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ملخص 

املرأة  ضد  العنف  حول  املجتمع  لسلوكيات  استبيان  نتائج  عن  عامة  ملحة  الدراسة  تقدم 

٢٠١٨ والذي أجرته الدكتورة فاطمة السالم بالنيابة عن حملة إلغاء املادة ١٥٣. وتستند 

النتائج إلى استبيان شخصي تم عمله بشكٍل مباشر وذلك خالل الفترة ١١-١٥ يوليو ٢٠١٨، 

باإلستعانة بعينة تناسبية مكونة من ٧٦٧ شخصًا بالغًا في دولة الكويت.

أهداف االستبيان:

العنف  ذلك  بما في  أشكاله،  بمختلف  املرأة  العنف ضد  إزاء  الجمهور  قلق  قياس مدى   -1

الجسدي ، والعنف العاطفي، واالعتداء الجنسي.

2- توفير رؤية حول مواقف املجتمع فيما يتعلق بأسباب العنف ضد املرأة.

3- قياس وعي املرأة بالخدمات املتاحة لضحايا العنف بجميع أشكاله.

واستراتيجيات  املرأة  ضد  العنف  من  الوقاية  فعالية  حول  املجتمع  تصورات  تحديد   -4

التدخل بشأنها.

الحكومة  التي تطبقها  الوقاية  واستراتيجيات  التعليم  العام حول فعالية  الرأي  5- قياس 

واملجتمع واملنظمات غير الربحية.

بواعث القلق بشأن العنف

1- قضايا النساء والعنف املنزلي ليست من أولويات الرأي العام. ففي ظل الفساد والضعف 

الفساد  هي  الكويتيني  يقلق  ما  أكثر  أن  مستغربًا  ليس  والبرملان،  الحكومة  بني  السياسي 

)٣ . ٦٠٪( والتعليم )٨ . ٣٢٪( والرعاية الصحية )٣ . ٣٠٪(.

2- كذلك من األمور التي تبعث على القلق بالنسبة للكويتيني هي العنف ضد كبار السن 

)٦ . ٧٠٪( والعنف ضد األطفال )٥ . ٦٣٪( والعنف ضد املعاقني )٢ . ٦٨٪(.

5



تصورات املجتمع حول العنف ضد املرأة

األولى  املرتبة  )االبتزاز( في  االستغالل  املرأة، تم تصنيف  العنف ضد  من حيث تعريف 

اللفظي  العنف  تالها   ،)٪٤٤( للغاية  عالية  بمرتبة  أيضًا  الجسدي  العنف  وجاء   ،)٪٥١(

: االستغالل )االبتزاز(، ثانيًا: العنف 
ً
)٣٧٪(. لذلك يمكن ترتيب أنواع العنف ضد املرأة أوال

الجسدي، ثالثًا: العنف اللفظي.

وبشكل عام، يرى الكويتيون بأن زوج املرأة أو خطيبها هما أكثر املعنفيني )٢ . ٥٠٪(، بينما 

يرى ٤ . ٢٠٪ بأن الشريك السابق هو املعنف الرئيسي.

أسباب العنف ضد املرأة

بشكل عام، غالبية املشاركني يرون أن الكحول واملخدرات هي السبب الرئيسي للعنف ضد 

املرأة.

اإلملام بتوفر خدمات مساعدة

تبلغ نسبة وعي املجتمع لوجود خدمات الشرطة كمصدر ملساعدة النساء أنفسهن أو النساء 

اللواتي لديهن أطفال عند تعرضهن للعنف بنسبة تصل إلى )٩ . ٣٦٪( ولكن، عندما ُسئلت 

النساء تحديدًا عن إذا كن يعرفن إلى أين يلجأن في حال تعرضهن للعنف، كانت اإلجابة 

األكثر شيوعًا اللجوء للعائلة )٥ . ٣٦٪( ويلي ذلك اللجوء للشرطة )٤ . ٢٧٪(.

الوقاية والتدخل

للتصدي  مطلوبني  الديني  والتعليم  الشباب  عند  الوعي  وجود  أن  كذلك  النتائج  ظهر 
ُ
ت

وقائية.  استراتيجية  باعتباره  للتعليم  أيضًا  اإلشارة  وجاءت  املرأة.  ضد  العنف  ملشكلة 

وتشتمل االقتراحات األخرى تحسني نوعية الحياة وتوفير االستشارات للضحايا.

هذا وباإلمكان الحصول على النتائج التفصيلية للدراسة في الفصول التالية.
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املقدمـة

تصميمه  تم  والذي  املرأة،  ضد  العنف  حول  املجتمع  سلوكيات  نتائج  التقرير  هذا  يلخص 

ليكون بمثابة األساس لدراسة توضيحية. ويهدف هذا البحث إلى قياس الرأي العام تجاه 

التي  اإلجــراءات  مجموعة  فعالية  مدى  وقياس  واملواقف  والتصورات  املــرأة،  ضد  العنف 

اتخذتها الحكومة واملجتمع املدني لتغيير املواقف تجاه العنف ضد املرأة.

الخلفية

تظهر اإلحصاءات الصادرة عن األمم املتحدة أن العنف ضد املرأة يؤثر على ٧٠ باملائة من 

الكويت  ليست واضحة في  األرقام  فإن  وبالرغم من ذلك،  العالم.  أنحاء  النساء في جميع 

بسبب العوائق االجتماعية )كونا، ٢٠١٦(1.

في العام ٢٠١٣، أجرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التابعة في الكويت، دراسة2 حول 

العنف األسري في املجتمع الكويتي ووجدت أن نسبة ٤ . ٩٨٪ يوافقون على وجود العنف 

العاطفي واللفظي في املجتمع، وتوافق نسبة ٨ . ٩٤٪ على العنف املادي، بينما توافق نسبة 

١ . ٩٤٪ على وجود العنف الجسدي. إضافة لذلك، تظهر إحصائيات وزارة العدل بني األعوام 

بلغ عنها ضد املرأة هو ٣٦٨ حالة سنويًا، مما 
ُ
٢٠٠٠ - ٢٠٠٩ بأن متوسط   عدد أفعال العنف امل

يعني أن هناك ممارسة عنف واحدة على األقل ضد املرأة يتم اإلبالغ عنه كل يوم3.

7



املنهجية

منهاج البحث

انطوى منهاج البحث على إجراء استبيان وجهًا لوجه مع عينة متناسبة لعدد ٧٦٧ شخص 

 ٪٩ . ٥٢ ١ . ٤٧٪ ذكور )عدد= ٣٥٥( ونسبة  تتكون من نسبة  العينة  الكويت. وهذه  بالغ في 

)عدد = ٤٠٤( إناث. ونظرًا ملا تم الكشف عنه من انتشار للعنف ضد املرأة، أوصت »حملة 

صوت  إيصال  لضمان  تحديدًا  البحثي  الدعم  هذا  بإجراء   )Abolish 153(  ”١٥٣ املادة  الغاء 

املرأة الكويتية للسلطة التنفيذية.

، فهو 
ً
إن إجراء االستبيان من خالل املقابالت الشخصية يوفر عددًا من املنافع املتميزة. أوال

يسمح لنا بتطوير خطة الختيار عينات تضمن الثقة في النتائج. ويمكن تحديد املعلومات 

حسب الجنس واملنطقة وغيرها من املتغيرات الديموغرافية بحيث يمكن تحليل النتائج 

بشكل صحيح على هذا املستوى من التفاصيل. ثانيًا، يمكن جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ 

عنها ضمن اإلطار الزمني املتاح. وأخيرًا، سمحت لنا هذه املنهجية كسر الحواجز والتحقق 

من هوية املستجيبني.

منهجية البحث

البدء باملشروع

عند البدء باملشروع، اجتمعت قائدة املشروع مع الطالب الجامعيني ملراجعة أهداف الدراسة، 

ومناقشة تصميم أداة االستبيان وأدوات املقابالت، واالنتهاء من متطلبات املشروع األخرى 

بما في ذلك البنود مثل اختيار القائمني على املقابالت والتدريب واختيار العينات.
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اختيار وتوظيف القائمني على املقابالت

يوفر ما يلي نظرة عامة على بعض التحديات الرئيسية التي تناولناها:

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على صدق املشارك عند اإلبالغ عن سلوكه ومواقفه، بما 

في ذلك:

1- طريقة جمع البيانات.

2- صفات القائم على املقابلة.

3- تفاعل القائم على املقابلة/ املشارك.

4- صفات املشارك االجتماعية والديموغرافية.

5- مدى التهديد املتصور في حال اإلجابة على األسئلة بصدق.

املستجيبني  مع  االستبيان  إجراء  أثناء  بالغ  تأثير  له  املقابلة  القائم على  الشخص  جنس 

بخصوص قضايا حول الجنس االجتماعي )رجل/ امرأة( مثل حقوق املرأة والعنف ضد املرأة. 

ا عندما تكون صفات األشخاص القائمني على املقابالت 
ً
وعادة ما تكون اإلجابات أكثر صدق

تأثيرات بسبب  أي  الخاصة باملشارك. ومن أجل تقليل  لتلك  والعمر مماثلة  الجنس  مثل 

املعمقة.  املقابالت  إلجراء  إناث  بتخصيص  قمنا  املقابلة،  على  القائم  الشخص  جنس  نوع 

القائمني  الدراسة ذلك أن معظم  ولكن، ال يمكن تطبيق ذلك على جزء االستبيانات من 

على املقابالت لدينا هم من الذكور.
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تم تطبيق ما يلي لضمان مصداقية اإلجابات وعلى أعلى مستوى من الخصوصية:

•  اإلشارة إلى أن املشاركة في الدراسة اختيارية.

•  ضمان سرية الهوية.

•  اإلشارة إلى أن املعلومات الواردة في االستبيان ستكون سرية.

•  تشجيع املشاركني للتعبير عن وجهات نظرهم طوال فترة املقابلة.

•  التوضيح للمستجيبني بأنه ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة.

•  تطبيق املمارسات الجيدة لضمان عدم وجود أطراف ثالثة خالل فترة املقابلة أو هناك 

من يستطيع االستماع للموضوع.

تدريب القائمني على املقابالت 

تم إجراء جلسة تدريبية مفصلة لجميع القائمني على املقابالت الذين تم اختيارهم.

تصميم العينة

عينة  مع  االستبيان  لتنفيذ  وذلك  العينات  الختيار  مناسبة  خطة  الدراسة  هذه  طورت 

العمر إلظهار  الدراسة حصص حسب  الكويتيني )١٨ سنة فما فوق(. حددت  متناسبة من 

العينة الوطنية.

10



الفئة العمرية ذكر أنثى

24-18 ١٦٧ ١٦٠
34-25 115 117
44-35 88 95
54-45 62 70
64-55 32 41

65+ 25 28

ومحافظات  ملناطق  املقابالت  على  القائمني  تخصيص  تم  للعينة،  العام  اإلطار  إنشاء  بعد 

محددة.

عينة  واختارت  منظم  شبه  منهاج  الدراسة  استخدمت  ُعمقًا،  األكثر  للمقابالت  بالنسبة 

مالئمة لذلك.

أداة االستبيان

املادة  إلغاء  حملة  فريق  مع  كثب  عن  بالتشاور  االستبيان  أسئلة  املشروع  قائدة  استكملت 

١٥٣. وبعد االنتهاء من إعداد االستبيان ووضع جميع املوازين، قامت حملة إلغاء املادة ١٥٣ 

بمراجعة املعلومات وقدمت تعديالت على االستبيان لضمان تغطية كافة املواضيع بشكل 

عام.

قائدة  قبل  من  العربية  اللغة  إلى  االستطالع  ترجمة  تم  األولي،  االختبار  إجراء  وقبل 

املشروع مستخدمة مترجم داخلي.

األولي.  االختبار  بعد  أسئلة  عدة  تنقيح  ذلك  وتال  العربية،  باللغة  االستبيان  إرسال  تم 

ودلل االختبار على أن تنفيذ االستبيان النهائي بالكامل يستغرق حوالي 11 دقيقة.

يحتوي امللحق )أ( على النسخة النهائية لالستبيان باللغة العربية التي تم توزيعها.
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جمع البيانات
تم جمع البيانات خالل الفترة ما بني ١١ يوليو - ١٥ يوليو ٢٠١٨.

النتائج التفصيلية

1- االستبيان

الفصل أ: بواعث القلق بشأن العنف

بواعث القلق التي تمثل القضية األعلى أهمية
في الوقت الحاضر، ومع حالة من االضطراب السياسي وتفشي الفساد، ربما ليس مستغرًبا 
أن ينظر الكويتيون إلى الفساد باعتباره القضية التي تبعث على القلق أكثر من غيرها. 
لهم  بالقلق  التي تتسبب  الكويت  القضية في  الفساد هو  بأن  ٣ . ٦٠٪ صرحوا  ما يقرب من 
القضية  باعتباره  التعليم  بشأن  الكبير  القلق  هذا  مثل  ذكر  ويأتي  أكبر.  بشكل  شخصًيا 

الثانية الباعثة للقلق )٨ . ٣٢٪( تليها الرعاية الصحية )٣ . ٣٠٪(.

وبالنسبة للعنف ضد املرأة، فإن نسبة ربع العينة من الكويتيني )٤ . ٢٥٪( يعتبرونه باعث للقلق 
كبير، في حني نسبة ٥ . ٢٨٪ يعتبرون الجريمة والعنف هما القضيتان الرئيسيتان. وباملقارنة 
مع القضايا األخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، فإن العنف ال يشكل باعث قلق 

رئيسي بالنسبة للكويتيني.

٪30.3

٪32.8

٪13.9

٪29.4

٪60.3

٪25.4

٪18

٪28.5
٪23.3

الرعاية الصحية

التعليم

الضرائب

الهجرة/ الوافدين

8.2٪التوظيف

٪14.3 التلوث
الفقر

  القضية الرئيسية
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العنف ضد املرأة

العنف األسري

العنف



 بالرغم من ذلك، يصرح الكويتيون ببواعث قلق عالية املستوى بشأن جميع أنواع العنف. 

ويوضح التقرير أن املجتمع قلق للغاية بشأن إساءة معاملة كبار السن )٧٠.٦٪(، والعنف ضد 

ظهر النتائج أن العنف 
ٌ
املعاقني )٦٨.٢٪( وإساءة معاملة األطفال )٦٣.٨٪(. من ناحية أخرى، ت

ا العنف في العالقات يمثالن مستويات أقل من القلق للكويتيني. 
ً

ضد املرأة وأيض

مستوى القلق*  طبيعة العنف

٪70.6 إيذاء كبار السن

٪68.2 العنف ضد املعاقني

٪63.5 إيذاء األطفال

٪42.6 العنف ضد املرأة

٪30.4 العنف في العالقات 

* مستوى القلق في هذا الجدول )قلق للغاية( 

العنف في العالقات

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

30.4 30.4 30.2 232 كثيرا

64.4 34.0 33.9 260 إلى حد ما

85.7 21.3 21.3 163 ليس كثيرا

100.0 14.3 14.2 109 ال أهتم أبدا

100.0 99.6 764 املجموع

0.4 3 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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العنف ضد املرأة

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

42.6 42.6 42.5 326 كثيرا

74.6 32.0 31.9 245 إلى حد ما

93.7 19.1 19.0 146 ليس كثيرا

100.0 6.3 6.3 48 ال أهتم أبدا

100.0 99.7 765 املجموع

0.3 2 فقدان بالنظام 

100 767 املجموع

إيذاء األطفال

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

63.5 63.5 63.4 486 كثيرا

89.9 26.4 26.3 202 إلى حد ما

98.7 8.8 8.7 67 ليس كثيرا

100.0 1.3 1.3 10 ال أهتم أبدا

100.0 99.7 765 املجموع

0.3 2 فقدان بالنظام 

100 767 املجموع

إيذاء كبار السن

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

70.6 70.6 70.0 537 كثيرا

88.6 18.0 17.9 137 إلى حد ما

98.3 9.7 9.6 74 ليس كثيرا

100.0 1.7 1.7 13 ال أهتم أبدا

100.0 99.2 761 املجموع

0.8 6 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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الفصل )ب(: تصورات الجمهور للعنف ضد املرأة

انتشار أنواع العنف
التي تتبادر للذهن عندما يفكرون بالعنف  العنف  أنواع  السؤال عن  عندما طرح عليهم 

 )٪٥١( واالبتزاز  االستغالل  هو  الكويتيون  قدمه  الذي  شيوعًا  األكثر  الرد  كان  املرأة،  ضد 

يليه اإليذاء الجسدي والذي جاء ذكره من نسبة ٤٤٪. ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث الكويتيني 

يعّرفون العنف ضد املرأة بأنه اإليذاء النفسي )٣٧٪( واإليذاء اللفظي )٣٥٪(.

العنف في املجتمع الكويتي
آخر.  أو  بشكل  بالعنف  تأثروا  قد   )٪٢ . ٥١( الكويتيني  نصف  من  أكثر  أن  النتائج  أظهرت 

والعنف هنا يقصد به جميع أشكال اإليذاء الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي. أكثر من 

نصف املستجيبني اعترفوا بتعرضهم لإليذاء دون الحاجة لإلفصاح عن نوع العنف، وذلك 

من أجل ضمان الصدق في إجاباتهم.

من حيث أكثر أنماط العنف ضد املرأة شيوعًا في الكويت، أظهرت الدراسة أن الناس يعتقدون 

بأن اإليذاء الجسدي هو أكثر نوع من العنف ضد املرأة شيوعًا )٧ . ٣٠٪(، يليه اإليذاء النفسي 

)٣ . ٢٥٪(، وباملرتبة الثالثة جاء اإليذاء اللفظي )٩ . ٢٤٪( باعتباره أكثر أنواع العنف شيوًعا 

ضد املرأة.
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النسبة املئوية٪ تعريف العنف

٪16 االغتصاب

٪31 االعتداء الجنسي

٪44 اإليذاء الجسدي

٪30 اإليذاء املنزلي 

٪31 اإليذاء العاطفي

٪37 اإليذاء النفسي

٪35 اإليذاء اللفظي

٪19 العنف في العالقات

٪17 التحرش الجنسي

٪5 العنف في مكان العمل

٪51 االبتزاز واالستغالل
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هل تعرضت شخصًيا ألحد أنواع العنف املذكورة؟

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

51.2 51.2 49.5 380 نعم

100.0 48.8 47.2 362 ال

100.0 96.7 742 املجموع

3.3 25 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

ما هي أكثر أنواع العنف ضد املرأة انتشارًا في الكويت برأيك؟

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

30.7 30.7 30.4 233 العنف الجسدي

39.1 8.4 8.3 64 العنف الجنسي

64.3 25.3 25.0 192 العنف النفسي

89.2 24.9 24.6 189 العنف اللفظي

100.0 10.8 10.7 82
العنف املادي

)منع املصروف 
والحرمان من املال(

100.0 99.1 760 املجموع

0.9 7 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

التصورات حول أسباب العنف ضد املرأة
اطلعت الدراسة على عدد من السيناريوهات لفهم نظرة املجتمع للعنف ضد املرأة. وتظهر 
والقيم  بالثقافة  متعلق  شيء  أنه  على  للعنف  ينظرون  املجتمع  من   ٪٦٧ بأن  النتائج 
التقليدية، حيث اتفقوا على أنه يحدث بشكل أكبر للنساء من ثقافات تتبنى قيم تقليدية 
لدور النساء والرجال )على سبيل املثال: هيمنة الذكور ووصاية الذكور(. لألسف، أكثر من 
فإن  ذلك،  ومع  الحمل.  فترة  أثناء  يبدأ  الجسدي  اإليذاء  أن  على  يوافقون  املجتمع  نصف 
ا للمشاركني. ويوافق فقط ٣ . ٣٩٪ على 

ً
الدخل ليس له عالقة كبيرة باإليذاء والعنف وفق

أن العنف ضد املرأة يحدث أكثر في العائالت من ذوي الدخل املنخفض.
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مستوى االتفاق )٪(
)موافق بشدة + موافق(

البيان

٪39.3
يحدث العنف ضد املرأة أكثر في العائالت 

من ذوي الدخل املنخفض

٪46.4 العنف ضد املرأة يحدث  للنساء األقل تعليًما

٪67.7
يحدث العنف ضد املرأة أكثر للنساء من ثقافات 

تتبنى وجهات نظر تقليدية حول أدوار النساء والرجال

٪43
يحدث العنف ضد املرأة أكثر للنساء 

ذوات اإلعاقة الجسدية أو العقلية

٪30.4
نادرا ما تتعرض النساء الحوامل 

لإليذاء الجسدي

٪54.1
غالبا ما يبدأ اإليذاء الجسدي 

للمرأة أثناء الحمل

تصورات الجناة والضحايا
تعتبر نسبة )٢ . ٥٠٪( من املشاركني في الدراسة أن زوج/ خطيب املرأة هو من يرتكب معظم 

أفعال  السابق يمارس معظم  املرأة  أن شريك   ٪٤ . ٢٠ املرأة. وترى نسبة  العنف ضد  أفعال 

العنف ضد املرأة. ومع ذلك، أما نسبة ١ . ١٣٪ من املشاركني فيعتقدون بأن األقارب )األب/ 

األخ( هم املسؤولون عن معظم أفعال العنف ضد املرأة.
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من الذي يقوم بتعنيف املرأة في أغلب األحيان برأيك؟

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

9.6 9.6 9.5 73 شخص غريب

12.9 3.3 3.3 25 زميل عمل

16.3 3.4 3.4 26 صديق

66.5 50.2 49.8 382 شريك )زوج أو خطيب(

86.9 20.4 20.2 155 شريك سابق

100.0 13.1 13.0 100 قريب أو أب أو أخ

100.0 99.2 761 املجموع

0.8 6 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

التصورات حول العنف ضد املرأة
ال يزال هناك اختالفات كبيرة في تصور املجتمع ألنواع الحاالت التي تشكل العنف ضد 

ا ضد املرأة، ونسبة 
ً
املرأة. فهناك نسبة ١ . ٨٤٪ يعتقدون بأن لطم الزوج لزوجته يشكل عنف

٩ . ٨٣٪ يعتقدون أنه من العنف أن يدفع الزوج زوجته أو يسحبها، ونسبة ٩ . ٨١٪ يعتقدون 

أنه من أفعال العنف أن يشتم الزوج زوجته. وهناك نسبة ٥ . ٧٣٪ يعتبرون أن صراخ الزوج 

ا ضد املرأة.
ً
على زوجته يشكل عنف

مغادرة  من  زوجته  الزوج  منع  إذا  تعنيف  فعل  يعتبرونه  ال   ٪٣ . ٦٠ نسبة  فإن  ذلك،  ومع 

املنزل بمفردها. إضافة لذلك، هناك عدد ٣ أفراد من كل ١٠ )٣ . ٣٧ ٪( ال يعتبرونه فعل 

تعنيف إذا كان الزوج يكسر األشياء في املنزل.
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النسبة املئوية

للمستجيبني املوافقني ٪
ا ضد املرأة

ً
مواقف تشكل عنف

٪63.3 الزوج يمنع الزوجة من الحصول على مال األسرة

٪73.5 صراخ الزوج على زوجته

٪39.7 الزوج يمنع زوجته من الخروج من املنزل بمفردها

٪81.9 الزوج يشتم زوجته

٪83.9 الزوج يسحب أو يدفع زوجته

٪84.1 الزوج يصفع زوجته

٪62.3 الزوج يكسر األشياء في املنزل

لطم الزوجة من قبل الزوج

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

84.1 84.1 83.1 637 نعم

100.0 15.9 15.6 120 ال

100.0 98.7 757 املجموع

1.3 10 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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يمنع الزوج خروج زوجته من املنزل بمفردها

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

39.7 39.7 39.2 301 نعم

100.0 60.3 59.7 458 ال

100.0 99.0 759 املجموع

1.0 8 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

يقوم الزوج بالصراخ على زوجته

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

73.5 73.5 72.8 558 نعم

100.0 26.5 26.2 201 ال

100.0 99.0 759 املجموع

1.0 8 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

يقوم الزوج بشتم زوجته

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

81.9 81.9 81.1 622 نعم

100.0 18.1 17.9 137 ال

100.0 99.0 759 املجموع

1.0 8 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

يقوم الزوج بدفع الزوجة أو سحبها

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

83.9 83.9 82.9 636 نعم

100.0 16.1 15.9 122 ال

100.0 98.8 758 املجموع

1.2 9 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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الفصل ج: أسباب العنف ضد املرأة
تصورات املجتمع ألسباب العنف ضد املرأة متنوعة للغاية. ففي حني تعتقد األغلبية أنها 

مرتبطة باإلدمان )٣ . ٧١٪( وتعاطي الكحول ٤ . ١٥٪، صرح ثلث املجتمع تقريبًا أنها ناجمة 

عن ضغوطات نفسية وصعوبات مالية )٣٤٪ ٢٣٪ على التوالي(. إضافة لذلك، يرى عدد ٣ 

من كل ١٠ من املشاركني أن العنف ضد املرأة هو بمثابة سلوك مواقف وسمات شخصية ليس 

لها عالقة بالعوامل الخارجية مثل البطالة.

النسبة املئوية ٪ أسباب العنف ضد املرأة

٪71.3 اإلدمان

٪15.4 الكحول

٪34 الضغط النفسي 

٪23 الضغوط املالية

٪32.4 مشاكل الزواج

٪14.2 البطالة

٪15.7 فقدان القيم

٪13.3 مشاكل عائلية

٪14.6 الخيانة

٪3.8 تاريخ عائلي بممارسة العنف

٪15.1 الجهل

٪14.4 قضايا تتعلق بالصحة العقلية

٪2.7 العنف في وسائل اإلعالم

٪6 نقص الوعي بالخدمات/ أين تطلب املساعدة

٪32.3 املواقف الشخصية/ السلوكية
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الفصل د: الوعي بتوفر الخدمات
املصدرين  يشكالن  واألســرة  الشرطة  بأن  واسع  نطاق  وعلى  بالعينة  املشاركون  يعتقد 

ا للنساء اللواتي لديهن أطفال 
ً

للمساعدة واملعلومات )٩ . ٣٦٪ ٧ . ٢٦٪ على التوالي( للمرأة وأيض

إليه  سيلجأن  الذي  املكان  عن  تحديدًا  النساء  ُسئلت  عندما  ذلك،  ومع  للعنف.  يتعرضون 

للحصول على مثل تلك املساعدة واملعلومات، وصرح ٣ من كل ١٠ من املستجيبني )٥ . ٣٦٪( أن 

اللجوء سيكون إلى أسرهم.

هي  األزمات  مراكز  بأن  أفادوا  العينة  من  فقط   ٪٨ . ٢ أن  الدراسة  تظهر  ذلك،  على  عالوة 

أفادت  اللواتي لديهن أطفال يتعرضون لإليذاء، ونسبة ٤ . ٧٪  للنساء  ا 
ً

وأيض للمرأة  املصادر 

بأن الخدمات االجتماعية هي املصدر.

ما هي الخدمات املتاحة للمرأة واألمهات املعنفات أو ممن قد يتعرضن للعنف

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات الجهة

36.9 36.9 36.2 278 الشرطة

43.2 6.2 6.1 47 خدمات صحية

50.6 7.4 7.3 56 مراكز إيواء

53.4 2.8 2.7 21 مراكز أزمات

60.7 7.3 7.2 55 دكاترة نفسيني

73.3 12.6 12.4 95 خدمات قانونية

100.0 26.7 26.2 201 اللجوء إلى األهل

100.0 98.2 753 املجموع

1.8 14 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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إذا تعرضت للعنف يوما ما أين ستتجهني للمساعدة أو أخذ املعلومات

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات الجهة

27.4 27.4 15.3 117 الشرطة

33.3 5.9 3.3 25 خدمات صحية

36.5 3.3 1.8 14 مراكز إيواء

38.4 1.9 1.0 8 مراكز أزمات

43.6 5.2 2.9 22 دكاترة نفسيني

63.5 19.9 11.1 85 خدمات قانونية

100.0 36.5 20.3 156 اللجوء إلى األهل

100.0 55.7 427 املجموع

44.3 340 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

الفصل هـ: الوقاية والتدخل
العنف  من  الوقاية  في  للمساعدة  فعله  يمكن  أنه  يعتقدون  عما  للمشاركني  سؤال  وجه 

ضد املرأة في الكويت. وتبني النتائج بأن توعية الشباب )٧ . ٢٥٪( والتعليم الديني )٢٥٪( 

والتعليم بشكل عام أمور مطلوبة للمساعدة في الوقاية من العنف ضد املرأة.

من  للوقاية  مطلوب  أمر  للضحايا  خدمات  توفير  أن  تعتقد  فقط   )٪٩ . ٢( نسبة  باملقابل، 

كاستراتيجية  النفسية  املشورة  توفير  بضرورة  تعتقد   )٪٣ . ٦( ونسبة  املرأة،  ضد  العنف 

الناس  وأن  االجتماعية،  الخدمات  ملعنى  ثقافي  فهم  سوء  وجود  على  يدلل  وهذا  وقائية. 

الخدمة االجتماعية. وبالتالي  املساعدة من   من طلب 
ً
الشرطة بدال إلى  الذهاب  يفضلون 

ا عدم وجود فهم لوجودها أو ربما 
ً

هذا يعني عدم وجود توعية بتوفر هذه الخدمات وأيض

هناك عامل الخوف.
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كيف يتم حماية املرأة من العنف في الكويت وما هي أفضل الوسائل برأيك

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

21.0 21.0 18.8 144 التعليم

46.7 25.7 22.9 176 توعية الشباب

49.6 2.9 2.6 20 خدمات خاصة للضحايا

55.9 6.3 5.6 43 استشارات نفسية

66.6 10.7 9.5 73 تحسني مستوى الحياة

91.5 25.0 22.3 171 التثقيف الديني

100.0 8.5 7.6 58 أخرى

100.0 89.3 685 املجموع

10.7 82 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

هناك مؤشرات واضحة على أن املشاركني يعتقدون بضرورة اإلبالغ عن جميع أنواع العنف 

ضد املرأة. فإن ما يقرب من ثالثة أرباع )٧ . ٧٠٪( املجتمع يوافق على أن يكون هذا هو الحال.

وتماشًيا مع حقيقة أن املشاركني يعتقدون بأنه يتعني اإلبالغ عن جميع أنواع العنف ضد 

املرأة، فلقد أوضحت نسبة )٦٤٪( بأنهم سوف يتصلون بالشرطة إذا شهدوا حادثة عنف ضد 

امرأة. وليس مستغرًبا أن عددًا كبيرًا من الكويتيني )٧ . ٦٤٪( يشيرون إلى أنهم سيتدخلون 

بشكل  يعكس  قد  وهذا  األصدقاء،  أو  الجيران  أحد  عند  منزلي  عنف  شهدوا  إذا  شخصيًا 

أكبر اعتقاداتهم التقليدية بأن التدخل في مثل هذه الحوادث هو جزء من صفات الشهامة 

والنبل.
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 بالشرطة
ً
إذا شاهدت حالة عنف ضد امرأة أمامي أتصل حاال

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

64.0 64.0 63.6 488 نعم

100.0 36.0 35.9 275 ال

100.0 99.5 763 املجموع

0.5 4 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

برأيك يجب اإلبالغ عن جميع حاالت العنف ضد املرأة

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

70.7 70.7 63.1 484 نعم

100.0 29.3 26.2 201 ال

100.0 89.3 685 املجموع

10.7 82 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

الجوانب الديموغرافية
تشير الخلفيات الديموغرافية للمشاركني الذين شاركوا في هذه الدراسة إلى أنهم نموذج 

العينة مصممة بطريقة علمية. على سبيل  أن  العادي، مما يدلل على  الكويتي  للشخص 

عاًما،   ١٨-٢٨ العمرية  الفئة  ضمن  كانوا  الدراسة  في  املشاركني  من   )٪٥ . ٤٠( نسبة  املثال، 

وتشير اإلحصاءات السكانية إلى أن متوسط   العمر في الكويت هو ٨ . ٢٨ سنة )مراجعة النمو 

السكاني العاملي، ٢٠١٣( 4. وفيما يخص الحالة الزواجية، كانت عينة الدراسة قريبة جدًا 

أفاد معظم املشاركني بأنهم متزوجني )٧ . ٥٣٪( بينما  الكويتيني، حيث  من طبيعة السكان 

نسبة )٢ . ٢٧٪( غير متزوجني. وهذا يقابل بشكل وثيق العدد اإلجمالي للسكان في الكويت: 

)٦ . ٦١٪( متزوجني ونسبة )٦ . ٢٤٪( غير متزوجني )امللخص اإلحصائي السنوي، ٢٠١١( 5.

من  للكويتيني  السكانية  التركيبة  كبير  حد  إلى  الدراسة  عينة  توزيع  يعكس  باختصار، 

حيث العمر والحالة االجتماعية ومكان املعيشة.
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كما هو موضح في الجداول أدناه، فإن الدراسة تتضمن نسبة )٩ . ٤٦٪( ذكور ونسبة )١ . ٥٣٪( 

 )٪٢٣( ونسبة  جامعية  شهادات  يحملون  الدراسة  عينة  من   )٪٣ . ٤٣( نسبة  وهناك  إناث. 

ونسبة  متزوجون   )٪٧ . ٥٣( املشاركني  نصف  من  أكثر  العامة.  الثانوية  شهادات  يحملون 

)٤ . ١٥٪( مطلقون.

املستوى التعليمي

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

23.7 23.7 23.5 180 ثانوي

46.7 23.0 22.8 175 دبلوم

90.0 43.3 42.9 329 جامعي

100.0 10.0 9.9 76 دراسات عليا

100.0 99.1 760 املجموع

0.9 7 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

مكان اإلقامة

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املحافظة

21.7 21.7 21.6 166 العاصمة

36.6 14.9 14.9 114 حولي

59.3 22.7 22.7 174 الفروانية

80.5 21.2 21.1 162 الجهراء

85.1 4.6 4.6 35 مبارك الكبير

100.0 14.9 14.9 114 األحمدي

100.0 99.7 765 املجموع

0.3 2 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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النوع

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

46.9 46.9 46.7 358 ذكر

100.0 53.1 52.8 405 أنثى

100.0 99.5 763 املجموع

0.5 4 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

الحالة االجتماعية

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات املعيار

53.7 53.7 53.3 409 متزوج

69.0 15.4 15.3 117 مطلق

72.8 3.8 3.8 29 أرمل

100.0 27.2 27.0 207 غير متزوج

100.0 99.3 762 املجموع

0.7 5 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع

العمر

النسبة املئوية التراكمية النسبة املئوية الصحيحة النسبة املئوية اإلجابات الفئة العمرية

40.5 40.5 40.3 309 28-18
70.8 30.3 30.1 231 39-29
86.1 15.3 15.3 117 50-40
98.3 12.2 12.1 93 61-51

100.0 1.7 1.7 13 فوق 62
100.0 99.5 763 املجموع

0.5 4 فقدان بالنظام 

100.0 767 املجموع
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2- املقابالت املتعمقة
وصف رجل كويتي يبلغ من العمر ٤٨ عامًا العنف ضد املرأة بأنه إيذاء جسدي ونفسي. ومع 

ذلك، فهو يعتقد أن ليس كافة أشكال العنف واإلساءة يقصد منها »إيذاء واإلساءة« إلى املرأة 

ألن الزوج في بعض األحيان يضرب زوجته لتهذيب سلوكها.

وباملقابل، هناك امرأة عمرها ٢٣ سنة وتعيش بمنطقة األحمدي تنظر للعنف ضد املرأة 

التي  الطريقة  بسبب  ثقافية  قضية  املرأة  ضد  العنف  أن  تعتقد  فهي  مختلفة.  بطريقة 

ف ثقافتنا دور الذكور. وهي تقول »نحن نعيش في ثقافة يهيمن عليها الرجال لذا فهم  عرِّ
ُ
ت

يتحكمون في كل شيء بموجبها«.

وهناك امرأة تبلغ من العمر ٣٨ عاما تسكن منطقة مبارك الكبير تعتقد أن هذه الدراسات 

»عديمة الفائدة« ألن الواقع مختلف تماًما. وهي تعتقد أن األشخاص الذين أجريت معهم 

اللواتي  النساء  إن  ا 
ً

أيض وقالت  لإليذاء.  بتعرضهن  يعترفن  ال  النساء  وبخاصة  مقابالت 

يتعرضن لإليذاء ال يملكن خيارًا وبخاصة عندما ال يحصلن على دعم أسرهن.

ومن جهة ثانية، تعترف امرأة أخرى بأن مجتمعنا يسيء فهم معنى العنف ضد املرأة ألنه 

دائًما يحصره بالزوج. ولكن، اآلباء واإلخوة يقدمون على إيذاء النساء قبل الزواج.

ومن حيث الوعي بالخدمات، يتفق األشخاص الذين تمت مقابلتهم على أن مراكز األزمات 

أما  لإليذاء،  يتعرضن  اللواتي  للنساء  ليست خيارًا  االجتماعية  الخدمات  وكذلك  للضحايا 

ألنهن لم يسمعن بتواجدها أو بسبب مخاوف اجتماعية وثقافية. وبالفعل ذكر األشخاص 

الذين تمت مقابلتهم السمعة واألثر االجتماعي في حال اكتشف أصدقاؤهم هذه القضايا.

الشرطة قد ال  إلى  الذهاب  أن  اللواتي تمت مقابلتهن  النساء  إضافة لذلك، تعتقد معظم 

يكون خيارًا جيدًا، حيث تحدثن جميًعا عن »املجتمع« وتوقعاته.
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وبالرغم من ذلك، تعترف امرأة أجريت معها مقابلة بأنه لم يكن لديها مكان تذهب إليه 

عائلتها  هددتها  كما  بمسدس،  وهددها  السابق  زوجها  من  معاملة  لسوء  تعرضت  أن  بعد 

بطردها من املنزل إذا ذهبت إلى الشرطة أو طلبت املساعدة القانونية. وهذا يدلل على أن 

الذهاب إلى الشرطة في حالة العنف املنزلي يمكن اعتباره عارًا اجتماعًيا. ومع ذلك، فإن 

هذه النتائج تتناقض مع تلك املوجودة في االستبيان والتي تظهر أن الذهاب للشرطة هو 

االختيار األول. وتفسير ذلك هنا هو أن الذهاب للشرطة قد يتصوره البعض بأنه الخيار 

»األفضل« ولكن باملقابل هل سيفعلون ذلك أم ال واقعًيا.

عندما وجهت األسئلة حول الوقاية من العنف وأفضل االستراتيجيات بشأنه، تعتقد النساء 

ا أن تعليم األطفال في 
ً

أن التعليم والوعي هما أفضل الطرق لتحقيق ذلك. ويعتقدون أيض

املدارس حول العنف املنزلي سيجعلهم مدركني له ومثقفني بشأنه. أحد األشخاص الذين 

تمت مقابلتهم يعتقد أن أفضل طريقة للوقاية من العنف ضد املرأة هي تعليم النساء كيف 

املساعدة  على  الحصول  تستطيع  مستقلة  املرأة  تكون  فعندما  مالًيا«.  »مستقلني  يكونوا  أن 

القانونية والعثور على منزل آخر في حال تعرضت لسوء املعاملة، كما أنها لن تكون بحاجة 

يتجاوز  وعاطفًيا  نفسًيا  إيذاًء  ضدها  تمارس  الحاالت  من  كثير  في  التي  أسرتها  ملساعدة 

اإليذاء الجسدي الذي تعرضت إليه من زوجها.
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االستنتاجات
الجمهور الكويتي ال ينظر للعنف املنزلي والعنف ضد املرأة كبواعث قلق رئيسية ألن قضايا 

الفساد والرعاية الصحية والتعليم تطغى عليها من حيث األولوية. ولهذا السبب يأتي ذكر 

قضايا الفساد والرعاية الصحية والتعليم على لسان الكويتيني بشكل كبير. وبالرغم من 

ذلك، يصرح املجتمع بوجود مستوى عالي من القلق لديه بسبب معظم أنواع اإليذاء، ويأتي 

في املقام األول إيذاء كبار السن وبالدرجة األقل اإليذاء في العالقات والعنف ضد املرأة.

لدى الكويتيني إدراك واهتمام بقضايا العنف الجسدي )٧ . ٣٠٪( وكذلك العنف العاطفي/

اللفظي )٩ . ٢٤٪(. وباملقابل، عندما طلب منهم تعريف املقصود  النفسي )٣ . ٢٥٪( و العنف 

تكون  وربما  جسدي.  بإيذاء  متبوًعا  واستغالل  ابتزاز  بأنه   ٪٥١ وصفه  املرأة  ضد  بالعنف 

هذه نتيجة مفاجئة إذا أخرجناها من السياق الثقافي. ومع ذلك، فإنه مع االستخدام املفرط 

املغلقة،  والثقافة  الذكية  الهواتف  انتشار  ومعدل  البالد،  في  االجتماعي  اإلعالم  لوسائط 

الذكية  والهواتف  االجتماعي  اإلعالم  وسائط  سمحت  فلقد  تماًما.  مفهوًما  ذلك  يصبح 

بإيجاد شكل جديد من أشكال العنف ضد املرأة، مما يهدد ويبتز النساء من خالل صورهن 

وخصوصيتهن عبر اإلنترنت.

ا أن املجتمع ينظر لشريك املرأة باعتباره الجاني األكثر شيوًعا في 
ً

وتبني من الدراسة أيض

إيذائها، وهو أمر ثابت في جميع الدراسات حول العنف في كافة أرجاء العالم.

وبالرغم من أن اإلدمان وتعاطي الكحول ُينظر إليهما عموًما على أنهما السببان األساسيان 

للعنف واإليذاء تجاه املرأة، إال أن املجتمع ال يوافق عموًما على أن فقدان القيم أو االفتقار 

إليها يشكل سبًبا للعنف ضد املرأة. كما أن املجتمع ال يوافق على أن مستوى التعليم املنخفض 

يرتبط بالعنف، كما أنه ال يوافق على أن العنف يرتبط بوسائط اإلعالم أو الجهل. إضافة 

لذلك، فإن نسبة ٨ . ٤٩٪ من الكويتيني ال يوافقون على أن النساء يثرن العنف ضدهن عن 

طريق التذمر واالنتقاد.
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املجتمع يعلم جيدًا بأن الشرطة واللجوء ألفراد العائلة يمثالن مصادر رئيسية للحصول 

على املساعدة واملعلومات. ومع ذلك، تكشف املقابالت املتعمقة عن نتائج مغايرة. فالنساء 

تعتقد بأن الذهاب إلى الشرطة قد يأتي بنتائج عكسية وقد يتسبب في مشاكل اجتماعية 

االجتماعية  الخدمات  أن  على  يوافقن  النساء  من  العديد  لذلك،  إضافة  أخرى.  وعائلية 

ومراكز األزمات ليست خيارًا بسبب الخوف واألحكام االجتماعية. وجاءت اإلفادات بشكل 

واسع بأن التعليم والتوعية هما االستراتيجيات الوقائية للحد من العنف ضد املرأة.
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Appendix A 

العنف ضد المرأة في المجتمع الكویتي  
 

حول  المجتمع الكویتينقوم حالیا بدراسة میدانیة بھدف معرفة آراء طلبة جامعة الكویت نحن مجموعة 
ولما لرأیكم من أھمیة بالغة في ھذه الدراسة ومن أجل المساھمة في فھم مختلف الجوانب المتعلقة العنف ضد المرأة 

ً أن المدة االجتماعیة و التعلیم و غیرھا بتأثیر التربیة والعوامل  نأمل أن یتسع وقتكم لإلجابة عن األسئلة اآلتیة، علما
7الزمنیة المتوقعة لإلجابة تتراوح ما بین  ، والمعلومات الواردة في ھذه االستمارة ستكون سریة و لن دقائق ١٠الى -

یتم اخذ اي بیانات تتعلق بھویتكم الخاصة.  
مشاركة؟ھل انت موافق على ال  

A.  نعم  
B. ال  

ماھي اھم قضیة في الكویت الیوم؟ على نحو اخر،  ماھي أكثر قضیة تشغل بالك شخصیا ؟.1  

1. الصحة   
2. التعلیم   
3. الضرائب   
4. التوظیف/ البطالة   
5. التلوث   
6. االقتصاد   

7. الفقر   
8. الوافدین   
9. الجرائم/العنف   
10. العنف األسري   
11. العنف ضد المرأه   
12. لفسادا 

ضایا التالیة؟بشكل عام ماھي درجة اھتمامك بكل من الق  
ال اھتم ابدا لیس كثیرا	 الى حد ما	 كثیرا	 القضایا	 	  

	 	 	 العنف ضد المرأة	 	2  
	 	 	 ایذاء االطفال	 	3  
	 	 	 ایذاء كبار السن	 	4  
	 	 	 العنف ضد ذوات االحتیاجات الخاصة	 	5  
	 	 	 العنف في العالقات 	 	6  

 
عندما تسمع او تفكر بمصطلح العنف ضد المرأة فما الذي یخطر على بالك؟ اي نوع من انواع العنف؟. 7  

1. االغتصاب   
2. التحرش الجنسي   
3. االیذاء الجسدي   
4. االیذاء العائلي   
5. االیذاء النفسي   
6. ایذاء المشاعر   

7. االیذاء اللفظي   
8. االیذاء الجنسي   
9. العنف في مكان العمل   
10. العنف في العالقات    
11. تزاز""االباالستغالل 

 
ھل تعرضت شخصیا الحد انواع العنف المذكوره ادناه؟ یرجى االجابة بنعم او ال. 8

االغتصاب ¥  
التحرش الجنسي ¥  
االیذاء الجسدي ¥  
االیذاء العائلي ¥  
االیذاء النفسي ¥  
ایذاء المشاعر ¥  

االیذاء اللفظي ¥  
االیذاء الجنسي ¥  
العنف في مكان العمل ¥  
العنف في العالقات  ¥  
"االستغالل"االبتزاز ¥
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1. نعم   
2. ال 

 
یرجى تحدید تصنیف  مدى تطابق كل من االفعال التالیة كأعمال عنف ضد المرأة ؟  

ال نعم	 األفعال	 	  

	 یمنع الزوج المصروف عن زوجتھ	 	9  

	 یمنع الزوج خروج زوجتھ من المنزل لوحدھا	 	10  

	 یقوم الزوج بالصراخ على زوجتھ	 	11  

	 یقوم الزوج بشتم الزوجة 	 	12  

	 دفع الزوجھ او سحبھا یقوم الزوج ب	 	13  
	 لكم الزوجة من قبل الزوج	 	14  
	 یقوم الزوج بتحطیم و كسر االشیاء في البیت "االواني و الزجاج و الكمالیات"	 	15  

 
من الذي یقوم بتعنیف المرأة في اغلب االحیان برأیك؟. 16  

1. شخص غریب   
2. زمیل عمل   
3. صدیق   
4. شریك (زوج، خطیب)   
5. شریك سابق (طلیق، شریك سابق)   
6. قریب (أب او أخ)   

 
 

ماھي اكثر انواع العنف ضد المرأة انتشارا في الكویت برأیك؟ . 17  
1. العنف الجسدي   
2. العنف الجنسي   
3. العنف النفسي   
4. العنف اللفظي    
5. العنف المادي "منع المصروف، الحرمان من المال    

 
ما مدى موافقتك او عدم موافقتك مع كل من العبارات التالیة:  

ال اوافق 
ابدا 	

ال 
وافقا 	
اوافق اوافق 	

تماما 	
العبارات 	  

	 	 	 یحدث العنف في العائالت الفقیرة اكثر 	 	18  
	 	 	 یحدث العنف اكثر للمرأة الغیر متعلمھ	 	19  
	 	 	 یحدث العنف للمرأة في المجتمعات الرجولیة التي تعطي الرجل 	

الوصایة على المرأة 	
20  

	 	 	 عقلیة اكثر  یحدث العنف للمرأة التي تعاني من اعاقة جسدیة او	
من غیرھا 	

21  

	 	 	 المرأة الحامل قلما تتعرض للعنف	 	22  
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من التالي  ماھي اسباب العنف ضد المرأة؟ یمكنك اختیار كل ما ینطبق. 25  

1. االدمان   
2. كراتالكحول و المس   
3. الضغوطات   
4. الضغوطات المادیة   
5. البطالة   
6. الشخصیة والسلوك   
7. فقدان القیم   
8. مشاكل في العالقة و الزواج   
9. الخیانھ   
المشاكل الزوجیة .10  

وراثة .11  
انخفاض المستوي التعلیمي .12  
13. الجھل   
مشاكل نفسیة  .14  
العنف في وسائل االعالم .15  
قلة الوعي في طرق المساعدة و الخدمات  .16

المقدمة  

 

 
 

دم موافقتك مع كل من العبارات التالیة:ما مدى موافقتك او ع  

 
 

ت المعنفات او ممن قد یتعرضن للعنف؟. ماھي الخدمات المتاحة للمرأة و االمھا٣٢  
1. الشرطة   
2. خدمات صحیة مثل المستشفیات و المراكز الصحیة   
3. مراكز ایواء و خدمة اجتماعیة   
4. مركز ازمات للتعامل مع حاالت االغتصاب و التحرش الجنسي   
5. دكاترة نفسیین   
6. خدمات قانونیة   
7. اللجوء الى األھل   

 
ھذا السؤال للنساء فقط  

ما ما، این ستتجھین للمساعدة او اخذ المعلومات ؟اذا تعرضت للعنف یو. 33  
1. الشرطة   
2. خدمات صحیة مثل المستشفیات و المراكز الصحیة   

	 	 	 العنف ضد المرأة جزء من العادات و التقالید 	 	23  
	 	 	 المرأة المتعلمة تتعرض للعنف اكثر من غیرھا	 	24  

ال اوافق 
ابدا 	

ال اوافق اوافق	 اوافق 	
تماما 	

العبارات 	  

	 	 	 اذا كان دخل المرأة اكثر من الرجل قد تتعرض للعنف اكثر من غیرھا	 	26  

	 	 	 المرأة التي دائما تطلب المال قد تتعرض للعنف اكثر من غیرھا	 	27  

	 	 	 ل في المسكن و المأكل قد تتعرض للعنف اكثر المرأة التي تعتمد على الرج	
من غیرھا 	

28  

	 	 	 اذا تعرضت المراة للعنف فھي قد تتعرض لھ مجددا	 	29  

	 	 	 انحدار القیم ھو احد اسباب العنف ضد المرأة 	 	30  

	 	 	 المرأة ھي سبب العنف بسبب كثرة انتقادھا وتذمرھا 	 	31  
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3. مراكز ایواء و خدمة اجتماعیة   
4. مركز ازمات للتعامل مع حاالت االغتصاب و التحرش الجنسي   
5. دكاترة نفسیین   
6. خدمات قانونیة   
7. اللجوء الى االھل   

 
 
 

عنف في الكویت و ماھي افضل الوسائل برأیك؟كیف یتم حمایة المرأة من ال. 34  
1. التعلیم    
2. توعیة الشباب   
3. خدمات خاصة للضحایا   
4. استشارات نفسیة   
5. تحسین مستوى الحیاة   
6. التثقیف الدیني   
7. اخرى   ـــــــــــــــــــــ  ـــــ-  

برأیك ، یجب االبالغ عن جمیع حاالت العنف ضد المرأة ؟. 35  
1. نعم   
2. ال   

رأة  امامي ،اتصل حاال في الشرطة؟اذا شاھت حالة عنف ضد ام. 36  
1. نعم   
2. ال   

اذا شاھدت حالة عنف ضد امرأة لقریب او جار ، سأقوم شخصیا بالتدخل ؟. 37  
1. نعم   
2. ال   

االسئلة الدیموغرافیة  

36
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             ؟مكان اإلقامة 38
1.                                                                                     العاصمة  
2. حولي    
3. الفروانیة    
4. الجھراء    
5. مبارك الكبیر    
6. األحمدي   

. الحالة االجتماعیة؟39  
1. متزوج   
2. مطلق   
3. ارمل   
4. غیر متزوج   

المستوى التعلیمي؟. 40  
1. ثانوي   
2. دبلوم   
3. جامعي   
4. دراسات علیا   

 
؟العمر. 41  

1.  18  to -28  
2.  29  to  -39  
3.  40  to -50  
4.  51  to -61  
5. فما فوق 62   

 
. النوع؟42  

1. ذكر   
2. انثى   
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