
 الثالث البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة في المؤسسات الحكومية في أمانة العاصمة صنعاء .................. د.الطارقالتحرش الجنسي بالمرأة المواظف
 
 

 
86 

التحرر ا السي ررل ررر لل وظ اللي اررؤ سررل اللو  رر ي الحنيل ررؤ سررل ول يررؤ 
 الع صلؤ صيع ء يعالقته ررعض اللتغ  اي

 *د. علي سعيد الطارق

 الللخص
 

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 سي بالمرأة الموظفة في أمانة العاصمة صنعاء.تعرف مستوى التحرش الجن -1
تعرف أكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعاً التي تتعرض لها المرأة الموظفة في أمانة العاصمة  -2

 صنعاء.
تعرف طبيعة الفررق  فري مسرتوى التحررش الجنسري لردى المررأة الموظفرة فري أمانرة العاصرمة  -3

 متزقجة". -ازبةصنعاء قفقاً لمتغير الحالة االجتماعية "ع
اختيارهن بطريقة عشروايية بسريطة مرن  جرى( موظفة 044ة البحث الحالي من )ققد تكونت عين

ست قزارات هي )قزارة التربية قالتعليم، قزارة الصحة، قزارة التخطيط قالتنمية، قزارة التجرارة، قزارة 
 الزراعة قالري، قزارة الخدمة المدنية(.
مررن إعرردابع، بعررد أ   بنررداً ( 34حرررش الجنسرري المكررو  مررن )ققررد اسررتخدب الباقررث مقيررا  الت

 استخدب جميع إجراءات بناء المقيا  من صد  قثبات.
 قبعد تحليل البيانات إقصايياً تم التوصل إلى النتايج اآلتية:

تتعررررض المررررأة الموظفرررة فررري الميسسرررات الحكوميرررة فررري أمانرررة العاصرررمة صرررنعاء للتحررررش  -1
 الجنسي.

الجنسرري فرري الميسسررات الحكوميررة فرري أمانررة العاصررمة صررنعاء هرري فرري  اتضررأ أ  التحرررش -2
 المستوى العالي.

 قجد أ  أكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعاً هو )التحرش اللفظي(. -3
هنرراف فرررق  إقصررايية لات باللررة معنويررة بررين العازبررات قالمتزقجررات فرري مسررتوى التحرررش  -0

   بالة في مجالي التحرش الجسدي قالتحرش غيراللفظي لمصلحة العازبات، في قين ال توجد فرق 
 .اللفظي )الرمزي(. ققد اختتم الباقث هذا البحث بمجموعة من المقترقات

 

 
 * كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة صنعاء، اليمن.
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 : مقدمة البحث ومشكلته -1

باا   -دة علااا اليااعيد ن ال ويااي وا  معااي ممااا ش  ااه أياامل أة الاامأة العاملااة أ اام   م اساا  عد اا
ً  عان كلاه ال تاوش  اإلةابياة  -الدويل  يف مضمار إثبا  وجودها وأعالي ها يف العد د من ا اش ، أضا

الااار تااامأ  علاااا صاااور ا لاااد  أبنااااء ال اااما غ اشج ماعياااة الو للاااة، نااا  أ اااا ما الااا  كعاااا  العد اااد مااان 
ا رم بة كله الناا ا  وك مل  كلاه ال ا ً  يف الضااوب البدنياة ال  ً  الر مي ن أة كوصف بأ 

والنلسية الر كواجهها لل وأيق بني عملها و يا ا األسم ة، وما ك ابده من صماعا  يف العم ، ومناياا  
قد كي  إىل  د كعمرها حملاوش  ال تمش هبا جنسيا  من  مًء العم . أظاهمة ال تمش اجلنسي علا  د 

م اا لة اج ماعيااة اااا مااا,  تو اا  ، وكااار   قياا ، إ  إة قضااا ا  Fitzgerald & Shublmerقااو  
، ومع  له كان  موجودة منذ بدأ  المأة 0791ال تمش اجلنسي مل ك داو  يف احملاكم األمم  ية قب  عام

يف خللااة نيو ااورس األساابوعية  0791يف العماا ، ألااي عياام الساا عمما  ن اام  خلموعااة ماان ا ادمااا  عااام 
 (.1، ص4111أثناء عملهن )أمج وهم دي، يف   و  ا  ااجا  علا ما كعمرن لمل من حتمش 

٪( كعمراااان إل ااااارا  وكعلي ااااا  99ويف دراسااااة علااااا الوولااااا  اي وميااااا  األمم  يااااا  كبااااني أة )
٪( كعمرااان لضااااوب الواعااادة، وأكمهااا  01٪( كعمرااان لًمساااا  بدنياااة، و اااوايل )42جنساااية، م ابااا  )

 (.Fitzgerald, 1993مارسا  جنسية )ال يام مب٪( منهن علا 01)
كمااا اكضااغ ماان اااً  ن ااا ا الدراسااة الاار قاماا  هبااا جلنااة سا ااة نظااام اجلاادارة واشساا ت اق يف ا  مااع 

٪( مااان النسااااء ر ال تااامش هبااان جنسااايا  يف م اكااا  العمااا ، ويف دراساااة أجم ااا  14األمم  اااي أة هنااااس )
٪( من النساء  عمة أنمل ر ال تمش 74هن ر ال وص  إىل أة ) و  عم  النساء يف ال اجم وال 0790عام

٪( ماان 99هبان جنسايا  يف العما ، ويف مساغ قاام قاما  باامل إ اد  النظماا  اي ومياة اكضاغ أة هنااس )
النساااء العااامً  ر ال تاامش هباان جنساايا ، وأ ااار  بعاا  السااوال الاار ااا  علااا الطااًب داااا  ا  مااع 

الطالباا  أ امة إىل كعمراهن لل تامش اجلنساي مان قبا   مً هان وأسااكذ ن ٪( مان 91األمم  ي إىل أة )
 (.2، ص4119)عبادة وأبو دوال، 

(، وأوهام  الن اا ا أة 4119)  Freedom Houseكما أجم ا  دراساة يف األردة مان قبا  م سساة
كباااة جااااء اليااامات وال ااا م وال ت ااا  يف الم و  ،٪( مااان النسااااء كعمرااان لوا اااد مااان سااالوكيا  العناااف20حناااو )

العياااا بالمكباااة اللانياااة، ماااع وجاااود  ااااش  مااان باألوىل، مث الااادأع والضااامب بالياااد والااامأض بالمجااا  والضااامب 
 العنف اجلنسي كال تمش اجلنسي وإقامة عًقة جنسية باإلكماه.

( كباني مان اًااا 4112(ويف سور ة أجم   دراسة ميدانية  و  العنف الواقع علاا الامأة العاملاة عاام 
٪(، ويف دراسااااة أااااام  أوراااات  عاااا ة كاااام  أة هناااااس 01،0ك عاااام, لل تاااامش اجلنسااااي بنساااابة )أة الاااامأة 

٪( 112٪( ماان عينااة الدراسااة قااد كعمراان جلمميااة ااادش ايياااء أو ال تاامش اجلنسااي، وهناااس نساابة )7010)
 ٪( كعمرن جلممية ه ه العم, واشن ياب. وأ ار  البا لة إىل أة019كعمرن حملاولة ان ياب، وهناس )



 ة في المؤسسات الحكومية في أمانة العاصمة صنعاء .................. د.الطارقالتحرش الجنسي بالمرأة المواظف
 
 

 
07 

اجلما م اجلنساية الار ك عام, ااا األنلاا يف ا  ماع اليامي هاي جاما م ال تامش اجلنساي واادش اييااء أكلم 
 (.219-212، ص0777)كم ، 

ا بعااد أمااا أيمااا ملااة الاامأة الوولااة باااليمن أ ااد  اادو حتااو  كباا  يف الساانوا  الع اام األااا ة، أي ماا
نسبيا  يف خم لف جوان  ايياة ، سواء علا صعيد       المأة الوولة ك دما   إ م، 0771الو دة الباركة 

اركلع  نسبة ال علما  اليمنيا  و ال عليم أم علا صعيد ال اركة يف الن اتا  اشق ياد ة، واشج ماعية، 
م، ويف ال عليم اجلامعي من عدد 0772٪ عام 4917م إىل 0729٪ عام 9يف ال عليم ما قب  اجلامعي من 

م، 0772م من إمجاايل ال علماني )ك ااب اإل يااء السانوي 0772٪ عام 0212 حمدود يف الس ينيا  إىل
الاااامأة الوولااااة يف الاااايمن يف الن اااااب  ماسااااهإ اااا  اإل ياااااءا  إىل أة معااااد  (، كااااذله ك011-019ص

 0792٪( يف العاام2، كماا اركلاع معاد  النسااء العاامً  مان)0772٪( يف العاام40اشق يادي قد بلا))
 (.0772، 0794، 0791)ك اب اإل ياء السنوي، 0772٪( يف العام0112إىل)

وعلااااا الاااامنم ماااان أة الاااامأة اليمنيااااة الوولااااة    اااا  ك اااادما  ملموسااااا  علااااا صااااعيد إسااااهامها يف ايياااااة 
اشق ياد ة واشج ماعية للما مع اليمين، ب ي اموج المأة الوولة يف اليمن  إىل ميداة العم  سببا  للعد د 

ال تمش اجلنسي، وقد أ ار  ن ا ا دراسة جباري إىل أة المأة اليمنية ك عم,  من ال اك  الر من رمنها
أثناء كوجهها من وإىل العم  و له من اً  مظاهم م عاددة لل تامش اجلنساي يف للمضا  ا  يف ال ارع 

 (.07، ص0779ك مل  يف اامض والام  وإصدار ال علي ا  البذ ئة )جباري، 
منيااااة الوولااااة ل اااا لة ال تاااامش اجلنسااااي يف أة  لااااه سااااي ثم ساااالبا  يف وك ماااان اطااااورة كعاااام, الاااامأة الي

 ويي ها، و ال ها البدنية والنلسية، وكلا  ها يف عملها، وعًقا اا ال وياية، و يا اا األسام ة. وش نامو 
يف  له؛ أانعدام ال عور باألمن ال ويي علا البدة وال مامة ال ويية سيل  قل هاا، ومان العامون أنامل 

 ال ااوة ال لااق أة  مكاا  بال اادر ال ااايف علااا عملاامل، كااذله أرناامل  اا ثم بيااورة رااارة يف  ال هااا  يااع  يف
البدنيااااة والنلسااااية ومعانا ااااا ماااان األعااااما, النلساساااامية، وماااان  ااااأنمل أ ضااااا  أة  لاااا  ارااااطمابا  يف عًقا ااااا 

مااا  اادو، األساام ة، باا  ةعلهااا يف واا  إساااءة كلساا  مااا  اادو، كلااوم نلسااها أل ااا حتساا  أ ااا مساا ولة ع
ً  عن  عورها بالعا  وكماهية العم  والمنبة يف ال اي  عنمل.  وهو ما  عين كضاؤ  ث  ها بذا ا، أض

م ا لة البتار اياايل   وكأسيسا  علاا  لاه قاام البا ار بدراساة وااهمة ال تامش اجلنساي، وقاد صايا
 بالس ا  اآليت:

 صنعاء؟. ما مس و  ال تمش اجلنسي بالمأة الوولة يف أمانة العاصمة -
 أهمية البحث: -2

كأيت أمهية البتر ايايل من اً  أمهية الوروع الذي   ناولمل و ساسي مل هو ال تمش اجلنسي، ومي ن 
 كوريغ األمهية يف خلموعة من الن اب كما  لي:

  مجيع ا اش ، هم يف ال طو م وال اي  يفكس إ المأة يف ك دم ا  مع،  أمهية الدور الذي ك د مل -1
 ايل أرة إصً ها وكعليمها وكلا  تاقا ا واس لمار إم انا ا هو ج ء أساسي من صًال ا  مع ااااااااااااااوبال 
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 (.91، ص4114وكطوره وك دممل )الطارق، 
ا د اااد أعااداد العااامً  وم اولااة الاامأة للعماا  يف خم لااف خلاااش  ايياااة، األماام الااذي   طلاا  منهااا  -2

ء وق  تو   يف ال عاما  ماع المجاا  يف بيئاة العما ، وماع الضاعف النسام لًل ا ام باال يم الد نياة لاد  قضا
ً  عااان   اااادة معاااد  اشسااا لارة اجلنساااية الاااذي   اااأكا مااان وساااا   عااادة وشسااايما وساااا    بعااا  الااا مًء أضااا

 العم .اإلعًم، أرنمل من ال وقع   ادة معد  كعم, المأة الوولة لل تمش اجلنسي أثناء 
اشجتاهااا  الساالبية ألأااماد ا  مااع حنااو عماا  الاامأة وم ان هااا، إة ا  مااع ش  اا ا   نظاام إليهااا نظاامة  -3

ا   اااار ودونياااة، أاااالمأة يف الااايمن حماتاااة مبنظوماااة مااان األعااامان والعاااا   الااار ك ااااع علاااا ممارساااة العناااف 
 (.041، ص4112وال تمش ردها )ال مجم وقاموة، 

او والدراساااا  الاار ك نااااو  مورااوع ال تااامش اجلنسااي يف ا  ماااع اليمااين، األمااام عاادم وجاااود األ اا -0
الاااذي  عاااين  اجاااة ا  ماااع إىل الدراساااا  واأل ااااو العلمياااة الااار  نبااااي أة ك  اااف عااان ال ااا ً  الااار 

 كعانيها المأة اليمنية يف مياد ن العم ، ومنها م  لة ال تمش اجلنسي.
إليهااااا البتاااار ايااااايل، إ  إة كلااااه الن ااااا ا سااااون اااااد العنيااااني يف أمهيااااة الن ااااا ا الاااار سي وصاااا   -5

 ال سسا  اي ومية  ام واهمة ال تمش؛ مما  دأعهم إىل بذ  اجلهود ال للة للتد من هذه الظاهمة.
 : أهداف البحث -3

  سعا البتر ايايل إىل حت يق األهدان اآلكية: 
 نسي بالمأة الوولة يف أمانة العاصمة صنعاء.كعمن مس و  ال تمش اجل -1
 كعمن أكلم أنواع ال تمش اجلنسي  يوعا  الر ك عم, اا المأة الوولة يف أمانة العاصمة صنعاء. -2
كعاامن تبيعااة اللااموق يف مساا و  ال تاامش اجلنسااي بااالمأة الوولااة يف أمانااة العاصاامة صاانعاء وأ ااا   -3

 م  وجة". -بةل ا  ايالة اشج ماعية "عا  
 :حدود البحث -4

  تااادد البتااار اياااايل بدراساااة ال تااامش اجلنساااي لاااد  النسااااء العاااامً  مااان العا باااا  وال  وجاااا  يف 
 م.4101الدوا م وال سسا  اي ومية يف أمانة العاصمة صنعاء اً  العام 

  اجلنسي(:)التحرش   حتديد املصطلحات: -5

مااان ااااً  اشتاااًع علاااا األدبياااا  والعد اااد مااان ال عاااار ف ال عل اااة بالوراااوع كبااا   البا ااار كعم اااف 
أة ال تمش اجلنسي هو: "خلموعة من السلوكيا  اليادرة عن أ د  علالبا لني أمج وهم دي الذي  نة ا

كأااذ صاورا  م عاددة ساواء  ممؤوساة ( والار قاد  –ر يض ( حنو إ اد  العاامً  ) ميلاة  –العاملني )  مي  
كعلي ا   ا  تابع جنسي( أم بدنية )مًمسا   ا  تابع جنسي(  بادي  –كان  للظية ) كلميتا  

من اًاا رنب مل يف إقامة عًقة جنسية معها علا ن  رنبة أو كم ي  منها". وهذا ال عم ف هو ماا  عنيناا 
 ال سسا  اي ومية يف أمانة العاصمة صنعاء". و ناس  موروع  لنا "ال تمش اجلنسي بالمأة الوولة يف
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أماا ال عم اف اإلجما اي اااذا البتار أهاو: الدرجااة الار حتيا  عليهاا الاامأة الوولاة بال سساا  اي وميااة 
 اليمنية يف هذا ال ياس العد اذا الام,.

 اإلطار النظري: -6

 مفهوم التحرش اجلنسي: -6-1

 العد ااااد ماااان ال  ابااااا  إىل أة ميااااطلغ ال تاااامش اجلنسااااي مل   اااان موجااااودا   اااا  من يااااف عااااام ك اااا 
ً  من أ  ا  العنف رد المأة، وألنمل   كد األدوار 0791 م، وبدأ البا لوة والعلماء  ه موة بمل بعده   

ظم إىل المأة علا أ ا ال  ليد ة للمج ، والر ك   إىل أنمل أكلم قوة من المأة، كما أنمل يف ال تمش اجلنسي  ن
، 4119إخل )علااااي، ...مورااااوع أو كياااااة جنسااااي أوش ، مث  نظاااام إليهااااا علااااا أ ااااا اماااامأة عاملااااة أو موولااااة

 (.02ص
و مجاااع األصااا  اللااااوي للهاااوم ال تااامش إىل أعااا  " ااامش" و عاااين "اااادش"، وال تااامش بال ااايء معنااااه 

  وة ال تامش باإلنسااة هاو" ال عام,  ال عم, لمل بام,  يامل ، وباشع ماد علا هذا الع  اشصطً ي
 (. 012، ص0777لمل بوسيلة ما من أج  إثاركمل، ودأعمل حنو أع  معني" )العام الوجي ، 

 :  أشكال التحرش اجلنسي -6-2

 أ  ا  ال تمش اجلنسي إىل ما  لي:  لنص  ا  ال عل ة بال تمش اجلنسي، من اً  مماجعة الدراس
 .سلوس جنسي للظي،   ضمن ال علي ا  واألللاظ والل اها  اجلنسية -1
 .سلوس جنسي ن  للظي، و  ضمن ال عب ا  اجلنسية المم  ة، كالام  -2
سلوس جنساي جسادي، و  ضامن عاددا  مان السالوكيا  كبادأ مان الطبطباة علاا اجلساد، وال امص،  -3

(، )عبااااادة 002-001، ص4112 كاااوة،)ليلاااا وم، (72، ص4110والعان اااة إىل اشن يااااب )أااامانض،
 (.09، ص4119وأبو دوال، 

 :أسباب التحرش اجلنسي -6-3

هباذا ال ا    ل تمش اجلنسايامة هوا هناس عوام  اج ماعية م عددة وم لاعلة هي الر أد  إىل ان  ار
 عمار، وك مل  هذه العوام  يف اآليت:يف ا  مع مبو لف قطاعاكمل ول   الطب ا  اشج ماعية ومبو لف األ

وجاااود كن ااائة ساااليمة مناااذ الياااام، وساااوء ايالاااة اشق يااااد ة، وان  اااار  كعااادم أسرررباج اجتماعيرررة: -1
معدش  البطالة بني ال باب، وما كبلمل وساا   اإلعاًم مان ماواد إبا ياة، وسا و  الضاتية وعادم ا ا هاا 

 أي رد أع  مما   دي إىل اادي ال تمش.
 اب نة ال انوة والوجود األمين العين  ما ة ال ارع وكوأ  سب  األماة اااااااااااكاي ة:رررررررررقانونيأسباج  -2

 للمواتنني.
كا ا ، أ د  ا  الضتية من ايادثة لا ك عم, لمل مان  أسباج ترجع إلى معتقدات خاطئة: -3

 عور بالعار إ  ك عم الضتية بالعاار، لوم واس ن ار اج ماعي من اآلام ن، وال  لي  من  أة ايادو، وال
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رمبا ش ك  ب  أ مة كو ا رتية أو كظن أنمل كاة   وج  عليها وقف اشع داء، والظهم العام لبع  النسااء 
 (.99وسلوكهن يف الطم ق العام ) ا ياري ، م.  ، ص

 : أماكن التحرش اجلنسي باملرأة -6-4

مي اان أة ثاادو ال تاامش يف ال ااارع، و  ااوة يف صااورة كلمااا  بذ ئااة أو نظااما  رج البيررت: خررا -1
م لتية او اعرتا, لطم ق لضتية أو حماولة لساها أو اش   ااس هباا، واللماض والضااوب  ااة ال  اام أو 

و الع ولة، ويف حماولة المور من بني الناس، كما يف وسا   الواصً  ويف أماكن العم  ال دسة أو الال ة أ
 ورجا  األعما .  نم  الساوة، ويف الدروس ا يوصية، ويف العيادا  أو الس  ليا ، ويف م اك  الد

، 0777وقد ثدو ال تمش من أ د احملارم كاألب أو األت األكرب أو األم )كم ، باخل البيت: -2
 .(49ص

 االجتاهات النظرية يف تفسري التحرش اجلنسي : -6-5

من اً  مماجعة الرتاو النظمي والبتلاي الاذي اركابد بدراساة ال تامش اجلنساي يف ساياقا  اج ماعياة 
 :يتة يف كلس  ال تمش اجلنسي، وهي علا النتو اآللة إىل صيانة أربعة اجتاها  ر يسخم للة خن

 االجتاه التنظيمي: -6-5-1

 –ذا اشجتاه علا أ  ا  ال تمش اجلنسي الار كا م دااا  منظماا ، يف العما ، أل اا  مك  أصتاب ه
من أكلم أ ا ا  ال تامش ان  اارا   وأ ادها اطاورة علاا ا  ماع، و اذه  رواد هاذا  –وأ ا  لوجهة نظمهم 

باني األأاماد، اشجتاه إىل أة النظما  ك ضمن عددا  مان العواما  البنا ياة الار كادعم ال لااو  يف  ياا ة ال اوة 
وأة هااذه العواماا  كاا دي الاادور اياساام يف وهااور أأعااا  ال تاامش رااد النساااء، وثاادد أصااتاب هااذه المؤ ااة 

 عددا  من كله العوام ، أمهها:
 .تبيعة ال درج الوويلي داا  م سسا  العم  -1
 نساابة النااوع أو اجلاانض داااا  م سسااة العماا ، أي نساابة النساااء داااا  أي م سسااة م ارنااة بنساابة -2

 .المجا 
 .خلموعة العا   الهنية واللوا غ ال انونية الر حت م م سسة العم  -3
عااادم كلا اااة اإلجاااماءا  ال انونياااة الااار ك واااذها ال سساااة جتااااه ماااا  ظهااام أيهاااا مااان أأعاااا  ال تااامش  -0

 .(Dawson,2005,p: 110اجلنسي )
 الثقايف:  -االجتاه االجتماعي  -6-5-2

   يور رواد هذا اشجتاه أة ال تمش  إ وجهة نظم اشجتاها  النسو ة،  اهاااااااااااذا اشجتااااااااد رواد هاااااااةس
اجلنسااي أعاا  ناااجم عاان األنظمااة النوعيااة  ا  الساايطمة الذكور ااة، كلااه الساايطمة الاار ا اان المجااا  ماان أة 

عاادة إن اجهاا باسا ممار ميارسوا ال وة اجلنسية ل أكيد سيادة المج  وسيطمكمل، وايلااظ علاا هاذه السايطمة وإ
(Rospenda et al,1998, p:41.) 
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ال  ليد ااة ال ا مااة علااا  و اامبد رواد هااذا اشجتاااه مااا بااني ال تاامش اجلنسااي وعمليااا  ال ن اائة اشج ماعيااة
ش كعلم النساء أ د ال ساامغ وال ااها  ألأعاا  ال تامش اجلنساي مان قبا  المجاا ، ل ان إ  أساس اجلندر، 

اأتة واشعرتا, العدا ي، إراأة إىل أة ث اأة ا  مع اجلنسية حتذر النساء من العد د كعلم أ ضا  جتن  ال 
من الواتم اشج ماعية والنلسية الر قد كرتك  علا م اومة أأعاا  ال تامش بأ ا ا  واسارتاكيايا  علنياة 

 (.49، ص4119)عبادة وأبو دوال،
العد د من ا  معا  ليس  م  لة أمد اة، كما   كد رواد هذا اشجتاه أة م  لة ال تمش اجلنسي يف 

باا  هاااي م ااا لة اج ماعياااة عاماااة؛ ألة ال لااا  مااان النسااااء ةااادة أنلساااهن يف موقاااف مااان مواقاااف ال تااامش 
اجلنساي، وهااذا الوقاف رمبااا ش  اامكبد بساياق اج ماااعي بعينامل، باا  ك عاام, األنلاا اااذا اللعا  يف العد ااد ماان 

د اد مان ال سساا  اشج ماعياة الار ك عاما  معهاا األنلاا، ومان السياقا  اشج ماعية الو للة، ودااا  الع
 (،Kendall,2003,p:166اااااااااااً  العد ااااااااااد ماااااااااان األأااااااااااماد  وي اإلم انااااااااااا  والووااااااااااا ف الو للااااااااااة )

(Rospenda et al,1998, p:40.) 
 اجتاه دور اجلنس: -6-5-3

صاايانة إتااار نظاامي   ضاامن  ميلا  هااذا اشجتاااه حماولااة كوأي يااة، اع مااد رواده علاا اشجتاااهني الساااب ني يف
أأ ار كً اشجتاهني، و ذه  أصتاب هذا اشجتاه إىل أة ال تمش اجلنسي ناجم عن سيطمة أدوار اجلنض 
علا األدوار األام ، ملا ؛ أدوار العما ، مبعا  أة المجاا  دوماا  ول خم لاف الساياقا    عااملوة ماع الامأة 

 .من اً  دور اجلنض،    داا  م سسا  العم 
و مبد رواد هذا اشجتاه بني العنف الوجمل رد المأة بأ  المل الو للة، وباني الياورة الذهنياة للمامأة عناد 
المجاا  داااا  البناااء اشج ماااعي، هااذه اليااورة الاار ك  اا   ماان اااً  العد ااد ماان العواماا  البنا يااة داااا  

إىل الامأة أ اا  نظمة اجلنسية، أو النظامحت مها ال –نالبا   –ا  مع، وهذه اليورة الذهنية للممأة عند المج  
إة المج     إة قب  المأة يف أدوار أام ، أرنمل ش  اي  عن  هنامل الادور اجلنساي للمامأة  إ أداة جنسية، 

(Poirier,1999, p:7.) 
ومااان ااااً   لاااه   ضاااغ أة الااامأة دااااا  أي م سساااة كااا دي العد اااد مااان األدوار الهنياااة، وقاااد ك عااام, 

من ال تمش اجلنسي، وهذا  لسم لنا أ  اش  ن  مع ادة من أ  ا  ال تمش اجلنسي وهو أل  ا  خم للة 
 (.Rospenda et al,1998, p:42حتمش المؤوسني بمؤسا هم يف العم  )

 نظرية التعلم االجتماعي: -6-5-4

السالوكيا   كم  هذه النظم ة أة اشع داد بالنمو ج المم ي يف وسا   اإلعًم  عد ميدرا  أساسيا  ل علم
( أة اجلمهااور  اا علم ساالوس العنااف ماان م اااهد العنااف Bandura اام  باناادورا ) إ العنيلااة، والًأاًقيااة، 

ال اادم يف وسااا   اإلعااًم، و اا علم أ ضااا  الساالوكيا  الااً أاًقيااة، ومنهااا ساالوس ممارسااة اجلاانض مااع ماان ش 
ون معينااة  ضااع او جااا  للساالوس بعاااد  واأااق علياامل ا  مااع والااد ن أ ضااا  ماان هااذه الوساااا  ، وأناامل حتاا  واام 

 (.471، ص4119م اهدة ال وييا  ال للا  ة الر ك وم بذله )ا دوب وقاموة،
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رااوء نظم ااة الاا علم اشج ماااعي ك كااد دراسااة )سااه  صاااش إبااماهيم( أة ال ويااية ال للا  ااة أو بطاا   يفو 
س ال اادم يف احمل ااو  اإلعًمااي، الللاام  عااد او جااا  لساالوس ال اااهد ن الااذ ن    ساابونمل ماان م اااهدة الساالو 

أال ااأث  بعيااد الااد ، وال ااأث  الرتاكمااي، والبا اام الااذي كرتكاامل ملاا  هااذه النمااا ج الساالوكية  و أمهيااة كباا ة، 
أ  اامار م اااهدة أ اا ا  الساالوس اجلنسااي النتاامن والسااوي علااا  ا ااة ال للااا  والسااينما مي اان أة كلساام 

ً  يف ال ااااهدة يف  بأ ااا ساالوكيا  تبيعيااة مي ااان ممارساا ها يف الواقااع، ونظااما  ألة اليااااار   ضااوة وق ااا  تااو 
 .(29، ص4119نياب المقابة لذله كيبغ السلوكيا  الر   اهدو ا مادة جيدة للمتاكاة ) اا ي،

 :الدراسات السابقة -7

 الدراسات العربية: -7-1

وهادأ  "، أجم ا  الدراساة يف ميام، جلممياة يف وقوعهاادور رتا ا ا( بعنواة: "0777دراسة كم  ) -
ن ثاًو جاما م: اشن يااب، ه اه العام,، ال عاام, لىنلاا علاا وجامل ملادش  ياءهاا، وكوصاال  إىل كعام  

ن ا ا هاذه الدراساة إىل أة الاالبياة مان اإلنااو يف العيناة كعمران جلممياة اادش اييااء يف الطم اق العاام وكااة 
٪، مث جمميااااة ه ااااه العاااام,  4.5ن كعمراااان حملاولااااة اشن ياااااب بنساااابة ٪(،  لاااايهن ماااا7017 لااااه بنساااابة)

 ٪(. 019واشن ياب بنسبة )
الدراساة ( بعناواة: "ال تامش اجلنساي باالمأة العاملاة يف ميام"، وهادأ  4111دراسة أمج وهم دي ) -

( من 011ن مس و  ال تمش اجلنسي لد  المأة العاملة يف ميم، وقد ك ون  عينة الدراسة من )كعم  إىل 
العامً  يف األجه ة اي ومية وال طاع العام، وقد أوهم  الن ا ا أة أكلم من نيف أأاماد العيناة كعمران 
لل تااامش اجلنساااي، وك سااام ردود أأعاااا  الضاااتا ا بالسااالبية، وأة أكلااام أناااواع ال تااامش  ااايوعا  هاااو ال تااامش 

 الللظي، كما أة صا ا  السن أكلم كعمرا  لل تمش. 
 ة:دراسات أجنبي -7-2
ك عم, لمل بعنواة: "العنف اجلنسي الذي  (Pains & Selbert,1978) دراسة بان  وسليب    -

ن مس و  العناف اجلنساي يف أمم  اا، وقاد  لا  عينة من الماه ا  يف أمم  ا"، وهدأ  الدراسة إىل كعم  
ة والودعاااا  ( سااان09و04(  الاااة مااان العاااهما  الماه اااا  الاااًيت كااماوال أعماااارهن ماااا بااني )911العينااة )

بأ اد السااوة، ك ال  الدراساة عان أة الل ياا  الااًيت كان راتا ا العناف اجلنساي األباوي ك  اد نسااب هن 
٪( مان أأاماد العيناة، كماا 92علا رتا ا األنواع األام  من العًقا  ن  ال معية  ير بلا  نسب هن)

نا ام يف الوش ا  ال تدة أ ار  الدراسة إىل أة ما   مب من نيف عدد األ واص الذ ن  همبوة من م
( ألااف ساانو ا  هاام ماان األتلااا  الااذ ن وقعااوا رااتا ا العنااف اجلنسااي ماان 911األمم  يااة، والبااال) عااددهم )

  قبا هم يف منا ام.
ال مام   ال تامش اجلنساي بطالباا  بعناواة: "(Bronner et al,2003) دراساة بمونام وقاام ن  -

ش اجلنسااي بالممرااا  وتالبااا  ال ماام   و اار اا جاامل، يف إسااما ي "، وهاادأ  إىل أتااة أااااب ال تاام 
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وكاناااا  أهاااادان الدراسااااة كاااادور  ااااو  حتد ااااد أنااااواع ال تاااامش اجلنسااااي وحتد ااااد )ال تاااامش( وال اااااعم الاااار 
 ساا دعيها و ل هااا ال تاامش، واساا اابا  البتااوثني اااذه األنااواع ماان ال تاامش مااع األاااذ يف ايسااباة النااوع 

  تمش هبا.وال انة الهنية لل ويية ال
٪( 70( أامدا . وك ال  الن اا ا عان  ادوو ال تامش اجلنساي لاد  )199وك ون  عينة البتر مان )

٪( أ اام كعمرااوا لااا    ااد علااا ثًثااة أنااواع ماان ال تاامش 91ماان البتااوثني علااا األقاا  بنااوع وا ااد، وأعلاان )
ا ر ال  اد د علاا ٪( عن كعمرهم  مسة أنواع أو ما    د من ال تامش اجلنساي. كما21اجلنسي، وأعلن )

٪( ماااان الممرااااني والممرااااا  91-91أة ال تاااامش اجلنسااااي مسااااألة ر يسااااية يف م اااااة العماااا  وكاااا ثم يف)
 والطًب والطالبا  يف ال مم   و ضم باآلراء والداأعني يف العم .

 بعنواة: "ال تمش اجلنسي يف إ د  مدة نيو لندا".  (Handy,2006)هاندي  :دراسة
اااربا  النساااء وجتااارهبن مااع ال تاامش اجلنسااي يف ثااًو منظمااا  خم للااة يف  نهادأ  الدراسااة إىل كعاام  

 مد نة نيو لند ة. وكدور كساؤش  هذا البتر  و  ثًثة موروعا  ر يسة:
 ال ساؤ  األو : عن مد  ال أث  لد  ك  من النظمة والبيئة احمللية يف تبيعة ال تمش اجلنسي.  -
  والل اأاااا  ال نظيمياااة الو للاااة يف ال عبااا  عااان ال تااامش اجلنساااي ال سااااؤ  اللاااا : عااان كاااأث  البيئاااا -

 وكلس ه.
ال ساااؤ  اللالاار: هااو ال  ااف عاان األبعاااد اشج ماعيااة واجلماعيااة شساارتاكيايا  م اأتااة ال تاامش  -

 اجلنسي ومواجه مل.
األوىل  ثًو منظما  اا مسا  وايا ة كنظيمية خم للاة، أالنظماة  اا    أما عينة الدراسة أ د -

ااصة بأعما  اللتوم وصاناع ها، وهاا قطااع  سايطم عليامل الاذكور وكانول  أيامل نسابة النسااء العاامً ، 
يف  اني كااة ال طااع أما ال طاع اللا  أهو حما  جتااري للبياع، وهاذا ال طااع كسايطم عليامل اادما  النسااء، 

 من أصتاب الياقا  البيضاء. للمع أ د اليارن كاة منظمة ادما  كسيطم عليها النساء اللالر م  با  
أماااا عااان األدوا  السااا ودمة يف البتااار أهاااي ال ابلاااة ماااع النسااااء الاااًيت واأ ااان رمسياااا  وقااابلن إجاااماء  -

م ااااابً  معهاااان ماااان أجاااا  دراسااااة ال تاااامش اجلنسااااي، وقااااد كوصاااال  الدراسااااة إىل أة ال تاااامش يف الو اااادة 
 اليناعية لمل ثًثة اجتاها : 

اللمدي والعلين الظاهم، والذي تل  أيمل رجا  اكياش  جنساية مان وجد ال تمش اجلنسي  األقل: -
 نساء معينا .

وجد اإلرهاب البيئي العام الذي كاة ميارس و  رتن بوساتة موولني رجا ، وكاة يف بع   الثاني: -
 األ ياة وليض دا ما  جنسيا  يف مضمونمل. 

  اولن كاي  خلا  عملهن يف الينع،  كورغ الدراسة أ ضا  أة بع  ال اركا  يف الدراسة الثالث: -
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والعم  يف خلا  قام  سيطم عليامل المجاا ، وها شء كعمران ل تامش أكلام عدوانياة وعنلاا ، واع  ادوا أة هاذا 
 ال تمش كاة ميمما  وم يودا  ليلب  أ ن ن  جد ما  ون  قد ما ، ولطمدهن من وويل هن.

د ك ال  الدراساة أة النسااء كانا  لاد هن وساا   أما قليا  ربد هذا السلوس يف هذه النظمة أ ا -
 قليلة أعالة ل اي  هذا السلوس.

 : فرضيات البحث -8

  سعا البتر ايايل إىل حت يق أهداأمل من اً  اإلجابة عن اللمريا  اآلكية: 
 كعا  المأة الوولة يف أمانة العاصمة صنعاء من ال تمش اجلنسي. -1
ل تاامش الللظااي أكلاام أنااواع ال تاامش اجلنسااي  اايوعا  الاار ك عاام, اااا الاامأة الوولااة يف أمانااة  عااد ا -2

 العاصمة صنعاء.
ش كوجد أموق دالة إ يا يا  يف مسا و  ال تامش اجلنساي باالمأة الوولاة يف أماناة العاصامة صانعاء  -3

 م  وجة". -وأ ا  ل ا  ايالة اشج ماعية "عا بة
 :إجراءاتهمنهجية البحث و -9

 :منهج البحث -9-1

مبا أة البتر ايايل   هدن إىل كوصيف م  لة ال تمش اجلنسي يف ا  مع اليمين، اس ودم البا ر 
يف اللياا  األو ؛ وألة   اااذا الااام, الاانها الوصاالي ال تليلااي لل ت ااق ماان أهاادان البتاار الاار  اادد

نها الوصلي   دم معلوما  و  ا ق عن وقاا ع ال ا لة ايالياة و وراغ العًقاة باني الظاواهم )ا طيا ، ال
 (.27، ص4112

 :  جمتمع البحث -9-2

  ألف خل مع البتار اياايل مان النسااء اليمنياا  الوولاا  يف ال سساا  اي ومياة يف أماناة العاصامة 
 صنعاء.

 :بحث وأسلوب اختيارهاعينة ال -9-3

ك ون  عينة البتر ايايل من النساء اليمنياا  الوولاا  يف ال سساا  اي ومياة يف أماناة العاصامة، 
وأيمااا  لااي  ( موولااة بالطم  ااة الع ااوا ية البساايطة ماان عاادة م سسااا    وميااة.111اا يااار )جاام  وقااد 

 ل ا ا  البتر: عم, كلييلي للعينة وأ ا  
 العينة قفقاً لمتغير الميسسة الحكومية: -1

اا يار العينة من أربع ع امة م سساة   ومياة، منهاا داض مادارس، وداض مس  اليا ، إرااأة  جم 
( 0ال  امارا  والنسا  الئو اة، واجلادو  )  ج، وال راعة، وال اارة، مث اسا وم ال وطيد وال نميةإىل و ارا  

  ورغ  له.
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  (1الجدقل )
 يوضأ عينة البحث قفقاً لمتغير الميسسة الحكومية.

 النسبة العدب الميسسة الحكومية
 ٪2 42 مدرسة عا  ة

 ٪2 42 مدرسة ها   سعيد أنعم
 ٪2 42 مدرسة اللً ا
 ٪2 42 مدرسة نسيبة

 ٪2 42 مدرسة أمساء بن  أيب ب م
 ٪00 12 مس  لا اللورة العام
 ٪00 12 الس  لا اجلمهوري

 ٪00 12 مس  لا ال و  
 ٪01 11 مس  لا ال متة

 ٪01 11 مس  لا العس مي
 ٪1 02 ال وطيد وال نمية

 ٪1 02 ال راعة والمي
 ٪1 02 ا دمة الدنية

 ٪1 02 ال اارة
 ٪ 011 111 اإلجمالي

الرتبيااة نً اام ماان اجلاادو  السااابق أة أنلاا  أأااماد العينااة كااانوا ماان و ارة اليااتة، كليهااا الاادارس )و ارة 
 وال عليم(، مث باقي الو ارا .

 العينة قفقاً لمتغير المستوى التعليمي: -2
العينااة  ساا  هااذا ال ااا  إىل أربااع أئااا ، مث اساا ومج  ال  اامارا  والنساا  الئو ااة ل اا  أئااة،   ساامق  

 (  ورغ  له.4واجلدو  )
 ( 2الجدقل )

 عينة البحث قفقاً لمتغير المستوى التعليمي.توزع 
 النسبة العدب تعليميالمستوى ال

 ٪09 29 أساسي
 ٪ 91 040 ثانوي

 ٪ 19 099 جامعي
 ٪ 2 41 ما فو  الجامعي

 ٪011 111 اإلجمالي
 ٪،  ليهم أئة 19نً م من اجلدو  السابق أة أنل  أأماد العينة من اجلامعيني الذ ن بلا  نسب هم 
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٪، ويف األاااا  أئاااة، ماااا أاااوق 09ساااي بنسااابة ٪، ويف المكباااة اللاللاااة أئاااة األسا91السااا و  اللاااانوي بنسااابة 
 ٪.2اجلامعي بنسبة 

 العينة قفقاً لمتغير الحالة االجتماعية: -3
العينة  س  هذا ال ا  إىل أئ ني، مث اس ومج  ال  مارا  والنس  الئو اة ل ا  أئاة واجلادو    سمق  

 (  ورغ  له.9)
 ( 3الجدقل )

 عية.عينة البحث قفقاً لمتغير الحالة االجتما توزع
 النسبة العدب الحالة االجتماعية

 ٪ 21 422 عازبة
 ٪ 92 012 متزقجة

 ٪ 011 111 اإلجمالي
٪،  لايهن يف المكباة 21نً م من اجلدو  السابق أة أنل  أأماد العينة من العا باا ، بلاا  نساب هن 

 ٪.92اللانية ال  وجا  بنسبة 
 :أداة البحث -9-4

وري عند كيميم ال ياس اجليد وإعداده كواأم عدد من ال موب وال واعد النهاية، كما ك طل  من الضم 
أنية كيميم اشا بار درا ة واسعة وعمي ة باألسالي  الو للة، وماد  مناسابة كا   أو أي منهماا لىناما, 

 الو للة، وميم بناء أي م ياس بعدد من ا طوا  ك مل  يف اآليت:
 االت مقياس التحرش اجلنسي:حتديد جم -9-4-1

بعد مماجعة معظم األتم النظم ة ومعظم ال عار ف والدراساا  السااب ة وال اا يض الار كعمرا  لوراوع 
 ال تمش اجلنسي ا ن البا ر من حتد د ا اش  اآلكية:

وهو خلا   ضم خلموعة من الظااهم الار  ظهام أيهاا ال تامش اجلنساي مجال التحرش الجسدي:  -1
ورة اش   اس والًمسا  اجلسد ة ال عمدة،  وكذله  د الًبض وا   هاا. وقاد بلاا  أ اما  هاذا يف ص
 ( أ ما .9ا ا )
وهو خلا   ضم خلموعة من الظاهم الر  ظهم أيها ال تامش اجلنساي يف مجال التحرش اللفظي:  -2

بلااااا  أ ااااما  هااااذا  صااااورة كعلي ااااا ، و مكااااا ، وأصااااوا ، وماااا اال، ومهسااااا   ا  حم ااااو   جنسااااي، وقااااد
 ( أ مة.40ا ا )
 ا   ضم خلموعة من الظاهم الر  ظهم أيها اااااااااااااوهو خلرش غير اللفظي)اإليمايي(: ررررررررمجال التح -3

ال تاامش اجلنسااي يف صااورة إرسااا  المسااا   اجلنسااية، واااادا ا، وعاام, اليااور واألأااًم اللارااتة، وإصاادار 
 ( أ مة.00نظما  ال   ة، وإرسا  ال بً  باليد، وقد بلا  أ ما  هذا ا ا  )ال عاب  المم  ة كالام  وال
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 صياغة مفردات املقياس: -9-4-2

لام, إعداد أ ما  ال يااس  سا  خلاشكامل قاام البا ار ب وجيامل اسا بياة اسا طًعي إىل عيناة ع اوا ية 
يااا  ماااا كضااامن مل مااان عباااارا  ( موولاااة، وبعاااد  لاااه قاااام البا ااار حتماااع اشسااا مارا  وحتل011م للااة مااان )

( عبااارة مو عااة علااا ثًثااة خلاااش  ل  اا   11واا يااار الناساابة منهااا، ويف رااوء  لااه ر مبااد يا  صاايانة )
 اليورة األولية ل ياس ال تمش اجلنسي.

  صدق املقياس: -9-4-3

  يااد بالياادق أة ك اايض األداة مااا كساا هدن قياساامل؛ ولااذا  عااد الياادق ماان أهاام ال ااموب الاار ةاا  
 (.74، 0777واأمها يف بناء ال ياس واشا بارا  النلسية )عم لا وقاموة ،ك

ولام, ال عمن إىل صدق أ ما  م ياس ال تمش اجلنسي بوصلمل اطوة أساساية إلعاداده قاام البا ار 
 برجماء أنواع عدة من اليدق، منها:

 :الصد  الظاهري )صد  المحكمين( -1
عد اليدق الظاهمي من مس ل ما  بناء ال ا يض ال ويية، ونالبا  ما   مر  لاه خلموعاة مان ا ارباء  

ال وييني يف ا ا  من اً  اللتة النط ي لل ما  ال ياس وك م ام ماد  صاً ي ها ل يااس ا اصاية 
بااارا  بيااور ا (، لااذله قااام البا اار بعاام, الع442، ص0799أو ال اا لة الااماد قياسااها )عبااد الاامسن، 

األولية علا ع مة من ا رباء ال وييني يف العلوم الرتبو ة النلسية ويف علام اشج مااع، وبعاد أة ر عام, 
٪( أأكلم بني احمل مني ألنمل  عد م  ما  م بوش  ليً ية 91ال ياس علا احمل مني اع مد  درجة ال طع )

ثًثااة ااارباء حتااذن ماان ال ياااس، وقااد أساالم ال تلياا  عاان ا ااا  والل اامة ألة ا ااا  أو الل اامة الاار  مأضااها 
 ( أ ما  مل ك ن نسبة الواأ ة عليها كاأية؛ أما ا اش  أ د ول  كما هي ليً ي ها.9 ذن )

 صد  التمييز: -2
( موولاااة مااان ااااارج العيناااة 411مااان أجااا  حت ياااق صااادق ال مييااا  قاااام البا ااار ب طبياااق ال يااااس علاااا )

ء ماان ال طبيااق قااام البا اار ب تلياا  اساا اابا  أأااماد العينااة، وركباا  الاادرجا  الاار األساسااية، وبعااد اشن هااا
٪( من الدرجا  49 ي  عليها الس ايبوة يف ال ياس كنا ليا  من األعلا إىل األدىن، وأاذ  ما نسب مل) 

 ٪( مااان الااادنيا بوصااالها خلماااوع ني م طااامأ ني،  يااار أصااابغ عااادد اشسااا مارا  ا اراااعة49العلياااا، ومللهاااا)
( اس مارة بوصلها خلموعة دنياا. 21( اس مارة بوصلها خلموعة عليا، و)21(، و له بواقع)019لل تلي )

( أ امة نا  مميا ة عنااد 99( أ ااما  مان أصا  )9مث اسا ودام اشا باار ال اا ي لعين اني مسا  ل ني. وكباني أة )
 (  ورغ  له.1(*، واجلدو )1112مس و  دشلة )
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 ( 0الجدقل )
 ى التمييزية لفقرات مقيا  التحرش الجنسيالقو  برجات

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط قيمة ت المجموعة الدنيا المجموعة العليا ب
0.  4170 71 1141 92 91021 
4.  4197 0112 1102 0114 21912 
9.  4،99 79 1119 91 21999 
1.  4179 79 1119 92 91917 
2.  4191 0110 1109 0119 91199 
2.  9192 0110 1129 29 91241 
9.  9119 0142 1129 91 91479 
9.  9120 0111 9170 0141 01999** 
7.  4170 0144 1141 0119 21724 

01.  4119 0102 9122 0101 21179 
00.  4120 0100 1111 97 91999 
04.  9114 0111 9172 79 11790 
09.  9119 72 1129 21 91142 
01.  9109 0112 1112 22 91711 
02.  4191 0142 9199 0111 11220 
02.  9110 0119 9191 0144 01999** 
09.  9111 1110 4172 1144 01140** 
09.  4171 0101 9171 74 21109 
07.  4192 1149 4194 1119 0124** 
41.  4172 1149 4194 1119 0171** 
40.  9109 0117 1192 97 21021 
44.  9100 0109 1144 71 21221 
49.  4120 0199 9120 0109 11199 
41.  4127 0149 9199 0149 91499 
42.  9144 1149 4129 1149 0122** 
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 قيمة ت المجموعة الدنيا المجموعة العليا ب
42.  4100 0111 9112 0142 11991 
49.  0172 70 4122 71 91971 
49.  4129 77 9100 0149 41101 
47.  4197 0109 9192 72 11999 
91.  4190 0102 9192 0144 11291 
90.  4111 0102 9197 99 91491 
94.  9199 0112 1119 70 91747 
99.  9192 79 1121 29 91920 
91.  9149 1144 4129 1102 0194** 
92.  9197 90 1109 99 11912 
92.  9109 79 1141 79 21079 
99.  9119 0102 1109 79 91219 

 ( ك م با .0179( = )1112( ومس و  دشلة)012* ال يمة ال ا ية اجلدولية عند درجة  م ة)
 (.1112** ن  دالة عند مس و  دشلة)

 صد  البناء: -3
بااني  (Person)  ااما  وأااق معاماا  اركباااب ب سااوةواااادن ماان هااذا اإلجااماء هااو اساا وماج اكساااق الل

درجااة كاا  أ اامة والدرجااة ال ليااة للم ياااس، أي إة كاا  أ اامة ماان أ ااما  ال ياااس ك اايض اللهااوم نلساامل الااذي 
 (  ورغ  له.2(*، واجلدو  )1112) معنو ة   يسمل ال ياس كلمل عند مس و  دشلة

 ( 5الجدقل)
 رة قالدرجة الكلية للمقيا معامل ارتباط بيرسو  بين برجة كل فق نتايج

 االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة
0.  1122 4.  1111 9.  1120 
1.  1110 2.  1122 2.  1119 
9.  1144 9.  1100 ** 7.  1192 

01.  1119 00.  1112 04.  1144 
09.  1199 01.  1120 02.  1122 
02.  1101 ** 09.  1107 ** 09.  1110 
07.  1100 ** 41.  1109 ** 40.  1199 
44.  1149 49.  1124 41.  1149 
42.  1107 ** 42.  1117 49.  1197 
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49.  1141 47.  1197 91.  1199 
90.  1147 94.  1120 99.  1194 
91.  1101 ** 92.  1119 92.  1111 
99.  1120 99.  ... 97.  ... 

 ( ك م با .1140= )(1112( عند مس و  دشلة )012*ال يمة اجلدولية لعام  اشركباب بدرجة  م ة )
 (.1112** ن  دالة عند مس و  )

  إ ( 1112عنااد مساا و  دشلااة ) ااما  ناا  م اانسااة ( أ9( أة هناااس )2( و)1نً اام ماان اجلاادولني)
كان  معامً  اركباتها بالدرجة ال لية رعيلة، ومل كمكِق إىل الس و  الطلوب، وهاي نلاض الل اما  الار  

( 9(؛ ولاااذا ر  اااذن )91 -42 -41 -07 -09 -02 -9كانااا  نااا  مميااا ة، وهاااذه الل اااما  هاااي )
، ولعدم جتانساها، لييابغ عادد أ اما  ال يااس بياوركمل النها ياة أ ما  من ال ياس لعدم قدر ا علا ال ميي 

 (.0-( أ مة صاية وممي ة )ملتق91)
 :ثبات املقياس -9-4-4

قاام ب ياتيغ اسا اابا   إ نسي بطم  ة ال ا  اة النيالية، اس ومج البا ر اللبا  ل ياس ال تمش اجل
( أمد، مث جا أ أ اما  ال يااس إىل جا أ ن، ملا  اجلا ء األو  الل اما  411أأماد عينة اللبا  البال) عددهم )

الر حتم  األرقام اللمد اة، أماا اللاا  أ اد ملا  الل اما  الار حتما  األرقاام ال وجياة، و سا  كباا ن درجاا  
ة" الل ما  اللمد ة، وكبا ن درجاا  الل اما  ال وجياة، وكباا ن الادرجا  ال لياة، وباسا ودام معادلاة "ج ماا

(Guttman ،يف  سااااب اللباااا ، وجاااد أة مجياااع قااايم معاااامً  اللباااا  924، ص0779( )عاااودة )
 (  ورغ  له. 2عالية واجلدو )

 ( 6الجدقل )
 نتيجة اختبار الثبات بطريقة التجزية النصفية

 معامل الثبات عدب الفقرات المجاالت
 921 9 خلا  ال تمش اجلسدي

 929 02 خلا  ال تمش الللظي
 719 9 ل تمش ن  الللظيخلا  ا

 792 91 م ياس ال تمش اجلنسي
نً م مان اجلادو  الساابق أة معاامً  اللباا  الار اسا ومجها البا ار كانا  عالياة، وهاذا  عاين أة 

 م ياس ال تمش اجلنسي   م ع بلبا  عا   ومي ن اشع ماد علا ن ا امل.
 : تصحيح املقياس -9-4-5

( بادا   لججاباة عان كا  أ امة، هاي: )دا ماا  ا نالباا  ا 2( أ امة، و)91 يااس بياوركمل النها ياة )كضامن ال
( درجاا ، والباد   نالباا  2أ يانا  ا نادرا  ا أبدا (، كما أعطاا كا  باد   درجاة،  يار  عطاا الباد   دا ماا  )

(. وكبلاا) 0أباادا  الدرجااة ) ( درج ااني، والبااد  4( درجااا ، والبااد   نااادرا  )9( درجااا ، والبااد   أ يانااا )1)



 ة في المؤسسات الحكومية في أمانة العاصمة صنعاء .................. د.الطارقالتحرش الجنسي بالمرأة المواظف
 
 

 
67 

( درجة، كما  بل) الوسد اللمري للم ياس 91( درجة، وأق  درجة للم ياس )021أعلا درجة للم ياس )
 ( درجة، وبذله أصبغ ال ياس جاه ا  لل طبيق.71)

 :الوسائل اإلحصائية -9-4-6
 ر حت ق أهدان  لمل، وهذه الوسا   هي:اس ودم البا ر خلموعة من الوسا   اإل يا ية ال

 .  تمش اجلنسيال  مارا  والنس  الئو ة، و له لعمأة نسبة ال -
ل تاامش ل وسااطا  ايسااابية، واشحنماأااا  العيار ااة، و لااه لل عاامن إىل م وسااد درجااا  األأااماد يف اا -

 ة العينااة، وكو  عهااا ومااد  احناامان كلااه الاادرجا  عاان ال وسااد ايسااايب، وكااذله لعمأااة ايااا اجلنسااي
  س  العوام  الدميونماأية.

 . تمش اجلنسيو له لعمأة مس و  ال لعينة وا دة، (T. Testاا بار ) -
( لعين ني مس  ل ني، و له شس وماج اللموق يف مس و  ال تمش كبعا  ل ا  ايالة T. Test)اا بار  -

بطم  اة  ل تمش اجلنسيال ميي  ة لل ما  م ياس ام  وجة(، وكذله شس وماج ال و   -اشج ماعية )عا بة 
 ا موع ني ال طمأ ني.

 معام  اشركباب ب سوة، شس وماج صدق بناء عًقة اشركباب بني الل مة والدرجة ال لية. -
 معادلة ج ماة شس وماج اللبا   س  ا اش . -

 :عرض النتائج ومناقشتها -11

 ف مستوى التحرش الجنسي بالمرأة الموظفة في أمانة العاصمة صنعاء.تعر  الهدف األقل:  -1
قام البا ر باس وماج ال وسد ايسايب، واشحنمان العياري لدرجا  أأماد العينة علا م يااس ال تامش 

د النظامي اجلنسي، ألة أ اما  ا ااش    لاف يف عاددها مان خلاا  آلاام، قاام البا ار باسا وماج ال وسا
( درجا ، واس وماج م وسد اشس اابة يف ك  خلا  وعلا ال ياس كلمل وم ارناة كلاه 9لًس اابة البال) )

ال وسااطا  بال وسااد النظاامي، ولعمأااة دشلااة اللاامق بااني ال وسااطني اساا ودم البا اار اشا بااار ال ااا ي لعينااة 
 (  ورغ  له. 9(*، واجلدو  )1112وا دة عند مس و  دشلة )

 ( 7دقل )الج
 الفرق  بين المتوسط الحسابي لدرجات أفراب العينة قالمتوسط الفرضي لمقيا  التحرش الجنسي

 (044(، قعدب أفراب العينة )3المتوسط النظري = )
 المستخرجة قيمة )ت( انحراف معياري متوسط قسابي عدب العبارات المجاالت

 **2194 1129 9140 9 ال تمش اجلسدي
 **94122 1110 9179 02 ال تمش الللظي

 **49177 1120 9199 9 ال تمش ن  الللظي
 **44102 1122 9129 91 م ياس ال تمش اجلنسي

 ( ك م با .0172( = )1112( ومس و  دشلة )977* ال يمة ال ا ية اجلدولية عند درجة  م ة )
 (.1112** دالة عند مس و  دشلة )
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طا  ايسابية أكرب من ال وسد النظمي، كما أة مجيع ال يم نً م من اجلدو  السابق أة مجيع ال وس
( 1112( درجاااة عناااد مسااا و  دشلاااة )0172ال ا ياااة السااا ومجة أكااارب مااان ال يماااة ال ا ياااة اجلدولياااة البالااااة )

( درجااة، وهااذا  عااين وجااود أااموق إ يااا ية  ا  دشلااة معنو ااة بااني ال وسااد اللمرااي 977وبدرجااة  م ااة )
وبني ال وسد ايسايب لدرجا  أأماد العينة، أي إة المأة الوولاة يف ا  ماع اليماين  ل ياس ال تمش اجلنسي

 ك عم, لل تمش اجلنسي. 
ولعمأة مسا و  ال تامش اجلنساي قاام البا ار ب  سايم الادرجا  ال ا ياة الار  يال  عليهاا أأاماد العيناة 

 منول ( كما  لي: -م وسد -إىل ثًثة مس و ا  هي )عا   
 ( درجة. 27و 91وميل  الوولا  الًيت كماوال درجا ن بني   ) المنخفض:المستوى  -
 ( درجا .012و  91وميل  الوولا  الًيت كماوال درجا ن بني  ) المستوى المتوسط: -
( 9( درجة، واجلادو  )010و012وميل  الوولا  الًيت كماوال درجا ن بني   ) المستوى العالي: -

  ورغ  له.
 ( 8الجدقل )

 لتكرارات قالنسب المئوية لدرجات أفراب العينة على مقيا  التحرش الجنسيا
 النسب المئوية العدب المستوى فئات الدرجات التايية

 ٪ 02192 29 النول   27 – 91
 ٪ 91121 044 ال وسد  012 – 91

 ٪ 24192  400 العايل  010 – 012
 ٪011 111 ... ا موع

( موولاة 400ة عدد الاًيت كعمران لل تامش اجلنساي مبسا و   عاا   بلا) )نً م من اجلدو  السابق أ
٪(  لااايهن الاااًيت  يااالن علاااا مسااا و   م وساااد يف ال تااامش 24192( عاملاااة وبنسااابة )111مااان أصااا  )

(، ويف األا  جاء  الاًيت لاد هن مسا و   مانول  ٪91121( موولة بنسبة )044اجلنسي وعددهن )
(، وهذا  عين أة الاالبية العظما مان ٪02192( موولة وبنسبة )29) يف ال تمش اجلنسي والبال) عددهن

أأاماد العيناة لاد هن مساا و   عاا   يف ال تامش اجلنساي، مبعاا  أة موولاا  الادوا م وال سساا  اي وميااة يف 
.  ا  مع اليمين بوجمل عام   عمرن لل تمش اجلنسي مبس و   عا  

الجنسري شرريوعاً لرردى المررأة الموظفررة فرري أمانررة  ف أكثرر أنررواع التحرررشتعررر  الهردف الثرراني: ) -2
 العاصمة صنعاء(.

وألجااا  معمأاااة  لاااه قاااام البا ااار باسااا وماج ال  ااامارا  والنسااا  الئو اااة ل ااا  ناااوع مااان أناااواع ال تااامش 
 (  ورغ  له.7ن  للظي(، واجلدو ) –جسدي  –اجلنسي) للظي 
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 ( 9الجدقل)
 ينة على مجاالت مقيا  التحرش الجنسيالتكرارات قالنسب المئوية الستجابات أفراب الع

 عال   متوسط منخفض المجاالت
 ٪ ف ٪ ف ٪ ف

 9142 47 01192 27 99 904 ال تمش اجلسدي
 91192 499 42142 010 1 02 ال تمش الللظي

 2 41 90192 499 49142 79 ال تمش ن  الللظي
 9012 492 44192 70 2192 94 م ياس ال تمش اجلنسي

بلا) عاادد  إ نساي  ايوعا  هااو ال تامش الللظااي، دو  الساابق أة أكلاام أناواع ال تاامش اجلنً ام مان اجلاا
(،  لياااامل ال تاااامش ٪91192( وبنساااابة )499الوولااااا  الااااًيت   عمراااان لل تاااامش الللظااااي مبساااا و   عااااا   )

(. كماا نً ام أة ٪2(، ويف األا  ال تامش نا  الللظاي وبنسابة )٪9142اجلسدي الذي بلا  نسب مل )
 جلسدي   ع رمن الس و  النول ، وال تمش ن  الللظي   ع رمن الس و  ال وسد.ال تمش ا

وهذه الن ياة ك اد ك وة م  اربة إىل  د ما مع ن ا ا بع  الدراسا  السااب ة، ألاي مساغ أجامي يف 
بلااا) عااادد اإلنااااو أيااامل  إ  جناااد ا  وراااابطا  يف اجلااايأل، 49472علاااا  0799اجلااايأل األمم  اااي تباااق عاااام 

ً ، قمر )2741اممأة م اب  )( 44994) ٪( من المجا  أ ن كعمرن 99٪( من النساء، م اب  )99( رج
 (Hay & Elig, 1999, P:238لبع  سلوكيا  ال تمش ومعظمها  ا  تابع للظي. )

٪( ماااانهن مااان حتااادو معهااااا 29( امااامأة كباااني أة )9109ويف مساااغ أجااامي باسااا ودام اااااااكف علاااا )
٪( حتادو 09٪( منهن من لسها م مأها بطم  ة جنسية، و)7سية، و)م مأها  و  سلوكمل وم اكلمل اجلن

٪( ماانهن أ اان كعمراان لل تاامش 01( عاملااة قاامر )099معهااا  ااو  مظهمهااا وجساامها. ويف دراسااة علااا )
 ,Ellis et al., 1991٪( منهن كعمرن ل تمش جنساي للظاي )49اجلنسي البد  بيورة م  مرة، وأة )

P:1325). 
اليمااين   اااد  رتكاا  علااا ال تاامش الللظااي؛ و لااه ألة العااادا  وال  اليااد كطاااا  إة ال تاامش يف ا  مااع

علااا اإلنساااة اليمااين  اا  يف خلااا  العماا ، أاااللمد يف خل معنااا ش  ساا طيع اشقاارتاب ماان الوولااة أكلاام ماان 
س هبا، إش أيما ايدود السموال هبا، إ  إة ا  مع اليمين  نظم إىل المأة علا أ ا عار، وبال ايل مينع اش   ا

ندر من النساء ال تامرا ، وهاذا هاو ماا جعا  ال تامش اجلنساي باالمأة اليمنياة مرتكا ا  علاا ال تامش الللظاي 
 أ د وكذله ال تمش ال عب ي ولو بنسبة بسيطة. 

في أمانرة  طبيعة الفرق  في مستوى التحرش الجنسي بالمرأة الموظفة فتعر  الهدف الثالث:  -3
 متزقجة(. -قاً لمتغير الحالة االجتماعية )عازبة العاصمة صنعاء قف

ولعمأاااة  لاااه قاااام البا ااار باسااا وماج ال وساااطا  ايساااابية واشحنماأاااا  العيار اااة ل ااا   مااان الوولاااا  
ً  علا  دة، ول   خلا  وكذله ايا  بالنسابة للدرجاة ال لياة للم يااس،   إ  جام العا با  وال  وجا  ك

(*، واجلدو  1112ودام اشا بار ال ا ي لعين ني مس  ل ني عند مس و  دشلة )اس وماج دشلة اللموق باس 
 (  ورغ  له.01)
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 ( 14الجدقل)
نتايج االختبار التايي لمعرفة باللة الفرق  في مستوى التحرش الجنسي بالمرأة الموظفة في أمانة العاصمة صنعاء 

 متزقجة(. -قفقاً لمتغير الحالة االجتماعية ) عازبة 

 انحراف متوسط انحراف متوسط قيمة )ت( المستخرجة (105متزقجة ) (255عازبة ) االتالمج
 **0149 1129 9194 1129 9110 ال تمش اجلسدي 

 9100 1120 9107 1194 9114 ال تمش الللظي 
 **1149 1129 9199 1120 9199 ال تمش ن  الللظي 

 9107 1127 9192 1122 9121 م ياس ال تمش اجلنسي 
 ( ك م با .0172( = )1112( ومس و  دشلة )979* ال يمة ال ا ية اجلدولية عند درجة  م ة )

 (.1112** ن  دالة عند مس و  دشلة )
نً م من اجلدو  السابق أة ال يم ال ا ية  اا  ال تامش الللظاي وال يااس كلامل أكارب مان ال يماة ال ا ياة 

(، يف  اني كانا  قايم ال تامش 0172( والبالااة )1112لاة)( ومسا و  دش979اجلدولية عند درجة  م ة )
اجلسدي ون  الللظاي أصاام مان ال يماة اجلدولياة، وهاذا  عاين وجاود أاموق إ ياا ية  ا  دشلاة معنو اة يف 

م  وجااة( يف كاا  ماان ال تاامش  -مساا و  ال تاامش اجلنسااي بالوولااا  وأ ااا  ل ااا  ايالااة اشج ماعيااة )عا بااة
ام، وعادم وجاود أاموق بينهماا يف ال تامش اجلسادي ونا  الللظاي، وهاذا   لاق ماع الللظي وال ياس بوجمل ع

(  أة األكلام ,Hesson & Fitzgerald, 1997ن اا ا بعا  الدراساا . أ اد كباني مان ن اا ا دراساة )
عمراااة لل تااامش: األصاااام سااانا ، نااا  ال  وجاااة، واألقااا  كعليماااا ، و ا  ال اناااة الوويلياااة النولضاااة، وا اااربة 

ة يف عملهااا، والاار كعماا  يف وسااد معظماامل رجااا  أي كعااد أقليااة أياامل، والنظمااة الاار  عملاان هبااا أكلاام احملاادود
ً  مع ال تمش  ني  بل) عنمل أو     ف أممه )  (.Hesson & Fitzgerald, 1997, P:88كساه

لل تمش من وجد  ن ا ا البتر ايايل أة المأة العا بة أكلم كعمرا   إ واألمم كذله يف ا  مع اليمين 
إة الاامأة ال  وجااة قااد اك سااب   إ الاامأة ال  وجااة، وقااد  مجااع  لااه إىل ايااا ة الم لااة الاار ااام هبااا الاامأة، 

ااااربة مااان اييااااة وبال اااايل ش مي ااان أة كسااا اي  لل تااامش إش أيماااا نااادر، يف  اااني أة العا باااة  الااا  كن ظااام 
، أراف إىل  لاه أة الامأة العا باة ك اوة من االة  مس  بلها، و م ه  يا ا، وبال ايل أ د   ثم أيهاا ال اًم

كل ا  يف جسدها، ومظهمها، خبًن ال  وجة الر كن ا  ب وجها وأوشدها، األمم الذي ةع  العا بة مه مة 
مب ابعة اجلد د من الًبض وأدوا  ال امي ، وبال ايل أارة مظهمهاا الاامي ةعلهاا أم ساة لل تامش أكلام مان 

 ال  وجة. 
 قرتحات البحث:م -11

 :وأق اآليتلن ا ا الر كوص  إليها البا ر ورع العد د من ال رت ا  بناء علا ا
ورااع لو اااا  كنطاااوي علاااا مضاااامني د نياااة وأاًقياااة حتااار علاااا ا ااارتام الااامأة ودورهاااا، وم ان هاااا  -1

 اشج ماعية، واحملاأظة علا عل ها.
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ة  ادن إىل كوعيااة العااامً  بالساالوكيا ، ع اد ناادوا  دور ااة يف م سساا  العماا  الممسيااة والدنياا -2
 وأسالي  ال عام  النضبطة الر ش جتع  منهن أم سة لجنماءا  أو ال تم ا  اجلنسية.

إصدار قوانني وأنظمة وكعليما  ك ل    وق المأة الوولة، وحتيانها مان الضاا  ا  واإلسااءا   -3
 وال تم ا  اجلنسية.

 ب عد   اليورة النمطية للممأة يف ال    الدرسية واإلعًم. كلعي  هيئا  المقابة العنية -0
إقامااة حمارااما  دور ااة للمااوولني ك ضاامن اآلثااار النلسااية الاار ك عاام, اااا الاامأة ماان جااماء ال تاامش  -5

اجلنساااي، وكاااوعي هم السااا ممة باااأة الااامأة الوولاااة هاااي أم وأاااا  و وجاااة و ميلاااة جاااد مة بااااش رتام والهاباااة، 
عا ة، وايما ة من النظما ، واألقوا  والسلوكيا  الر كنطاوي علاا نا وا  جنساية عابلاة ونا  وال  د م والم 

 أاًقية.
إجماء دراسا  م اهبة ك ناو  موراوع ال تامش اجلنساي الاذي ك عام, لامل الطالباا  اجلامعياا  يف  -6

 اليمن.
 اجلمهور ة.إجماء دراسا  مستية ل  لة ال تمش اجلنسي بالمأة اليمنية علا مس و   -7
إجااماء دراسااا   اادن إىل ال عاامن إىل األسااباب والاادواأع ال امنااة وراء م اا لة ال تاامش اجلنسااي  -8

 حتميع أااتمل.
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 املراجع

 املراجع العربية:

. رسااااالة ماجسااا   ناااا  الضاااااوب النلساااية لاااد  الاااامأة اليمنياااة الوولاااة(. 0779جبااااري، بل ااايض. ) -
 ب، جامعة صنعاء، اليمن.من ورة، كلية اآلدا

(، ال اهمة: ممك  الدراساا  السياساية 7. )أ مة ال يم والدمي ماتية(. 4119 اا ي، أسد خلدي. ) -
 واإلسرتاكياية.

 .. عماة: دار اليسمة للن م وال و  عالبتر العلمي وال عليم العايل(. 4112ا طي ، أسد. ) -
 . الامب: دار الل   للن م.الامب ال تمش اجلنسي يفا ياري، رقية. )ب. (.  -
ال ااهمة: المكا  ال اومي  .العناف يف اييااة اليومياة يف ا  ماع اليامي(. 4114 ا د، أساد وقااموة. ) -

 للبتوو اشج ماعية واجلنا ية.
، ممكاا  أ اااو ودراسااا  النااوع الاا واج الب اام يف الاايمن(. 4112ال اامجم، عاااد  خلاهااد وقاااموة. ) -

 ال نمية. ب و : دار ال   .اشج ماعي و 
م اا ً  كبااوء الاامأة للموقااع ال يااادي ال اهايب، أنعااام عبااداللطيف وحممااد، موأااق  د ااد. )ب. (.  -

 "ال امبة العماقية". عماة: دار وا   للن م وال و  ع.من وجهة نظم ال يادا  النسا ية. 
ة اليمنياة. جامعاة صانعاء، (. اياا ة ال وياية ال ياد اة للمامأ4114الطارق، علي سعيد أسد. ) -

 (.42) خللة كلية اآلداباليمن، 
األبعااااد اشج ماعياااة لل تااامش اجلنساااي يف (. 4119عباااادة، مدثاااة أساااد وأباااو دوال، االاااد كااااوم. ) -

 . جامعة سوهاج، ميم.ايياة اليومية
اع. أعمااااا  الناااادوة الساااانو ة ال اسااااعة ل ساااام اشج ماااا(. العولااااة واألساااامة. 4119علااااي، عباااادالع   . ) -

 ال اهمة: ممك  البتوو والدراسا  اشج ماعية.
 (. كن يد العنو ا . )أاد ة ش قا : مرتجم(، ال اهمة: دار العامل اللالر.4110أمانض، ماري. ) -
(. ال تمش اجلنسي بالمأة العاملة. ميم، جامعة 4111أمج، تم ف  وقي وهم دي، عاد  حممد. ) -

 .97-07، (9) خللة كلية اآلداب،بين سو ف، 
ك م م عن  اام ن ااتا  الامأة اليمنياة (. 0772و    0791ك اب اإل ياء السنوي لىعوام. ) -

 يف مجيع ا اش . و ارة ال وطيد وال عاوة الدويل، صنعاء: اجلها  المك ي لج ياء.
ا اش   –"الهام  م ام البتوو اشج ماعية(. دور رتا ا اجلممية يف وقوعها. 0777كم ، ع ة. )  -

 ال تد ا ". ال اهمة: المك  ال ومي للبتوو اشج ماعية واجلنا ية. –
. اإلساا ندر ة: ال  بااة ال اد ااد مان داااا  البنا يااة الوويلياة(. 4112ليلاة، علااي وم كاوة، روباام . ) -

 اليم ة.
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ال ااومي (. م اا لة العنااف داااا  األساامة الياام ة. ال اااهمة: المكاا  4119ا اادوب، أسااد وقاااموة. ) -
 للبتوو اشج ماعية واجلنا ية.

 ال اهمة: خلمع اللاة العمبية. .العام الوجي  (.0777. )خلمع اللاة العمبية -
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