي

المدرسة.
57.0 18.8 24.2 59.0 12.6 28.4 

Difficulties at school for 
one of the children 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني
منها الزوج.

69.3 13.1 17.6 64.7 11.1 24.2 
Husband with a chronic 
disease or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة تعاني
منها الزوجة.

64.3 14.7 21.0 63.4 11.3 25.3 
Wife with a chronic 
disease or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني
منها أحد أبناء أو بنات األسرة.

63.7 14.7 21.6 58.4 11.8 29.8 
Child (ren) with a chronic 
disease or a disability 

 التدخل الزائد من قبل أهل
 الزوجة فـي الحياة الزوجية

واألسرية البنتهم مع زوجها.
85.3 6.3 8.3 87.9 3.9 8.2 

Husbands family 
interfering a lot in their 
daughter’s family affairs 

 التدخل الزائد من قبل أهل
 الزوج فـي الحياة الزوجية

واألسرية البنهم مع زوجته.
86.5 6.4 7.1 88.6 3.9 7.5 

Husbands family 
interfering a lot in their 
son’s family affairs

 عدم االنسجام النفسي
والعاطفـي بين الزوجين.

89.0 4.4 6.6 89.8 2.9 7.2 
Lack of emotional 
harmony between the 
couple 
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 آراء حول احتماالت ألسباب
اعتداء الرجل على زوجته

 وجود عنف ضد الزوجة والموقف من
المقوالت

  Existence Of Violence Against Wife 
And The Attitude Twoards The Sayings

Possibilities of reasons 
why a husband abuses his 
wife

زوجة معنفة
Abused Wife

 زوجة غير معنفة
Not Abused Wife
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 عدم االنسجام بين الزوجين
 فـي قضايا تتعلق باإلدارة

االقتصادية.
77.7 13.9 8.4 82.8 8.1 9.1 

Lack of harmony on 
economic affairs between 
the couple

 عدم االنسجام بين الزوجين
 فـي قضايا تتعلق بتربية أبناء

 وبنات األسرة
77.9 13.6 8.5 79.4 9.4 11.2 

Lack of harmony on  issues 
related to raising the 
children 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
 قضايا تتعلق بالعالقة الحميمة

(الزوجية)
88.8 5.0 6.2 91.6 2.4 6.0 

Lack of harmony on issues 
related to sex

 Wife cheating on husband 3.1 1.3 95.6 3.1 2.1 94.7 خيانة الزوجة لزوجها

Husband cheating on wife 6.0 2.3 91.7 4.3 3.8 91.9 خيانة الزوج لزوجته

 الزوجة مبذرة فـي اإلنفاق على
األسرة.

78.3 12.3 9.5 82.8 7.8 9.5 
Wife spending too much 
money on the family 

 الزوجة غير متفهمة لمشاكل
مختلفة يعاني منها الزوج.

80.8 10.8 8.5 90.2 4.4 5.4 
Wife not very 
understanding to issues her 
husband is suffering from

 صفات شخصية لدى الزوجة،
 مثل العناد والتمرد وعدم

احترام الزوج.
80.9 10.4 8.7 92.3 3.0 4.7 

Wife’s personal traits, like 
stubbornness,  rebellion, 
and husband disrespect 

 حب الرجل للهيمنة والسيادة
على زوجته وعلى األسرة عامة.

79.3 11.5 9.2 89.3 4.3 6.4 
Husbands inclination for 
control and dominance 
over wife and whole family

 صفات شخصية فـي الرجل،
مثل الغيرة وعدم الثقة بالنفس.

81.7 9.7 8.6 91.0 4.2 4.9 
Husband’s personal traits, 
like jealousy and low self-
esteem

 مرض نفسي أو عقلي يعاني
منه الزوج.

83.4 6.4 10.2 92.3 2.9 4.8 
Husband suffers a mental 
or psychological illness 

 6.9 6.6 86.6 9.3 10.9 79.8الزوجة كثيرة االنتقاد والتذمر.
Wife constantly complains 
and criticism  

 جدول 139 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج   حول احتامالت 
ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته  وتعرض النساء للعنف من قبل ازواجهم.   

Table 139 (cont.): Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Women 
Opininions Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands 

and Women being Abused By Their Husbands.
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 آراء حول احتماالت ألسباب
اعتداء الرجل على زوجته

 وجود عنف ضد الزوجة والموقف من
المقوالت

  Existence Of Violence Against Wife 
And The Attitude Twoards The Sayings

Possibilities of reasons 
why a husband abuses his 
wife

زوجة معنفة
Abused Wife

 زوجة غير معنفة
Not Abused Wife

A
gr

ee
ق  
اف
مو

 

H
es

it
an

د  
رد
مت

 D
is

ag
re

e  
ض 

عار
م

A
gr

ee
ق  
اف
مو

H
es

it
an

   
دد
متر

 D
is

ag
re

   
ض

عار
م

 الضغوطات الحياتية اليومية
المحبطة.

79.4 11.6 9.0 88.5 4.5 7.0 
Day-today depressing and 
stressing events

 مشاكل التي يعاني منها
 المجتمع العربي عامة (مثل

 مشكلة اإلسكان، جودة
 الخدمات الصحية واالجتماعية

والتعليمية المتدنية).

61.0 21.1 17.9 69.8 10.4 19.8 

Social hardships in the 
Palestinian communities 
(housing,  poor health, 
social and educational 
services)

 القهر واالضطهاد النفسي
 والسياسي الذي يعاني منه
المجتمع العربي فـي البالد.

60.4 20.1 19.5 67.9 11.3 20.8 

Oppression, including 
psychological and political 
on the Palestinian 
community 

 المستوى التعليمي المتدني
للرجل.

55.3 18.8 25.9 57.5 12.7 29.7 
Husband’s low education 
level

 المستوى التعليمي المتدني
للمرأة.

53.2 18.1 28.7 57.7 12.1 30.2 
Wife’s low education level

 ضعف أو غياب الرادع الديني
 لدى الزوجة.

78.2 11.0 10.7 80.1 7.1 12.7 
Wife’s lack of religious 
deterrent 

 ضعف أو غياب الرادع الديني
 لدى الزوج.

78.5 10.3 11.3 80.0 7.2 12.8 
Husband’s lack of religious 
deterrent

الجدول (139) يصف التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته 
وتعرّض النساء للعنف من قبل أزواجهن. يُظهر الجدول تقارب كبري فـي نسب املوافقة بني النساء املعنفات والنساء غري املعنفات حول 
احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. فمثال، توافق %92.7 من الزوجات املعنفات و %94.9 من الزوجات غري املعنفات  أن تعاطي 
الظروف  تكون  أن  املعنفات  غري  الزوجات  من  و 89.2%  املعنفات  الزوجات  من  وتوافق 91.7%  لذلك،  سببًا  يكون  قد  للكحول  الرجل 
االقتصادية الصعبة سببًا فـي ذلك، و %90.2 من الزوجات املعنفات و %89.3 من الزوجات غري املعنفات عىل أن بطالة الرجل قد تكون 
سببًا فـي ذلك، و %89 من الزوجات املعنفات و %89.8 من الزوجات غري املعنفات توافق أن عدم االنسجام النفيس قد يكون سببًا فـي 
ذلك. وتظهر فروقات بني أراء النساء املعنفات والنساء غري املعنفات بالنسبة ألسباب معينة للعنف، فمثال، %80.8 من الزوجات املعنفات 
و %90.2 من الزوجات غري املعنفات توافق أن يكون عدم تفهم الزوجة ملشاكل الزوج سببًا فـي ذلك، و %80.9 من الزوجات املعنفات و 
%92.3 من الزوجات غري املعنفات توافق أن تكون صفات شخصية لدى الزوجة سببًا لذلك، و %79.4 من النساء املعنفات و %88.5 من 

النساء غري املعنفات توافق عىل أن الضغوطات الحياتية اليومية سببًا فـي ذلك.   

 جدول 139 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج   حول احتامالت 
ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته  وتعرض النساء للعنف من قبل ازواجهم.   

Table 139 (cont.): Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Women 
Opininions Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands 

and Women being Abused By Their Husbands.
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جدول 140: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته.  

Table 140: Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Men Opinions 
Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands.

 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement Possibilities of reasons why 

a husband abuses his wife

موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 تعاطي الرجل للكحول أو
المخدرات.

96.8 0.8 2.3 
Husband’s substance-abuse 
(drugs or alcohol)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي
تعاني منها األسرة.

92.1 1.4 6.4 
 Economic hardship the 
family is going through 

 Husbands unemployment 6.1 3.0 90.9بطالة الرجل عن العمل.

 التوترات والضغوطات النفسية
 التي يعاني منها الرجل بسبب

ظروف عمله الصعبة.
88.7 3.0 8.3 

Anxiety and stress of the 
husband due to difficult 
work conditions

 التأخر الدراسي ألحد أبناء أو
 بنات األسرة أو فشلهم فـي

المدرسة.
65.1 10.1 24.8 

Difficulties at school for one 
of the children 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها
الزوج.

69.8 9.0 21.3 
Husband with a chronic 
disease or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة تعاني منها
الزوجة.

67.3 9.7 23.1 
Wife with a chronic disease 
or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها
أحد أبناء أو بنات األسرة.

63.4 10.8 25.9 
Child (ren) with a chronic 
disease or a disability 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوجة
 فـي الحياة الزوجية واألسرية

البنتهم مع زوجها.
86.9 5.7 7.4 

Husbands family interfering 
a lot in their daughter’s 
family affairs 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوج
 فـي الحياة الزوجية واألسرية

البنهم مع زوجته.
88.0 5.1 6.9 

Husbands family interfering 
a lot in their son’s family 
affairs

 عدم االنسجام النفسي والعاطفـي
بين الزوجين.

90.7 4.0 5.3 
Lack of emotional harmony 
between the couple 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
قضايا تتعلق باإلدارة االقتصادية.

85.5 7.4 7.1 
Lack of harmony on 
economic affairs between the 
couple

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
 قضايا تتعلق بتربية أبناء وبنات

 األسرة
83.0 8.5 8.5 

Lack of harmony on  issues 
related to raising the 
children 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
 قضايا تتعلق بالعالقة الحميمة

(الزوجية)
91.7 2.5 5.8 

Lack of harmony on issues 
related to sex

 Wife cheating on husband 4.2 1.3 94.5 خيانة الزوجة لزوجها

Husband cheating on wife 4.9 2.9 92.1 خيانة الزوج لزوجته

 الزوجة مبذرة فـي اإلنفاق على
األسرة.

85.8 7.5 6.7 
Wife spending too much 
money on the family 
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 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement Possibilities of reasons why 

a husband abuses his wife
موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 الزوجة غير متفهمة لمشاكل
مختلفة يعاني منها الزوج.

91.2 3.7 5.1 
Wife not very understanding 
to issues her husband is 
suffering from

 صفات شخصية لدى الزوجة،
 مثل العناد والتمرد وعدم احترام

الزوج.
91.0 3.4 5.6 

Wife’s personal traits, like 
stubbornness,  rebellion, and 
husband disrespect 

 حب الرجل للهيمنة والسيادة على
زوجته وعلى األسرة عامة.

85.6 6.2 8.1 
Husbands inclination for 
control and dominance over 
wife and whole family

 صفات شخصية فـي الرجل، مثل
الغيرة وعدم الثقة بالنفس.

87.3 7.2 5.5 
Husband’s personal traits, 
like jealousy and low self-
esteem

 مرض نفسي أو عقلي يعاني منه
الزوج.

90.4 4.2 5.3 
Husband suffers a mental or 
psychological illness 

 4.7 7.6 87.6الزوجة كثيرة االنتقاد والتذمر.
Wife constantly complains 
and criticism  

 الضغوطات الحياتية اليومية
المحبطة.

90.2 5.0 4.8 
Day-today depressing and 
stressing events

 المشاكل التي يعاني منها المجتمع
 العربي عامة (مثل مشكلة

 اإلسكان، جودة الخدمات الصحية
واالجتماعية والتعليمية المتدنية).

80.2 7.5 12.3 

Social hardships in the 
Palestinian communities 
(housing,  poor health, social 
and educational services)

 القهر واالضطهاد النفسي
 والسياسي الذي يعاني منه
المجتمع العربي فـي البالد.

77.5 8.5 13.9 

Oppression, including 
psychological and political 
on the Palestinian 
community 

 المستوى التعليمي المتدني
للرجل.

63.7 11.6 24.7 
Husband’s low education 
level

Wife’s low education level 25.2 11.4 63.4المستوى التعليمي المتدني للمرأة.

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوجة.

77.1 9.2 13.8 
Wife’s lack of religious 
deterrent 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوج.

77.2 9.0 13.8 
Husband’s lack of religious 
deterrent

الجدول (140) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. يظهر من الجدول نسب 
عالية من املوافقة عىل أن تعاطي الكحول (%96.8)، خيانة الزوجة لزوجها (%94.5)، خيانة الزوج لزوجته (%92.1)، عدم االنسجام بني 
الزوجني (%91.7)، صفات شخصية لدى الزوجة (%91)، مرض نفيس أو عقيل يعاين منه الزوج (%90.4)، الضغوطات فـي الحياة اليومية 
(%90.2). ويوافق %63.7 من الرجال املتزوجني و%63.4 أن يكون املستوى التعليمي املتدين للرجل واملستوى التعليمي للمرأة تباًعا سببًا 

فـي ذلك. 

جدول 140 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته.  

Table 140 (cont.): Precentage Distribution Of Married Or Ever Married Men Opinions 
Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their Husbands.
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الزواج حول  لهم  الذين مل يسبق  فـي 18 حتى 44  الذكور  الشباب  النسبي ألراء  التوزيع  جدول 141: 
احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته.

 Table 141: Precentage Distribution of The Opinions of Never Married Male Youths 
At the Age 18 To 44  Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their 

Husbands. 

 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement Possibilities of reasons why a 

husband abuses his wife
موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 9.9 4.8 85.3تعاطي الرجل للكحول أو المخدرات.
Husband’s substance-abuse 
(drugs or alcohol)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني
منها األسرة.

82.1 3.9 14.0 
Economic hardship the family is 
going through 

 Husbands unemployment 12.9 3.8 83.3بطالة الرجل عن العمل.

 التوترات والضغوطات النفسية التي
 يعاني منها الرجل بسبب ظروف عمله

الصعبة.
78.7 6.8 14.5 

Anxiety and stress of the husband 
due to difficult work conditions

 التأخر الدراسي ألحد أبناء أو بنات
األسرة أو فشلهم فـي المدرسة.

57.4 12.5 30.1 
Difficulties at school for one of 
the children 

 25.2 14.3 60.5مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها الزوج.
Husband with a chronic disease 
or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة تعاني منها
الزوجة.

59.0 12.6 28.4 
Wife with a chronic disease or a 
disability 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها أحد
أبناء أو بنات األسرة.

54.2 12.9 32.9 
Child (ren) with a chronic disease 
or a disability 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوجة فـي
 الحياة الزوجية واألسرية البنتهم مع

زوجها.
80.0 6.0 14.0 

Husbands family interfering a lot 
in their daughter’s family affairs 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوج فـي
 الحياة الزوجية واألسرية البنهم مع

زوجته.
81.3 7.5 11.1 

Husbands family interfering a lot 
in their son’s family affairs

 عدم االنسجام النفسي والعاطفـي بين
الزوجين.

84.6 6.1 9.3 
Lack of emotional harmony 
between the couple 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
تتعلق باإلدارة االقتصادية.

83.3 6.5 10.2 
Lack of harmony on economic 
affairs between the couple

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
 تتعلق بتربية أبناء وبنات األسرة

80.3 9.5 10.1 
Lack of harmony on  issues 
related to raising the children 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي قضايا
تتعلق بالعالقة الحميمة (الزوجية)

85.3 5.3 9.4 
Lack of harmony on issues 
related to sex

 Wife cheating on husband 7.0 2.8 90.2 خيانة الزوجة لزوجها

Husband cheating on wife 7.3 2.2 90.5 خيانة الزوج لزوجته

 13.1 7.3 79.6الزوجة مبذرة فـي اإلنفاق على األسرة.
Wife spending too much money 
on the family 

 الزوجة غير متفهمة لمشاكل مختلفة
يعاني منها الزوج.

82.6 9.8 7.7 
Wife not very understanding to 
issues her husband is suffering 
from
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 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement 

Possibilities of reasons why a 
husband abuses his wife موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 صفات شخصية لدى الزوجة، مثل
العناد والتمرد وعدم احترام الزوج.

81.4 10.0 8.6 
Wife’s personal traits, like 
stubbornness,  rebellion, and 
husband disrespect 

 حب الرجل للهيمنة والسيادة على
زوجته وعلى األسرة عامة.

75.3 13.4 11.3 
Husbands inclination for control 
and dominance over wife and 
whole family

 صفات شخصية فـي الرجل، مثل الغيرة
وعدم الثقة بالنفس.

80.3 9.3 10.4 
Husband’s personal traits, like 
jealousy and low self-esteem

 8.9 10.1 81.0مرض نفسي أو عقلي يعاني منه الزوج.
Husband suffers a mental or 
psychological illness 

 9.6 5.7 84.6الزوجة كثيرة االنتقاد والتذمر.
Wife constantly complains and 
criticism  

 9.9 5.8 84.3الضغوطات الحياتية اليومية المحبطة.
Day-today depressing and 
stressing events

 المشاكل التي يعاني منها المجتمع
 العربي عامة (مثل مشكلة اإلسكان،
 جودة الخدمات الصحية واالجتماعية

والتعليمية المتدنية).

63.2 12.0 24.8 

Social hardships in the 
Palestinian communities 
(housing,  poor health, social and 
educational services)

 القهر واالضطهاد النفسي والسياسي
 الذي يعاني منه المجتمع العربي فـي

البالد.
64.2 10.5 25.3 

Oppression, including 
psychological and political on the 
Palestinian community 

Husband’s low education level 27.7 14.6 57.6المستوى التعليمي المتدني للرجل.

Wife’s low education level 30.3 14.7 55.0المستوى التعليمي المتدني للمرأة.

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوجة.

67.2 11.4 21.4 Wife’s lack of religious deterrent 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوج.

68.0 12.2 19.9 
Husband’s lack of religious 
deterrent

الجدول (141) يصف التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي جيل 18 حتى 44 سنة الذين مل يسبق لهم الزواج حول االحتامالت ألسباب 
اعتداء الرجل عىل زوجته. يوافق الشباب الذكور بنسب عالية أن تكون أسباب العنف خيانة الزوج لزوجته (%90.5)، خيانة الزوجة لزوجها 
بالعالقة الحميمية (%85.3)، عدم االنسجام  الزوجني فـي قضايا تتعلق  الرجل للكحول (%85.3)، عدم االنسجام بني  (%90.2)، تعاطي 
النفيس والعاطفـي بني الزوجني (%84.6)، الزوجة كثرية االنتقاد والتذمر (%84.6)، الضغوطات الحياتية اليومية املحيطة (%84.3)، الظروف 
االقتصادية الصعبة التي تعاين منها األرسة (%82.1). ويوافق الشباب بنسب أقل أن يكون املستوى التعليمي املتدين للمرأة (%55)، املستوى 
التعليمي املتدين للرجل (%57.6)، مرض مزمن يعاين منه أحد أبناء األرسة (%54.2)، مرض مزمن أو إعاقة تعاين منها الزوجة (%59) سببًا 

للعنف ضد النساء. 

جدول 141 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته.

 Table 141 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Never Married Male 
Youths At the Age 18 To 44  Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by 

Their Husbands.
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جدول 142: التوزيع النسبي ألراء الشابات فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول احتامالت 
ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 

Table 142: Precentage Distribution of The Opinions of Never Married Female Youths 
At the Age 18 To 44  Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by Their 

Husbands. 

 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement Possibilities of reasons why a 

husband abuses his wife
موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 6.3 1.0 92.7تعاطي الرجل للكحول أو المخدرات.
Husband’s substance-abuse 
(drugs or alcohol)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي
تعاني منها األسرة.

85.1 3.7 11.2 
Economic hardship the family 
is going through 

 Husbands unemployment 12.6 4.7 82.7بطالة الرجل عن العمل.

 التوترات والضغوطات النفسية التي
 يعاني منها الرجل بسبب ظروف عمله

الصعبة.
81.6 3.3 15.0 

Anxiety and stress of the 
husband due to difficult work 
conditions

 التأخر الدراسي ألحد أبناء أو بنات
األسرة أو فشلهم فـي المدرسة.

53.9 11.3 34.8 
Difficulties at school for one of 
the children 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها
الزوج.

62.7 14.2 23.1 
Husband with a chronic disease 
or a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة تعاني منها
الزوجة.

60.1 15.7 24.2 
Wife with a chronic disease or 
a disability 

 مرض مزمن أو إعاقة يعاني منها أحد
أبناء أو بنات األسرة.

54.7 17.6 27.7 
Child (ren) with a chronic 
disease or a disability 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوجة
 فـي الحياة الزوجية واألسرية البنتهم

مع زوجها.
81.3 5.0 13.8 

Husbands family interfering a 
lot in their daughter’s family 
affairs 

 التدخل الزائد من قبل أهل الزوج فـي
 الحياة الزوجية واألسرية البنهم مع

زوجته.
83.2 6.7 10.2 

Husbands family interfering a 
lot in their son’s family affairs

 عدم االنسجام النفسي والعاطفـي بين
الزوجين.

86.1 5.0 8.9 
Lack of emotional harmony 
between the couple 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
قضايا تتعلق باإلدارة االقتصادية.

79.0 10.8 10.2 
Lack of harmony on economic 
affairs between the couple

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
 قضايا تتعلق بتربية أبناء وبنات

 األسرة
75.4 13.8 10.8 

Lack of harmony on  issues 
related to raising the children 

 عدم االنسجام بين الزوجين فـي
 قضايا تتعلق بالعالقة الحميمة

(الزوجية)
89.1 3.5 7.3 

Lack of harmony on issues 
related to sex

 Wife cheating on husband 5.7 1.7 92.7 خيانة الزوجة لزوجها

Husband cheating on wife 6.7 3.8 89.5 خيانة الزوج لزوجته

 الزوجة مبذرة فـي اإلنفاق على
األسرة.

77.4 9.0 13.6 
Wife spending too much 
money on the family 
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 آراء حول احتماالت ألسباب اعتداء
الرجل على زوجته

 الموقف
Extent of agreement Possibilities of reasons why a 

husband abuses his wife
موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 الزوجة غير متفهمة لمشاكل مختلفة
يعاني منها الزوج.

85.1 6.3 8.7 
Wife not very understanding to 
issues her husband is suffering 
from

 صفات شخصية لدى الزوجة، مثل
العناد والتمرد وعدم احترام الزوج.

84.6 8.4 6.9 
Wife’s personal traits, like 
stubbornness,  rebellion, and 
husband disrespect 

 حب الرجل للهيمنة والسيادة على
زوجته وعلى األسرة عامة.

86.5 3.8 9.7 
Husbands inclination for 
control and dominance over 
wife and whole family

 صفات شخصية فـي الرجل، مثل
الغيرة وعدم الثقة بالنفس.

90.0 3.3 6.7 
Husband’s personal traits, like 
jealousy and low self-esteem

 مرض نفسي أو عقلي يعاني منه
الزوج.

88.7 3.2 8.1 
Husband suffers a mental or 
psychological illness 

 8.0 9.8 82.3الزوجة كثيرة االنتقاد والتذمر.
Wife constantly complains and 
criticism  

 9.7 10.2 80.1الضغوطات الحياتية اليومية المحبطة.
Day-today depressing and 
stressing events

 المشاكل التي يعاني منها المجتمع
 العربي عامة (مثل مشكلة اإلسكان،
 جودة الخدمات الصحية واالجتماعية

والتعليمية المتدنية).

64.1 13.1 22.8 

Social hardships in the 
Palestinian communities 
(housing,  poor health, social 
and educational services)

 القهر واالضطهاد النفسي والسياسي
 الذي يعاني منه المجتمع العربي فـي

البالد.
68.1 10.5 21.4 

Oppression, including 
psychological and political on 
the Palestinian community 

Husband’s low education level 22.8 12.8 64.4المستوى التعليمي المتدني للرجل.

Wife’s low education level 23.9 13.5 62.6المستوى التعليمي المتدني للمرأة.

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوجة.

75.2 10.5 14.2 
Wife’s lack of religious 
deterrent 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
 الزوج.

75.7 9.8 14.5 
Husband’s lack of religious 
deterrent

الجدول (142) يصف التوزيع النسبي ألراء الشابات فـي جيل 18 حتى 44 سنة الذين مل يسبق لهم الزواج حول احتامالت ألسباب اعتداء 
الرجل عىل زوجته. نسب عالية من الشابات فـي جيل 18 حتى 44 سنة فـي جيل 18 حتى 44 سنة الذين مل يسبق لهم الزواج يوافقون عىل 
أن تعاطي الرجل للكحول أو املخدرات (%92.7)، خيانة الزوجة (%92.7)، صفات شخصية فـي الرجل (%90.0)، عدم االنسجام النفيس 
والعاطفـي بني الزوجني (%86.1)، والظروف االقتصادية الصعبة (%85.1) ميكن أن يشكل سببًا للعنف ضد النساء. بينام توافق الشابات 
بنسب أقل أن يكون التأخر الدرايس ألحد األبناء (%53.9)، مرض مزمن أو إعاقة يعاين منها األبناء (%54.7)، املستوى التعليمي املتدين للمرأة 

(%62.6)، واملستوى التعليمي املتدين للرجل (%64.4) سببًا للعنف ضد النساء.   

الزواج حول  لهم  الذين مل يسبق  الشابات فـي 18 حتى 44  النسبي ألراء  التوزيع  (تابع):  جدول 142 
احتامالت ألسباب اعتداء الرجل عىل زوجته. 

Table 142 (cont.): Precentage Distribution of The Opinions of Never Married Female 
Youths At the Age 18 To 44  Regarding The Possible Resaons For Abusing Wifes by 

Their Husbands. 
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جدول 143: التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت ألسباب 
العنف املجتمعي.

 Table 143: Precentage Distribution Of The Opinions Of Married Or Ever Married 
Women Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.

 آراء ومفاهيم حول احتماالت ألسباب
العنف المجتمعي والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for crime 

and violence in the community موافق
Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 2.4 1.5 96.0تعاطي الكحول أو المخدرات.
Substance abuse (alcohol and 
drugs)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعاني منها المجتمع العربي.

92.3 3.2 4.5 Economic hardship

 4.2 2.4 93.4البطالة وقلة فرص العمل.
Unemployment and lack of 
employment opportunities 

 التوترات واإلحباط التي يعاني منها
 المجتمع العربي فـي البالد بسبب

جودة الحياة المتدنية.
82.0 8.6 9.5 

Anxiety and stress common in 
the Palestinian community due 
to low quality of life

 التوترات واإلحباط التي يعاني منها
 المجتمع العربي فـي البالد بسبب

 االضطهاد والقهر من قبل السلطات
اإلسرائيلية.

72.4 10.8 16.9 

Anxiety and stress common in 
the Palestinian community due 
oppression from the side of the 
State

 23.3 13.3 63.4عدم الشعور باالنتماء للدولة.
Lack of affiliation with the 
State

 مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها
المعتدون.

88.6 4.5 6.8 
Abusers’ mental or 
psychological complications 

 التفسخ االجتماعي الشعور بالالمباالة
وقلة التضامن االجتماعي.

79.5 8.9 11.5 Lack of social solidarity

 12.5 8.6 78.9غياب الحرص على المصلحة العامة.
Lack of affiliation with the 
public sphere

 Sectarianism Tribal mentality 10.4 6.8 82.8العقلية القبلية والطائفـية.

 غياب قيادة اجتماعية ودينية وسياسية
 تحرص على توجيه المجتمع لما هو

أفضل.
80.5 8.6 10.9 

Lack of social, religious and 
political leadership that leads to 
positive change in the society 

 غياب مشاعر التسامح واأللفة
االجتماعية.

84.1 6.5 9.4 Lack of social tolerance 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
المعتدين.

84.5 6.4 9.1 
Abusers’ lack or absence of  
religious deterrent 

 المستوى التعليمي المتدني لدى
المعتدين.

74.2 10.9 14.9 Abusers’ low educational level
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 آراء ومفاهيم حول احتماالت ألسباب
العنف المجتمعي والجريمة

 الموقف
Extent of agreement 

Opinions on reasons for crime 
and violence in the community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 الخدمات التربوية واالجتماعية
 والترفـيهية الضعيفة أو المتدنية التي
 من واجبها بناية مجتمع صالح خالي

من العنف والجريمة.

79.2 9.9 10.9 

Poor or no social and 
entertainment services that are 
aimed to build a society free of 
crime and violence 

 عدم اهتمام مؤسسات الدولة بمحاربة
العنف والجريمة فـي المجتمع العربي.

82.2 7.8 10.0 
Lack of interest from the State 
side to battle crime and violence 
in the Palestinian community 

 غياب أو ضعف العمل الجماهيري
 الذي من شأنه النهوض بالتنمية

 االجتماعية وإغناء البيئة التحتية فـي
البلدة.

72.6 11.5 15.9 

Lack or absence of community 
service that can advance social 
development and enrich the 
local infrastructure

 إهمال الدولة للبنية التحتية فـي البلدات
العربية.

70.7 10.5 18.8 
The state ignorance to develop 
the infrastructures in the 
Palestinian communities 

املجتمعي.  العنف  ألسباب  احتامالت  حول  الزواج  لهن  سبق  اللوايت  أو  املتزوجات  النساء  ألراء  النسبي  التوزيع  يصف   (143) الجدول 
يُظهر الجدول أن نسب عالية من النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج توافق عىل أن «تعاطي الكحول أو املخدرات» (96%)،  
الظروف االقتصادية الصعبة (%92.3)، البطالة (%93.4)، غياب مشاعر التسامح(%84.1)، غياب الرادع الديني (%84.5) سببًا لحدوث عنف 
مجتمعي وجرمية. بينام توافق النساء بنسب أقل عىل أن يكون عدم الشعور باالنتامء للدولة (%63.4)، التوترات واالحباطات التي يعاين 

منها املجتمع العريب (%72.4)، غياب أو ضعف العمل الجامهريي (%72.6) سببًا للعنف املجتمعي.  

جدول 143 (تابع): التوزيع النسبي ألراء النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج حول احتامالت 
ألسباب العنف املجتمعي.

 Table 143 (cont.): Precentage Distribution Of The Opinions Of Married Or Ever 
Married Women Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.
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جدول 144: التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي. 

Table 144: Precentage Distribution Of The Opinions Of Married Men Regarding 
Possible Reasons For Violence in The Society.

 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

97.30.72.0تعاطي الكحول أو المخدرات.
Substance abuse (alcohol and 
drugs)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعاني منها المجتمع العربي.

93.42.83.8Economic hardship

95.12.72.2البطالة وقلة فرص العمل.
Unemployment and lack of 
employment opportunities 

 التوترات واإلحباط التي يعاني
 منها المجتمع العربي فـي البالد

بسبب جودة الحياة المتدنية.
87.65.76.7

Anxiety and stress common 
in the Palestinian community 
due to low quality of life

 التوترات واإلحباط التي يعاني
 منها المجتمع العربي فـي البالد
 بسبب االضطهاد والقهر من قبل

السلطات اإلسرائيلية.

78.86.115.1

Anxiety and stress common 
in the Palestinian community 
due oppression from the side 
of the State

72.68.618.9عدم الشعور باالنتماء للدولة.
Lack of affiliation with the 
State

 مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها
المعتدون.

90.73.55.8
Abusers’ mental or 
psychological complications 

 التفسخ االجتماعي الشعور
 بالالمباالة وقلة التضامن

االجتماعي.
86.35.58.2Lack of social solidarity

 غياب الحرص على المصلحة
العامة.

86.75.08.3
Lack of affiliation with the 
public sphere

 89.34.56.2Sectarianism Tribal mentalityالعقلية القبلية والطائفـية.

 غياب قيادة اجتماعية ودينية
 وسياسية تحرص على توجيه

المجتمع لما هو أفضل.
85.56.97.7

Lack of social, religious and 
political leadership that leads 
to positive change in the 
society 

 غياب مشاعر التسامح واأللفة
االجتماعية.

88.34.77.0Lack of social tolerance 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
المعتدين.

88.26.15.6
Abusers’ lack or absence of  
religious deterrent 

 المستوى التعليمي المتدني لدى
المعتدين.

82.28.09.8
Abusers’ low educational 
level

 الخدمات التربوية واالجتماعية
 والترفـيهية الضعيفة أو المتدنية
 التي من واجبها بناية مجتمع

صالح خالي من العنف والجريمة.

85.06.88.2

Poor or no social and 
entertainment services that 
are aimed to build a society 
free of crime and violence 
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 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 عدم اهتمام مؤسسات الدولة
 بمحاربة العنف والجريمة فـي

المجتمع العربي.
85.56.28.3

Lack of interest from the 
State side to battle crime and 
violence in the Palestinian 
community 

 غياب أو ضعف العمل الجماهيري
 الذي من شأنه النهوض بالتنمية
 االجتماعية وإغناء البيئة التحتية

فـي البلدة.

79.35.914.8

Lack or absence of 
community service that can 
advance social development 
and enrich the local 
infrastructure

 إهمال الدولة للبنية التحتية فـي
البلدات العربية.

75.67.217.2
The state ignorance to 
develop the infrastructures in 
the Palestinian communities 

الجدول (144) يصف التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي. يُظهر الجدول أن نسبًا عالية من 
العقلية  البطالة (95.1%)،   ،(93.4% ) الصعبة  االقتصادية  الظروف  املخدرات (97.3%)،  أو  الكحول  تعاطي  أن  توافق  املتزوجني  الرجال 
القبلية والطائفـية (%89.3) سببًا لحدوث عنف مجتمعي وجرمية. بينام يوافق الرجال املتزوجون بنسب أقل أن يكون عدم الشعور باالنتامء 

للدولة (%72.6)، إهامل الدولة للبنية التختية للدولة (%75.6)، غياب أو ضعف العمل الجامهريي (%79.3) سببًا فـي ذلك. 

جدول 144 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الرجال املتزوجني حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي. 

Table 144 (cont.): Precentage Distribution Of The Opinions Of Married Men 
Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.
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جدول 145: التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور  فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.

Table 145: Precentage Distribution Of The Opinions Of Never Married Youths At The 
Age 18 to 44 Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.

 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 10.0 0.8 89.3تعاطي الكحول أو المخدرات.
Substance abuse (alcohol and 
drugs)

 الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعاني منها المجتمع العربي.

81.7 4.7 13.6 Economic hardship

 12.6 3.9 83.5البطالة وقلة فرص العمل.
Unemployment and lack of 
employment opportunities 

 التوترات واإلحباط التي يعاني منها
 المجتمع العربي فـي البالد بسبب

جودة الحياة المتدنية.
76.0 6.8 17.2 

Anxiety and stress common in 
the Palestinian community due 
to low quality of life

 التوترات واإلحباط التي يعاني منها
 المجتمع العربي فـي البالد بسبب

 االضطهاد والقهر من قبل السلطات
اإلسرائيلية.

68.4 10.0 21.6 

Anxiety and stress common 
in the Palestinian community 
due oppression from the side 
of the State

 24.3 10.3 65.4عدم الشعور باالنتماء للدولة.
Lack of affiliation with the 
State

 مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها
المعتدون.

79.4 6.5 14.1 
Abusers’ mental or 
psychological complications 

 التفسخ االجتماعي الشعور
 بالالمباالة وقلة التضامن

االجتماعي.
72.5 10.3 17.2 Lack of social solidarity

 غياب الحرص على المصلحة
العامة.

73.6 10.4 16.0 
Lack of affiliation with the 
public sphere

 Sectarianism Tribal mentality 13.9 11.4 74.7العقلية القبلية والطائفـية.

 غياب قيادة اجتماعية ودينية
 وسياسية تحرص على توجيه

المجتمع لما هو أفضل.
69.6 13.3 17.1 

Lack of social, religious and 
political leadership that leads 
to positive change in the 
society 

 غياب مشاعر التسامح واأللفة
االجتماعية.

74.6 8.3 17.1 Lack of social tolerance 

 ضعف أو غياب الرادع الديني لدى
المعتدين.

66.7 13.8 19.5 
Abusers’ lack or absence of  
religious deterrent 

 المستوى التعليمي المتدني لدى
المعتدين.

63.0 14.1 22.9 Abusers’ low educational level

 الخدمات التربوية واالجتماعية
 والترفـيهية الضعيفة أو المتدنية

 التي من واجبها بناية مجتمع صالح
خالي من العنف والجريمة.

71.6 7.4 21.1 

Poor or no social and 
entertainment services that are 
aimed to build a society free of 
crime and violence 
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 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 عدم اهتمام مؤسسات الدولة
 بمحاربة العنف والجريمة فـي

المجتمع العربي.
72.4 7.7 19.9 

Lack of interest from the 
State side to battle crime and 
violence in the Palestinian 
community 

 غياب أو ضعف العمل الجماهيري
 الذي من شأنه النهوض بالتنمية
 االجتماعية وإغناء البيئة التحتية

فـي البلدة.

66.0 9.4 24.6 

Lack or absence of community 
service that can advance social 
development and enrich the 
local infrastructure

 إهمال الدولة للبنية التحتية فـي
البلدات العربية.

62.8 8.2 29.0 
The state ignorance to develop 
the infrastructures in the 
Palestinian communities 

العنف  احتامالت ألسباب  الزواج حول  لهم  يسبق  مل  الذين   44 الشباب من جيل 18 حتى  ألراء  النسبي  التوزيع  (145) يصف  الجدول 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  املخدرات (89.3%)،  أو  الكحول  تعاطي  أن  عالية عىل  بنسب  توافق  الشباب  أن  الجدول  يُظهر  املجتمعي. 
(%81.7)، والبطالة (%83.5).  بينام يوافق هؤالء الشباب بنسب أقل أن يكون إهامل للبنية التحتية فـي البلدات العربية (%29)، املستوى 

التعليمي املتدين للمعتدي (%63)، غياب أو ضعف العمل الجامهريي (%66) سببًا فـي ذلك. 

جدول 145 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الشباب الذكور  فـي 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج 
حول احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.

Table 145 (cont.): Precentage Distribution Of The Opinions Of Never Married Youths 
At The Age 18 to 44 Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.
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الزواج حول  لهم  يسبق  الذين مل   44 فـي جيل 18 حتى  الشابات   النسبي ألراء  التوزيع  جدول 146: 
احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.

Table 146: Precentage Distribution Of The Opinions Of Never Married Female Youths 
At The Age 18 to 44 Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.

 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 5.6 0.3 94.1تعاطي الكحول أو المخدرات.
Substance abuse (alcohol 
and drugs)

 الظروف االقتصادية الصعبة
 التي يعاني منها المجتمع

العربي.
88.5 5.3 6.3 Economic hardship

 6.3 5.0 88.7البطالة وقلة فرص العمل.
Unemployment and lack of 
employment opportunities 

 التوترات واإلحباط التي يعاني
 منها المجتمع العربي فـي البالد

بسبب جودة الحياة المتدنية.
76.2 12.6 11.3 

Anxiety and stress 
common in the Palestinian 
community due to low 
quality of life

 التوترات واإلحباط التي يعاني
 منها المجتمع العربي فـي البالد
 بسبب االضطهاد والقهر من قبل

السلطات اإلسرائيلية.

68.2 14.3 17.5 

Anxiety and stress 
common in the Palestinian 
community due oppression 
from the side of the State

 22.0 13.8 64.2عدم الشعور باالنتماء للدولة.
Lack of affiliation with the 
State

 مشاكل نفسية أو عقلية يعاني
منها المعتدون.

88.5 3.1 8.3 
Abusers’ mental or 
psychological complications 

 التفسخ االجتماعي الشعور
 بالالمباالة وقلة التضامن

االجتماعي.
75.8 10.3 13.9 Lack of social solidarity

 غياب الحرص على المصلحة
العامة.

74.7 10.2 15.1 
Lack of affiliation with the 
public sphere

 10.1 9.0 80.9العقلية القبلية والطائفـية.
Sectarianism Tribal 
mentality 

 غياب قيادة اجتماعية ودينية
 وسياسية تحرص على توجيه

المجتمع لما هو أفضل.
72.8 14.9 12.4 

Lack of social, religious and 
political leadership that 
leads to positive change in 
the society 

 غياب مشاعر التسامح واأللفة
االجتماعية.

83.7 2.9 13.3 Lack of social tolerance 

 ضعف أو غياب الرادع الديني
لدى المعتدين.

80.2 10.1 9.7 
Abusers’ lack or absence of  
religious deterrent 

 المستوى التعليمي المتدني لدى
المعتدين.

72.8 10.1 17.1 
Abusers’ low educational 
level
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 آراء ومفاهيم حول احتماالت
 ألسباب العنف المجتمعي

والجريمة

 الموقف
Extent of agreement Opinions on reasons for 

crime and violence in the 
community موافق

Agree

متردد
Hesitan

 معارض
Disagre 

 الخدمات التربوية واالجتماعية
 والترفـيهية الضعيفة أو

 المتدنية التي من واجبها بناية
 مجتمع صالح خالي من العنف

والجريمة.

72.9 11.6 15.5 

Poor or no social and 
entertainment services that 
are aimed to build a society 
free of crime and violence 

 عدم اهتمام مؤسسات الدولة
 بمحاربة العنف والجريمة فـي

المجتمع العربي.
74.2 11.8 14.0 

Lack of interest from 
the State side to battle 
crime and violence in the 
Palestinian community 

 غياب أو ضعف العمل
 الجماهيري الذي من شأنه

 النهوض بالتنمية االجتماعية
وإغناء البيئة التحتية فـي البلدة.

67.7 16.6 15.7 

Lack or absence of 
community service that can 
advance social development 
and enrich the local 
infrastructure

 إهمال الدولة للبنية التحتية فـي
البلدات العربية.

66.9 13.0 20.1 

The state ignorance to 
develop the infrastructures 
in the Palestinian 
communities 

العنف  الزواج حول احتامالت ألسباب  لهم  الذين مل يسبق  الشابات من جيل 18 حتى 44  النسبي ألراء  التوزيع  الجدول (146) يصف 
املجتمعي. يُظهر الجدول أن نسب عالية من الشابات توافق عىل أن تعاطي الكحول أو املخدرات (%94.1)، الظروف االقتصادية الصعبة 
(%88.5)، والبطالة (%88.7) سببًا للعنف املجتمعي. بينام توافق الشابات بنسب أقل  أن يكون عدم الشعور باالنتامء للدولة (64.2%)، 

إهامل الدولة للبنية التحتية (%66.9)، التوترات التي يعاين منها املجتمع العريب (%68.2) سببًا فـي ذلك.

جدول 146 (تابع): التوزيع النسبي ألراء الشابات  فـي جيل 18 حتى 44 الذين مل يسبق لهم الزواج حول 
احتامالت ألسباب العنف املجتمعي.

Table 146 (cont.): Precentage Distribution Of The Opinions Of Never Married Female 
Youths At The Age 18 to 44 Regarding Possible Reasons For Violence in The Society.
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cheating on husband” can be a reason for violence against 

women, 85.3% believe it can be substance abuse (drug or 

alcohol), and 85.3% agree that it can be due to a lack of harmony 

between the couple. 

• 92.7% of single females 18-44 years old agree that “the wife’s 

cheating on husband” can be a reason for violence against her 

of the rate of 92.7%, as well as the husband’s substance abuse 

(drugs or alcohol) with the same rate of 92.7%. 86.1% agree 

that the lack of harmony between the couple as a reason, while 

85.1% agree it is economic hardship.

Opinions on reasons for community violence 

• 96% of married or previously married women agree that 

substance abuse is the most common reason for community 

violence, 92.3% agree on economic hardship, 92.3% on 

unemployment, 93.4% on lack of social tolerance, 84.5% lack of 

religious deterrent as reasons for community violence. 

• 23.3% of women object to the lack of affiliation with the State 

as a reason for community violence.

• 18.9% of women object to the lack of affiliation with the State 

as a reason for community violence.

• 97.3% of married men agree that substance abuse is the most 

common reason for community violence.   93.4% agree on 

economic hardship, 95.1% on unemployment, 89.3% believe 

that Sectarianism, tribal, or mentality are reasons for community 

violence. 

• 89.3% of male youth agree that substance abuse is the most 

common reason for community violence and crime. While 81.7% 

agree on economic hardship, and 83.5% on unemployment. 

• 29% of male youth object to the state’s ignorance to develop 

the infrastructure in the Palestinians communities as a reason 

of community violence.

• 94.1% of female youth agree that substance abuse is the 

most common reason for community violence and crime. 

While 88.5% agree on economic hardship, and 88.7% on 

unemployment.

• 22% of female youth object that the lack of affiliation with the 

State is a reason for community violence.

Summary  o f  Resu l t s

Survey of 

family relations and violence 
in the Palestinian community in Israel
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husband better and change behaviors that provoke him”, and 

should get out of her husband’s sight and to avoid him if she 

notices he is upset or furious”. 81.5% believe she should gratify 

her husband.  Women with “higher education” agree with the 

previous aforementioned approaches by the rages of 84.0%, 

84.3%, and 68.5% respectively. 

• The highest rate of males 18-44 agree that the wife “should 

treat her husband better and change behaviors that provoke 

him” (89.1%), and should get out of her husband sight and to 

avoid him if she notices he is upset or furious (87.9%). 

• Males object to the notion that the wife should assault her 

husband and abuse him, just as he assaults her, at a rate of 

78.8%, going to a women’s shelter, at a rate of 67.8%, and 

addressing the police, at a rate of 63.9%.

• The highest rate among females 18-44 agree that the wife 

should treat her husband better and change behavior that 

provoke him (82.1%), and should convince husband to change 

his behavior (81.1%) or gratify husband (65.5%). 

• Females object to her family’s request to conduct any assault 

against her husband just as he assaults her, at a rate of 85.8%, 

approaching a women’s shelter, at a rate of 63.2%, and 

addressing the police, at a rate of 66.5%.

Opinions on possible reasons for domestic abuse 

• 95.3% of husbands think that the wife’s cheating on husband 

is the most common reason for her abuse.  94.2% think it is 

the husbands’ substance abuse (drugs or alcohol), 90.8% blame 

the lack of harmony between the couple or economic hardship 

(90.0%)

• The highest rates among married females object that wife’s 

low education level could be a reason for violence against her 

(29.7%) or the husbands education level (28.5%).

• The highest rate of married males agree that the “man’s 

substance abuse” (drugs or alcohol) are reasons for violence 

against women is 96.8%, and 92.1% for economic hardship, 

and 90.9% for husband’s unemployment.

• 90.5% of single males 18-44 years old agree that “the wife’s 
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• Most of the violence incidents were carried out by “an unknown 

individual” (67.7%). Most of the victims of these acts were 

“unknown individuals” as well (55%).

Opinions around the behavior of abused woman  

• 95.3% of husbands believe that the wife should treat her 

husband better and change behavior that provokes him.

• 91.4% of husbands object to the approach that the wife should 

assault husband and abuse him, just as he assaults her.

• 81.3% of husbands objected to the wife’s approach of filing 

a complaint at the police against her husband, while 78.4% 

objected to her seeking help at a women’s shelter.

• 96.0% of husbands completing “up to secondary education” 

and 93.4% with “higher education” agree that women should 

treat husband better and change behavior that provokes him.

• There are variations in men’s opinion depending on their level 

of education in regards to some of women’s approaches. For 

instance, 33.2% of men with “up to secondary education” 

agreed that women should threaten husband in filing for 

divorce, whereas 43.1% of men with “higher education” agreed 

to this approach. As for “going to a women’s shelter the rates 

were 16.5% and 29.6% respectively. 

• 94.2% of women believe she should get out of husbands sight 

and avoid him whenever he is upset or furious, 

•  90.8% of women believe she should gratify (please) the 

husband, endear him and show affection. 

• The highest rate among married women who believe that a 

woman should get out of her husband’s sight and avoid him if 

she notices he is upset or furious, is 89.4%, and the same rate 

of 89.4% expressed that a woman should treat her husband 

better or tries to convince him to change the way he treats 

her. On the other hand, the highest rate of women object to 

women addressing the police at a rate of 65.8%, and 65.7% of 

the women object that women should go to a women’s shelter.   

• The highest rate among women with “up to secondary 

education” (90.6%) agree that the wife should treat her 
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Community Violence

Community violence is defined as the exposure to the acts of 

interpersonal violence committed by individuals who are not 

intimately related to the victim. The acts can include sexual 

assault, burglary, use of weapons, muggings and bullet shoots.   

• 48.7% have witnessed an act of violence during their life time: 

38.1% female witnessed and 60.5% male witnessed. The highest 

rate of violence witnessed was for “chasing” (36.5%), followed 

by “beating” (35.3%). The rate of witnessing “shooting” was 

5.6%.

• During their life time, 73.8% of youth have witnessed an act of 

violence in the Center area, 58.3% in the South, 47.4% in the 

North and 22.7% in Haifa.

• 35.2% of youth have witnessed some kind of violence act. 

22.7% have witnessed chasing, 23.5% beating, 8.4% attacking 

with a cold weapon or a stick and 2.8% shooting.

• During the last year, 47.9% male youth have witnessed violence. 

The most common incident was “chasing” (34.9%). 

• During the last year, 24.0% female youth have witnessed 

violence. The most common incident of violence witnessed 

during the last year was “beating” at (17%).

• 51.9% have witnessed one incident of chasing during the last 

year, whereas 48.1% have witnessed it more than once.

• Most of the chasing incidents witnessed where at “some other 

place in the same neighborhood of the individual” (52%). 

• Most of the chasing incidents were carried out by an unknown 

individual (43.3%), and most of the individuals chased were 

also unknown individuals (53.3%)

• Most of the beating, pushing, slapping on the face, punching 

or kicking incidents were witnessed only once (59.7%), or more 

than once (40.3%).

• Most of the physical abuse incidents were witnessed “outside 

the neighborhood of the individual but in the same locality” 

(53.4%)
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violence is 33.1% and 30.7% respectively. 

• The youth population that has experienced the highest rates of 

violence is mainly male youth from the South (57.6%).

• The rate of female youth who have experienced physical abuse is 

slightly higher than what male youth have experienced: 17.0% 

vs. 16.2% respectively. The most common way of physical abuse 

among females is “twisting [her] arm or pulling [her] hair 

(13.6%) whereas the most common among males is “pushing 

strongly” (11.7%). 

• The rate of male and female youth who have experienced 

psychological abuse is close: 32.3% vs. 30.7% respectively. 

“Cursing and insulting” is the most common way of 

psychological abuse that males and females have experienced 

(27.3% and 22.3% respectively). 

• “Staying home and talking to parents or relatives about it” is 

the most common way youth, both males and females, used 

for asking for help: 43.9% and 37.6% respectively (average of 

40.6%). The second most common way is “ignoring the abuser 

without talking to him/her for days” (35.4%). 

• The least common way the abused youth used for help is 

“approaching a police station to file a complaint against a 

family member” (1.3%). The second least common is “calling 

an organization to receive counseling via phone” (1.3%)

• Less severe physical abuse has reached 15.6%, while more 

severe physical abuse has reached 8.5%. As for psychological 

abuse, it has reached 20.8% and sexual abuse has reached 7.3%

• Among male youth, the rate of less severe physical abuse has 

reached 20.0%, while more severe physical abuse has reached 

9.8%. As for psychological abuse, it has reached 26.8% and 

sexual abuse has reached 9.1%

• Among female youth, the rate of less severe physical abuse is 

higher than the rate of more severe physical abuse: 11.8% vs. 

7.5% respectively. As for psychological abuse it has reached 

15.8% and sexual abuse has reached 5.8%.
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abuse (1.4%). “Public transportation” and “entertainment 

places” are most common for sexual abuse, (1.2%) and (1.2%) 

respectively.

Violence against the husband

• According to the wives, an average of 24.5% of men was victims 

of their wives’ violence. In the North the rate reached (27.6%), 

in Haifa area (23.1%) and in the South (23.0%)

• According to the wives, the most common type of abuse men 

faced was psychological. 22.6% of men faced psychological 

abuse, 9.5% faced physical abuse, 4.6% faced social abuse and 

3.4% faced economical abuse. 

• According to the wives, violence against husbands in families 

of high-to-very high stress reached 41.0%.

• According to the wives, in families where the husband is highly 

dominant, violence against him reached 46.0%.

• According to the wives, in families where decisions are most 

likely taken by the husband violence have reached 35.1%.

• According to the husbands, an average of (12.1%) has faced 

violence. In the North the rate is (13.5%), in Haifa it is 8.5%, in 

the Center (6.4%), whereas in the South it reached the highest 

rate (23.9%).

• According to the husband, the rate of violence against husbands 

in families of moderate levels of stress has reached 27.1%.

• According to the husband, in families of moderately dominant 

husband the violence rate have reached 20.2%.

• According to the husband, in families where decisions are most 

likely taken by the husband violence against husband have 

reached 2.3%.

Violence against persons that never married  

• Violence rates against the unmarried at ages (18-44) in general 

reached 31.8%. The rate reached 29.4% in the North, 27.7% in 

Haifa, 31.7% in the Center, 49.0% in the South.

• The rate of male and female youth who have experienced 
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• As few as 5.3% went to a women’s organization or center for 

counseling without staying there. However, 90.6% of these 

cases received help.

• 4.4% of women went or contacted the police without filing a 

complaint. In these cases 90.5% of them received help. Where 

only 4.5% of the abused women filed a complaint against their 

husbands; however, they received help in 72.9% of the cases.

• 25.1% of women asked their husbands to stop abusing them, 

out of which 48.5% were responded.    

• The highest rate of “dissatisfaction with the help” was when 

women went to a leading figure from her area for protection or 

counseling or advice (33.6% unsatisfied)

• When women went to a women’s organization or center for 

counseling without staying there they were “highly satisfied” 

in 55.5% of the cases and “moderately satisfied” in 27.4% of 

the cases.

• When women went to a women’s organization or center for 

counseling and staying there for several days, they reported 

“high satisfaction” in 51.3% of the cases, and “moderate 

satisfaction” in 48.7% of the cases

• Violence against married or previously married women by 

other family members excluding the husband

•  8.7% of women faced psychological abuse, 2.7% faced less 

severe physical abuse, 0.8% faced more severe physical abuse, 

and 0.9% faced sexual abuse.

• The study reveals that some of married or previously married 

women reported psychological abuse from other women 

outside their families, where 2.1% reported psychological abuse 

by their mothers or by other women in their extended family 

and 1.6% reported abuse by a stranger woman.

• 11.3% of the women reported psychological abuse in a public 

place, 1.8% reported physical abuse in public place and 1.6% 

reported sexual abuse in public place.

•  “The street” was reported to be the most common place where 

psychological abuse takes place (6.1%). “public transportation” 

and “entertainment places”” are most common for physical 
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• Women whose parents live in an adjacent village suffer higher 

rates of violence (33.2%), compared to women whose parents 

are from the same village (28.6%).

• The most common ways of physical abuse are “throwing 

something towards her that could have hurt” (6.2%), “pushing 

strongly” (5.5%), “grabbing strongly” (5.4%) “twisting arm or 

pulling hair” (5.2%)

• The least common ways of physical abuse against women 

are “singed or scorched in purpose” (0.7%), “breaking one of 

the bones” (0.8%), “attacking with a knife, hatchet, shovel, or 

similarly sharp and dangerous objects” (1.0%). 

• Regionally, all types of physical abuse are significantly higher in 

the South compared to other areas.

• The most common way of psychological abuse is “yelling or 

shouting” (21.2%), while the least common is “destroying or 

spoiling properties” (4.4%)

• The rate of being “yelled or shouted at” in mixed localities, 

compared to other  localities, is much higher (47.4%) when 

compared to other localities (localities with a population of 

less than 10,000/ more than 10,000 up to 20,000/ more than 

20,000) 

• The most common way of sexual abuse against women, as 

reported by women is “threatening to enforce on her copulation” 

(1.9%). The least common way is the “threatening to enforce 

the wife into copulation in different ways that she is not happy 

with” (0.7%)

• All types of sexual abuse are higher in the South compared to 

other areas.

Measures taken by abused women for seeking help

• The most common measure woman used to seek help is that 

she “ignored her husband and refused talking to him for few 

days” (40.7%). The least common measure was “went to a 

women organization or center for counseling and stayed there 

for several days” (2.6%)

• 86% of the women who went to a women’s organization or 

center for counseling and stayed there for several days received 

help.
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rates of violence; reaching 60.8%. Women facing psychological 

abuse constitute 59.1%, while 20.9% faced physical abuse.

• Up until 15 years of marriage, there is an increasing trend of 

domestic violence. Up to 5 years of marriage, the rate of women 

faced with any kind of abuse is 26.4%. It increases to 37.7% up 

to 15 years of marriage. The violence rates start to decline after 

16 years of marriage. This general trend is congruent with the 

trends of the different types of violence.  

• During the year that preceded this survey, the highest rates of 

violence (whether in its general term or in the different specific 

types of violence) were against unemployed women (42.4% on 

average), and the lowest were against fully employed women 

(19.5%).

• There is a decrease in the rate of violence against women as 

their educational attainment is higher.

• The highest rates of domestic violence are against wives of 

unemployed husbands (41.4%).

• The highest rate of domestic violence is against wives of 

husbands with only secondary education or less (37.4%). 

This rate decreases as the husband’s educational attainment is 

higher.

• The highest rate of violence is against women married to 

husbands aged 33-44 years (33.2%). The lowest is against 

women married to husbands aged 15-24 years (22.4%).

• The rates of violence against women in families suffering high-

to-very high levels of stress reached 44.4%, 52.1% in moderate 

levels of stress, 28.6% in low levels of stress and 17.7% in the 

case of no stress. 

• The rate of violence against women married to highly dominant 

men reached 61.1%. Physical abuse reached 48.4%, economic 

abuse reached 44.7% and social abuse reached 44.1%, while 

sexual abuse reached 25.2% 

• Compared to other economical status, women of impoverished 

families suffer the highest levels of violence (53.9%)

• In general, the rates of women suffering from violence decreases 

as the woman’s age of marriage increases.
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common accord between the couples in general. 

• The South shows the highest percentage of decision making 

by the husband as opposed to the other areas; 21.5% of women 

there reported that decisions are taken more often by the 

husband

• The Center area shows the highest percentage of decision 

making by the wife; 21.9% of women there reported that 

decisions are taken more often by the wife.

• 21.7% of women  in the Center reported that decision on 

having children is taken more often by the husband as opposed 

to 6% in general, and the decision on the number of children 

they expect to have is taken more often by the husband by the 

rate of 26.2% compared to 7% in general. 

• Decisions are mostly taken by the wife when she has a fulltime 

job at a rate of 22.4% by women opposed to 2% by men.

• The higher the wife’s educational attainment is the higher is 

the influence she has on the decision making.

Domestic Violence

Domestic violence is defined as acts or refraining from doing 

acts by family member toward another and involves physical, 

sexual or psychological harm or threatening to cause a physical 

or a sexual or a psychological harm or any action that generate 

fear. It also includes depriving of the basic rights like a shelter, 

food, drink, clothing, freedom of movement, the right to decide 

one’s own destiny and loosing the personal security. 

• A rate of 30.4% of women has experienced violence (abuse) 

in general. 28.7% have experienced psychological abuse, 

10.2% have experienced physical abuse, 9.2% have experienced 

economic abuse, 6.9% have experienced social abuse and 3.4% 

have experienced sexual abuse. 

• The highest rates of violence are reported in the Northern area, 

reaching 36.0%, compared to 22.2% in Haifa area, 23% in the 

Center area and 26.1% in the South. 

• Sexual abuse stands out in the South reaching 5.8% compared 

to other areas and compared to the average (3.4%).

• Women in mixed localities (mixed cities) faced the highest 
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• The husband’s dominance is the highest when the husband 

is between 15-24 years of age (33% moderate-to-high 

dominance).

• The husband’s dominance is the highest in families with 

low economic status; 12.8% of low economic status families 

reported moderate to high dominance compared to other 

families. 

Decision Making in the Household 

Decision making in the household refers to the individual who 

make the decision in the household to manage its affairs. It may 

be the husband or the wife or both. Decisions in the household 

are taken in different domains like buying a car, having children 

and deciding upon their number, making repairments in the 

household (like renewing the kitchen, re- division of the house 

and etc.), buying a house or building a new house, the wife’s 

work outside the home, spending money in the household, 

visiting the couple’s relatives, choosing which school the 

children would attend, managing the economic affairs of the 

household and managing the wife’s salary. 

• The two decisions that stand out to be taken mainly by the 

husbands are: buying a car (28.4% of women reported that the 

husband takes the decision in this case) or buying (or building) 

a new house (19.5% of the women reported that the husband 

takes the decision in this case).

• Decisions taken by the wife evolve mainly around financial 

management of the household (38.1% of the women reported 

that they take the decision in this case). Managing her own 

properties (87.4%) and managing her own salary (40%).

• Decision making on having children and the number of 

children is taken in common accord between the couple; 87% 

of the women reported that this decision is taken in common 

accord between the couple.

• Decision making on the wife’s employment is taken in common 

accord between the couple; 66.4% of the women reported that 

this decision is taken in common accord between the couples.

• Haifa shows the highest percentage of decision making in 

common accord; 91.7% of women reported taking decisions in 
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88.6% of women declared no dominance or little dominance of 

husband versus 11.4% of high or moderate dominance. 

• Generally, the percentages of moderate and high dominance 

stand out to be high in the South; 37.9% of families there 

reported high or moderate dominance while the percentage 

decreases significantly in the other areas. 

• “High dominance” of the husband is the highest during the 

first 5 years of marriage compared to the other periods of 

marriage; 5.7% of married women for 1-5 years reported high 

dominance of the husband.

• The state of “not dominant” of the husband decreases in direct 

relation as the years of marriage increase. 

• The highest rate of women being dominated (moderate-to-

high) is among unemployed women; 18.1% of unemployed 

women reported high dominance by the husbands. 

•  When the educational attainment of the wife is higher, the 

dominance of the husband decreases. Moderate-to-high 

dominance reached 14.1% over women with only secondary 

school education, compared to 4.1% over women with a first 

degree (BA) and above. 

• The husband’s dominance is the highest when the wife is 15-24 

years of age; 18.8% of women at this age reported dominance 

by the husband and it decrease as the wife gets older. 

• Dominance of the husband increases as the family size increases; 

8.5% of women from families with 1-3 children reported being 

moderately-to-highly dominated by the husband, compared to 

22.7% of the families with 7 or more children. 

• The husband’s dominance (moderate-to-high) is the highest 

when he is unemployed; 15.3% of women married to 

unemployed husbands reported moderate to high dominance 

by their husbands.

• The husband’s dominance is the highest when the wife is 

unemployed; 18.1% of unemployed women reported high 

dominance by their husbands. 

• The husband’s dominance is the highest when the husband 

has only secondary education (or less) (13% moderate to high 

dominance). 
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• As the number of years of marriage increases, the stress caused 

by family-related issues increases.  

• There is a drastic decline in the level of high to very high stress 

when the wife is 55 years of age or older (0.9%). The level 

of high to very high stress in the family is doubled in family 

consisting of 7 members or more (rising from 1.8% in families 

of 3 to 5% in families of 7 or more).

• The high-to very high levels of stress decreases when the 

education level of the husband is increases; 3.6% of women 

married to men with a high school certificate ̀ Bagrot`  declared 

high or very high levels of stress compared to 1.8% when the 

husband has a first degree ‘BA’ and above. 

• High or very high stress decreases drastically when the husband 

is at the age 55 or older (0.6%). 

• The highest level of high-to very high stress is reported by 

families with moderate economic status; 3.5% of women in 

families with moderate economic status reported high or very 

high stress.

Family relations and dominance over the family relationships

• According to married or previously married women, the most 

obvious type of dominance is related to their husband’s jealousy 

and his restrictions in letting her talk to other men; 17.9% of 

women reported this type of dominance at a high degree and 

21.3% of women reported it at a moderate degree.

• 18.6% of moderately-to-highly dominated women report that 

husband insists always to know where she is and with whom 

(with an intention to control her).  

• 9.2% of women reported their husband’s strong objection to 

their travel abroad, while 4.5% reported moderate objection.

• 92.5% of women reported no interference by husbands in their 

religious rituals practice. 

• All types of dominance rises in the South compared to other 

areas (North, Haifa and Center).  

• Generally, the percentages of no dominance or low dominance 

are much higher than moderate dominance or high dominance; 
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Summary  o f  Resu l t s

Stress in the Household 

Stress in the house hold is defined as the stress that can result 

from close family relationships when family members worry 

about one another.  

•  28.1% of married women, including previously married, 

expressed household stress caused by hardships and problems 

faced by their husbands at work. Another 2.9% of women 

declared that one of their children is involved in illegal 

problems - conduct punishable by law. 

• 47.4% of the families have low stress levels, while 2.7% have 

high-to very high stress levels.

• The levels of stress increases after 5 years of marriage up until 

30 years of marriage, when high levels to very high levels of 

stress reached 1.7% in the first 5 years, and increased to 4.3% 

after 10 years of marriage, then decreased to 3.8% after 20 years 

of marriage.

• Between the 1st -5th  years of marriage, wife-related issues 

contribute the most to the causes of stress in the family, 

according to 63.8% of the married women, and it decreases 

after 5 years of marriage.  

• 54.3% of the women married for 11-15 years declared that the 

husband-related issues contribute the most to the causes of 

stress in the family.
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