
 

 

 

ناجمة عن فيروس كورونا  ة الــة الصحيمنتائج استطالع الرأي حول معرفة أثر األز
 على قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي  COVID -19)المستجد )
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-COVIDاستطالع رأي متخصص لمعرفة أثر األزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد )  نفـذت جمعية عايشة

( على قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي وتبعاتها النفسية واالجتماعية في المجتمـع الفلسـطيني. تـم تنفيـذ  19

ة، حيث بدأت قطاع غز  جميع مناطق تجيب من( مس 1370استطالع الرأي بشكل الكتروني حيث بلغت نسبة المستجيبين )

 . 2020/04/16وانتهت بتاريخ  2020/04/07عملية جمع البيانات بتاريخ 

 :الشخصيةالمعلومات تحليل  .1

 
 الجنس : (1) الشكل

 منهم من الذكور.  %20من االناث بينما  من المستجيبين( %79.9( اعاله أن أعلى نسبة )1يوضح الشكل )

 (: العمر بالسنوات1جدول )

 النسبة التكرار  العمر 

12-17 27 2.0% 

18-35 856 62.5% 

36-59 466 34.0% 

 %1.5 20 واكثر  59

 %100 1370 االجمالي

من   %34.0سنة، بينما  35-18من المجيبين تتراوح أعمارهم بين ( %62.5( اعاله أن أعلى نسبة )1يوضح الجدول )

 فأكثر. 59كانت أعمارهم ( %1.5سنة. أدنى نسبة من المستطلعة آرائهم ) 59-36المجيبين تتراوح أعمارهم بين 

 (: الحالة االجتماعية2جدول )

 النسبة التكرار  الحالة االجتماعية

 %14.5 199 انسة /اعزب

 %72.6 995 ة/متزوج

 %1.6 22 ة/ارمل

 %8.7 119 ة/مطلق

 %2.6 35 معلقة 

 %100 1370 االجمالي

من المجيبين ( %14.5هم متزوجون، تليها )( %72.6( اعاله أن أعلى نسبة من المجيبين )2يوضح الجدول )

 .ارمالت على التوالي /معلقات وأرامل( من المستجيبين %1.6) (%2.6آنسات. وأقل نسبتين )/عازبون

276, 20.1%

1094, 79.9%

ذكر

انثى



 (: المستوى التعليمي3جدول )

 النسبة التكرار  

 %44.6 611 توجيهي فأقل

 %16.0 219 دبلوم

 %35.3 483 بكالوريوس

 %4.2 57 ماجستير فأعلى

 %100 1370 االجمالي

٪( من 3.8كان توجيهي فأقل، تليها )(  %44.6)المستجيبين  ( اعاله أن المستوى التعليمي ألعلى نسبة من  3يوضح الجدول )

 ٪( من المجيبين حاصلون على درجات عليا.1.9المستجوبين الذين بلغوا المرحلة الثانوية. أقل نسبة )

 (: العنوان4جدول )

 النسبة التكرار  

 %20 274 شمال غزة

 %48 658 مدينة غزة

 %12 159 الوسطى

 %12 167 خانيونس

 %8 112 رفح

 %100 1370 االجمالي

من سكان شمال غزة بينما تتساوى   %20من المستجيبين يسكنون مدينة غزة يليها  %48( اعاله أن نسبة 4يوضح الجدول )

 .%8لكل منهم وتأتي رفح أخيرا بنسبة  %12الوسطى وخانيونس بنسبة 

 

 العائلة (:2) الشكل

( منهم يعيشون في أسر %45.5( يعيشون في أسر نووية و )%54.5( اعاله أن معظم المستطلعة آرائهم )2يوضح الشكل )

 ممتدة. 

746, 54.5%

624, 45.5% عائلة نووية

عائبة ممتدة



 (: عدد افراد األسرة5جدول )

 النسبة التكرار  

 %42.5 582 5اقل من  

6-10 677 49.4% 

11-15 84 6.1% 

16-20 18 1.3% 

 %0.7 9  20من أكثر 

 %100 1370 االجمالي

سنة، في حين   10-6( من المستجيبين لديهم عائالت يتراوح عدد افرادها بين %49.4( أن أعلى نسبة )5يوضح الجدول )

-11منهم لديهم عائالت يتراوح عدد افرادها بين  %6.1سنوات و  5منهم لديهم عائالت عدد افرادها اقل من  %42.5أن 

 سنة. 20المتبقيين لديهن أزواج أعمارهم اكثر من  %0.7سنة اما  15

 

 المهنة (3): الشكل

 ( فقط لديه عمل.%17.4(، في حين أن )%83.6( اعاله أن غالبية المستجيبين ليس لديهم عمل بنسبة )3يوضح الشكل )

 

 ة/مهنة الزوج (4): الشكل

 ( فقط لديه عمل.%17أن )(، في حين %83( اعاله أن غالبية المستجيبين ليس لديهم عمل بنسبة )4يوضح الشكل )
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 بيانات خاصة برصد العنف .2

 

 وجود اعاقة في االسرة ونوعها (:5) الشكل

من المستجيبين أفادوا بأنهم يعانون من أحد أنواع اإلعاقة، وتنقسم أنواع االعاقة  %9.6( أعاله يبين ان ما نسبته  5الشكل )

 إعاقة ذهنية. %0.5لكل من اإلعاقة السمعية والنطقية وفقط  %1.4و اعاقة بصرية %1.5إعاقة حركية و %4.9الى 

 

 (: نسبة المستجيبين الذين لديهم اطفال6) الشكل

 منهم ليس لديهم أطفال. %23.3المستجيبين لديهم أطفال و  ( من(%76.7( أن 6يوضح الشكل )

 السيدات الحوامل المستجيبات (: عدد6جدول )

 النسبة التكرار  

 %9.2 126 نعم

 %59.3 812 ال

 %31.5 432 الينطبق 

 %100 1370 االجمالي

من المستجيبين نساء غير  %59.3(، و 126المستجيبين هم نساء حوامل وعددهم ) من (%9.2)( أن 6يوضح الجدول )

 منهم ال ينطبق عليهم السؤال.  %31.5حوامل اما 

1051, 76.7%

319, 23.3%

نعم

ال
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 السيدات المرضعات المستجيبات (: عدد7جدول )

 النسبة التكرار  

 %51 699 نعم

 %19 260 ال

  %30 411 ينطبق  ال

 %100 1370 االجمالي

من المستجيبين نساء غير  %19(، و 699المستجيبين هم نساء مرضعات وعددهم ) من (%51)( أن 7يوضح الجدول )

 منهم ال ينطبق عليهم السؤال.  %30مرضعات اما 

 سنة18(: عدد األطفال اقل من 8جدول )

 النسبة التكرار  

0-2 711 51.9% 

3-5 534 39.0% 

6-8 89 6.5% 

9-11 19 1.4% 

12-15 17 1.2% 

 %100 1370 االجمالي

( من المستجيبين لديهم أطفال تتراوح %51.9سنة ويظهر ان أعلى نسبة )18( عدد األطفال أقل من 8يوضح الجدول )

المتبقيين لديهم أطفال   %6.5سنة و 5-3منهم لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين  %39سنة، في حين أن  2-0أعمارهم بين 

المتبقيين لديهم أطفال   %1.2سنة اما  11-9منهم لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين  %1.4سنة  8-6تتراوح أعمارهم بين 

 سنة. 15-12تتراوح أعمارهم بين 

 
 : نسبة العنف الممارس ضد االطفال (7) الشكل

في  19 -من المستجيبين أفادوا بتعرض األطفال للعنف في فترة ازمة كوفيد  %36.6( أعاله يبين ان ما نسبته 7الشكل )

 منهم ابلغوا بعدم تعرض األطفال للعنف في نفس الفترة.  %63.4حين ان 

735, 63.4%
424, 36.6%

ال

نعم



 

 الممارس ضد االطفالانواع العنف  : 8الشكل

من اجمالي المستجيبين أفادوا ان أنواع  %36.6مستجيب وهو ما يمثل نسبة  424( أعاله يبين ان ما مجموعه 8الشكل )

 274مستجيب والعنف اللفظي وكان عددهم  301العنف الذي يتعرض له األطفال يتمثل في العنف النفسي وكان عددهم 

مستجيبين مع األخذ بعين  8مستجيب والعنف الجنسي وكان عددهم  152مستجيب والعنف الجسدي وكان عددهم 

 فس الطفل الكثر من نوع عنف في نفس الوقت. االعتبار احتمالية تعرض ن

 

 (: نسب المرضى النفسيين والمدمنين داخل االسرة9جدول )

 النسبة التكرار  

 %11.3 155 مريض نفسي

 %1.8 25 مدمن

 %2.2 30 كالهما 

 %84.7 1160 ال شيء

 %100 1370 االجمالي

منهم %1.8( مستجيب أفادوا بوجود مرضى نفسيين في اسرهم بينما بلغ %11.3هناك )( أعاله يوضح ان 9الجدول )

 منهم ابلغوا بوجود كالً من مرضى نفسيين ومدمنين في اسرهم.   %2.2أفادوا بوجود مدمنين في اسرهم، في حين ان 
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 المستجيبين ونوع كل اعاقة منهمنسبة ذوي و ذوات االعاقة في أسر  (9): الشكل

( مستجيب افادوا بعدم وجود اشخاص ذوي إعاقة في اسرهم بينما بلغ %81) 1116( أعاله يوضح ان هناك 9الشكل )

 عام.  70( أكثر من %23عام و ) 70( اقل من %39منهم من كبار العمر يقيم معهم، وتنقسم النسبة الى )19%

 

 

ً  (:10) الشكل  نسبة كبار العمرو تصنيفهم عمريا

( مستجيب افادوا بوجود شخص من كبار العمر يقيم معهم، وتنقسم %62) 588( أعاله يوضح ان هناك 10الشكل )

 عام.  70( أكثر من %23عام و ) 70( اقل من %39النسبة الى )

 الزوج/ة في الوقت الحالي(: وجود مشاكل مع 10جدول )

 النسبة التكرار  وجود مشاكل مع الزوج/ة في الوقت الحالي

 %57.6 693 ال

 %42.4 511 نعم

 %100 1204 االجمالي

، 19-ة في وقت ازمة كوفيد/من المستجيبين يواجهون مشاكل مع الزوج %42.4( أعاله يبين ان ما نسبته 10جدول )

 من المستجيبين بعدم وجود أي مشاكل في الفترة نفسها. %57.6بينما افاد 

1116, 81%

137, 10%

26, 2%47, 3%

12, 1%

37, 3%259, 19%

ال إعاقة حركية إعاقة ذهنية إعاقة سمعية إعاقة بصرية إعاقة نطقية

366, 38%

369, 39%

219, 23%

نعم
62%

ال عاما70أقل من  عاما أو أكثر70



 (: وجود مشاكل مع أحد افراد العائلة في الوقت الحالي11جدول )

 النسبة التكرار  وجود مشاكل مع أحد افراد العائلة في الوقت الحالي

 %58.2 798 ال

 %41.6 574 نعم

 %100 1370 االجمالي

من المستجيبين يواجهون مشاكل مع أحد افراد العائلة في وقت ازمة  %41.6( أعاله يبين ان ما نسبته 11جدول )

 من المستجيبين بعدم وجود أي مشاكل في الفترة نفسها. %58.2، بينما افاد 19-كوفيد

 

 (: ارتفاع العنف بسبب الحجر المنزلي11) الشكل

بحسب  %36( أعاله يوضح ان هناك زيادة ملحوظة بمعدالت العنف الناتج عن الحجر المنزلي حيث بلغت 11الشكل )

 منهم افادوا بعدم زيادة العنف لنفس السبب. %64ما افاده المستجيبين مقارنة ب 

 

 نسبة التزام األسر بالحجر المنزلي :(12) الشكل

من أسر المستجيبين ملتزمة بنسبة  %39( مدى التزام االسر في قطاع غزة بالحجر المنزلي حيث ان 12يوضح الشكل )

وكانت   %60من االسر ملتزمة بنسبة  %25وهي تعكس درجة الوعي العالي لدى االسر في قطاع غزة، فيما ان  80%

 من األسر. %8نسبة ل %10اقل نسبة التزام 
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 إمكانية وصول السيدات لخدمات الحماية عند الحاجة (:13) الشكل

من المستجيبين على ان النساء قادرات على الوصول الى خدمات الحماية عن الحاجة وان  %53( ان 13يوضح الشكل )

 من النساء غير قادرات على الوصول الى نفس الخدمات عن الحاجة. %47ما نسبته 

 

 (: الوسيلة المتاحة لديك في المرحلة الحالية لطلب مساعدة14الشكل )

 %58.8أعاله يوضح الوسائل المتاحة لدى النساء اثناء ازمة كورونا لطلب المساعدة، حيث تظهر النتائج ان  (14)الشكل 

مؤسسات خاصة بحماية المرأة اما  منهن يطلبن المساعدة من %13.4من المستجيبات يطلبن المساعدة من االهل وما نسبته 

من المستجيبات يتوجهن الى الشرطة لطلب  %3.9ما نسبته منهن يطلبن المساعدة من الجيران واالقارب وأخيرا 7.9%

 المساعدة.

 

645, 47%
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 أنواع العنف الممارس ضد السيدات (:15) الشكل

٪ من 22.9٪، 28.9٪، 30.2٪، 60.7٪، 69.9( أن النتائج المتعلقة بأنواع العنف ضد المرأة تظهر أن 15يوضح الشكل )

 .للعنف االقتصادي والنفسي واالجتماعي واللفظي والجسدي على التواليالمستجيبات تعرضن 

 

 (: ممارسات او سلوكيات غير مرغوبة فيها يتم ممارستها ضد النساء16) الشكل

التنمر حصل ( اعاله أن هناك ممارسات وسلوكيات غير مرغوب فيها يتم ممارسها ضد النساء حيث ان 16يوضح الشكل )

أفادوا بأن النساء  ( من المجيبين %0.7( لالبتزاز واالستغالل. فيما ان أقل نسبة )%14.9(، تليها )%21.1على نسبة )

 تتعرض لالغتصاب. 
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