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 لدراسةشكلة ام

وأنهـا مشـكلة بـین طبقـات المجتمـع كافـة ذات أولویـة  العنـف ضـد المـرأة  باتت قضـیةلقد 
یقـــف و  .لیســـت مقتصـــرة علـــى بلـــد أو مجتمـــع معـــین، فهـــي ظـــاهرة منتشـــرة فـــي جمیـــع دول العـــالم

للعوامــــل الثقافیــــة والتربویــــة والعــــادات والتقالیــــد  أناذ  مجموعــــة مــــن العوامــــل واألســــباب، هــــاوراء
القتصــادیة إضـافة إلــى األسـباب التشــریعیة التـي نجــدها فـي كثیــر مـن األحیــان والعوامـل البیئیـة وا

  . في مجتمعاتنا العربیة من عنف وتمییز المرأةتمارس بل تساعد فیما یمارس على 
، بــــل أن المــــرأةبأنهــــا ذات نتــــائج ال تظهــــر بشــــكل مباشــــر عنــــد  الظــــاهرةوتكمــــن خطــــورة 

عالقــات القــوة غیــر المتكافئــة داخــل األســرة وفــي وهــي نتــائج مترتبــة علــى . نتائجهــا غیــر مباشــرة
غالبــًا مــا یحــدث خلــًال فــي نســق القــیم، واهتــزازًا فــي نمــط الشخصــیة ممــا . المجتمــع بصــفة عامــة

یــؤدي فــي النهایــة وعلــى المــدى البعیــد إلــى خلــق أشــكال مشــوهه مــن العالقــات والســلوك، وأنمــاط 
   .من الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیاً 

م مــا یفســر أســباب تصــدع الشخصــیة نفســیًا وعصــبیًا طبیعــة األفكــار التــي یحملهــا الفــرد ولعــل أهــ    
. عــن نفســه، ومــا تفــرزه تلــك األفكــار مــن شــعور وجــداني یتمثــل بتقــدیر أو عــدم تقــدیر تلــك الــذات

عتبـــر أول مـــن  ُ ـــنفس اإلنســـانین، وبصـــفة خاصـــة كـــارل روجـــرز الـــذي ی وهـــذا مـــا یؤكـــده علمـــاء ال
وهــو یشــیر فــي هــذا الصــدد . لنظریــة الــذات مــن الناحیــة النظریــة والتطبیقیــة وضــع إطــارًا متكــامالً 

إلـــى أن الــــذات تنمـــو وتتكــــون مـــن خــــالل التفاعـــل بــــین الكـــائن الحــــي والبیئـــة التــــي یعـــیش فیهــــا 
فــــي هــــذا ) كــــولي(ویشــــیر . كمــــا یــــرى أن الــــذات قابلــــة للتغیــــر والتعــــدیل. وخاصــــة المحیطــــة بــــه

ن خــالل التفاعــل االجتمــاعي ، حیــث یــدرك الفــرد ذاتــه مــن إلــى أن الــذات تنمــو مــ الصــدد أیضــاً 
ــس علیهــا  هــي التــي المرأة بــالبیئــة المحیطــة  مــن ذلــك نتوصــل ان خــالل رؤیــة اآلخــرین لــه، تُعكَ

لــو كانــت هــذه الشخصــیات ســلبیة فــي تعاملهــا مــع  إذن .هــا فــي الشخصــیات المحیطــة بهــا ة ذوات
رها نحــو الـــذات متمثــل بالســلوكیات المعنفـــة ســوف تعكــس ذات ســـلبیة تستشــع المـــرأةالمــرأة  فــان 

ومــن جانــب اخــر قــد یظهــر فــي عــدم التوافــق النفســي االجتمــاعي فــي البیئــة التــي تعــیش . لــذاتها
مـن كــل ذلـك نتوصــل الـى العنـف الموجــه سـوف یولــد اضـطرابات سـلوكیة عنــد المـرأة علــى . بهـا 

 المظـــــاهرز الباحـــــث اهـــــم ســـــوف یبـــــر  .اخـــــتالف المســـــتویات االجتماعیـــــة والثقافیـــــة والتعلیمیـــــة
الســوكیة لمظــاهر العنــف الموجــه نحــو المــراة وهــي تمثــل جــزء بســیط مــن المظــاهر العامــة التــي 

  سوف یتناولها البحث بالتفصیل

نســـــبة هنــــاك  أن إلــــىالعالمیــــة للعنــــف الموجــــه نحــــو المــــرأة  اإلحصــــائیات تأشــــار قــــد ف
نســـبة العنـــف الموجـــه نحـــو  أنالعربیـــة  بلـــدانال وفـــي. فـــي فرنســـا%) ٥١(فـــي كرواتیـــا و%) ٨٥(

ــــة  )١٣٤٤( البحــــرین المــــرأة فــــي ــــة إلحصــــائیات وزاری ــــى للمــــرأة فــــي (حال ــــس األعل لموقــــع المجل
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مــن طالبــات %) ٨٦(بلغــت نســبة المعنفــات  األردنفــي و  .)٢٠٠٤-٢٠٠١(مــن ســنة ) البحــرین
رابطـــة  أشـــارت وفـــي العـــراق، مـــن النســـاء%) ١٧(المغـــرب و %) ٢٢(ومصـــر .األردنیـــةالجامعـــة 

 األولــى األربعــة األشــهراختطفــت واغتصــبت خــالل  امــرأة )٤٠٠(مــن  أكثــر أن اء العراقیــاتالنســ
ـــم تســـلم . تصـــاب فـــي الیـــومغا أوعملیـــات اختطـــاف  ٣بمعـــدل  ٢٠٠٣ آب إلـــىبعـــد الســـقوط  ول

فقــد اغتیلـــت عضـــو مجلـــس الحكــم العراقیـــة عقیلـــة الهاشـــمي وفـــرن  مـــن النســـاء حتــى السیاســـیات
نســـرین بـــرداوي وزیرة الـــوكمـــا هـــددت ". ةلحقـــوق النســـاء العراقیـــ طةناشـــمحامیـــة امریكیـــة "هوالنـــد 

  .عدة مرات بالقتل 

بـالعنف الموجـه نحوهـا سـوف یـؤدي الـى  المـرأةتعطـي مؤشـرًا بـأن شـعور  األرقامان كل هذه 
فـــي  األولـــىكونهـــا النـــواة  األســـرةتـــأثیر كبیـــرًا فـــي تكـــوین  یـــؤثراضــطرابات فـــي شخصـــیتها وبالتـــالي 

ضـــحیة  عانـــت وال تـــزال تعـــاني لظـــروف صـــعبه كونهـــا  رأة فـــي المجتمـــع العراقـــيان المـــ. تكوینهـــا
ــــدة وخاصــــة الحــــرب األخیــــرة، فنتیجــــة هــــذه الحــــروب  تعــــاني حــــروب  الصــــحي  اإلهمــــالمــــن عدی

نفســیة صــعبة فهــي تعــاني  أوضــاعاوهــذا یســبب لهــا  .والعنوســة والنفســي واالجتمــاعي واالقتصــادي
تتعـــرض الـــى التجــرد مـــن الشـــهادات العلمیـــة الیــوم ، و صـــحیةانعــدام التوعیـــة ال، و مــن نقـــص التغذیـــة

نمــا بســبب الظــروف األمنیــة  ال غیــر األطفــال إلنجــاب وآالتوجعلهــن ربــات بیــوت  ٕ لــیس بإرادتهــا وا
  . التفاعل مع المجتمع مثلما تریدالمتردیة التي تجعلها مقیدة وال تستطیع 

العنـــف  نجـــد .اً اســـتقرار  ثـــرأك ظـــروفتتمتـــع بكردســـتان العـــراق منطقـــة  الـــرغم مـــن انوعلـــى 
موجــود ومتواصــل وهــذا مــا أشــارت إلیــه دراســة جمعیــة األمــل العراقیــة اذ أجریــت دراســة علــى أنــواع 

          بلغـــــــت العینـــــــةاذ العنــــــف الموجـــــــه نحـــــــو المــــــرأة فـــــــي االقضـــــــیة والنــــــواحي مـــــــن محافظـــــــة اربیــــــل 
ـــم یـــدخلن المدرســـة بســـب مـــنهن %)٤٤,٦٣(، وتوصـــلت الـــى أن  امـــرأة )٢٣٥٠( ب منـــع أهلهـــن، ل
بســبب ) ١٣,٥٢(مــنهن لــم یــدخلن بســبب عــدم وجــود مدرســة فــي منطقــة ســكناها، و%) ١٨,٦٧(و

ــــــة االقتصــــــادیة ــــــة . ســــــوء الحال ــــــاك مجموعــــــة مــــــن األســــــباب االجتماعی ــــــك نســــــتنتج ان هن مــــــن ذل
واالقتصــــادیة واإلرادیــــة والسیاســـــیة أدت إلــــى حرمانهـــــا مــــن حقهـــــا فــــي التعلـــــیم ونصــــیبها اإلهمـــــال 

ــــــــذكر علــــــــیهن داخــــــــل األســــــــرة%) ١٩,٣٦(یشــــــــعرن بنســــــــبة والتهمــــــــیش، و  ونســــــــبة . بتفضــــــــیل ال
%) ٦٩,٦١٧(ونســــــبة . فــــــي األمــــــاكن العامــــــة" التحــــــرش"مــــــن االعتــــــداء الجنســــــي %) ٦٢,١٢٧(

   .من السب والشتم%) ٤٩,٤٠(ونسبة . االعتداء النفسي المتمثل باإلهانات والتعلیقات الجارحة

الرئیســیة هــي النظــرة الدونیــة  أسـبابهاحــد . ربــيالع جــذور فـي مجتمعنــاضــد المــرأة للعنـف  أن
والدة الطفلــة وبقــي یتــوارث عبــر قــرون  ذمنــ ،یــوم أولیبــدأ مــن  األنثــىوتفضــیل الــذكر علــى  للمــرأة

جــراءاتدراســات  إلــى هــذه الظــاهرة تحتــاجو عــادات وتقالیــد موروثــة  إلــىوتحــول  ٕ لتشــخیص كثیــرة  وا
 وأصــــبحت. هــــي المذنبــــة والمغضــــوب علیهــــا والضــــحیة  ،الن المجتمــــع دائمــــا مــــع الــــذكر أســــبابها
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مــن ضــمن ثقافــة المجتمــع الــذي  فأصــبح. مــألوف أمــرتتقبــل العنــف العــائلي ببســاطة وكأنــه  األنثــى
  .صالبة والقوة القتالیةال یمجدالذي الفكر  تعیش به والذي یعكس

  -:وتصنیفات ومنها أوصافواتخذ العنف 

  مثل السب والتهدید) مباشرة(وسائل لفظیة. 

 ائل بدنیه مثل الضرب واللكم والعض والصفع والرفسوس. 

 وسائل لفظیة غیر مباشرة مثل الغیبة والنمیمة والتحقیر والهجر العاطفي. 

 التحرش الجنسي  

حصــولهن  إمكانیــةحــد مــن ت، و األمــانلحــق بــالمرأة شــعور بــالخوف وانعــدام ت الوســائله كــل هــذ  
وعرقلــــة مســــاهمتهن فــــي التنمیــــة، وتضــــخم علــــى المــــوارد، ومــــنعهن مــــن التمتــــع بحقــــوقهن كانســــان 

  .والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات واالنطواءشعورهن بالذنب والخجل، 

ـــو مـــن المظـــاهر ت وان الجامعـــة ال     تعـــد انحرافـــا  والتـــيالمـــرأة  نحـــو ةالموجهـــ العنیفـــةخل
ـــــك  لـــــذا كـــــان علـــــى المشـــــتغلین بالتربیـــــة والتعلـــــیم ،عـــــن أهـــــداف السیاســـــة التعلیمیـــــة إن ینتبهـــــوا لتل

وان یدرســوا أســبابها وطــرق عالجهــا حتــى تصــبح مخرجــات التعلــیم متوافقــة مــع أهــدافها . الظــواهر
  .المحددة في السیاسة التعلیمیة

أشـــار تقریـــر حقـــوق اإلنســـان  إذأصـــبح عالمـــة بـــارزة و الجامعـــات العراقیـــة طـــال العنـــف لقـــد     
 العدیـــد مـــن التقـــاریر إلـــى انعـــدام األمـــنانـــه تلقـــى  ٢٠٠٦نیســـان ٣٠الـــى ٢٠٠٦آذار  ١للفتـــرة مـــن 

ازدادت طلبــات  ٢٠٠٦شــباط  ٢٢انــه ومنــذ ، و فــي الحــرم الجــامعي مختلفــة بإشــكالوانتشــار العنــف 
نیسـان  ٥إلـى جامعـات أخـرى، وفـي  اتلبـاالط الطلبـة وخاصـة االنتقال المقدمـة مـن قبـل العدیـد مـن

. ین الطلبــة واألكــادیمیین فــي العــراقأدان المــدیر العــام للیونســكو حملــة العنــف التــي تشــن بــ ٢٠٠٦
  . ودعا إلى التضامن والحشد من اجل التعلیم في العراق

أكادیمیــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــرة وعلیــــــه یجــــــب دراســــــة هــــــذا الموضــــــوع دراســــــة دقیقــــــة مفصــــــلة   
ـــدت هـــذه  مـــرأةالـــذین یقومـــون بـــالعنف ضـــد ال لإلفـــرادیلوجیـــة وثقافیـــة، بســـایكولوجیة واجتماعیـــة و  ً وع

ن اختلفت أشكالها تعاني منها المرأة في كلعالمیة المشكلة  ٕ    .مكان وأینما كانت، وا

ـــــــة  أصـــــــدرتلقـــــــد        ـــــــة الصـــــــحة العالمی ـــــــيجمعی ـــــــرار ١٩٩٦عـــــــام  ااجتماعاتهـــــــ إحـــــــدى ف           الق
مشـــكلة صـــحیة ونفســـیة عمومیـــة فـــي العـــالم  الموجـــه الـــذي صـــرح بـــأن العنـــف )٤٩/٢٥ج ص ع(

اقــب الخطیــرة للعنــف الواقعــة علــى األفــراد واألســر حیــث لفتــت مــن خــالل هــذا القــرار إلــى العو . كلــه
ء علــــى المــــدى القصــــیر أو البعیــــد وشــــددت علــــى اثــــر العنــــف المخــــرب اوالمجتمعــــات والــــدول ســــو 
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  -:حیث نص القرار على. لخدمات الرعایة الصحیة والتربویة

غ االزدیـاد الكبیـر جمعیة الصـحة العالمیـة التاسـعة واألربعـین تالحـظ باهتمـام بـال مقررات أن               
التـي تصـیب النـاس مـن جمیـع األعمـار وفـي )المقصـودة(والسریع فـي وقـوع اإلصـابات المتعـددة 

إلدخـال " ي للتنمیـة االجتماعیـةمإعـالن القمـة العـال"الجنسین، وتصادق على الدعوة المقررة فـي 
ــة خاصــة بالصــحة العمومیــة والخــدمات االجتماعیــة للوق ــة مــن وتنفیــذ سیاســات وبــرامج توعی ای

وتـدرك التطبیقــات واآلثــار الخطیــرة المباشــرة والمســتقبلیة . العنـف فــي المجتمعــات وتخفیــف أثــاره
 الطویلــة األمـــد علـــى التنمیــة الصـــحیة والســـیكولوجیة واالجتماعیـــة التــي یمثلهـــا العنـــف لإلفـــراد

  .بشكل عام وللمجتمعات وللمرأة بشكل خاص

مــن جــدول  ٦٧و ٦٦إلــى  البنــدان  ٢٠٠٥عــام فــي الــدورة الســتون  االمــم المتحــدة أشــارةوقــد 
العنـف "عبـارة  أن مـن اإلعـالن علـى) ١(، إذ نصـت المـادة )٤٨/١٠٤القـرار(األعمـال وأصـدرت 

یترتـب أن  یـرجح أو علیـه، ویترتـب الجـنس عصـبیة إلیـه تـدفع عنیـف فعـل هـي أي "ضـد المـرأة
 فـي ذلـك بمـا النفسـیة، أو الجنسـیة أو البدنیـة الناحیـة مـن سـواء للمـرأة، معانـاة أو أذىعلیـه 

 فـي حـدث ذلـك سـواء الحریـة، من التعسفي الحرمان أو القسر أو القبیل هذا من بأفعال التهدید

 سـبیل المثـال علـى یشـمل المـرأة ضـد العنف أن )٢(ونصت المادة   ".الخاصة أو العامة الحیاة

 یحـدث فـي الـذيو  األسـرة، إطـار فـي یحـدث الـذي والنفسـي والجنسـي البـدني العنـف الحصـر ال

  ( وقع أینما عنه تتغاضى أو الدولة ترتكبه والذي العام، تمعلمجا إطار
بــالرغم مــن هــذه التأكیــدات لــم یلقــى موضــوع العنــف الموجــه نحــو المــرأة العنایــة الالزمــة 

 هكـــذاالبشـــریة التـــي تقـــوم  اإلمكانـــاتالحاضـــر، قـــد یكـــون الســـبب فـــي ضـــعف  أولـــه فـــي الماضـــي 
كــذلك  .بالشــكل الصــحیحاجتماعیــًا وسیاســیًا لظــاهرة ومحاولــة معالجتهــا بحــوث او غیــاب الــوعي با

 ا مــــنهـــیتمثـــل فـــي عـــدم بـــوح المــــرأة بنـــوع العنـــف المســـلط علیهـــا، بســـبب خوف أخـــرهنالـــك جانـــب 
والتــي قــد تــوثر علــى العائلــة بــالخزي والعــار، او  أســرتهاالتــي قــد تــؤثر علــى  االجتماعیــة العالقــات

قـــیم المجتمـــع العربـــي ال تحمـــي الضـــحیة وتنصـــفها علـــى مـــا یقـــع ، الن األهـــلالخـــوف مـــن انتقـــام 
نمــــاثقافــــة عامــــة فــــي مجتمعنــــا ال نســــاند الضــــحیة كمجتمــــع  أصــــبحتوالتــــي  .علیهــــا مــــن عنــــف ٕ  وا

تعاقـب علیــه فیتشــكل لــدیها حالــة ســلبیة كــرد فعـل وتتمثــل فــي قبولهــا للعنــف الموجــه نحوهــا وصــمته 
  علیه بوصفه قدرًا محتوما 

انبثقـت الحاجــة لمثــل هـذه الدراســة وفـي مثــل هــذا الظـرف والوقــت الـذي یمــر بــه  لـذا مــن كـل ذلــك      
العنـــف نحـــو  أنمـــاطدراســـة محلیـــة تشـــخص  أولوكونهـــا  ،مـــن جانـــب عنیـــف هالعـــراق كونـــه وضـــع

ـــــى شـــــكل  ـــــف (طالبـــــات الجامعـــــة عل ـــــف نحـــــو الـــــذات، العن ـــــف األســـــريعن ـــــف  اإلقـــــران، عن ، العن
وفـــــق تنمـــــیط منظمـــــة  )ي ، العنـــــف االقتصـــــاديالمجتمعـــــي ، العنـــــف السیاســـــي ، العنـــــف العســـــكر 
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  .٢٠٠٢الصحة العالمیة للعنف عام 

  لدراسةأهمیة ا

ومازالــــت أهمیــــة كبیـــرة فــــي التــــاریخ اإلنســــاني ألنهــــا  األفــــرادضـــد  لقـــد شــــكلت ظــــاهرة العنــــف
ویــرتبط . أن العنــف یطــرح نفســه بقــوة فــي حیاتنــا االجتماعیــةو الزمــت البشــریة مــع ظهــور اإلنســان، 

مـــن اجـــل ذالـــك تعـــددت التفســـیرات لهـــذه الظـــاهرة وتعـــددت . قافیـــا فـــي التنـــوع الجغرافـــياجتماعیـــا وث
  . المدارس التي فسرتها

ومحاولــــة تحلیلــــه الموجــــه نحــــو المــــرأة  فیــــســــلوك العنالومــــن المهــــم الوقــــوف عنــــد ظــــاهرة 
إننــا نواجــه فــي . یعــد خطــوة أولــى نحــو حلهــا ةفهــم كــل ظــاهرة نفســیة واجتماعیــ وذلــك النوفهمــه، 

وفـــي تنـــوع األســـالیب التـــي یســـتخدمها  المـــرأةالموجـــه نحـــو  ونـــة األخیـــرة ازدیـــاد فـــي حجـــم العنـــفاآل
بـــل إن التنشــئة االجتماعیـــة . تعـــد الظــاهرة تقتصـــر علــى شـــكلها النمطــيولــم . فــي المجتمـــع األفــراد

 .األســرة، ووجــود الممارســات االجتماعیــة والتربویــة غیــر الســلیمة داخــلالمبكــرة والســلوكیات العنیفــة 
تــؤدي إلــى إشــكال جدیــدة مــن العنــف الموجــه فــي المجتمــع والــذي یظهــر علــى شــكل ســلوك أو فعــل 
ـــة بهـــدف إخضـــاع طـــرف  یتســـم بالعدوانیـــة یصـــدر عـــن فـــرد أو جماعـــة أو طبقـــة اجتماعیـــة أو دول

ممـــا قـــد یتســـبب فـــي إحـــداث . آخـــر فـــي إطـــار عالقـــة غیـــر متكافئـــة اقتصـــادیا واجتماعیـــا وسیاســـیا
  . للمرأةیة أو نفسیة إضرار مادیة أو معنو 

شــكل بأنــه  اآلخــرینالموجــه نحــو الــذات او  العنــفان  (Asnaader)ایســنادر یــرىو 
 فتــاةیصــیب الفــرد مـن منــذ فتـرى متقدمــة مـن حیاتــه فال مـن إشــكال السـلوك وهــو نتـاج مــأزق عالئقـي

 فــي الوقــت نفســه الــذي ویحــیط الیــائس كــل أوجــه حیاتهــاتولــد شخصــیة عنیفــة تــدمر ذاتهــا  ةالمعنفــ
ـــذاتینصـــب فیـــه علـــى األخـــر وتشـــكل العدوانیـــة طریقـــة معینـــة للـــدخول فـــي عالقـــة  بینمـــا . (مـــع ال

أن مفهــوم العنــف بصـــفة عامــة هــو ســلوك إنســـاني أو نمــط مــن أنمــاط هـــذا  )٢٠٠٠یحیــى ( أشــار
العنـف یشـیر إلـى مـدى سـلوك ومـن جهـة أخـرى یـرى الـبعض أن  .السلوك وهو سـلوك شـاذ منحـرف

  اآلخر بالذات و عبر عن حالة انفعالیة تنتهي بإیقاع األذى والضرر واسع من السلوك الذي ی

أن مجمــل هـــذه المفـــاهیم تلتقــي جمیعهـــا فـــي نقطــة رئیســـیة وهـــي أنهــا عبـــارة عـــن ســـلوك 
إنســـاني بصـــفة عامـــة وســـلوك شـــاذ ومنحـــرف بصـــورة خاصـــة نتیجـــة لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن أضـــرار 

  .اآلخرینو  نحو الذات لحقوقلوانتهاكات 

 ضـــدتـــنهض  .منظمـــة تنتمــي للمنظمـــة الدولیـــة )٣٩( أنالمتحـــدة  األمـــم ئیاتإحصـــا اكــدتو 
أشــكال  أنمتعمقــة بشــدراســة المتحــدة  لألمــمالعــام  األمــین أصــدرمــن خاللهــا و  المــرأة نحــوالعنــف 
كـــــانون  ١٩المـــــؤرخ فـــــي ) ٦١/١٤٣(اتخـــــذت الجمعیـــــة العامـــــة القـــــرار اذ . المـــــرأة نحـــــوالعنـــــف 



٧  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

ثیــــف الجهــــود للقضــــاء علــــى جمیــــع أشــــكال العنــــف ضــــد والمتعلــــق بتك ٢٠٠٦دیســــمبر / األول
المتحــدة  األمــمكیانـات  انـه یجــب علــى علــى، )١٢(وحثــت الجمعیـة العامــة فــي الفقـرة رقــم  .المـرأة

القیــام بجملــة مــن الجهــود الوطنیــة فــي مجــال جمــع البیانــات والدراســات ونشــرها الســتخدامها فــي 
حثــت ) ١٣ ( رقــم والفقــرة . ضــد المــرأة الموجــه العنــف أشــكالخطــط العمــل الوطنیــة ضــد جمیــع  

علـى تعزیــز وتنسـیق الجهــود الرامیـة الــى القضــاء  السیاسـیة والــدول الجمعیـة الكیانــاتمـن خاللهــا 
المســاواة بــین الجنســین للقضـــاء ) ١٤(والفقــرة . العنــف ضــد النســـاء والفتیــات أشــكالعلــى جمیــع 

اعـــدة بیانــــات منســـقة، تتضــــمن تؤكـــد علـــى بنــــاء ق) ١٩(والفقــــره . علـــى التمییـــز المســــبب للعنـــف
عـن مــدى انتشـار العنـف ضــد المـرأة وطبیعتهـا وعواقبهــا وعلـى مــدى  البیانـات المقدمـة مــن الـدول

   .وبرامج مكافحة هذا العنف الدول تأثیر وفعالیة سیاسات

فـــي حـــاالت  أنـــواع العنـــف الموجـــه نحـــو المـــرأةالمتحـــدة مبـــادرة لمكافحـــة  األمـــم أطلقـــتكمـــا 
، مــــن خــــالل المتحــــدة األمــــمانــــات یكیانــــا مــــن ك) ١٢(وضــــمت  ٢٠٠٧م الصــــراع العســــكري عــــا

توعیـــة االعتــــداءات ضــــد المـــرأة ومنهــــا االعتــــداءات الجنســــیة، والتعـــاون الوثیــــق مــــع الحكومــــات 
  ". أالناالغتصاب  أوقفوا"نطاق عنونها  أوسعحملة  أطاروالمنظمات غیر الحكومیة في 

عم التــدابیر المتخــذة للقضــاء علــى العنــف المتحــدة صــندوق اســتئماني لــد األمــم أنشــئت كمــا
  . بلداً  ١٠٩برنامجا في  ٢٣٧ إلىملیون دوالر  ١٤ اذ منحت.٥٠/١٦٦٦في قرارها 

شـعبة النهـوض بـالمرأة "ولیسـت محلیـة بالتعـاون مـع  إقلیمیـةتكـوین لجـان  ىالتقریـر علـواكد 
ضــاء علـــى العنــف ضـــد ، بتنفیـــذ مشــاریع لتعزیــز القـــدرات للق"المتحــدة لألمـــم اإلحصــائیةوالشــعبة 

العــام  األمــین أطلــق. ٢٠٠٨وفــي اشــباط فبرایــر بــدعم مــن حســاب االمــم المتحــدة للتنمیــة . المــرأة
" العنـف ضــد المــرأة إلنهــاءاتحــدوا "مــون حملتــه التـي اتخــذت عنونــًا لهـا –المتحــدة بــان كـي  لألمـم

 إطارهـام فـي ویـت. ٢٠١٥التي تمثلـت مسـعى متعـددة السـنوات والتـي سـوف یمتـد امـدها الـى عـام 
وغیرهــا الــى توحیــد الصـــفوف  واألعــالموالمجتمــع المــدني والمنظمــات النســائیة  الحكومــاتدعــوة 

  .لمواجهة العنف ضد النساء والفتیات

  :أشكاله وأنماطه  لمرأةالعنف ضد ا
بأنــه یتــراوح بــین الكــالم غیــر الالئــق  مــرأةالتــرى الدراســات التــي تناولــت أشــكال العنــف ضــد      

)  مــن الخفیــف إلــى الضــرب المبــرح( واأللفــاظ النابیــة وتــدرجًا إلــى الشــتائم ثــم الضــرب ) الخشــن( 
فــــي البحــــرین التــــي توصــــلت فیهــــا إلــــى أن اإلهانــــات والشــــتائم تكــــررت ) بــــو زبــــون(ففــــي دراســــة 

ـــــدارها  ٢٥بمقـــــدار  ـــــة مق ـــــة، أمـــــا  امـــــرأة ٦٠٥فـــــي عینتهـــــا البالغـــــة %  ١٤،٤بنســـــبة مئوی بحرینی
ــــذي یلــــي ا ــــغ  األلفــــاظســــتخدام الضــــرب الخفیــــف ال ، وكانــــت هنــــاك % ١٠،٤والشــــتائم حیــــث بل
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أســـالیب أخـــرى ال تقـــل قســـوة عـــن األســــالیب المألوفـــة ومنهـــا الحرمـــان مـــن الضـــروریات، والتــــي 
بــو (  وتــرى الباحثــة%. ٧،٣أمــا الحــبس ومصــادرة الحریــة فكانــت نســبته % ٨،٤شــكلت بتكرارهــا 

هنـاك أشــكاًال " الظـاهرة البحرینیـة بـأن  فـي دراسـتها الموسـومة العنـف األسـري وخصوصـیة) زبـون
حیــث تصــاغ هــذه األنــواع مــن العنــف فــي شــكل إیــذاء لفظــي  لمــرأةمختلفــة للعنــف الموجــه ضــد ا

أن مـــن أشـــد أنـــواع العنـــف حساســـیة وخطـــرًا علـــى ) بـــو زبـــون(وتضـــیف . أو نفســـي أو جســـدي 
لـــذي یـــتم علـــى صـــیغة الصـــحة النفســـیة للمـــرأة مـــع انـــه ال یتـــرك آثـــارًا مادیـــة علیهـــا وهـــو الـــنمط ا

 . الشتائم والسباب واإلهانات الجارحة

لعــام ) ٢٥\٤٩ج ص ع(قــرار التاســعة واألربعــون جمعیــة الصــحة العالمیــة ال إصــدار أن
وضـــع تنمـــیط للعنـــف و   .لعنـــفل المشـــاكل الصـــحیة العمومیـــة أبـــراز مـــن األهمیـــة انـــه، ١٩٩٦

 المختصـینتـرح وقـد اقُ  هـذه األنمـاط، وتحدید األنماط المختلفة لـه، والـروابط الموجـودة فیمـا بـین
 .التنمیط، تقســیم العنــف إلــى ثــالث مجموعــات واســعة بحســب خصــائص مقترفــي فعــل العنــفبــ
لقــد فــرق هــذا التصــنیف بــین العنــف الــذي یقــع أثــره علــى الشــخص ذاتــه، والعنــف الــذي یقــع أثــره و 

مـــر اكبـــر  بواســـطة شـــخص آخـــر أو زمـــرة صـــغیرة مـــن األشـــخاص، والعنـــف الـــذي یقـــع أثـــره بفعـــل ُ ز
     -:كاألتي كالدول أو مجموعات سیاسیة منظمة، أو مجموعات عسكریة غیر منظمة

  لذاتلالعنف الموجه . أوال

ـــــذاتلـــــیقســـــم العنـــــف الموجـــــه ل ـــــى ســـــلوك انتحـــــاري وانتهـــــاك أل ویشـــــمل األفكـــــار .ذات إل
مــا ا". االنتحــار التظــاهري"االنتحاریــة ومحــاوالت االنتحارـــ تــدعى فــي بعــض الــدول أیضــا  ٕ النتهــاك وا

  .الذاتي بالمقابل فیشمل أعماًال أخرى كالتشویه الذاتي

  -:یقسم إلى فئتین فرعیتینو :األشخاص اآلخرینالموجه من قبل  العنف. ثانیاً 

یقــع بشـكل كبیــر بــین أفــراد العائلــة والقرنــاء ألــوثیقي الصــلة وهــو العنــف الــذي : العنــف العــائلي  .أ 
 .بالفرد ویقع عادة في المنزل

وهـــو العنـــف الـــذي یقـــع بـــین أفـــراد ال قرابـــة بیـــنهم وقـــد یعرفـــون بعضـــهم أو ال  :األقـــرانعنـــف   .ب 
 .یعرفون، ویقع بشكل عام خارج المنزل

ــًا العنــف  وبشــكل مختلــف . وعســكري یقســم إلــى عنــف اجتمــاعي وسیاســي واقتصــادي: الجمــاعيثالث
تفتــرض وجــود  ، فــإن األقســام الفرعیــة مــن العنــف الجمــاعيوالثانیــة األولــى عــن الفئتــین الرئیســیتین

أمـا روابــط األنمـاط المختلفــة . دوافـع محتملـة للعنــف ترتكبهـا المجموعـة األكبــر مـن األفــراد أو الـدول
  : كاألتيللعنف لكل نمط هي 

  مادیة جسمیة أو(بدنیة( 
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 جنسیة 

 سیكولوجیة. 

 الحرمان واإلهمال. 

اكن فـــي العنـــف باتجــاه المــرأة فـــي مختلــف االمــ فعــالتحــدث هــذه األنمــاط األربعـــة مــن أ    
ویمكــــن أن یشــــتمل العنــــف . االنتهــــاك ألبــــدني والجنســــي والنفســــي وكــــذلك اإلهمــــالب یتمثــــل المنــــزل

العــــراك بــــین الفتیــــان، والعنــــف الجنســــي فــــي أمــــاكن العمــــل، ویمكــــن أن یشــــمل العنــــف  يالمجتمعــــ
باالغتصــاب ثــل تمموالعنــف العســكري ال فــي تجاهــل المــرأة فــي قــوانین الدولــة الموضــوعة السیاســي
ــــة مــــن خــــالل واشــــاع ، ٢٠٠٢، منظمــــة الصــــحة العالمیــــة( .ةالحــــرب الســــیكولوجیة الخــــوف والرهب

  ). ١( كما في الشكل رقم  )٧-٦ص

  )١(شكل               
 العنف وطبیعة العنف لكل نمط  أنماطمخطط توزیع 

 أنماط العنف

وجه ُ  جماعي  بین االشخاص  للذات م

 ماعياجت  اقتصادي سیاسي
 مجتمعيافراد العائلة عائلي بین 

سلوك  انتهاك ذاتي

  انتحاري

  رفمعا غرباء
قصدی

ق
 العنف طبیعة  فلط مسن

  البدني

 الجنسي

  جيالسیكولو

 الحرمان
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 رال یقتصــ )المــرأة(وخاصــة  األفــرادالموجــه نحــو  العنــف أنوضــحت منظمــة الصــحة العالمیــة و       
نمـــا هنـــاك نمـــوذج  العنیـــف علـــى طبیعـــة ســـلوك الفـــرد ٕ معرفـــة تـــأثیره فـــي مـــن المهـــم یئـــي ب ایكولـــوجيوا

عامـــل واحــد یفســـر لمــاذا یتصـــرف  دألنـــه ال یوجــ. األفــرادالموجــه نحـــو  فیـــالعن ســلوكال كیفیــة تكـــون
ـــــف ـــــف تجـــــاه اآلخـــــرین، أو لمـــــاذا ینتشـــــر العن فـــــي بعـــــض الموجـــــه نحـــــو المـــــرأة  فـــــرد دون غیـــــره بعن

یقــع  وجــه نحــو المــرأةالم العنــف هــذا النمــوذج یوضــح ان ان. المجتمعــات أكثــر مــن مجتمعــات أخــرى
وان . نتیجــة تفـــاعالت معقــدة لعوامـــل فردیــة وعوامـــل العالقــات والعوامـــل االجتماعیــة الثقافیـــة والبیئیـــة

 .فیـــســلوك العنالفــي فهـــم  المهمــةفهــم كیفیــة ارتبـــاط هــذه العوامـــل بــالعنف هــو واحـــد مــن الخطـــوات 
العنــف نــاتج  ،یعتبــر هـذا النمــوذجو ) األوسـاط البیئیــة(یستكشـف العالقــة بــین األفـراد وعوامــل الســیاق و 

   .عن التأثیرات المتعددة المستویات

ـــف"مـــن خـــالل عـــرض الشـــبكة االیكولوجیـــة  ـــددة للعن نالحـــظ تـــداخل عوامـــل  "األســـباب المتع
والسیاســیة التعــرض للخطــر التــي تعمــل ضــمن العائلــة والســیاقات الحدودیــة المجتمعیــة واالجتماعیــة 

كیــف . الســیاق التطــوري لحیــاة اإلنســان نمــوذج الموضــوع ضــمالن حوضــیو . والثقافیــة واالقتصــادیة
ولــیس غریبــا  .یمكــن للعنــف أن یــنجم عــن عوامــل مختلفــة فــي المراحــل المختلفــة مــن حیــاة اإلنســان

أیضــا أن تكتشــف عالقــة بــین األنمــاط المختلفــة للعنــف، إذ أظهــرت األبحــاث بــان التعــرض للعنــف 
ــــ ــــالعنف فــــي مرحل ــــذ واإلهمــــال . رشــــدوال المراهقــــة ةفــــي المنــــزل یــــرتبط ب وان معانــــاة الفــــرد مــــن النب

والالمبــاالة مــن قبــل األبــوین یعــرض األطفــال لخطــر الســلوك العــدواني المعــادي للمجتمــع، بمــا فــي 
منظمـــة الصـــحة ( ).٢( شـــكلكمـــا فـــي ال.ذلــك حـــدوث الســـلوك أالنتهـــاكي عنـــد دخـــول مرحلــة البلـــوغ

  ).٥٠، ص٢٠٠٢، العالمیة

  

  

  

  

  

  

  

  الموجه لعنفل يجلو ذج االیكولو یوضح النمو ) ٢( شكل

  عالقات  ةاجتماعی  ةیمجتمع  فردیة



١١  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

بشـكل خــاص إثنــاء  األفــرادالموجـه نحــو ف یــســلوك العنالهـم وقــت وظــروف حـدوث وان  ف
مراحـــل نمـــو الشـــخص یمكـــن أن یســـاعد فـــي صـــیاغة المـــداخالت والسیاســـات التـــي مـــن شـــأنها أن 

ه مـــن كـــل هـــذ كثـــر الفئـــات العمریـــة حرجـــا أو حدیـــة وهـــم طالبـــات الجامعـــةتمنـــع هـــذا الهـــدف فـــي أ
  -:البحث تنبع من خالل أهمیةالنتائج توصل الباحث الى ان 

 یجـــد لـــمراقیـــة، فعلـــى الـــرغم مـــن الجهـــود التـــي بـــذلها الباحـــث وتقصـــیه فـــي المكتبـــات الع .١
ســوف تحتــل مكانــة فــي المكتبــة  واصــیلة دراســة حدیثــةهــي ف .واحــدة فــي هــذا المجــالدراســة 

 العراقیـــة المـــرأةالتـــي تعـــاني منهـــا العنـــف  أنمـــاطالعراقیـــة والعربیـــة وتعطـــي خارطـــة لطبیعـــة 
الصــحة العالمیــة للعنــف الســائد فــي المجتمعــات وطبیعــة كــل نمــط مــن  أنمــاطوفــق منظــور 

   األنماطهذه 

ـــــة  أنالدراســـــة مـــــن مقترحـــــات یمكـــــن  ألیـــــهالنتـــــائج ومـــــا تتوصـــــل  أن .٢ ـــــر بحوثـــــا نظری تثی
جل العـراق وذلـك لخلـو سـ .المعرفـة فـي هـذا المیـدان أسـسومیدانیة تعمق الموضوع وتعـزز 

 .للمظاهر العنیفة نحو المرأة العراقیة والمنظمات النسویة المتحدة األممفي تقاریر 

  :إلىوتهدف الدراسة

یتمتــع بالخصـائص السـیكومتریة فـي بنــاء . العنــف الموجـه نحـو المـرأة مـاطأنبنـاء مقیـاس  .١
 . المقاییس

وفــــق متغیــــر الفــــروق  داللــــة التعــــرف علــــىو . المــــرأةالموجــــه نحــــو  العنــــف أنمــــاطقیــــاس  .٢
 .الصفوف الدراسیة

 أنمــــاطلكــــل مجــــال مـــن مجــــاالت مقیــــاس  نحـــو المــــرأة قیـــاس مســــتوى العنــــف الموجــــه . .٣
 .العنف الموجه نحو الطالبة الجامعیة

 .مجاالت العنف األخرىعالقة العنف الموجه نحو الذات مع معرفة  .٤

 .رأةلدى الم في العنف نحو الذات عنف األقرانو  األسريالعنف  التنبؤ بمساهمة .٥

  . لدى المرأة مساهمة العنف االجتماعي في العنف نحو الذاتب التنبؤ .٦

   دراسةحدود ال

 )الجامعــة المستنصــریة،جامعــة بغداد(الجامعــات العراقیــة  اتیتحــدد البحــث الحــالي بطلبــ  
ــــى الصــــفوف ــــة ،األول ــــة ،الثانی للعــــام  واإلنســــانیةالعلمیــــة تخصصــــات فــــي كــــال الو  والرابعــــة، ،والثالث
  .للدراسات الصباحیة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 
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  .تحدید المصطلحات
   ضد المرأة العنف

 عصـبیة إلیـه تـدفع عنیـف فعـل أي: ٢٠٠٦المتحـدة  لألمـمالجمعیـة العامـة تعریف  .١

 الناحیـة مـن سـواء للمـرأة، معانـاة أو أذىیترتـب علیـه أن  یـرجح أو علیـه، ویترتـب الجنس

 أو القسـر أو القبیـل هـذا مـن بأفعـال دیـدالته فـي ذلـك بمـا النفسـیة، أو الجنسـیة أو البدنیـة

 وتوضـح  .الخاصـة أو العامـة الحیـاة فـي حـدث ذلـك سـواء الحریة، من التعسفي الحرمان

 البـدني العنـف الحصـر ال سـبیل المثـال علـى یشـمل المـرأة ضـد العنـف أن ٢ المـادة

 م،العـا تمـعلمجا إطـار یحـدث فـي والـذي األسرة، إطار في یحدث الذي والنفسي والجنسي

الجمعیــة العامـة لالمــم المتحــدة (  وقـع أینمـا عنــه تتغاضــى أو الدولــة ترتكبــه والـذي
  )١٥،ص ٢٠٠٦،

) المادیــة(االســتعمال المتعمــد للقــوة الفیزیائیــة : ٢٠٠٢عرفتــه منظمــة الصــحة العالمیــة  .٢
أو االســـتعمال المـــادي الحقیقـــي ضـــد ألـــذات أو ضـــد شـــخص  دأو القـــدرة، ســـواء بالتهدیـــ
) أو رجحــــان حــــدوث (أو مجتمــــع، بحیــــث یــــؤدي إلــــى حــــدوث  أخــــر أو ضــــد مجموعــــة

منظمـــــة الصــــــحة . (أصـــــابه أو مـــــوت أو إصــــــابة نفســـــیة أو ســـــوء النمــــــاء أو الحرمـــــان
 ) .٤،ص٢٠٠٢العالمیة، 

هــو ســـلوك أو فعــل یتســم بالعدوانیـــة، یصــدر عــن طـــرف قــد یكـــون  :٢٠٠٠منصــور  .٣
ـــة، بهـــدف اســـتغالل أو  إخضـــاع طـــرف آخـــر فـــردًا أو جماعـــة أو طبقـــة اجتماعیـــة أو دول

فــي أطــار عالقــة قــوة غیــر متكافئــة، ممــا یتســبب فــي إحــداث إضــرار مادیــة أو معنویــة أو 
  ) ٢١، ص٢٠٠٠منصور،. (نفسیة للمرأة او جماعة أو طبقة اجتماعیة

بأنــه أي سـلوك یــؤدي إلـى إیــذاء شـخص لشــخص آخـر ،  قــد یكـون هــذا :١٩٩٩عیـد  .٤
تـداءات الكالمیـة مثـل  التهدیـد وقـد یكـون أشكاًال بسیطة من االع  یتضمن السلوك كالمیاً 
یكــون كالهمــا  حركیــا كالضــرب المبــرح واالغتصــاب والحــرق والقتــل ، وقــد السـلوك فعلیــا 

طـــه، ( .وقـــد یـــؤدي الـــى حـــدوث ألـــم جســـدي أو نفســـي أو اصـــابة أو معانـــاة أو كـــل ذلـــك
 )٦٦، ص ١٩٩٣

عـــادة ســـلوك  الســـلوك المشـــوب بالقســـوة والعـــدوان والقهـــر واالكـــراه، وهـــو: ١٩٩٣طـــه  .٥
بعیـــد عـــن التحضــــر تســـتثمر فیــــه الـــدوافع والطاقــــات العدوانیـــة اســــتثمارًا صـــریحًا بــــدائیًا 
كالضـــرب والتقتیـــل لالفـــراد وتكســـیر وتـــدمیر الممتلكـــات، واســـتخدام القـــوة واإلكـــراه ضـــد 

  )  ٥٨ ،ص ١٩٩٩عید ، ( . المرأة
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ـــة الك الدرجـــة ( للمـــرأةالعنـــف الموجـــه  ألنمـــاطأمـــا التعریـــف اإلجرائـــي    ـــي لی حصـــل تالت
 نحــو المــرأة العنــف الموجــهمقیــاس  علــى فقــرات إجابتهــامــن خــالل  ةجیبمســتالالطالبــة علیهــا 

  ).الذي ُأعد لهذا الغرض
  الخلفیة النظریة للعنف الموجه ضد المرأة

 األنثى والوجود اإلنساني

ن رغــم عــدت األنثــى دائمــًا الطــرف األقــل حظــوة فــي الوجــود عبــر عشــرات العقــود مــن الســنی     
أنهـــا تشـــكل أحـــد أطـــراف المثلـــث اإلنســـاني المتمثـــل فـــي قمتـــه الرجـــل ، وطرفـــه األیمـــن األنثـــى ، 

 ولو استطعنا تقریب الصـورة أكثـر مـن المثلـث التـالي المتسـاوي اإلطـراف. والطرف األیسر الطفل
. 

  
                                         

  
                                                    

  
  
  

  
  :على عقب ألعطانا الشكل التالي  رأساولو قلبنا المثلث 

  
  
  
  
  
  
  

ذا ما وضعناه بشكل آخر ألصبح  ٕ   وا

 الرجل

 الطفل المرأة

الوجود 
االنساني 

الوجود 
 اإلنساني

 الرجل

 الطفل المرأة

الوجود 
 اإلنساني 

 المرأة

 الطفل

 الرجل
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ففي كل األشكال السابقة یمثل وجود المـرأة وجـودًا حتمیـًا فـي تشـكیل الوجـود اإلنسـاني ، لـذا      
شــــباع، تــــأتي بحــــس الوحــــدة بالبهجــــة واإل تــــأتيالتــــي كانــــت مســــحوقة فیمــــا ســــبق،  األنثویــــةفــــإن 

والتــرابط، بتجدیــد للحیــاة، اذ أنهــا الوظیفــة الســیكولولجیة التــي تقــدمها األنثــى فــإذا مــا تخلفــت عــن 
، وأطلـق  " الوظیفـة الـدنیا" اسـم ) كـارل یونـغ(المركب في مسار التمایز فإنها ستصبح األقل تطورًا

ویضــیف . الشــعور األخــرىلهــذا اإلحســاس، وهــي تــدخل ضــمن الالشــعور، وتنــدمج مكنونــات ال
، ومــا دامــت ) ارادیــة وبصــورة مالئمــة( یونــغ قولــه مازلنــا ال نســتطیع ممارســتها ممارســة شــعوریة 

  .الوظیفة األقرب إلى الالشعور ، فإنها تحمل خاصیة سحریة
عبر مسیرة الخلیقة عانـت وتحملـت أكثـر مـن أي أنثـى مـن الكائنـات ) اإلنسانة( إن األنثى       

 ..وقبـــول وخضـــوع ..مواجهـــة.. نضـــال ..رى، وهـــي لهـــذا آمنـــت بـــأن الحریـــة صـــراع الحیـــة األخـــ
نســانیًا وتاریخیــاً  ٕ األنثــى (وبــذلك فقــط ینتقــل اإلنســان . للوجــود الكامــل أو الشــامل، مادیــًا وطبیعیــًا وا

من جدل العبد إلى جدل السید وال بد له مـن كـل طـور عبـر كـل مرحلـة ) حصرًا في هذا الموضع
جدل القبول والرضوخ لتنتقل منه إلـى جـدل المعرفـة والـتحكم والسـیطرة .. العبد  من المرور بجدل

  والتغییر 
ولمـا كنـا بصـدد التغییـر الحاصــل فـي كـل منـاح الحیـاة، كــان البـد لنـا أن نقلـب بعــض أوراق      

لــیم واإلدارة تســیطر علیهــا القـیم الذكوریــة والتع ،حیاتنـا لنجــد أن العلــم تسـیطر علیــه القــیم الذكوریـة
لـذا . والطب والمهن الحرة، كل تسیطر علیهـا وتجسـد طابعهـا العـام والخـاص قـیم الرجـل الذكوریـة

قامــت الحیــاة منــذ عهــود طویلــة علــى أحادیــة الجانــب وباقتصــارها علــى الرجــل واســتبعاده لكــل مــا 
هــو أنثــوي، فــانطلق الرجــل بــروح الهیمنــة أو الســیطرة علــى الطبیعــة وتســخیرها واســتغاللها، ممــا 
تمخـــض عـــن الكارثـــة البیئیـــة فضـــًال عـــن اســـتقالل قـــوى العلـــم المعرفیـــة والتكنولوجیـــة فـــي قهــــر 

  .الثقافات أو الشعوب األخرى
لـه أن ینـتج مخرجـات ترقـى  البـدإن استمرار الصراع من أجل التحریر والتخلص من القیـود      

شـارك الرجـل فـي تعرضـت لـه مـن جـور كونهـا أنثـى ت إلى مصاف العلمیه، ونضال المرأة ضد ما
لنــا التـاریخ القریـب فـي الحضــارات  كـل صـغیرة وكبیـرة مـن صــغائر الوجـود اإلنسـاني وكبـائره، وبـد

بــأن للتســویة إرهاصــات فــي مراحــل الفلســفة الغربیــة لــن ترقــى إلــى مســتوى عــال أو ضــخم، ولكــن 
ل ربمـــا وجــــدت بعــــض األقطــــار العتیقـــة المبهمــــة التــــي یمكــــن أن تســـتفید منهــــا النســــویة مــــن قبیــــ

وتــردد وجعـَا خافــت لعــداها هنــا  نظریـات الــدورة الكبــرى والعـود األبــدي التــي ظهــرت مـع اإلغریــق،
وهـي أقطـار یمكـن أن ینشـأ عنهـا تصـور مغـایر للمـرأة وعالقـة  أو هناك في مسار الفكـر الغربـي،

وفـــي العصـــور الحدیثـــة، حینمـــا یتســـائل الـــبعض عـــن الوضـــع ). code,2002(الـــذكورة باألنوثـــة 
لموقـع المـرأة فــي العمـل، أو فـي األســرة، أو فـي المجتمـع، أو مســتوى العنـف الموجـه لهــا المتـدني 

كــامًال مثــل الرجــل، لهــا حــق العــیش والــدفاع وامــتالك مــا یملكــه  أنســانارغــم أنهــا یمكــن أن تكــون 
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-١٧٨٤دینــیس دیــدرو " الرجــل، وحــق طبیعــي لهــا رغــم أن بعــض الموســوعیون الفرنســیون مثــل 
ملكاتـه وتربیتـه " الـذي شـكّك كتابـه فـي اإلنسـان " ١٧٢٢-١٧٧١هیلفسیوس ادریان " و " ١٧١٣

فـي الحتمیــة البیولوجیـة حــین أشــار إلـى أن ســبب خفــة النسـاء وطیشــهن هــو سـوء التربیــة ولــیس " 
ــا  . دونیــة فطریــة فــیهن ّ یعــدو أن یكــون  وضــع النســاء ال رأىالــذي " ١٧٣٣-١٧٨٩هولبــاخ " أم

وفــي خالصـة القــول . تـي یجـب القضــاء علیهـا فــي كـل صـورهاشـكًال آخـر مــن أشـكال العبودیــة ال
أن كـل مـا كتبـه الرجـل عـن المـرأة : ألبـاربصدد األنثویة أو ما كتب عن التسویة بقول بولین دي 

  .مشكوك فیه ، ألن الرجل هو الخصم والحكم
رأة والرجـل، وتستمر فكرة الالتوازن بین المرأة والرجل لتنتقل إلى سوء التوافق الـدقیق بـین المـ     

فالحاجـات التــي یغفــل عنهــا أحــدهما، أو كالهمــا، أو ربمــا ال یصــرحان بهــا فــي بعــض األحیــان ، 
أو ال یكونــان علــى وعــي بهــا أصــًال تتــراكم حولهــا الكثیــر مــن الســلبیات حتــى تصــبح كتلــة مركــز 

وة الخـــالف أو التنـــافر التـــي تـــؤدي عـــادة إلـــى تعمیـــق الفجـــ شـــرارةالمشـــاكل ، ومنهـــا تنطلـــق أولـــى 
  . بینهما 

وتتضـمن  موجـه نحـو الـذات ، بشـكلمنهـا المـرأةتعـاني من العنـف  أنماطعدة  توجد  
أي ســـلوك تــــدمیري بقصــــد أذیــــة المـــرأة  لنفســــها جســــدیًا أو نفســــیًا مـــن خــــالل تشــــویه الــــذات 
والشـــعور باالكتئــــاب والیــــأس وعــــدم الرغبــــة فــــي الحیــــاة مــــن خــــالل األفكــــار التأملیــــة بعملیــــة 

نفســیة ال شـعوریة تنتــاب  تمــن حالـة اإلحبـاط نتیجــة لصـراعاا الــنمط ینبـع أن هـذ...االنتحـار
تحقیــق أهــدافها، ولــذلك تتجــه المــرأة إلــى تعنیــف ذاتهــا للتنفــیس عــن قــوى  نالمــرأة وتعوقهــا عــ
 .اإلحباط الكامنة

ومنها اتجـاه أخـر بعنـف مـا بـین األفـراد وهـو العنـف الموجـه مـن قبـل األفـراد ألـوثیقي    
ویقســـم إلـــى . األســـرة أو مـــع اقرأنهـــا خـــارج اآلســـرة كاألصـــدقاء والمعـــارف الصـــلة بهـــا داخـــل

  ).األصدقاء والمقربون(العنف العائلي وعنف األقران 
ومنهــا اتجــاه جمــاعي ترتكبــه مجموعــة كبیــرة مــن األفــراد كــأن تكــون منظمــة أو دولــة 

عــل ســلوك آو ف یعــد كــل..... فالجمــاعي). سیاســي، عســكري، اقتصــادي(ویأخــذ عــدة أشــكال 
یتســــم بالعدوانیـــــة، یصـــــدر عـــــن طــــرف قـــــد یكـــــون فـــــردًا فــــي المجتمـــــع أو جماعـــــة أو طبقـــــة 

ا یتســبب مــاجتماعیــة أو دولــة، بهــدف اســتغالل أو إخضــاع المــرأة  بعالقــة غیــر متكافئــة، م
وان ســبب هــذا العنــف خلــًال وظیفیــًا فــي . فــي إحــداث أضــرار مادیــة أو معنویــة أو نفســیة لهــا

ة بـــین األفـــراد ینـــتج مـــن اعتبـــارات ثقافیـــة واجتماعیـــة ســـائدة فـــي تـــوازن العالقـــات االجتماعیـــ
ببرنـامج اجتمـاعي خــاص ویهـدف إلـى التعجیـل . المجتمـع فیـؤدي إلـى العنـف المضـاد نحوهــا

متضمنا جرائم الكراهیـة المرتكبـة مـن قبـل المجموعـة المنظمـة خاصـة فـي المجتمـع او عنـف 
تعمال غیـــــر القـــــانوني لوســـــائل القســـــر االســـــ" یعـــــد .......وسیاســـــیاً  .العصــــابات ضـــــد المـــــرأة
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فــــالعنف قانونیــــًا یعنــــي  اذاً  .المــــادي والبــــدني ابتغــــاء تحقیــــق غایــــات شخصــــیة أو اجتماعیــــة
اســتخدام الضــغط أو القــوة اســتخدامًا غیــر مشــروع أو غیــر مطــابق للقــانون مــن شــأنه التــأثیر 

المســلح التــي تقــوم تعــد المعــارك العسـكریة ومظــاهر العنــف .... والعســكري.علـى أرادة المــرأة 
احتالل الدولة من قبـل دولـة أخـرى ومـا ینـتج عنهـا مـن عنـف  أوبها القوات العسكریة للدولة 

غیـــر مباشـــر بســـبب مـــا ینـــتج عنهـــا مـــن مخلفـــات ضـــد  أوموجـــه نحـــو األفـــراد بشـــكل مباشـــر 
یعــد جمیــع العملیــات التــي تعــاني منهــا المــرأة .... واالقتصــادي. أفــراد المجتمــع ومنهــا المــرأة

خارجهــا والتــي تتمثـــل فــي ضــعف  الفعالیـــات االقتصــادیة التــي تقـــوم  أوواء داخــل األســـرة ســ
  بها المرأة في المجتمع

  :ویتمیز خصائص العنف الموجه نحو المرأة 
ویعـــد الضـــرر ســـمة . وهـــو النتیجـــة المترتبـــة والمتوقعـــة مـــن الفعـــل غیـــر الســـوي: الضـــرر .١

یتســم  یــفر الخــارجي للســلوك العــدواني العنأن المظهــ اً إذ. بــارزة  للعنــف الموجــه نحــو المــرأة
هـــذا الضـــرر و مـــا یمكـــن أن  أنفـــإن ذلـــك یعنـــي  .مـــادي وحســـي  - بأنـــه خـــارجي وظـــاهري

یشــار إلیــه فــي شــكل االعتــداءات التــي تلحــق الضــرر بــالمرآة ســواء كــان هــذا الضــرر مادیــا 
  . وجسدیا أي في شكل أتالف واعتداء على الممتلكات الخاصة بها

یعنــي القصــد تبــین النیــة لعمــل مــا أو اإلصــرار علــى فعــل شــئ معــین أي : تــوافر القصــد .٢
أن اإلنســان یكــون لدیــه اإلرادة الكاملــة التــي تــرتبط وتقتــرن بالفعــل الــذي یقــوم بــه أو یحــاول 

أن العنــف الموجـه فــي  الغالــب وفــي كثیــر مـن األحــوال هــو صــادر عــن . القیـام بــه فیمــا بعــد
  . قصد من طرف الفرد

  وجه نحو المرأة إشكال العنف الم
العنف الموج نحو المرأة  كغیره من أنماط السلوك اإلنساني ال یتخذ صـورة فقـط، بـل انـه   

والســـبب فـــي ذلـــك طبیعـــة اإلنســـان مـــن حیـــث أن اإلنســـان فـــي ذاتـــه . یتخـــذ العدیـــد مـــن اإلشـــكال
لــذالك یختلــف الســلوك . متغیـر تختلــف تصــرفاته وأفعالــه مــن وقــت ألخــر ومـن زمــن ألخــر وهكــذا

نســاني بــاختالف المواقــف التــي یتعـــرض لهــا فــي الحیــاة الیومیـــة إذن فــالعنف هنــا یظهــر فـــي اإل
ً على أنماط معینة باختالف المكان ومصـدر العنـف وطبیعتـه أال أن الكثیـر . اإلشكال التالیة بناء

مــن الدراســات والبحــوث تشــیر إلــى انــه العنــف ینقســم، ومنــه ســلوك العنــف ضــد المــرأة إلــى عــدة 
یته ـ ومـــن حیـــث األفـــراد بنـــاء علـــى الطریقـــة واألســـلوب ـ  ومـــن حیـــث شـــرع( واع أقســـام وأنـــ

  -:كما في الشكل ادناه)القائمین
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  :من حیث الطریقة واألسلوبف. أوال
الســـلوك الجســـدي المـــؤذي نحـــو ألـــذات أو اآلخـــرین "ویقصـــد بـــه ): الجســـدي(العنـــف ألبـــدني  .١

أن هـذا الشـكل مـن العنـف یرافقـه فـي الغالـب . ور بـالخوفویهدف إلى اإلیذاء أو إلـى خلـق الشـع
مـن قبـل األفــراد  أونوبـات الغضـب الشـدیدة وفــي الغالـب یكـون موجـه مــن قبـل المـرأة نحـو نفســها 

 أوفــالعنف الجســدي بنــاءا علــى مــا ســبق یتضــح انــه كــل مــا یــؤذي المــرأة بــدنیا . اآلخــرین نحوهــا
إلیــذاء الجسـدي وعــادة مـا یســبق العنـف الفعلــي وفــي كــذلك  قـد یكــون بالتهدیـد باســتخدام ا. نفسـیاً 

  .اآلخرین أفرادهذه الحالة یقوم به 
كمــا هـــو واضــح مـــن المفهــوم انــه عنـــف یهــدف إلـــى إیــذاء المـــرأة ): الشـــفوي(العنــف اللفظــي  .٢

ویمثـل . ولـیس اسـتخدام العنـف الفعلـي الصـریح. بالكالم واأللفـاظ السـیئة، وكلمـات النبـذ والتحقیـر
غیرها من األنواع التـي یلحـق الضـرر  أوتهدید باستخدام العنف ألبدني والجسدي العنف اللفظي 

العنـف الفعلـي ونجـد أن هـذا النـوع مـن العنـف عـادة مـا یسـبق العنـف  مبـالمرأة وذلـك دون اسـتخدا
 . ألبدني

ـــــدني  .٣ ـــــواع العنـــــف ألب ـــــف عـــــن أن ـــــف الرمـــــزي یبتعـــــد هـــــذا النـــــوع مـــــن العن                   أو) الجســـــدي(العن
حیـث یهـدف إلـى اسـتخدام طـرق تعبیریـه أو رمزیـه تعبـر فـي مضـمونها عـن . المباشـر) اللفظي( 

یشـمل التعبیـر بطـرق غیـر لفظیـة عـن احتقـار . محاولة التهدیـد أو نبـذ واحتقـار المـرأة بسـلوك مـا 

مظاهر إنماط العنف الموجه یتحدد من 
  خالل 

من حیث االفراد 
 القائمین بالعنف

 من حیث شرعیته
 

  ة واالسلوبالطریق
 

 .العنف الفردي .١

 .العنف الجماعي .٢

 .ناتج بسبب استفزاز .١

 .بسبب التسلط .٢

 بسبب نوبات الغضب .٣

 .اسلوب بدني .١

 .اللفظياسلوب  .٢

 .االسلوب الرمزي .٣

االسلوب الجنسي.٤

  ٣ شكل طریقة العنف الموجه نحو المرأة
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همالهـــا اجتماعیـــا . المـــرأة أو توجیـــه اإلهانـــة لهـــا ٕ نفســـیا  وجســـدیا واالمتنـــاع عـــن  أوعاطفیـــا  أووا
 وتحقیر  ءما تقدمه لآلخرین أو النظر بطریقة ازدرا تناول

  
  :ویقسم العنف الموجه نحو المرأة حسب  مشروعیته إلى.ثانیا
یقصــد بــه جمیــع الممارســات والتصــرفات العدوانیــة التــي توقــع : )الــواعي(العنــف المقصــود . اوالً 

اســـتثناء الحـــاالت غیـــر مبـــررة، ب أواألذى والضـــرر بـــالمرأة ســـواء أكانـــت تلـــك الممارســـات مبـــررة 
  : التي تقع قانونیًا ضمن حاالت الدفاع عن النفس ومنها

أي العنف الذي یكـون نـاتج بسـبب وجـود دافـع قبلـي لهـذا : العنف الموجه الناتج عن استفزاز  . أ
العنف وهو العنف الذي یسعى الفرد من خالله إلى الـدفاع عـن نفسـه ضـد اسـتفزاز المـرأة لـه أي 

عي یسـتخدم لـرد االسـتفزاز الـذي یتعـرض لـه الرجـل أي هنـاك سـبب أن هذا العنف هو عنـف دفـا
ونتیجــة یظهــر الســبب فــي االســتفزاز ومحاولــة الرجــل االعتــداء هــذا االعتــداء فــي حــد ذاتــه یــدل 

  .على أن هناك دافع رئیسي للعنف ضدها
یهدف الرجل هنا ومـن خـالل هـذا النـوع مـن العنـف إلـى السـیطرة : العنف الموجه التسلطي  . ب

زعاجهـا أو أغاظتهـا أي أن العنـف هنـا یرجـع سـببه إلـى الشـخص أو الفـرد والتسـل ٕ ط علـى المـرأة وا
 .المتسلط دون وجود سبب لدى الضحیة ویظهر هذا العنف عندما تحاول المرأة إثبات ذاتها

یلجــأ الفــرد إلــى توجیــه مظــاهر العنــف نحــو المـــرأة : العنــف الموجــه بســبب نوبــات الغضــب. ج
خصوصا عنـدما یكـون مصـدر . ه هذا العنف إلى مصدر العنف األصليعندما ال یستطیع توجی

الفــرد كنــوع للتعبیــر عــن  ألیهــاقــد یلجــا  أو،  ةالقانونیــالوضــعیة  أوالعنــف هــو القــوانین المجتمعیــة 
 )٢٠٠٠یحیى، .(رغبته في اإلیذاء وكراهیته للمجتمع والمرآة بشكل خاص یعرف

  
  :یقومون به إلى ویقسم العنف الموجه من حیث األفراد الذین

وهــو العنــف الموجــه مــن فــرد مــا فــي األســرة أو فــي المجتمــع نحــو المــرأة : العنــف الفــردي .١
وهــو یظهــر غالبــا فــي مجــاالت الحیــاة الیومیــة وأن األفــراد الــذین یرتكبــون هــذا الــنمط مــن 
العنــف یتصـــفون بخصــائص تجعلهـــم یجنحــون إلـــى الســلوك ألعنیـــف تجــاه المـــرأة وینقســـم 

 -:إلى ثالث فئات هي هؤالء األفراد 

 ـــذین یصـــبح العنـــف جـــزءًا أساســـیا مـــن ســـلوكیاتهم لتحقیـــق : الفئـــة األولـــى هـــم األفـــراد ال
رسالتهم وغایاتهم ومطالبهم ویمكن ان یكـون هـؤالء مـن ذوي الشخصـیة المتسـلط التـي 

  .تمجد العنف وتكون المرأة ضحیة لهذا العنف
 مون العنـف لتوكیـد وتعزیـز ألـذات أمـام هم األفراد واألشخاص الذین یستخد: الفئة الثانیة

مام اآلخرین  ٕ ). یلجـأون إلـى هـذا السـلوك عنـدما یشـعرون بشـيء مـن الـنقص(أنفسهم وا
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ویفسـر هــذا الوضــع علــى انـه نــوع مــن العالقــة التعویضـیة بــین تقیــیم ألــذات المــنخفض 
  .وبین العنف

اتهم ومطــالبهم هــم األفــراد الــذین یســتخدمون العنــف مــن اجــل تحقیــق حاجــ: الفئــة الثالثــة .٢
دون اعتبــار لمطالــب وحاجــات اآلخــرین حیــث یمارســه بعــض هــؤالء مــن اجــل الحصــول 

ثــارة الفــزع ضــد المــرأة ٕ تســتخدم هــذه الفئــة العنــف كوســیلة عقابیــة فــي حالــة . علــى اللــذة وا
 وال یعملون حسابا ألحد إال ألنفسهم . عدم استجابة المرأة إلشباع احتیاجاتهم

تقــوم بــه جماعــة أو مجموعــة مــن األفــراد وعــادة یقــوم علــى هــو عنــف : العنــف الجمــاعي .٣
وأن العنــف هــو . شـعور ثابــت بــرفض الوضــع القــائم الــذي ترمـي الجماعــة إلــى مناهضــته

الوســیلة الوحیــدة المؤدیــة إلــى الهــدف ومــن وجهــة نظــر هــؤالء األفــراد فــالفرد هنــا یتصــف 
وهـذا .فـراد الجماعـة بعامـةبحریة أكثر في القیام بالعنف نظرا ألن المسؤولیة تضیع بـین أ

العنف الموجه یشمل حمـالت مناهضـة ضـد المـرأة تقـوم بـه بعـض التنظیمـات والحركـات 
 .العقائدیة تنادي المرأة العربیة بعدم الخروج عن العادات والتقالید السائدة

  
  )غیر الواعي(العنف غیر المقصود . ثانیاً 

الموجهـــة نحـــو المـــرأة والتـــي  یقصـــد بـــالعنف غیـــر الـــواعي جمیـــع الممارســـات واألســـالیب
أي أن المـــــرأة تتعـــــرض للعنـــــف فـــــي . تلحـــــق األذى والضـــــرر بهـــــا، دون أرادة حقیقیـــــة لـــــذلك

حــاالت تــدني الــوعي والحكمــة فــي قــول او فعــل بشــكل بعیــد عــن شــخص مــا، كــالتمییز بــین 
واســتخدام المـرأة بعـض الوصـفات والعالجــات الطبیـة الشـعبیة لعــالج . المولـود الـذكر واألنثـى

  .رض ما وتترك اثار جانبیه تؤدي إلى كدمات مؤلمة وتستمر طیلة حیاتهام
  - :وحدد فیلسون ان دوافع او أسباب السلوك العنیف 

 .)المستهدف(السعي للسیطرة على سلوك اآلخرین  - 

 ).ردع الظلم(تحقیق الجزاء او العدالة  - 

 .تدعیم او الدفاع عن تصور الذات - 

 :یمكن ان یحقق وظیفة من وترى باربرا ان دوافع ووظیفة العنف

 .تغیرر مواقف غیر مستحبة، او الهرب منها - 

 .الحصول على تدعیم ایجابي، مثل تحقیق هدف معین - 

 .التخلص من نوبات وجدانیة سلبیة - 

 .فض صراع ما - 

 .اكتساب االحترام - 

  الهجوم على عدو في المجتمع ینتمي لجماعة خارجیة تعتبر غیر ذات قیمة  - 
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   النظریات المفسرة للعنف
   Frustration – Aggression Theory: نظریة اإلحباط ـ العدوان . اوالً 
عدّ دوالرد     ُ -لنظریة اإلحباطالمنظرین الرئیسین     Millerومیلر    Dollard 1939ی

ینجم دائمًا  الموجه نحو الذات او نحو اآلخرین الفكرة األساس للنظریة إن العنف العدوان، ان
نَّ وجو . عن اإلحباط ٕ أي أنَّ العنف ، د اإلحباط یقود دائمًا إلى شكل من أشكال العنفوا

                                                                                                                        .والعكس صحیح نحو اآلخرین وكلما زاد اإلحباط زاد العنف، استجابة حتمیة لإلحباط
َ العنف هو دائمًا نتیجة اإلحباطو          ◌ واإلحباط هو إعاقة الفرد عن . ترى النظریة أنَّ

ویتم التعبیر عن ، باالستیاء والقلق تحقیق وانجاز أهدافه أي أنه حالة انفعالیة تتمیز بالشعور
فإذا منع اإلنسان من تحقیق هدف ضروري له شعر  . هذه الحالة بممارسات وأعمال عنیفة

  . بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على مصدر إحباطه اءعتدیؤدي إلى اال )خبرة مؤلمة(حباط باإل
  

 Berkowitzومن المحاوالت المهمة لتعدیل النظریة قد تَّم وضعها من قبل بیركوفتز 

إنَّ العنف : ((الذي فسر العنف والعدوان بمفهومات النظریة السلوكیة للتعلم بمقوله   1965
فالشخص المنخرط فیما یسمى قوات المرتزقة أو جیش . م تعلمهما من خالل التعزیزوالعدوان یتَّ 

أو ، دولة معینة  یقتل من أجل المال أو مكافأة مادیة أو الحصول على جنسیة الدولة المعنیة
، وأنَّ اإلحباط یؤدي إلى الغضب ولیس إلى العدوان بالضرورة. أي تعزیز مادي أو معنوي آخر

وهو یعتقد  .))وأن ما یسبب ألمًا نفسیًا قد یؤدي إلى العدوان، اط یسبب ألمًا نفسیاً غیر أنَّ اإلحب
االستعداد للسلوك : بوجود شرطین یعمالن معًا ویقودان إلى العدوان عند حدوث اإلحباط هما

ووجود قرائن أو تنبیهات بیئیة مرتبطة إما بالسلوك العدواني أو بمصدر اإلحباط  ، العدواني
فإنَّ التعرض لعالمات تنبیهیه مالئمة تزید من ، لك إلى أنَّه في حالة غیاب اإلحباطوأشار كذ

   .ةاحتماالت ظهور العادات العدوانی
بما أنَّ الخبرات التي یتلقاها الفرد في مراحل حیاته هي التي  Bussفي حین یرى بص       

ذا كانت تلك الخبرات مبنیة على األذى والحرما، تحدد شخصیته  ٕ نَّها تترك آثارًا ضارة في وا ن فِإ
وأنَّ المعاناة خالل الطفولة من الممكن أن تتراكم لتشدد من اإلحباطات في  ،شخصیته 

ْ تقود بصورة نهائیة إلى ، المستقبل ومن ثم فأن اإلثارة للعدوان تنمو مع كلّ إحباط إلى أن
ْ یشتق بصورة عامة كل شرور ال Plackوهذا ما دعا بالك . العنف مجتمع وخاصة العنف ألن

وكون اإلنسان لدیه إمكانیة االحتفاظ بالمنبهات بعد .من كثرة الحرمان في الطفولة ومدة المراهقة
سنین من اختفاء المنبهات الفعلیة فبإمكانه أن یفكر بالرفض والهجمات والیأس لحقبٍ طویلة 

نَّ الشخص الذي   ومثل هذا ینتج عنه عدوان عنیف یتمیز بالعنف یقضي وعلیه یمكن القول ِإ
وعلى الرفض واالبعاد الذي ، وقتًا طویًال في مراجعة األذى الذي لحقه على أیدي اآلخرین 
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  .    عاناه منهم والحرمان الذي فرضوه علیه 
وال شك أن حیاة اإلنسان ملیئة بالكثیر من المواقف التي تقف إمام بعض األفراد       

عین هذه الحواجز والعوائق هي بدورها التي یسعون إلى تحقیق غرض أو هدف م حینما
مما یضطرهم هذا إلى تجاوز تلك الحواجز بأي أسلوب كان . تسبب لهم اإلحباط والتوتر

یزداد التوتر واالنفعال مما یزید من  ، اذیكون اإلنسان في مرحلة المراهقة حینماخاصة 
  .العنیفاإلصرار على تجاوز هذه العقبات وقد یكون ذلك عن طریق السلوك 

یواجــه التــوتر واإلحبــاط وعنــدما  ،إن الفــرد عنــدما تســیطر علیــه حالــة مــن عــدم الشــعور    
تعیــق أهدافــه عــن الوصــول إلــى مرادهــا وهــدفها فیلجــأ هنــا إلــى محاولــة تجــاوز وتخفیــف هــذا 

هــو الوســیلة األســرع التــي یــرى أنهــا تحقــق لــه ذلــك  یــفوغالبــا مــا یكــون الســلوك ألعن. العــائق
ن خاللهــــا بــــالتفریغ والتنفــــیس عمـــا یخــــتلج بداخلــــه مــــن تــــوترات واحباطــــات ویشـــعر أیضــــا مــــ
فــان الفــرد عنــدما یواجــه اإلحبــاط إمــا أن یكبــت هــذه المشــاعر والتــوترات أو . وضـغوط الحیــاة

یفــرغ هــذه الشــحنات التــي بداخلــه أمــا إلــى مصــدر اإلحبــاط أو ألــذات إذا عجــز عــن إیصــال 
فــي مضــمونه ضــغطًا علــى الفــرد وذاتــه ممــا یجعــل واإلحبــاط یشــكل . ذلــك اإلیــذاء إلــى غیــره

. الصور الناجمة عن اإلحباط تتعدد منهـا العنـف، والعـدوان إلـى جانـب بقیـة الصـور األخـرى
عنــــدما ال یســــتطیع الفــــرد مواجهــــة المجتمــــع أو الغیــــر بســــبب الخــــوف الــــذي ینتابــــه وبعــــض 

. مــا یشــعره بــالقلقاألفكــار الوهمیــة التــي قــد تســیطر علیــه تجعلــه فــي معــزل عــن اآلخــرین م
القلق هــو شــعور ینتــاب الفــرد ویجعلــه فریســة لألوهــام والمخــاوف التــي تســیطر علیــه فیقــوم فــ

هنــا بــبعض األنمــاط الســلوكیة التــي ال تعــد ســویة فــي نظــر النــاس ممــا قــد یترتــب علــى ذلــك 
الشـــعور بـــالقلق عجـــز هـــذا الفـــرد عـــن مواجهـــة الحیـــاة فقـــد یقـــوم بـــبعض األفعـــال المنحرفــــة 

  . وربما اإلجرامیة في بعض مظاهرها والشاذة
لباحث أن المرأة المعنفة لذاتها نجدها أصال محبطة وتشعر بالقلق واالستیاء یفسر ا

أما بالنسبة للعنف الموجه نحوها من اآلخرین فهو بالتأكید نتیجة . النفسیة اتواإلعاق
یستطیع ان  اصرالمع فال المجتمع العربي. احباطات متكررة في صعید األسرة أو المجتمع

في التقدم المعرفي واإلنساني،  األرضلماذا متأخر عن بقیة شعوب  ...یجیب على سؤال
فیلجا إلى تقالید وعادات ینهى عنها الدین اإلسالمي والتي تمیز القبلیة والعشائریة ضد 
المرأة، ومن جانب آخر ال یستطیع األب أو األخ تسلیط عنفه نحو مدیره في العمل او 

فیسبب اإلحباط لدیه ویتوجه نحو اضعف شخص من الممكن . المسنود بالقانونالشخص 
 أما. أن یتنازل عن حقه ویمیل إلى تقبل العصبیة العنیفة ضده وهي المرأة كونها ضعیفة

 أهدافهاالمجامیع كاإلفراد والتنظیمات السیاسیة والعقائدیة فعندما تفشل وتحبط في إبراز 
تثیر االنتباه بشتى الوسائل وبمسمیات  أسالیبتستخدم  ةبالطریقة المشروع بالمجتمع
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وأول ما تبدأ ان تفرض سیطرتها وتبرز عضلتها على المرأة كونها األضعف . عدیدة
بالمجتمع ویودي هذا التعنیف إلى تمجید إعمالها كونها في مجتمع ذكوري ال یعطي حق 

) الالمباالة  -الیأس -النسحابا(ینتج عنه  اإلحباط أنمن كل ذلك استنتج الباحث . ةأالمر 
وبذلك أصبحت الفرضیة َأنَّ اإلحباط یحفز .روف ظال أكثرن في االعدو  إلىجمیعهم یؤدون 

بمعنى آخر أن اإلحباط . أو ال یكون ، السلوك الذي من المحتمل أن یكون عدوانیًا أو عنیفًا 
نما هو حالة ضروریة للعدوان والعنف  ٕ مخطط االحبط الذي  ویرى الباحث انلیس كافیًا وا

  - : في الشكل یؤدي للعدوان كما هو

  )٤(شكل 
 كیفیة یودي اإلحباط الى العنف

  خبرة مؤلمة تسبب  الى تؤدي
  االحباط

  

 الفرد تعیق  إعاقة توجد 
  ما اهدفتحقیق وانجاز في 

عدد من االستجابات العدوانیة التي تتباین في 
  مظهرها العنیف تكون على شكل

  

یة او عــــــــــــدد مــــــــــــن االســــــــــــتجابات الســــــــــــو 
   حیل دفاعیة لمواجهة االحباط 

  

عنـــــــــف داخلـــــــــي موجـــــــــه نحـــــــــو 
الـــــــــــــذات كمــــــــــــــا فـــــــــــــي ایــــــــــــــذاء 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات واالفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
االنتحاریــــــــــــــــة فــــــــــــــــي البحــــــــــــــــث 

  الحالي

عنــــــــــــف  خــــــــــــارجي  یحــــــــــــدث مــــــــــــا بــــــــــــین 
االفـــــــــراد المتمثـــــــــل فـــــــــي العنـــــــــف الموجـــــــــه 

العنــــــــــــــــــف األســــــــــــــــــري، (نحــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــرأة 
  )         وعنف األقران

ل في عنف خارجي جماعي یتمث
المجتمعي، السیاسي، العسكري، (

  )االقتصادي
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  البیولوجيالمنظور . ثانیاً 
وهــي نـــواة تنبـــه الهیبوثالمـــوس المهـــاد التحتـــي . أن فــي الجهـــاز الطرفـــي للـــدماغ توجـــد اللـــوزة  

. وهـذا مـرتبط بالجهـاز العصـبي المحیطـي والغـدة النخامیـة. لة عن العنـف والعـدوانؤو وهي المس
لناحیــة الوظیفیــة یــرتبط بــبعض الحــاالت االنفعالیــة الخاصــة وبــالتغیرات الجســمیة كمــا انــه مــن ا
بایولوجیـــة فـــي تفســـیر أنمـــاط العنـــف  ومـــن هـــذا المنطلـــق انبثقـــت عــدة نظریـــات. التــي تصـــاحبها

  - :ومنها المتولدة عند اإلنسان
  

 نظریة بایلوجیة العنف 

 بفــــي التراكیــــالشــــذوذ مــــن لقــــد فســــر بعــــض البــــایلوجیون العنــــف علــــى انــــه نــــوع و 
، لــذلك حـــاول بعضـــهم الــربط بـــین هـــذا الشــذوذ وبـــین المیـــل ةالوراثیـــ ةالجینیــة أو التركیبیـــ

أو  ،وان هــذا الشــذوذ یـؤدي إلــى إنتـاج هرمونــات معینــة. إلـى العنــف والعـدوان عنــد الـذكر
 .تغیر اإلفرازات الهرمونیة في الجسم قبل الوالدة أو بعدها مباشرة 

  نظریة النقص العقلي    
نتیجـة عیـوب ونقـائص تصـیب العقـل  علـى انـهسر أصحاب وجهة النظر هـذه العنـف ف 

العنـــف عنـــد بعـــض الـــذكور یتكـــون عنـــد المصـــابین  وقـــد اشـــارت الدراســـات ان . البشـــري
وقــد أطلــق علــى وجهــة . بإضــرار بــأدمغتهم ومــا تتمیــز بــه عقــولهم مــن خصــائص مرضــیة

وكیمیـــاء  ،كلهـــا بـــالنقص العقلـــي إال أنهـــا تتعلـــق )بیولوجیـــا العنـــف(النظـــر هـــذه بمصـــطلح 
  . الدماغ بحیث یمكن القول إن ثمة ردة إلى نظریات النقص العقلي

 نظریة انحرافات وظائف الدماغ   

فـــي ات انحرافـــ یحـــدث بســـبب علـــى انـــه ســـلوك العنـــفهـــذه النظریـــة فســـر أصـــحاب   
ــــدماغ ــــى معطیــــات التشــــخیص التــــي تمــــت . وظــــائف ال وقــــد اســــتند علمــــاء األعصــــاب إل

وعــــن طریــــق مشــــاهدة  .للكشــــف عــــن اإلخطـــار. (FMRI)١م آلــــة قــــراءة الـــدماغباســـتخدا
والتفكیـــر فـــي أمـــور  متعـــددةنمـــاذج النشـــاط فـــي أدمغـــة األشـــخاص إثنـــاء قیـــامهم بأنشـــطة 

وتظهـر هـذه  ،ع علمـاء األعصـاب وضـع خریطـة مفصـلة لوظـائف الـدماغاسـتطا .مختلفة
ـــدماغ كتـــل فردیـــة أو منـــاطق  وهـــي ،الخریطـــة ســـلوكنا یـــتم عبـــر تفاعـــل وحـــدات قیـــاس ال

نســیجیة كــل واحــدة فیهــا مخصصــة لوظیفــة محــددة بدقــة، وباســتخدام الخریطــة كمخطــط 
فإنـــه یمكـــن اآلن اســـتخدام التصـــویر الـــوظیفي إلظهـــار االنحرافـــات الحاصـــلة فـــي وظیفـــة 

                                         
١ : Functional Magnetic Resonance Imaging   ویلتقط لھا ،ً تصویر مناطق الدماغ تشریحیا

 .صور وھي تعمل
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  . الدماغ التي تؤدي إلى حدوث العنف والسلوكیات غیر الطبیعیة
  نظریة كیمیائیة الدماغ 

جــاء فقــد .. تغیــرات كیمیائیــةحــدوث العنــف بأنــه بســبب  ه النظریــةهــذفســر أصــحاب   
فــــي مشــــروع جامعــــة ســــومونا ســــتیت فــــي والیــــة كالیفورنیــــا، تفســــیرا یــــربط بــــین الكیمیــــاء 
والعنــف ولكــن بشــكل مختلــف حیــث ربــط هــذا التفســیر بــین زیــادة العنــف وملوثــات البیئــة 

 ت البیئـــة تـــدعم العنـــف،إن ملوثـــا: (األتـــيعلـــى النحـــو  ١٩٩٩وقـــد جـــاء ذلـــك فـــي عـــام 
حیث إن التعرض للملوثات السـامة فـي مـواد كیمیائیـة ومعـادن ثقیلـة، یشـكل خطـرا علـى 

أن هنـــاك عالقـــة كبیـــرة بـــین التعـــرض  أكـــدتاوهـــذا مـــا كشـــفت عنـــه دراســـتان . )الصـــحة
  . للسموم وبین ازدیاد العنف في السلوك االجتماعي

دة او مجتمعــة توجــد عالقــة مشــتركة ویــرى الباحــث أن العوامــل البیولوجیــة بشــكل منفــر 
  .تؤدي بالفرد إلى العنف ضد األفراد ومنها المرأة 

    
- الـنقص العقلـي - نظریـة بیولوجیـة العنـف( ةالباحث أن النظریات البیولوجیـ یفسر

جمعهـا قـد تعـد مـن أسـباب حـاالت العنـف ) انحرافات وظـائف الـدماغ - النقص العقلي
ف مــا بــین األشــخاص المتمثــل بــالعنف العــائلي الموجــه نحــو الــذات لــدى المــرأة والعنــ

) النظریــة لكیمیائیــة الــدماغ (أمــا . والعنــف المجتمعــي أي األقــران والمحیطــین بــالمرأة
مــن كــل توصــل الباحــث إلــى مجمــوع .فأنهـا قــد تكــون أحــدى أســباب العنــف الجمــاعي 

أو  النظریات البیولوجیة تسهم بشكل كبیـر فـي العنـف ضـد المـرأة سـواء داخـل األسـرة
  .ویوضحها في المخطط أدناه. خارجها
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وجود نقص وعیوب في     
 الدماغ یؤدي الى

وجود موروثات جینیة 
 تؤدي الى

انحراف وظائف الدماغ     
عن الخریطة المفضلة 

  للسلوك
 تغییر كیمیائیة الدماغ

 یؤدي الى 

العالقة بین العوامل البیولوجیة 
 المسببة للعنف عند األفراد

انتاج هرمون او تغییر         
 االفرازات الهرمونیة

الضرب او الحوادث في 
 فترة الطفولة وغیرها

غلق طرق المرور العصبیة 
 ین الالوعيب التي تصل

 والوعي
 سامه التعرض لملوثات بیئیة

تؤدي الى انحرافات    انخفاض مستوى الكوریتزول   
  في وضائف الدماغ

التسمم العصبي 
المقصود تغییرات 

  بكیمیائیة الدم

تلف في النصف االمامي 
 والخلقي للدماغ

مناطق غیر نشطة تتعلق بمراكز 
الدماغ فیتمیز الفرد بضعف السیطرة في 

العملیات العقلیة او یعاني من خصائص 
 عصبیةمرضیة 

 

  تؤدي 
الى   

سلوك عدواني نحو األفراد 
ومنها المرأة كونها احد هؤالء 

 األفراد

  )٥(شكل 
 عالقة العوامل البیولوجیه المسببه للعنف عند االفراد
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  النفسي المنظور. ثالثاً 
التـــي تحـــدث داخـــل  أكـــد بعـــض العلمـــاء علـــى اثـــر الغرائـــز والعواطـــف واالخـــتالالت

النفســــیة واإلمــــراض  العقــــد فضــــال عــــنوالمنحرفــــة، اإلنســــان فــــي بــــروز الســــلوكیات الشــــاذة 
ثرهــا فــي ذلــك ٕ هــذه المتغیــرات النفســیة التــي تؤكــد علیهــا نظریــة التحلیــل . النفســیة المختلفــة وا

  .النفسي تؤدي إلى ظهور السلوكیات العنیفة تجاه اآلخرین ومنها المرأة 
فــــردي ســــلوك علــــى انــــه  نــــف الموجــــه نحــــو فـــرد مــــا،الع تحلیلیــــةالنظریــــة ال ففســـرت 

ـــذات حتـــى وان كـــان علـــى  ـــذة أو الـــدفاع عـــن أل ـــم والحصـــول علـــى الل یهـــدف إلـــى أبعـــاد األل
. ویتشــذب اجتماعیــاً  الفــردوهــذه مرتبطــة باســتعداد فطــري غریــزي یولــد مــع . حســاب اآلخــرین

حـین یكـون (ویبدو ذلك واضـحا فـي التفسـیر السـیكولوجي للعدوانیـة فقـد عـد هـذا التفسـیر انـه 
ولقــد . )یعتــه تكــون العدوانیــة ثمــرة للخطیئــة، الخطیئــة الفردیــة والجماعیــةاإلنســان صــالحًا بطب

فقـد جـاء فــي كتابـه خلـل الحضــارة . أسـهم فرویـد أكثـر مــن سـواه فـي وضــع وجهـة النظـر هــذه
لــیس اإلنســان قطعــًا ذلــك الكــائن الطیــب، ذا القلــب المــتعطش للحــب، والــذي یقــال عنــه انــه (

اإلنسـان علـى العكـس مـن ذلـك، فإنـه یتحـتم علیـه أن بـل إن . )یدافع عن نفسه عنـدما یهـاجم
یضـع فــي حسـابه معطیاتــه الغریزیـة وهــي الحصـول علــى قـدر كبیــر مـن العدوانیــة، فاإلنســان 
فــي الواقــع یغریــه حاجتــه إلــى االعتــداء علــى قریبــه ویســتغل عملــه دونمــا تعــویض ویســتعمله 

ویضــطهده ویقتلــه، . اآلالمجنســیا مــن دون موافقتــه ویســتولي علــى ســلعته ویذلــه أو ینــزل بــه 
  . البشري عارضا بل أنها من مقومات الكائن اً وهذا یعني إن العدوانیة لیست أمر 

  

  االنسان اختالل الغرائز عند

  أمراض أو عقد نفسیة

سلوك فردي یهدف الى ابعاد 
  على اللذة االلم والحصول

ســـــلوكیات تتمیـــــز كونهـــــا 
عدوانیــــــــــــــــــــة  وتشــــــــــــــــــــكل 
 مقومــات الجــنس البشــري

عنــــــــد االنســــــــان وتكــــــــون 
اســــتعداد فطــــري غریـــــزي 
فـردي تتمثــل فـي الســلوك 

  الشاذ 

 

ستخدمها الفرد بشكل ي
منفصــــــــــــــل او بشــــــــــــــكل 
جمــــاعي، وتمثــــل حیــــل 
دفاعیة یستخدمها الفـرد 
مــــن اجــــل العــــودة الــــى 
 حالــــة التــــوازن الــــداخلي

او التـــــــــوازن الخـــــــــارجي 
والتــي . ضـمن الجماعـة

توضــــح انمـــــاط العنـــــف 
 المختلفــــــة فــــــي البحــــــث

 يالحال

  لمرأةة في  حدوث انماط العنف ضد ابوجهة النظر التحلیل

وجهة نظر اولى في  
  تفسیر العنف عند االفراد

 فــي ان العنــف غریــزة مقاتلــة وجهــة نظــر ثانیــة
  فطریة یشترك بها الجمیع
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  :هما نفالبنیویة یوجد جانبان للمنظور المعرفي في تفسیر الع –النظریة المعرفیة  .١
ــــب األول أن النــــاس قــــد ال یضــــطربون بســــبب األحــــداث ولكــــن  Ellisالــــس یــــرى ..... الجان

   جهات نظرهم التي یتخذونها بصدد هذه األحداثبسبب و 
إلــى أن تعریــف المــرأة للعنــف هــام جــدًا فــي  Maynardوفــي هــذا الصــدد تشــیر ماینــدر 

مقــدار مــا "مــدى تأثیرهــا بهــذا العنــف، فــالعنف مــن وجهــة نظــر المــرأة یمكــن تعریفــه علــى انــه 
ویبـدو أن مفهــوم " فسـیةتدركـه المـرأة مـن أسـاة موجهـة لهـا ســواء أكانـت جسـمیة أو جنسـیة أو ن

  المرأة للعنف وتقدیرها وتفسیرها واداراكها هو الذي یؤثر علیها 
فالصــیغة اإلدراكیــة المعرفیــة التــي تتعامــل بهــا المــرأة تمثــل المفــاهیم المكتســبة مــن قبــل     

العائلـــة والمجتمـــع ومـــا یمتلـــك هـــذا المجتمـــع مـــن مفـــاهیم خاصـــة بـــه، وهـــي التـــي ســـوف تحـــدد  
أة مــع األحــداث والخبــرات الجدیــدة التــي تعیشــها وكیــف تــؤثر علیهــا وجــدانیًا كیــف تتعامــل المــر 

ومنهــــا الســــلوك العنیــــف . وســــلوكیًا وكیــــف تــــدرك عالقاتهــــا مــــع اآلخــــرین وفــــق هــــذه االحــــداث
  .الموجه نحوها وكیف سوف تتفاعل مع هذا السلوك بجانب ایجابي او جانب سلبي

، والثــاني  Lewinكــل مــن لیفــین  تتجســد فــي وجهــة نظــر  .....امــا الجانــب الثــاني  
ــــــین یــــــرى فــــــي  مورغــــــم اخــــــتالف منطلقــــــاته. Vygostskyفایكوتســــــكي  الفكریــــــة، أال أن لیف

اجتمـاعي، یلجـأ ألیـه الفـرد أو الجماعـة إذا لـم یتمكنـوا مـن  –العدوان نحو المرأة سلوك أقدام 
ــــــه  ــــــة) أهــــــدافهم(الوصــــــول إلــــــى تحقیــــــق أهداف راك یــــــدركوا أن الحــــــ حینمــــــاو . بصــــــورة عقالنی

ــــى األقــــل یحقــــق نتــــائج أفضــــل مــــن حالــــة الركــــود  االجتمــــاعي الهــــائج ســــیحقق الهــــدف وعل
)(Lewin,2002. فیوجه العنف نحو المرأة بشكل عام  

یكوتســكفي فیــرى أن الصــراع بكــل أشــكاله ســواء كــان تاریخیــًا وهــو الــذي اأمــا تفســیر ف  
–ن المرحلـــة التاریخیـــةوا). مهمـــا كـــان نـــوع التغییـــر(یعـــد المحـــرك األساســـي لعملیـــة التغییـــر 

االجتماعیــة والظــروف البیئیــة هــي التــي تحــدد شــكل حیــاة الفــرد أو حــدوث تغییــر ونــوع  هــذا 
وتعــد  وان شــكل التغییــر هــو الــذي ســوف یحــدد طبیعــة العنــف الموجــه نحــو األفــراد ..التغییــر

عســـــكري، ، سیاســـــي، اجتمـــــاعي(المـــــرأة احـــــد أفـــــراد المجتمـــــع وقـــــد یظهـــــر بإشـــــكال مختلفـــــة 
یــــر فــــي المجتمــــع فــــي یوبحســــب التغییــــرات فأننــــا نفضــــل أن نتــــابع عالقــــة التغ). ياقتصــــاد

ســلوك  وتــأثیره فــي حــدوثمجاالتــه المختلفــة ومــا ینــتج عنــه مــن حــاالت ســلبیه تجــاه األفــراد  
التغیــــرات االجتماعیــــة أن التغییــــر یؤكــــد بشــــكل . راتیــــالتغیعنــــد األفــــراد ومــــن هــــذه العنیــــف 

 ف الثقــافي كعامــل أساســي محــدد لــنمط حركــة الشــعوب،أساســي علــى اثــر التنشــئة واالخــتال
 لــــه أن العــــدوان ســـلوك ال عالقــــة )Allport(یشـــیر البــــورت و . ســـیما التفاعــــل االجتمــــاعيال

التــــي اكتشــــفت فــــي مطلــــع الثمانینــــات فــــي  Tasaday)(بــــالغریزة أو الفطــــرة، فقبیلــــة تــــازادي 
ان بیـــنهم وبـــین اآلخـــرین، وجـــود عـــدو ی ولـــم غابــات الفلبـــین وهـــم یعیشـــون منـــذ مئـــات الســنین 
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  . )١٩٨٥أبو هین، (وحتى كلمة حرب ال توجد في قاموسهم اللغوي 
عامـل الثقافــة والبعـد الثقــافي االجتمـاعي بمرحلتــه التاریخیــة  مـن ذلــك توصـل الباحــث أن  

ومنهـا . االنثروبولوجیة أمر مهم في تشـكیل التفكیـر الجمعـي وبنـاء االتجاهـات والقـیم السـائدة
مـــن حیـــث ان المجتمـــع العربـــي . الموجـــه نحـــو المـــرأة ة الثقافـــة الفرعیـــة للعنـــفانطلقـــت نظریـــ

ویفضــل الــذكور علــى اإلنــاث وخیــر مثــال علــى ذلــك فــي مجــال  يوالعراقــي هــو مجتمــع ذكــور 
هـــم البنـــات یبـــق (التنشـــئة الثقافیـــة واالجتماعیـــة االمثـــال الشـــعبیة الموجـــه ضـــد المـــرأة ومنهـــا 

زواج (و) الولــد رحمــة ولــو كــان فحمــة) (بنــات خــاتون ولــد مجنــون وال عشــرة) (حتــى الممــات
وغیرهـــا كــل هـــذه مظــاهر تـــؤدي بــالمرأة أن تعـــاني مــن اضـــطرابات القلــق مـــن ). البنــت ســترة

هــذه العــادات التــي تشــعرها بانهــا اقــل مــن الــذكر وبالتــالي فأنهــا قــد توجــه عنــف نحــو ذاتهــا 
وراثـــة لنضـــرته المتدنیـــة للمـــرأة أو أن المجتمـــع یكتســـب هـــذه المفـــاهیم بال. بإشـــكاله المختلفـــة

أو المجتمعیــة ) األســرة واألقــران(وبالتــالي یتوجــه نحوهــا مختلــف مظــاهر العنــف االجتماعیــة 
  .المتمثلة بمختلف الجوانب التي قد تهمش المرأة من خاللها

 نظریة الثقافة الفرعیة  .٢

مــن انــه وكــذلك . تنطلــق هــذه النظریــة مــن أن المجتمــع الواحــد ال تســوده ثقافــة واحــدة  
لــیس مـــن الضـــروري إن توجـــد كـــل الســـمات التـــي تؤلـــف الثقافـــة الواحـــدة فـــي كـــل قطـــاع مـــن 

فكثیرا مـا تقتصـر بعـض السـمات الثقافیـة علـى قطـاع واحـد مـن قطاعـات . قطاعات المجتمع
إن الثقافـــــة الفرعیـــــة  )Tawncend( وقـــــد أوضـــــح تاونســـــند. المجتمــــع دون بقیـــــة القطاعـــــات
كمـــا تتكـــون مـــن مجموعـــة . ســـاق متمیـــزة للقـــیم والمعتقـــداتتأ بحكـــم تعریفهـــا إنمـــا تتكـــون مـــن

ویـتم انتقـال هـذه . تهـا السـائدة فـي المجتمـعاخاصة من الـنظم تختلـف فـي مجموعهـا عـن مثیر 
وهـذا . القیم والمعتقدات من جیل إلـى جیـل آخـر خـالل عملیـات التنشـئة والضـبط االجتمـاعي

ث أبناءهــــا العنــــف وتــــراه ســــلوكًا فــــبعض الجماعــــات والقبائــــل تــــور . مــــا ینطبــــق علــــى العنــــف
). ٩٦، ص١٩٩٤غـــــانم، (ومنهــــا العنـــــف ضــــد المــــرأة  ضــــد محبـــــذاً و مشــــروعًا ومقبــــوًال بــــل 

  .فاألفراد یتشربون القیم واالتجاهات األساسیة من ثقافتهم الفرعیة
ذا نظرنـــا إلـــى ثقافـــة العنـــف ب     ٕ هوا فرعیـــة فإننـــا بالتأكیـــد نعـــد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن  اعـــدٌ

علــى اعتبـار أن ثقافــة العنـف علــى ) Counter Culture(مضــادة للمجتمـع  الثقافـات ثقافـة
       وعلـــــــى اعتبــــــــار أن ثقافــــــــة العنــــــــف تقـــــــوم علــــــــى نظــــــــام معیــــــــاري. التحدیـــــــد ثقافــــــــة هدامــــــــة

Normative system) ( . یتضــمن معــاییر متصــارعة مــع القــیم الســائدة فــي المجتمــع وقــد
أن  التأكیــدنظریــة الثقافــة الفرعیــة تحــاول  أن .تكـون معــاییر مضــادة لمعــاییر المجتمــع الكبیــر

نماذج السلوك العنیف هي اسـتجابات مألوفـة، وهـي أمـور یتوقـع حـدوثها فـي ظـل ظـروف أو 
وان النظــــام المعیــــاري للثقافــــة الفرعیــــة یجعــــل مــــن الممكــــن للفــــرد إن یفســــر . حــــاالت معینــــة
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ظــروف التــي تســتلزم الحالــة أو الظــروف التــي ارتكــب فیهــا عدوانــه علــى انــه مــن الحــاالت وال
  .استخدام العنف 

اســــتنتج الباحــــث ان المجتمــــع الواحــــد یتمتــــع بعــــدد مــــن الثقافــــات حســــب البیئــــة االجتماعیــــة 
لمجموعـــة مــــن األفــــراد، وبالتــــالي فـــان لمجموعــــة ثقافیــــة عنیفــــة ســـوف تكــــون ضــــد الثقافــــات 

حتمیـة یجــب  األخـرى وضـرورة ملحــة اسـتجابة للبیئــة الثقافیـة التــي ینتمـي ألیهــا ویكـون نتیجــة
ومثــال ذلــك العنـــف . ان یســلكها ومــن خــالل ذلــك یبــرز كونــه ابــن الثقافــة التــي ینتمــي إلیهــا

المجتمعي الذي تقوم به بعض التیارات والعقائـد الفكریـة ضـد المـرأة فـي انهـم یطبقـون منهجـا 
دینیـــًا او عقائـــدیًا ولـــیس هـــذا مـــن تكـــوینهم هـــم فیجـــب اســـتخدامم الحتمیـــة فـــي الســـلوك ضـــد 

  .ناآلخری
  التغییرات السیاسیة

أو ) الرجـل - المـرأة(قد یقر النظام السیاسي تقسـیما طبقیـا فـي المجتمـع حسـب الجـنس   
بحیـث یترتـب علـى هـذا التقسـیم تحیـزًا وتمیـزًا . تقسیمًا حسب الطائفة أو تقسیمًا عرقیـًا محـدداً 

د یتمتــع بهــا م فیــه فئــات اجتماعیــة مــن الحقــوق واالمتیــازات، التــي قــر بــین أبنــاء المجتمــع تحــ
غیرهــا بمــا ینتهــي بظهــور بنــاء طبقــي غیــر متكــافئ فــي المجتمــع ومثــل هــذا البنــاء یعــد احــد 

كــأن تعطـي األفضــلیة للرجـل فــي مختلــف . مسـببات العنــف الموجـه نحــو األفـراد ومنهــا المـرأة
المیـــادین وتـــبخس حـــق المـــرأة فـــي مجـــاالت كثیـــرة وعدیـــدة ومنهـــا ویصـــبح المجتمـــع مجتمـــع 

  . ي حقوق الجنس اآلخر ذكوري ال یراع
  یرات االقتصادیةیالتغ .٣

عالقــة تــربط التغیـرات االقتصــادیة وتأثیرهــا علــى  وجــود كشـفت الدراســات والبحــوث عـن  
أن هنـاك ضـغوط اقتصـادیة علـى المـرأة تكـون . األفراد والتي تكون وتشكل ضـغوطات عنیفـة

اع فـي فتـرات االنكمـاش وتـزداد نحـو االرتفـ.تأثیرها ال یقل عن مختلف أنواع العنـف األخـرى 
وتتجــــه نحــــو الهبــــوط فــــي  ،االقتصـــادي لسیاســــات الــــدول أو اإلفــــراد داخــــل األســـرة وخارجهــــا

   .فترات الرخاء 
  الثقافي اتالتغییر  .٤

كشــفت العدیــد مــن البحــوث والدراســات إن ثمــة عالقــة بــین العنــف الموجــه نحــو اإلفــراد   
المهــــن، والمــــوارد الطبیعیــــة، (مثــــل . ومنهــــا المــــرأة والتغیــــرات فــــي مكونــــات الثقافــــة المادیــــة

فقــد تمنــع المــرأة ). وطبیعـة الســكن، وكــل األشــیاء التــي یســتخدمها اإلنسـان للتوافــق مــع البیئــة
. العمـــل فـــي بعـــض المهـــن أو یحجـــم دورهـــا فـــي عملیـــة التنمیـــة االقتصـــادیة أو االجتماعیـــة

ألخـــالق، والعـــرف مثـــل العـــادات والتقالیـــد، والفـــن وا(والتغیـــرات فـــي العناصـــر غیـــر المادیـــة 
ــــــانون، والمعتقــــــدات واللغــــــة، والمعــــــاییر والقــــــیم واالتجاهــــــات، والســــــمات الثقافیــــــة غیــــــر  والق
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الملموســـــة كالمهـــــارات الفنیـــــة، وكافـــــة القـــــدرات التـــــي یكتســـــبها اإلنســـــان مـــــن عضـــــویته فـــــي 
  ). المجتمع

تــؤدي دور كبیـــر فـــي ). التغیــرات السیاســـیة، والثقافیــة، واالقتصـــادیة(الباحـــث أن  یــرى
بروز العنف ضد المرأة والتي تـؤدي إلـى نتـائج وخیمـة متمثلـة بتجـاوز حـق المـرأة فـي قـوانین 
الدولـة والسیاسـیات العـام فــي الدولـة، وعـدم توضــیح دور المـرأة فـي خطــط التنمیـة مـن خــالل 
تـــرك لهـــا دورًا مشـــهودًا للقیـــام بـــدور ممیـــز ال یقـــل عـــن دور الرجـــل، وتغییـــر وجهـــات النظـــر 

عض األعمــال التــي یمكــن أن تؤدیهــا أســوة بالرجــال وعــدم تهمــیش دورهــا فــي لقیــام المــرأة بــب
ان .ذلـك او حرمانهـا مـن القیـام بـبعض الهوایــات المعقولـة كونهـا تقتصـر علـى الرجـال حصــراً 

ة أة وعززتـه كـون الدولـة هـي األسـاس فـي تجاهـل المـر أالتغیـرات مجـدت العنـف ضـد المـر هذه 
  .األحیان التوجه في سلوكیات عنیفة نحو المرأة الثقافات في اغلب  أصحابمما تدفع . 

وثقافتــه یلعبــان  عأن معــاییر المجتمــ فــي (Merton)  میرتــون إلیــه أشــاروهــذا مــا   
ـــــد ذكـــــر هـــــذه القضـــــیة بوضـــــوح فیمـــــا اســـــماه ـــــف ولق ـــــي إیجـــــاد العن              أحیانـــــا دورا حاســـــما ف

ًا وغایـــات وفـــي نفـــس ، ومـــن وجهـــة نظـــره فـــإن المجتمـــع یحـــدد لألفـــراد أهـــداف)يبـــاال نـــوم(
وفـــي نفـــس . التـــي تتـــیح لإلفـــراد بلـــوغ هـــذه الغایـــات طالوقـــت تحـــدد ثقافـــة المجتمـــع الوســـائ

الوقــــت تعمــــل علــــى غلــــق الطریــــق إمــــام بعــــض فئــــات المجتمــــع عــــن بلــــوغ هــــذه الغایــــات 
لعنـف وصـوال للغایـات التـي أعلــت ابالوسـائل والوسـائط المشـروعة والنتیجـة بـالطبع انتهـاج 

 .جتمع من قیمتها ثقافة هذا الم

  
بـین العنـف الموجـه نحـو  عالقـةوجـود  صل الباحث الـىتو من خالل عرض االطار النظري 

  :وهيالشخصیة بعض السمات و  المراة 
وهـــي ســـمة تظهـــر لـــدى الفـــرد  ،انفعـــال الفـــرد وعـــدم ســـیطرته علـــى ذاتـــه هـــو( الغضـــب  
 رجـــل أن ال. )نفعـــاللدیـــه هـــذا اال زر بـــیواجـــه الكثیـــر مـــن الصـــعوبات والمواقـــف التـــي ت حینمـــا

األمـر الـذي یصـل بـه إلـى درجـة ال  ،كونـه االقـوى یسیطر علیه الغضب یـزداد االنفعـال لدیـه
ف المختلـف تجـاه یـالعن السـلوك یحتمل هذا االنفعال ویبـدأ مـن هنـا تفریـغ االنفعـال فـي صـور

وفـي الغالـب یكـون الغضــب . ألن الغضـب سـلوك یصـحب العنـف فــي بعـض األحیـان. المـرأة
. ا برغبــة فــي إیقــاع األذى واالنتقــام مــن اآلخــرین یــتم ذلــك عــن طریــق اســتخدام القــوةمصــحوب

بعـد ذلـك مـن اجـل الـتحكم وفـرض السـیطرة واإلرادة علـى اآلخـرین  ....ویستخدم الفـرد القـوة
للقیـــام  ،وعنصــر مهــم للعنــف ،همــةمو  ة،إذن فــالقوة هــي فكــرة أساســی.. لتحقیــق هــدف معــین

إلحـــداث التــأثیر المــادي او النفســـي علــى اآلخـــرین . اء المــرأة بــالعنف البــدني الجســـدي إلیــذ
القـــوة مرتبطـــة  أنهـــذا دلیـــل واضـــح علـــى و . الـــذین یعملـــون ضـــد رغبـــتهم ونزعـــاتهم ومیـــولهم
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وذلــك الخــتالل  المــرأةوعنــدما یســتخدم الفــرد القــوة فانــه ســوف یســوى التصــرف مــع . بــالعنف
وتــرك لغــة الحــوار والمنطــق فیبــدأ بإیــذاء  التــوازن النفســي والعقلــي بســبب اســتخدامه لغــة القــوة

یمثـــل  اإلیـــذاءو . اآلخــرین ویشـــمل جمیـــع أنـــواع اإلســاءة البدنیـــة والنفســـیة واألخالقیـــة وغیرهـــا
ٌ احـــــد الصـــــفات التـــــي إذا تـــــوافرت فـــــي ســـــلوك معین  ،وغیـــــر ســـــوي ،هـــــذا الســـــلوك شـــــاذ ،عـــــد

ویعـد مــن  ،ذاتألـ أو ،ویعـد هـدف للعنــف ألنـه یهـدف إلـى إیــذاء اآلخـرین. وعنیـف ،وعـدواني
ثالثــًا هــذه فكــرة اإلیــذاء  .العناصــر الثالثــة التــي إذا تــوفرت فــي فعــل معــین تــم اعتبــاره عنیفــا

فیشــــمل جمیــــع ....بعــــدها العــــدوان یــــأتي. أوالجانــــب فكــــرة القــــوة ثانیــــا وفكــــرة الغضــــب  إلــــى
یـذاء اآلخـ ٕ رین المفاهیم السابقة ویشكل العنصر الرابـع فهـو یقصـد بمحتـواه الواسـع االعتـداء وا

لحــاق األذى والضــرر بــاآلخرین فــي ذواتهــم أو حتــى فــي ممتلكــاتهم، وقــد  ٕ أو إیــذاء الــنفس وا
 ،یعنــي التســلط علــى اآلخــرین بقصــد األذى واالعتــداء علــیهم  وال یــأتي هــذا الهــدف ویتحقــق

أال عــــن طریــــق العنــــف الــــذي یعــــد الطریــــق المباشــــر والوســــیلة التــــي تبــــرز نزعــــات الغضــــب 
أن العنـــف هـــو بمثابـــة نهایـــة المطـــاف للســـلوك العـــدواني ألنـــه أحـــد . والعـــدوان إلـــى الوجـــود

   .الوسائل التي تعبر عن النزعات والمیول العدوانیة لدى بعض األفراد
نحــو التزامــه بفكــرة معینــة وتحیــزه لهــذه .... الفــرد متعصــباكــل هــذه المفــاهیم تجعــل  أن

ســـیئ عـــن اآلخـــرین، كمـــا انـــه الفكـــرة والـــرأي، أو تحیـــزه لجماعـــة معینـــة والتفكیـــر المخـــالف وال
إذن فـــالعنف . یمكـــن أن یشـــیر إلـــى عـــدم رضـــا الفـــرد عـــن موضـــوع أو جماعـــة أو فكـــرة معینـــة

مظهر للرغبة التي تـرفض الحلـول السـویة والوسـط التـي یتطلبهـا الواقـع، والتعصـب هـو الجـذر 
العنــف  ویعــد. الــذي یغــذي حــاالت العنــف الن المتعصــب یــرفض حــاالت االخــتالف الطبیعیــة

أن التعصــــب هـــــو الوجــــه الثقـــــافي والفكــــري أمـــــا الوجـــــه  إذ ،التعصــــب وجهـــــان لعملــــة واحـــــدةو 
  .واللجوء إلى القوة غیر المشروعة في العالقات اإلنسانیة ،االجتماعي والسلوكي فهو العنف

اتجـاه  األفـرادسبق نالحظ أن مفهـوم العنـف الصـادر مـن فـرد مـا او مجموعـة مـن  من كل ماو 
القـــــــــوة، و اإلیــــــــذاء، و الغضـــــــــب، و العــــــــدوان، (المفــــــــاهیم  إلـــــــــىونه المــــــــرأة یســــــــتند فـــــــــي مضــــــــم

  ،على انفراد او مجتمعه متفاعلة فیما بینها كما یوضحها الشكل )التعصبو 
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  الموجه وكل  العالقة بین العنف         
  )التعصب-العدوان-اإلیذاء -القوة -الغضب( 

  الغضب
هــو انفعــال  شــدید ســیىء 

قـــــدرة الفـــــرد  یتمیـــــز عـــــدم
ــه بســبب  ــى ذات الســیطرة عل
ــــــر مــــــن الصــــــعوبات  الكثی
ـــــرد  والمواقـــــف وتعجـــــل الف

  یستخدم القوة

  القوة
ــــالتحكم  ــــرد ب رغبــــة الف
وفــــــــــرض الســــــــــیطرة 

ــــــى   المــــــرأةواإلرادة عل
مــــن خــــالل اســــتخدام 

  االیذاء نحوهم
 

  االیذاء
یســـــتخدم الفـــــرد ســـــوء 

نحـو التصرف  بالسـلوك 
ـــــــة  المـــــــرأة فـــــــي محاول

االعتــــــــــــداء علــــــــــــیهم 
واإلســـاءة الـــیهم بجمیـــع 
أنواع اإلساءة ویعـد هـذا 

 سلوك ممهد للعدوان

  العدوان
ــــــداء علــــــى الــــــذات  االعت
واآلخـرین مـن اجـل ألحــاق 
الضــــــــــــرر بــــــــــــذواتهم او 

ألحـاق بممتالكاتهم بهدف 
الضرر والـذي یعـد نهایـة 

  المطاف للعنف
 

وســــیلة لجــــذب االنتبــــاه 
ـــة فـــي توكیـــد ذاتـــه  ورغب
من خالل تفریغ االنفعـال 

 ور سلوكیات  في ص

وتعطي القدرة علـى البـروز 
ـــــالمجتمع  ـــــن خـــــالل . ب م

اســتخدام القــوة الجســمانیة 
ــــــو  لالضــــــرار بــــــاالخرین ل
بالــذات وهــذا یؤكــد العالقــة 

 بین بینهما 

ویعـــد وســـیلة مـــن اجــــل 
تحقیـــــق هـــــدف مباشـــــر 

 المرأةیتمثل بالعنف نحو 

عـــــــــد األداة تكــــــــل هــــــــذا 
 الرئیســیة المحركــة للعنــف

ــــــــق  الــــــــذي یعــــــــد الطری
لمباشــر والوســیلة التــي ا

تبـــــرز نزعـــــات الغضـــــب 
 ضد المرأة والقوة واالیذاء

 لمرأةعنف موجه نحو ا

  التعصب
سیؤدي التزام الفرد بفكرة والتحیز نحوها، او التحیز لجماعة 
مــــا ، او عــــدم الرضــــا لموقــــف مــــا ، ویــــرفض االختالفــــات 
الطبیعیـة ، ویعـد الوجــه الثقـافي والفكـري للعنــف كوجـه اخــر 

 للعنف
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النظــري توصــل الباحــث أن العنــف نحــو المــرأة یســتند فــي  اإلطــار فــيمــن كــل مــا تقــدم      
در أال أنهــا متفاعلــة مــع بعضـــها مضــمونه إلــى عــدة مصــادر فبــالرغم مـــن اســتقاللیة المصــا

مبلــــورة ســــلوكًا منشــــقًا عــــن المفــــاهیم األخالقیــــة االجتماعیــــة والتــــي تشــــكل ضــــعف الضــــمیر 
تشـكل سـلوكیات بعیـدة كـل البعـد عـن السـلوك و  .االجتماعي في ذلك المجتمع الذي توجد بـه

  .السوي على شكل سلوك مضاد له او مضاد لفئات منه ومنها المرأة
لنظــري المعــروض فــي البحــث بشــكل عــام هــو یســهم أكثــر مــن غیرهــا مــن وأن االتجــاه ا  

. فــي تشــكیل الســلوك العنیــف نحــو المــرأة. النظریــات التــي قــد تفســر العــدوان والجریمــة واالنحــراف
. تحــت غــالف اجتمــاعي ذكــوري" العراقــي بشــكل خــاص"ان المــرأة تعــیش فــي المجتمــع العربــي 

لقصـیر بعـد االحـتالل األمریكـي ولفتـرة لیسـت بالقلیلـة ومن جانب أن غیاب القانون لفتـرة لیسـت با
بعـض األفـراد والتـي فسـرتها النظریـات المفسـرة  عنـد أشعلت روح الغاب المتمثـل بالسـلوك العنیـف

فظهــــرت . بمختلـــف المســـمیات والتیـــارات السیاســـیة وغیرهـــا ضـــد المـــرأة . النظـــري  اإلطـــارفـــي 
ا باالضـافة الـى العنـف االسـري ومـا یخلفـه مـن هـذ. وغیرها. تنظیمات تنادي بشعارات ضد المرأة

  .اضطرابات في الشخصیة وفي عنف نحو الذات
    

  الدراسات السابقة
  ):٢٠٠٥(دراسة أبو نجیله 

مســـتوى العنـــف الموجـــه (هـــذه الدراســـة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي فلســـطین بعنـــوان  أجریـــت
وهــدفت الــى قیــاس إشــكال ). نحــو الزوجــة وعالقتــه بــبعض المتغیــرات االجتماعیــة والسیاســیة

العنــــف النفســـــي، والعنــــف المــــالي، والعنـــــف (الموجــــه نحـــــو الموجــــه وهــــي  ألزواجــــيالعنــــف 
جـــة تعرضـــهن للعنـــف الزواجـــي ســـواء ، أظهـــرت النتـــائج اخـــتالف الزوجـــات فـــي در )الجنســـي

  الفرعیة او الكلیة لمقیاس العنف الموجه للزوجة  األبعادعلى 
  :٢٠٠٥دراسة عبد الغني 

ــــــي العــــــراق بعنــــــوان  ــــــاة (أجریــــــت هــــــذه الدراســــــة ف ــــــة وعالقتهــــــا بأحــــــداث الحی العدائی
ـــة االعدادیـــة وهـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى قیـــاس العدائیـــة مـــن ). الضـــاغطة لـــدى طلبـــة المرحل

وتوصـلت الــى ان الــذكور ) . االســتیاء، والشـك، والعــدوان اللفظــي، والعـدوان الجســدي(ل خـال
  اكثر عدائیة من االناث 

  ٢٠٠٥دراسة حسن 
أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي فلســـطین فـــي محافظـــة غـــزة، وهـــدفت إلـــى معرفـــة الفـــروق فـــي 

لعنــف درجـة تقبـل المـرأة للعنـف مـن خـالل الزوجــات الـواتي تعرضـن الـى مسـتوى مرتفـع مـن ا
وتوصـــلت الدراســة انــه ال یوجــد فـــرق . ومــاللواتي تعرضــن الــى مســـتوى مــنخفض مــن العنــف
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  .فیما یمثل تقبل المرأة للعنف الزواجي مهما كان نوع العنف
  ) ٢٠٠٥(دراسة المدني وعبد الرحمن 

كان عنوان هذه الدراسة هو عالقة العنف بالصحة النفسیة واإلنجابیة ، وأجریت في      
  :صر العربیة وكانت أهداف هذه الدراسة على شكل بعض  التساؤالت وهي جمهوریة م

  في التعرض للعنف أو نوع العنف ؟) بین الذكور واإلناث(هل هناك فرق نوعي  -
 هل توجد عالقة بین التعرض للعنف والصحة اإلنجابیة للمرأة؟ -

 هل تؤثر نوعیة العنف وشدته على صحة المرأة والطفل النفسیة واإلنجابیة؟ -

 هل یؤدي التعرض للعنف في الصغر إلى القیام به عن الكبر؟ -

 هل هناك عالقة بین التعرض للعنف والزواج المبكر،التسرب من التعلیم؟  -

  :وتوصلت إلى النتائج التالیة 
وجود ارتباط للعنف بأنواعه المختلفة بالصحة اإلنجابیة حیث ینتشر العنف في األسر  -

  .كثیرة العدد
تباط العنف بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والمستوى التعلیمي وجدت الدراسة ار   -

 . لآلباء واألزواج 

توصلت الدراسة إلى أن العنف یؤدي إلى حدوث العدید من االضطرابات النفسیة  -
 .والسلوكیة واالجتماعیة

توصلت الدراسة إلى أن استخدام العنف ضد الزوجة ینعكس على سلوك األطفال بشكل  -
 .كبیر

النتائج إلى أن الذین یعیشون في أسر تعاني من الخالفات والمشكالت أو انتهت  -
یتصف آباؤهم أو أزواجهم بالصفات السیئة ، أو یعاني هؤالء اآلباء من مشكالت ، أو 

 ).التأقلم(اضطرابات التكیف

بین % ٤٣،٥مقابل % ٦٥،٨ینتشر العنف األسري بین اإلناث : ومن نتائجها أیضاً  -
 .الذكور 

الوسیلة الرئیسة للعنف النفسي بین الجنسین وبنسب بلغت ) الشتیمة(بابیعد الس -
 . إناث% ٦١ذكور ، % ٦٧,٩

لم یتجه أحد المتعرضین للعنف سواء أطفال أو زوجات إلى المؤسسة القانونیة وقد  -
یرجع هذا إما للجهل بهذه الحقوق ، أو لعلمهم بعدم توافر المساندة ، أو خوفًا من دخول 

ة ، أو لإلحساس بالذنب ، أو خوفًا من الطالق ، أو خوفًا على األبناء ، أقسام الشرط
 . أو خوفًا من نظرة المجتمع لمن تقوم بالتبلیغ عن زوجها
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، وتتأخر الدورة عن موعدها ، % ٨٣،٩یسبب العنف اضطرابات الدورة الشهریة بنسب  -
 .كما تتوقف الدورة لمدة شهور 

منها إجهاض % ٢٩،٨ت أثناء الحمل بنسبة وجدت الدراسة أن العنف یسبب مشكال -
 . وآالم مستمرة في البطن أو نزیف 

العنف ضد الزوجة حسب ما توصلت له هذه الدراسة یؤدي إلى  -
مشكالت أثناء الرضاعة حیث یؤدي إلى توقف الرضاعة ونقص في 
لى اصابة الرضیع بأمراض معویة  ٕ  كمیة الحلیب لدى األم المرضع وا

 )٢٠٠٦(دراسة الحجامي 
. لعنـــــف النفســـــي الموجـــــه نحـــــو المـــــراءة العراقیـــــةلبنـــــاء مقیـــــاس  اســــتهدفت الدراســـــة     

، الجامعــــة المستنصــــریة ، و جامعــــة بغــــداد(واقتصــــر البحــــث علــــى طالبــــات جامعــــات بغــــداد 
طالبـــة، اختیـــروا باألســـلوب المرحلـــي العشـــوائي  ٤٠٠لعینـــة بلغـــت ). الجامعـــة التكنولوجیـــةو 

بنـاء مقیـاس للعنـف النفسـي الموجـه نحـو  إلـى صـلت الدراسـةو وت. من جامعـات بغـداد الثالثـة
 .المرأة

  
 الدراسات االجنبیة

   ٢٠٠٧    Karin Larssonدراسة 
  في جامعة اوریبرو ) كارین الرسون(دراسة 

En studie om kvinnor, våld i nära relationer och symtom på fysisk och 
psykisk ohälsa .   

هــدفت )  األســري وأثــره علــى الصــحة الجســمیة والنفســیة للمــرأة المعنفــةالعنــف : ( وهــي بعنــوان  
هــذه  الدراســة إلــى معرفــة الفــروق بــین النســاء المعنفــات جســمیًا ، جنســیًا ، ونفســیًا مــن قبــل أحــد 
أفـــراد األســـرة والنســـاء غیـــر المتعرضـــات للعنـــف فـــي ســـالمتهن الجســـمیة والنفســـیة وهـــي دراســــة 

عرفـــة الفـــروق بـــین النســـاء المتعرضـــات للعنـــف حســـب ســـنوات وهـــدفت أیضـــًا إلـــى م. تجریبیـــة  
  . التعرض للعنف 

شـــــملت عینـــــة الدراســـــة  علـــــى  مجموعـــــة مـــــن النســـــاء المعنفـــــات مـــــن المتواجـــــدات فـــــي بیـــــوت  
وعینــة مكافئــة لهــا مــن النســاء غیــر المتعرضــات ) بیــوت خاصــة تقیمهــا الدولــة فــي الســوید(النســاء

وبینـت النتـائج أن النسـاء . یان خاص أعد لهـذه الدراسـةللعنف وذلك من خالل اإلجابة على استب
المعنفات لدیهن مشاكل نفسیة وجسمیة أكثر مـن النسـاء غیـر المعنفـات كمـا أن هنـاك فروقـًا بـین 
النســاء المعنفــات تبعــًا للفتــرة الزمنیــة التــي تعرضــن فیهــا للعنــف حیــث كانــت النســاء المتعرضــات 

ضـغوط نفسـیة عالیـة مـع أعـراض اكتئـاب وآالم جسـمیة للعنف  لفترة ست سنوات أو أكثـر لـدیهم 



٣٦  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

 أكثر من النساء المتعرضات للعنف لخمس سنوات أو أقل 

  
 :  ٢٠٠١)  ( Lundgren  et,alدراسة 

هذه الدراسة في جامعة أوبساال في السوید وكانت حول موضوع العنف ضد المرأة  أجریت     
من )Lundgren, et,al  (ن وآخرون   ،قامت  بها لوندكری) Slagen Dam( وهي  بعنوان 

  ) .  Uppsala( اوبساال جامعة 
هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أنـــواع العنـــف المســـتخدم ضـــد النســـاء وآثـــار هـــذا العنـــف علـــى      

امـرأة مـن مختلـف منـاطق ) ١٠٠٠٠( جمعـت عینـة بلغـت. حالتهن الصـحیة والنفسـیة والجسـمیة 
تراوحـت . لسـوید إلـى مقاطعـات  حسـب عـدد السـكان السوید بطریقة عشـوائیة عـن طریـق تقسـیم ا

ســـنة وحصـــلت الباحثـــة وفریـــق العمـــل علـــى إجابـــات ) ٦٤-١٨(أعمـــار أفـــراد عینـــة البحـــث بـــین 
  . منهن % ٧٠حوالي 

ســؤاال یتعلــق بأشــكال العنــف المســتخدم ومــا تركــه علــیهن  ٣٥٠تــم اعتمــاد اســتبیان مغلــق یشــمل 
أو ( السـابق ، أو الـزوج ) أو الشـریك ( ك مـن الـزوج من آثار نفسیة ، أو جسمیة ، سواء كان ذلـ

  .الحالي ، أو من كلیهما) الشریك 
، حیـــــث تــــم إرســـــال  ٢٠٠٠/  ١/  ٢٧ولغایــــة  ١٩٩٩/ ١٠/  ١٦كانــــت فتــــرة  التطبیـــــق  مــــن 

  .  االستبیان إلى النساء أفراد عینة البحث 
  :وفریق العمل على النتائج التالیة  وحصل الباحث

  .الزوج أو الشریك السابق كان العنف من  -
  .من المشاركات في البحث تعرضن للعنف الجسدي % ١٦ -
  .تعرضن للعنف النفسي  %  ٢٨ -
  . تعرضن  إلى تهدید بالعنف % ١٩ -
من النساء المشاركات بالبحث أشرن إلى أنهن تعرضن للعنف ألكثر من مرة بلغت % ٢٧ -

  .  حوالي عشر مرات خالل الزواج السابق 
 النساء المعنفات قد اشرن إلى أن العنف ضدهن كان یحدث امام األطفال نصف -
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  مناقشة الدراسات السابقة
كدراسـة ابـو نجیلـة ( اي تناولـت العنـف الزواجـي ن معظم الدراسات تناولت عینة من المتزوجـاتا

 Lundgrenدراسـة  و(، )  ٢٠٠٥ودراسة حسن () ٢٠٠٥عبد الغني (و دراسة ) ٢٠٠٥

 et,al امـــــا الدراســـــة الحالیـــــة فانهـــــا شـــــملت شـــــریحة اكبـــــر مـــــن المتزوجـــــات وغیـــــر )٢٠٠١ ،
ي تتناولــه الدراســة الحالیــة هــو اشــمل ذن مظــاهر العنــف الــ>ا المتزوجــات كــونهن طالبــات جامعــة

تناولـــت الدراســـات . واكثـــر توزیـــع بـــین المـــراة عكـــس الدراســـات كونـــه عنـــف منزلـــي داخـــل االســـرة
بالنفســي، (اي العنــف المباشــر المتمثــل  المتزوجــة منــه المــراة ي تعــانيذالعنــف الــ اشــكالاالســابقة 

، اي انها لم تتنـاول العنـف المباشـر او غیـر المباشـر بجمیـع تفصـیالته )او الجنسي، او باالهمال
جـًا عالمیـًا بشـكل انمـاط موجـه نحـو االفـراد فـي ذاسـتخدمت نمو  ذه الدراسـة  اذي تمیزت بـه هـذوال
  . الحالیة الدراسة كرستهابع مجاالت المجتمعات والتي تمثلت بس في

دراســة الحالیــة مــدى تقبــل المــراة للعنــف امــا ال الســابقة ومــن جانــب اخــر تناولــت بعــض الدراســات
  . نحو المراةمن العنف االنماط الموجه  تتناول افانه

امـــا الدراســـة . اجریـــت بظـــروف طبیعیـــة فـــي جمیـــع المجتمعـــات الســـابقة باالضـــافة ان الدراســـات
انها اجریت بظروف استثنائیة تتمثل باالحتالل وغیـاب سـلطة القـانون وانتشـار المجـامیع الحالیة ف

  .الخاصة التي تسعى لفرض سیطرتها بالقوة
الســـابقة تناولـــت وجـــود الظـــاهرة مـــن عـــدم وجودهـــا المتمثـــل جمیـــع الدراســـات  اخـــرومـــن جانـــب  
الحالیـــة فانهـــا اســـتخدمت امـــا الدراســـة  ) .العنـــف النفســـي، العنـــف الجنســـي، االهمـــال ، وغیرهـــا(

ات ذاء الـــذات المتمثـــل بایـــذالعنـــف نحـــو الـــ یـــؤثر علـــىالتنمـــیط العـــالمي للعنـــف المختلـــف وكیـــف 
لك تعطـي لنــا ذوتعـد الدراسـة شـاملة لكـل انمـاط العنـف الموجـه نحـو المـراة وبـ. والتفكیـر باالنتحـار

فـي العـراق والمنطقــة خریطـة للعنـف الموجـه نحــو المـراة الجامعیـة فــي العـراق وهـي دراسـة اصــیلة 
اقــرب دراســة ولكنهــا تناولــت  ٢٠٠٧تعــد دراســة الحجــامي و .ج عــالميذالعربیــة فــي اســتخدام نمــو 

عكس الدراسـة الحالیـة التـي تناولـت جمیـع . ي تواجه المراة الجامعیة في العراقذالعنف النفسي ال
مــن خــالل النتــائج االنمــاط الــي تعــاني منهــا الطالبــة الجامعیــة وتــاثیر بعــض االنمــاط علــى انمــاط 

  التي ظهرت في الفصل الرابع
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  إجراءات البحث
  مجتمع البحث . أوال
والجامعــة المستنصــریة فــي  طالبــات جامعــة بغــدادمــن یتــألف مجتمــع البحــث الحــالي     

ـــة بالكلیـــات العلمیـــة واإلنســـانیة للصـــفوف . العـــراق ) األول ، والثـــاني، والثالـــث، والرابـــع(متمثل
كلیـــة ذات تخصصـــات ) ٢٤(كلیـــة، ضـــمت جامعـــة بغـــداد منهـــا ) ٣٥(والبـــالغ عـــدد كلیاتهـــا 

وضــــــمت الجامعــــــة . كلیــــــة ذات تخصــــــص إنســــــاني وعلمــــــي) ١٢(إنســــــانیة وعلمیــــــة بواقــــــع 
كلیــات ذات تخصــص ) ٦(بواقــع . كلیــة ذات تخصصــات إنســانیة وعلمیــة) ١١(المستنصــریة 

 .كلیات ذات تخصص علمي) ٥(إنساني و

  صائيبناء المقیاس والتحلیل اإلحعینة  
  : عینة الكلیات .١

 Limited Stratifiedالطبقیــة المحـــددة تــم اختیــار عینـــة الكلیــات بالطریقـــة       

Sampling ٤(كلیــات مــن جامعــة بغــداد و) ٤(ثمانیــة كلیــات موزعــة بواقــع  وتضــمنت (
  .كلیتین علمیة و إنسانیة من كل جامعة) ٢(منها . كلیات من الجامعة المستنصریة

 :  عينة الطلبة .٢

توجــد مجموعــة مــن االعتبــارات العلمیــة التــي یــتم علــى وفقهــا تحدیــد حجــم العینــة،    
ولقــد تــم اختیــار حجــم عینــة البحــث الحــالي لغــرض بنــاء المقــاییس علــى وفــق االعتبــارات 

   - :آالتیة
الـــذي یشـــیر إلـــى أن ســـعة العینـــة وكبرهـــا هـــو اإلطـــار  Ebel) ١٩٧٢) (ایبـــل( رأي  . أ

ـــا ه كلمـــا زاد حجـــم العینـــة قـــل احتمـــال وجـــود لمفضـــل فـــي عملیـــة االختیـــار، ذلـــك ان
  ) Ebel , 1972 , p.289 – 290(. الخطأ المعیاري

علــى أن نسـبة عــدد أفـراد العینـة إلــى عـدد فقــرات  Nunnly) ١٩٧٨) (نـانلي(تأكیـد   . ب
لعالقـــة ذلـــك بتقلیـــل خطـــأ الصـــدفة فـــي ) ١: ٥(المقیـــاس یجـــب أن ال تقـــل عـــن نســـبة 

  (Nunnally , 1978, p. 262 )عملیة التحلیل اإلحصائي

  
ـــــة بنـــــاء المق  ـــــاسوقـــــد شـــــملت عین ـــــم اختیـــــارهم ) ٤٠٠(والتحلیـــــل اإلحصـــــائي  ی طالبـــــة ت

مــوزعین ) الثالثـة والرابعـة الثانیـة، االولـى،(بالطریقـة الطبقیـة العشـوائیة مـن طلبـة الصــفوف 
  . والمستنصریة كلیات ضمن جامعة بغداد) ١٢(بین 

طالبــــــة مـــــــن ) ٢٠٠(نســــــانیة و طالبــــــة مــــــن االختصاصــــــات اإل) ٢٠٠(وتضــــــمنت     
  یوضح توزیع عینة بناء المقیاس والتحلیل اإلحصائي) ١(االختصاصات العلمیة وجدول 
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  ) ١(جدول 
 ،الثالثة الثانیة،عینة بناء المقیاس والتحلیل اإلحصائي من طلبة الصفوف االولى، 

  والرابعة موزعة حسب متغیر التخصص

  
   )عینة البحث الرئیسیة(لتطبیق النهائي ا

   :الطلبة ةعین
طالبــة تــم اختیــارهن بالطریقــة الطبقیــة العشــوائیة ) ٤٣٥(شــملت عینــة البحــث الحــالي     

كلیــات ضــمن ) ٨( علــىمــوزعین ) الرابعــة- الثالثــة  - الثانیــة- األولــى(مــن طلبــة الصــفوف
) ٢٥٤(الدراســي تــم اختیــار وعلــى وفــق متغیــر التخصــص  .والمستنصــریة جامعــة بغــداد

   .طالبة من االختصاصات العلمیة) ١٨١(طالبة من االختصاصات اإلنسانیة و 
  

  أداة البحث : لثاً ثا
  مقیاس العنف الموجه نحو المرأةالخطوات الخاصة ببناء 

والتـــــي تـــــم  العنـــــف الموجـــــه نحـــــو المـــــرأة اســـــتنادًا إلـــــى خصـــــائص وســـــمات مفهـــــوم      
   - :ار النظري، وبعد اإلطالع على عدد من المقاییس وهيالتعرض لها في فصل اإلط

 )٢٥٥- ٢٤٥، ص ٢٠٠٨عیاش، . (٢٠٠٨عیاش   .أ 

 ).١٨٢،ص ٢٠٠٦الحجامي، ( ٢٠٠٦الحجامي   .ب 

 )١١٠- ١٠٤، ص٢٠٠٦الزند، ومحمد ( ٢٠٠٦الزند ومحمد   .ج 

 ) ٢١- ٥ ، ص٢٠٠٣ الزبیدي،. (٢٠٠٣الزبیدي   .د 

س انمـاط العنـف الموجـه نحـو ایـمق ببنـاءلغرض تحقیق أهداف البحث، قـام الباحـث      

دد   التخصص  الجامعة  الكلیة   ت ع
    تالطالبا

  40  إنساني   بغداد  التربیة  ١
  50  إنساني  بغداد  القانون  ٢
  63  علمي  بغداد  العلوم  ٣
  43  علمي  بغداد  الھندسة  ٤
  66  إنساني  المستنصریة  التربیة  ٥
  40  إنساني  المستنصریة  اإلدارة واالقتصاد  ٦
  51  علمي  المستنصریة  العلوم   ٧
  47  علمي  مستنصریة   الھندسة  ٨

  400  المجموع
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  - :المرأة من خالل 
إطالعــه علــى األطــر الباحــث مــن خــالل  وضــعهاتحدیــد مضــمون المفهــوم الــذي  .١

بنــى حولــه المقیــاس  النظریــة الخاصــة بهــذه المفهــوم، ُ أي تحدیــد معنــى المفهــوم الــذي ی
  . بدقة

مـــع إلـــى مجـــاالت وهـــذا العمـــل یتفـــق  )العنـــف الموجـــه نحـــو المـــرأة(المفهـــوم تقســـیم  .٢
المفـــــاهیم النفســـــیة هـــــي متعـــــددة  بعـــــض االتجـــــاه العلمـــــي فـــــي القیـــــاس النفســـــي بـــــان

واســــتند الباحــــث فــــي تقســــیم المفهــــوم إلــــى ). ١٩١ص  ،١٩٩٨معمریــــة، (المجــــاالت 
مجاالتــه الرئیســة مــن خــالل مراجعــة األدبیــات والمقــاییس الســابقة والدراســات وخاصــة 

 . التي تناولت ذلك المفهومتنمیط الصحة النفسیة للعنف الموجه نحو األفراد 

ــــــرات مــــــن مصــــــادر  .٣ معــــــت الفق وهــــــي النظریــــــات، الدراســــــات الســــــابقة،  متعــــــددةجٌ
 .لتجربة االستطالعیة التي تضمنت عینة من طالبات الجامعةل الستبانة المفتوحةوا

لطبیعـــة وبعـــد تفحـــص هـــذه المقـــاییس والدراســـات وجـــد الباحـــث َأنهـــا غیـــر مالئمـــة      
، وعلـــى هـــذا األســـاس اعتمـــد الباحـــث عنـــف الموجـــه نحـــو المـــرأةدراســـة المفهـــوم لقیـــاس ال

التـــي تـــرى أن اإلنســـان كـــائن عضـــوي ) Holistic Approach(  وجهــة النظـــر الكلیـــة
ینشــأ مــن تطــور وتكامــل  ســلوك العنــف الموجــه نحــو المــرأة قــدكلــي متكامــل األبعــاد وان 

البعـــــد یولـــــوجي، و البالبعـــــد (: وهـــــي ،لهـــــذا الكـــــائن مجتمعـــــة أو منفـــــردةاألبعـــــاد الخمســـــة 
  ).،  والبعد االنثربولوجي البعد االجتماعيو  ،البعد السلوكيالنفسي، و 
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تحلیــل الظــاهرة إلــى اصــغر مكوناتهــا والتــي تمثــل نطــاق  وعلــى وفــق مــا تقــدم فقــد تــم    
  :وهيالعنف الموجه نحو المرأة قیاس لمجاالت  سبعة السلوك المراد قیاسه إلى

  العنف الموجه نحو الذات .١

 نف العائليالع .٢

 )األقران(العنف بین األشخاص  .٣

  العنف المجتمعي .٤
 العنف السیاسي .٥

 العنف العسكري .٦

 العنف االقتصادي .٧

  بفقرات المقیاس  والمختصین آراء الخبراء استطالع
رض المقیـاس بصـورته األولیـة           مـع المجـاالت السـلوكیة لمقیـاس العنـف الموجـه  عُ

 .العلــوم التربویــة والنفســیةفــي مجــال  تخصصــینمال خبــراءمــن ال ٢)٥(نحــو المــرأة علــى 
العنــف الموجــه نحــو وذلــك للتأكــد مــن صــالحیة التعلیمــات والفقــرات ومالءمتهــا لقیــاس 

الطالبـــة الجامعیـــة ومـــوافقتهم علـــى البـــدائل المعتمـــدة إزاء كـــل فقـــرة ومـــدى مناســـبتها أو 
الموجـه إلـى  الباحـث فـي المقیـاس هلتعریـف الـذي وضـعا وعلى وفـق .تعدیلها أو حذفها

وقـــد أخــــذ الباحـــث بنســــبة . حــــذفت بعـــض الفقــــرات بعــــد األخـــذ بــــآراء الخبـــراء .الخبـــراء
  فأعلى بوصفها نسبة موافقة على الفقرات%) ٨٠(

عــدلت وحــذفت الفقــرات غیــر الممیــزة بعــد أن وبعــد تحلیــل اســتجابات العینــة فــي التجربــة 
مــن الفقــرات . فقــرة) 113(تــم الحصــول علــى مجموعــة مــن الفقــرات بلغــت ). ١٢٥(كانــت 

ووزعــت حســب مجاالتهــا التــي ســبق تحدیــدها كــل فقــرة حســب المجــال . الممیــزة مــن الخبــراء
) ٢٠(فیمــا تضــمن المجــال الثــاني  فقــرة،) ٢٢(الــذي تنتمــي إلیــه، اذ تضــمن المجــال األول 

ـــــث  ـــــع ) ١٥(فقـــــرة، فیمـــــا تضـــــمن المجـــــال الثال والمجـــــال . فقـــــرة) ١٥(فقـــــرة، والمجـــــال الراب
وقــــد .  فقــــرة) ١٤(والمجــــال الســــابع . فقــــرة) ١٢(والمجــــال الســــادس . فقــــرة) ١٥(الخــــامس 

راعى الباحث في صیاغتها ان تكـون ممثلـة للمواقـف الیومیـة واالجتماعیـة المختلفـة للطلبـة 
ُأعیــدت صــیاغتها أكثــر مــن مــرة بمــا یالئــم تحقیــق أهــداف و . ومــا تثیــره مــن مشــاعر لــدیهم

تخدام أســـلوب لیكــرت فــي بنــاء المقــاییس فــي بنـــاء وقــد صــیغت الفقــرات باســ .هــذه الدراســة
فقــرات المقیـــاس، لكـــون إجراءاتـــه واضـــحة ومفهومــة وتتســـم اإلجابـــة عنهـــا بالموضـــوعیة وال 
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  تاذ المساعد الدكتور صالح مھدي صالحاألس. ٥. األستاذ المساعد الدكتور ناجي محمود ناجي.٤
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تتــدخل فیهــا ذاتیــة الباحــث ســواء عنــد التصــحیح أو التحلیــل، فضــال عــن أنهــا أكثــر صــدقًا 
طبـق علیــه بدرجــة تن(وتكونـت مــن خمــس بـدائل وهــي ). ٨٨، ص١٩٩٧الزیبــاري، . (وثباتـاً 

، تنطبــق علیــه بدرجــة كبیــرة، تنطبــق علیــه بدرجــة متوســطة، تنطبــق علیــه بدرجــة  كبیــرة جــدًا
  )قلیلة، ال تنطبق علیه 

  :تصحیح المقیاس .٥
فقـرات بـدیل مـن بـدائل والمقصود به وضع درجة االستجابة لكـل مسـتجیب علـى كـل     

ــــة عــــن طریــــق جمــــع درجــــات اال ــــى فقــــرات المقیــــاس واســــتخراج الدرجــــة الكلی ســــتجابات عل
األول ینطبــق علیــه . خمســة بــدائللكــل فقــرة  ثالمقیــاس، ولتحقیــق هــذا الغــرض حــدد الباحــ

) ٣(درجـــات، والثـــاني ینطبـــق علیـــه بدرجـــة كبیـــرة ویعطـــى ) ٤(بدرجـــة كبیـــرة جـــدًا ویعطـــى 
ـــة  درجتـــان، والرابـــع ) ٢(ویعطـــى ) متوســـطة(درجـــات، والثالـــث ینطبـــق علیـــه بدرجـــة معتدل

درجــة واحــدة ، والخــامس ال تنطبــق علیــه ویعطـــى ) ١(رجــة قلیلــة ویعطــى ینطبــق علیــه بد
   ).صفر(
  

  Item Analysisاإلجراءات اإلحصائیة لتحلیل الفقرات  
یعــــــد أســــــلوب المجمــــــوعتین المتطــــــرفتین، وعالقــــــة الفقــــــرة بالدرجــــــة الكلیــــــة اجــــــرائین            

ة عالیـة بـین األسـلوبین أال مناسبین في عملیة تحلیل الفقرات، وعلى الـرغم مـن وجـود عالقـ
انه قد تم اللجوء الیهمـا معـا تأكیـدا التسـاق التحلیـل، وبـذلك تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة 

طالبـــة تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة الطبقیـــة العشـــوائیة ) ٤٠٠(التحلیـــل اإلحصـــائي البـــالغ عـــددها
  .من مجتمع البحث وبأعداد متساویة

  تمییز الفقرات 
بهـدف اسـتبعاد . العنـف الموجـه نحـو المـرأة أنمـاط یة لفقرات مقیـاسلحساب القوة التمییز  

علــى الفقــرات الممیــزة بــین المســتجیبین طبــق المقیــاس علــى عینــة  واإلبقــاءالفقــرات غیــر الممیــزة 
  .أسلوب المجموعتین المتطرفتین مالتحلیل اإلحصائي باستخدا

  Contrasted Groupالمجموعتان المتطرفتان . أ  
  :ء التحلیل في ضوء هذا األسلوب اتبع الخطوات اآلتیةلغرض أجرا   

  . بانةاست) ٤٠٠عددها ( ستبانةتحدید الدرجة الكلیة لكل ا .١
 . ترتیب االستمارات من أعلى درجة إلى أوطأ درجة .٢

الـدرجات (مـن االسـتمارات الحاصـلة علـى أعلـى الـدرجات %) ٢٧(تعیین الـ  .٣
مــن االســتمارات الحاصــلة %) ٢٧( اســتبانه ، والـــ) ١٠٨(والبــالغ عــددها ) العلیــا
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. اســتبانه أیضــا) ١٠٨(والبــالغ عــددها ) الــدرجات الــدنیا ( علــى أوطــأ الــدرجات 
مــن التوزیــع  اوبهــذا یكــون لــدینا مجموعتــان بــأكبر حجــم ممكــن ویقــرب توزیعیهمــ

 .الطبیعي وأقصى تباین ممكن
 (Anstansi , 1976,P.208)   

ر داللــــة الفــــروق یــــاالخت t-testن تطبیــــق االختبــــار التــــائي لعینتــــین مســــتقلتی .٤
بــین المجموعــة العلیــا والمجموعــة الــدنیا وعــدت القیمــة التائیــة مؤشــرا لتمییــز كــل 

وقـد عـدت الفقـرات التـي حصـلت علـى . فقرة من خـالل مقارنتهـا بالقیمـة الجدولیـة
فــأكثر، فقــرات ممیــزة لكونهــا ذات داللــة إحصــائیة ) ١,٩٦(قیمــة تائیــة محســوبة 

وبمقارنـــة القیمـــة التائیـــة المحســـوبة ). ١٦٠(ودرجـــة حریـــة ) ٠,٠٥(عنــد مســـتوى 
مـــا  لكـــل فقـــرة مـــع القیمـــة الجدولیـــة تبـــین أن جمیـــع فقـــرات المقیـــاس كانـــت ممیـــزة

فأنهمـــا كانتـــا غیـــر دالـــة إحصـــائیا ألنهـــا اقـــل مـــن ) ١٠٠(و ) ٦٥(عـــدا الفقـــرتین 
) ٢(فقــــرة والجــــدول ) ١١١(، وبــــذلك اصــــبحت فقــــرات المقیــــاس القیمــــة الجدولیــــة

      . یوضح ذلك
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باستخدام أسلوب المجموعتین المتطرفتین مقیاس العنف الموجه  القوة التمییزیة لفقرات
  ١,٩٦عند مقارنتها بالقیمة الجدولیة 

  ت
  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

القیمة التائیة 
الوسط   المحسوبة

  الحسابي
االنحراف 
االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري

  المعیاري
١.   3.0185  1.20731  2.2130  1.38787  4.551  
٢.   0.869  1.32353  0.2037  0.52524  4.933  
٣.   1.6019  1.44649  0.6296  1.01937  5.710  
٤.   1.6204  1.27314  0.7037  0.85663  6.208  
٥.   1.2500  1.24649  0.4074  0.82072  5.867  
٦.   1.5370  1.51889  0.3981  0.81962  6.858  
٧.   2.0370  1.53420  1.0278  1.41063  5.033  
٨.   2.7037  1.44209  1.8056  1.67141  4.228  
٩.   3.5158  0.99983  2.8889  1.18663  4.217  

١٠. 3.1481  1017461  1.7130  1.39459  8.180  
١١. 2.4722  1.55558  0.8241  1.19835  8.723  
١٢. 2.9167  1.23897  1.0463  1.12228  11.627  
١٣. 1.9444  1.31016  0.8796  1.22831  6.162  
١٤. 1.7315  1.50765  0.2685  0.66426  9.228  
١٥. 1.5463  1.41675  0.4537  0.92103  6.719  
١٦. 1.5000  1.53160  0.2870  0.72410  7.441  
١٧. 2.1111  1.54275  1.2593  1.27059  4.429  
١٨. 2.8796  1.22068  1.5833  1.22379  7.794  
١٩. 2.5926  1.43414  1.4259  1.24708  6.379  
٢٠. 3.1667  1.17211  1.0463  1.17914  13.254  
٢١. 2.6389  1.33576  0.7222  1.04866  11.729  
٢٢. 1.9815  1.62332  0.8429  1.16941  5.916  
٢٣. 0.8704  1.36780  0.1389  0.50156  5.218  
٢٤. 1.6296  1.45713  0.6019  0.98531  6.072  
٢٥. 1.9259  1.35828  0.6204  0.74530  8.757  
٢٦. 2.0185  1.49129  0.6204  1.21300  7.559  
٢٧. 2.7130  1.44721  1.1852  1.20084  8.443  
٢٨. 1.2500  1.52319  0.3241  0.89473  5.710  
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  ت
  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

القیمة التائیة 
الوسط   المحسوبة

  الحسابي
االنحراف 
االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري

  المعیاري
٢٩. 2.6019  1.45935  1.0926  1.05491  8.710  
٣٠. 2.7593  1.20645  1.3704  1.35752  7.947  
٣١. 2.5929  1.38103  1.3796  1.47704  6.234  
٣٢. 0.5648  1.15421  0.1759  0.52647  6.431  
٣٣. 0.9352  1.40276  0.5185  0.98095  6.431  
٣٤. 0.9352  1.40276  0.1204  0.44758  5.7510  
٣٥. 1.4815  1.42397  0.3056  0.57125  7.965  
٣٦. 1.1852  1.43487  0.3889  0.89478  4.894  
٣٧. 2.500  1.43074  0.9722  1.11455  8.755  
٣٨. 2.4074  1.44065  1.3704  1.30844  5.538  
٣٩. 2.1667  1.52548  0.8333  1.30844  7.185  
٤٠. 1.8796  1.50834  0.3981  0.86402  8.857  
٤١. 2.8426  1.34068  1.9537  1.48754  4.613  
٤٢. 1.5370  1.44317  0.7500  1.16911  4.404  
٤٣. 0.8611  1.24899  0.1481  0.48942  5.523  
٤٤. 1.4537  1.41675  0.3981  0.74808  6.847  
٤٥. 1.1111  1.20228  0.3426  0.71253  5.715  
٥٫١٧٣  ٠٫٩٦١٨٥  ٠٫٥٠٩٣  ١٫٤٣٧٧٦  ١٫٣٧٠٤ .٤٦  
٨٫٥٧٣  ١٫١٨٦٦٣  ٠٫٧٧٧٨  ١٫٤٧٨٨٢  ٢٫٣٣٣٣ .٤٧  
٥٫٥٧٣  ١٫٣٤٣٧٧  ١٫٢٦٨٥  ١٫٥٣١٣٤  ٢٫٣٦١١ .٤٨  
٨٫٨٣٦  ٠٫٨٣٠٩٤  ٠٫٣٩٦١  ١٫٤٦٩٣١  ١٫٨٣٣٣ .٤٩  
٧٫٢٣٦  ٠٫٦٩٧٨١  ٠٫٢١٣٠  ١٫٥٥٢٤٥  ١٫٣٩٨١ .٥٠  
٢٫٢٣٩  ١٫٥٦٣٣٣  ٢٫٠٩٣٥  ٣٫٨٨٨٦٤  ٣٫٠٠٠٠ .٥١  
٥٫٦٥٢  ١٫١٢٦٠٢  ٠٫٣٨٨٩  ١٫٦٤٣٢٢  ١٫٤٧٢٢ .٥٢  
٨٫٥٢٠  ٠٫٤٦٣٦٣  ٠٫١٦٦٧  ١٫٤٤٠٦٥  ١٫٤٠٧٤ .٥٣  
٦٫٦٣٤  ٠٫٦٤٤٤١  ٠٫٢٨٩٧  ١٫٢٥٦٤٥  ١٫١٩٤٤ .٥٤  
٧٫٤١٣  ١٫٣٩٢٣٥  ١٫٦٢٠٤  ١٫٢٨٥٨٦  ٢٫٩٧٢٢ .٥٥  
٨٫٦٨٩  ١٫١٦٢٧٧  ١٫٤٤٤٤  ١٫٢٧٧٦٥  ٢٫٨٨٨٩ .٥٦  
٢٫٥٥٧  ١٫٧٤٧٢٧  ٢٫٥٥٥٦  ١٫٣٠٨٠٤  ٣٫٠٩٢٦ .٥٧  
٧٫٧٨٦  ٠٫٦٧٦١٤  ٠٫١٩٤٤  ١٫٥١١٧٨  ١٫٤٣٥٢ .٥٨  
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  ت
  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

القیمة التائیة 
الوسط   المحسوبة

  الحسابي
االنحراف 
االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري

  المعیاري
٧٫٨٨٤  ٠٫٨٦٤٠٢  ٠٫٣٩٨١  ١٫٤٤٥٧٧  ١٫٦٧٥٩ .٥٩  
٧٫٢٨٥  ٠٫٦٦٧٣٨  ٠٫١٧٥٩  ١٫٥١٠٠٩  ١٫٣٣٣٣ .٦٠  
٨٫٢٤٩  ٠٫٤٨٢٥٦  ٠٫١٣٨٩  ١٫٤١٣٠٨  ١٫٣٢٤١ .٦١  
٦٫٤٤٦  ٠٫٤١٢٢٦  ٠٫١٢٩٦  ١٫٣٥٦٨٥  ١٫٠٠٩٣ .٦٢  
٨٫٢٢١  ١٫٠٦٧٨٠  ٠٫٦٦٦٧  ١٫٥٩٥٢٥  ٢٫١٨٥٢ .٦٣  
٧٫٢٠٩  ١٫٣٥٥٩٩  ١٫٢٥٩٣  ١٫٢٥٩٣  ٢٫٦١١ .٦٤  
١٫٤٩٤  ١٫٥١٨٢١  ٢٫٦٤٨١  ١٫٤٨٧٥٤  ٢٫٩٥٣٧ .٦٥  
٧٫٥٦٩  ٠٫٦٥٢٢٣  ٠٫٢٠٣٧  ١٫٣٩٣١٠  ١٫٣٢٤١ .٦٦  
٦٫٧٧٠  ٠٫٦٢٦٣٨  ٠٫٢٨٠٤  ١٫٥٤٤٣١  ١٫٣٧٠٤ .٦٧  
٦٫١١٧  ١٫١٢٧٨٢  ١٫٧٨٧٠  ١٫١٨٤٩٩  ٢٫٧٥٠٠ .٦٨  
٩٫٤٣٩  ٠٫٧٢٩٣٤  ٠٫٣٠٥٦  ١٫٤٨١٧٢  ١٫٨٠٥٦ .٦٩  
٨٫٨٥٦  ٠٫٧٦٣٧١  ٠٫٤٢٥٩  ١٫٣٧٨١١  ١٫٧٦٨٥ .٧٠  
٨٫٦٩٨  ٠٫٥٥٤٦٥  ٠٫١٩٤٤  ١٫٥٩٩٢٩  ١٫٦١١١ .٧١  
٦٫٤٢٠  ١٫١٩٣١٤  ١٫١٥٧٤  ١٫٤٤٤٦٠  ٢٫٣١٤٨ .٧٢  
٤٫٣٠٢  ١٫٤٣٠٦٤  ٢٫١٦٦٧  ١٫٣٨٤١٢  ٢٫٩٩٠٧ .٧٣  
٧٫٣٨٣  ٠٫٨٧٥٤٢  ٠٫٣٣٣٣  ١٫٤٨٠٩٣  ١٫٥٥٥٦ .٧٤  
٥٫٥٨٦  ٠٫٨٤٩٤٨  ٢٣١٥.  ١٫٤٩٦٦٧  ١٫١٥٧٤ .٧٥  
٧٫١٢٨  ١٫٠٦٥٣٢  ٠٫٦٢٠٤  ١٫٥٢٨١٨  ١٫٨٩٨١ .٧٦  
٧٫٥٠٠  ٠٫٥٨٧٣٨  ٠٫١٩٤٤  ١٫٤٠٩٣١  ١٫٢٩٦٣ .٧٧  
٩٫٧٣٦  ٠٫٦٧٠٤٨  ٠٫٢١٣٠  ١٫٥٥١٣٦  ١٫٧٩٦٣ .٧٨  
٦٫٩٧٣  ١٫٠٩٨٩١  ٠٫٧٣١٥  ١٫٦٠٥٦٣  ٢٫٠٣٧٠ .٧٩  
٤٫١٠١١  ٠٫٨٠٠٢٢  ٠٫٢٩٦٣  ١٫٢٥٣٧٢  ٠٫٨٧٠٤ .٨٠  
٤٫١٠٥  ١٫٣٧٦٢٦  ١٫٤٤٤٤  ١٫٥٠٤٦٧  ٢٫٢٥٠٠ .٨١  
٥٫٣١٨  ٠٫٦٦٧٩٦  ٠٫٢٤٠٧  ١٫٢٦٣٨٦  ٠٫٩٧٢٢ .٨٢  
٥٫٠٠٥  ١٫٤٥٦٤٢  ١٫٥١٨٥  ١٫٥٠٦٧٣  ٢٫٥٢٧٨ .٨٣  
١١٫٢٥٣  ٠٫٨٥٠٩٠  ٠٫٥٠٤٧  ١٫٣٥٢٥٤  ٢٫٢٤٠٧ .٨٤  
٩٫٨٢٢  ٠٫٧٧٤٩٠  ٠٫٤١٦٧  ١٫٤٢٩٨٨  ١٫٩٥٣٧ .٨٥  
٦٫٦٦٠  ٠٫٧٩٥١٨  ٠٫٣٢٤١  ١٫٤٩١٦٤  ١٫٤٠٧٤ .٨٦  
٧٫١٢٥  ٠٫٥٨٥٣٩  ٠٫٢٢٢٢  ١٫٣٥٠٧١  ١٫٢٣١٥ .٨٧  
٦٫٩٩١  ١٫٣٠٥٠٩  ١٫٥٨٣٣  ١٫٢٨٣٦٠  ٢٫٨١٤٨ .٨٨  
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  ت
  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

القیمة التائیة 
الوسط   المحسوبة

  الحسابي
االنحراف 
االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري

  المعیاري
٥٫٨٥٤  ١٫٤٥٨٥٥  ١٫٨٥١٩  ١٫٢٢٨٢٠  ٢٫٩٢٥٩ .٨٩  
١٠٫٧٩٩  ١٫٢٤٢٦٠  ١٫٢٦٨٥  ١٫٢٠١٨١  ٣٫٠٦٤٨ .٩٠  
٧٫٩١٢  ٠٫٥٦٦٣٨  ٠٫١٥٧٤  ١٫٥٠٢١٣  ١٫٣٧٩٦ .٩١  
٦٫٣٥١  ٠٫٣٩٤٦٧  ٠٫١١١١  ١٫٣٨٤١٢  ٠٫٩٩٠٧ .٩٢  
٦٫٣٨٨  ٠٫٤٧٢٤١  ٠٫١٠١٩  ١٫٤٧٧٧٧  ١٫٠٥٥٦ .٩٣  
٧٫٦٨٨  ٠٫٥٨٠٨٦  ٠٫٢١٣٠  ١٫٣٧١٦٠  ١٫٣١٤٨ .٩٤  
٨٫٦٩٣  ٠٫٦٥٦٤٠  ٠٫٢٨٧٠  ١٫٣٤٢٥٢  ١٫٥٣٧٠ .٩٥  
٨٫٠١٣  ١٫١١٠٠٧  ١٫٠٣٧٠  ١٫٤٤٩٠٣  ٢٫٤٤٤٤ .٩٦  
٩٫١٦٩  ١٫١١٠٧٠  ١٫٠٠٠٠  ١٫٣٨٢٦٢  ٢٫٥٦٤٨ .٩٧  
١٠٫٦٣٩  ٠٫٧٥٩١٦  ٠٫٣٨٨٩  ١٫٤٩١٠٣  ٢٫١٠٩١ .٩٨  
٧٫٣٤١  ١٫١٢٣٥٥  ١٫٠٩٢٦  ١٫٣١٥٩٦  ٢٫٣١٤٨ .٩٩  

١٫٣٧٠  ٤٫٣٣٥٨١  ٠٫٧٩٦٣  ١٫٤٢٦٩٨  ١٠٠.١٫٣٩٨١  
٨٫٢٨١  ٥٩٣٢٤  ٠٫١٧٥٩  ١٫٦١٤١٠  ١٠١.١٫٥٤٣٦  
٩٫٧٨١  ٠٫٩٦٧٢٣  ٠٫٧٨٧٠  ١٫٥٠٦٧٣  ١٠٢.٢٫٤٧٢٢  
٥٫٣٥٥  ٠٫٩٥٨٢٤  ٠٫٤١٦٧  ١٫٦٤٥٩٥  ١٠٣.١٫٣٩٨١  
٦٫٠٩٨  ١٫٤٧٢٤٩  ٢٫٠٠٠٠  ١٫٣٢١٥٠  ١٠٤.٣٫١٥٧٤  
٧٫٩٧٣  ١٫٢٠٦٩٩  ١٫١٠١٩  ١٫٣٩٧٤٧  ١٠٥.٢٫٥١٨٥  
١٢٫٥٨٨  ٠٫٦٤٦٦٤  ٠٫٢٥٩٣  ١٫٤١٠٦٣  ١٠٦.٢٫١٣٨٩  
٩٫٢٠٤  ٠٫٥٤٩٦٣  ٠٫١٥٧٤  ١٫٤٢٤٠٦  ١٠٧.١٫٥٠٩٣  
١٠٫٣٤٢  ٠٫٦٦٢٤٦  ٠٫٢٦٨٥  ١٫٤٤٥٦٨  ١٠٨.١٫٨٥١٩  
٥٫٧١٤  ٠٫٦٩١٨٣  ٠٫٢٣١٥  ١٫٤٤٢٥٧  ١٠٩.١٫١١١١  
٤٫٨٣٥  ١٫٥٧١٦٠  ١٫٧٨٧٠  ١٫٤٩٦١٦  ١١٠.٢٫٧٩٦٣  
٤٫٦٦٠  ٠٫٨٧٣٦٤  ٠٫٢٧٧٨  ١٫٢٧٨٥٧  ١١١.١٫٩٧٢٢  
٨٫١١٩  ١٫٠٦٩٥٨  ٠٫٥٧٤١  ١٫٤٧٨٨٢  ١١٢.٢٫٠٠٠٠  
٩٫٧١٨  ٠٫٨٤٥٠٤  ٠٫٥٧٤١  ١٫٤٦٧١٦  ١١٣.٢٫١٥٧٤  
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 )اخلي االتساق الد( عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة . ب
    Internal Consistency Method                                                                                                 

والمقـــاییس النفســــیة،  وهـــي مـــن أكثـــر الطرائـــق اســـتخدامًا فـــي تحلیـــل فقـــرات االختبـــارات    
دى تجـــانس فقـــرات المقیــــــاس فـــي قیـــاس نظـــرًا لمـــا تتصـــف بـــه هـــذه الطریقـــة مـــن تحدیـــد لمـــ

وقـــد تـــم اســـتخدام معامـــل ارتبـــاط . , P.262 (Nunnally ,1978(الظـــاهرة الســـلوكیة  
الســـتخراج العالقـــة االرتباطیـــة بـــین   Person Correlation Coefficientبیرســـون 

ومــن ممیــزات هــذا األســلوب انــه . درجــات كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس مــع الدرجــة الكلیــة لــه
م مقیاســًا متجانســـًا فــي فقراتــه إذ انـــه كلمــا زاد معامـــل ارتبــاط الفقــرة بالدرجـــة الكلیــة كـــان دیقــ

عینــــة التمییــــز اســــتبانات ولهــــذا الغــــرض اســــتخدمت . احتمــــال تضــــمینها فــــي المقیــــاس اكبــــر
وأظهــرت المعالجــة اإلحصــائیة أن معــامالت االرتبــاط جمیعهــا . طالبــة) ٤٠٠(البــالغ عــددها 

، عنــد مقارنتهــا بالقیمــة الجدولیـــة )٣٩٦(ودرجــة حریــة ) ٠,٠٥(مســتوى  دالــة إحصــائیا عنــد
وبـــذالك بلغـــت . فأنهـــا ســـاقطة فـــي التمییـــز) ١٠٠(و ) ٦٥(، مـــا عـــدا الفقـــرتین رقـــم ٠,١١٣

معامــل االرتبــاط یوضــح ) ٣(والجــدول  .فقــرة) ١١١(عــدد فقــرات المقیــاس بالصــیغة النهائیــة 
  . مقیاسبین درجة الفقرة ودرجة المقیاس الكلیة لل

  )٣(جدول 
 العنف الموجه نحو المرأة معامالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة لمقیاس

  ٠,٠٥وعند مستوى داللة  ٠,١١٣عند مقارنتها بالقیمة الجدولیة 

تسلسل 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

تسلسل 
  الفقرة

تسلسل   معامل االرتباط
  الفقرة

  معامل االرتباط

١  0.247 29  0.377 57  0.417 
٢  0.343 30  0.37 58  0.451 
٣  0.376 31  0.323 59  0.415 
٤  0.372 32  0.203 60  0.454 
٥  0.307 33  0.384 61  0.454 
٦  0.324 34  0.41 62  0.389 
٧  0.302 35  0.413 63  0.421 
٨  0.291 36  0.355 64  0.346 
٩  0.239 37  0.3 65  0 

١٠  0.389 38  0.375 66  0.398 
١١  0.436 39  0.453 67  0.399 
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 : صدق المقیاسمؤشرات  .٦

ویعــد الصــدق مــن الشــروط ا وضــع لقیاســه، ویقصــد بالصــدق ان یقــیس المقیــاس فعــال مــ
الضــروریة والالزمــة لبنــاء االختبــارات والمقــاییس وهــو خاصــیة ســایكومتریة تكشــف عــن مــدى 
تأدیة المقیاس للغرض الذي ُأعد مـن اجلـه إذ إن كـل اختبـار صـادق یعـد ثابتـا بالضـرورة فـي 

بـــار الصـــادق حـــین لـــیس كـــل اختبـــار ثابـــت هـــو صـــادق بالضـــرورة، إذ أن الدرجـــة فـــي االخت

تسلسل 
  الفقرة

عامل م
  االرتباط

تسلسل 
  الفقرة

تسلسل   معامل االرتباط
  الفقرة

  معامل االرتباط

١٢  0.482 40  0.263 68  0.284 

١٣  0.297 41  0.278 69  0.45 

١٤  0.406 42  0.386 70  0.495 
١٥  0.389 43  0.455 71  0.524 
١٦  0.377 44  0.32 72  0.313 
١٧  0.225 45  0.299 73  0.233 
١٨  0.35 46  0.482 74  0.376 
19  0.255 47  0.33 75  0.341 
٢٠  0.499 48  0.422 76  0.422 
٢١  0.529 49  0.407 77  0.446 
٢٢  0.338 50  0.221 78  0.503 
٢٣  0.345 51  0.287 79  0.39 
٢٤  0.377 52  0.495 80  0.249 
٢٥  0.479 53  0.38 81  0.222 
٢٦  0.428 54  0.374 82  0.278 
٢٧  0.376 55  0.404 83  0.268 
٢٨  0.273 56  0.147 84  0.474 
90 0.456 100 0 110  0.275 
91 0.53 101 0.477 111  0.245 
92 0.406 102 0.403 112  0.428 
93 0.407 103 0.281 113  0.48 
94 0.417 104 0.325   



٥٠  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

تبقى ثابتة ألنها تقیس درجة مـا یتمتـع بـه الفـرد مـن الظـاهرة المقاسـة، فـي حـین أن الثبـات ال 
ن ن َّیعنــي بالضــرورة ِإ الدرجــة تبقــى ثابتــة عنــد التطبیــق، لكــن المقیــاس  َّاالختبــار صــادق، إذ ِإ

وقـــــد تـــــم التحقـــــق مـــــن  (Anastasi,1976,p134).. قـــــد ال یقـــــیس الظـــــاهرة المـــــراد قیاســـــها
  :األتيوعلى النحو  بأسلوبینشرات صدق المقیاس الحالي مؤ 

   :Face Validityالصدق الظاهري   .أ 

مقبــول لــدى المفحوصــین فــي الســمة المقاســة ویتضــح هــذا  مقیــاسوهــو أن یبــدو ال    
لــك بالوظیفــة ذ النــوع مــن الصــدق المبــدئي بــالنظر إلــى الفقــرات ومعرفــة مــا تقیســه ثــم مطابقــة

  ).ظاهریا(صادقا سطحیا  المقیاسرب االثنان كان المراد قیاسها ، فإذا اقت
 ).١٧٣- ١٧٢ص،١٩٩٥الكناني وجابر،(

 ونثـم یسـتنتج مقیـاسق هذا النوع من الصدق عندما یقـوم الخبـراء بـتفحص الویتحق    
وقــد  .)Weiner, 1984, P. 79(قیاســــــــه  المقیــاسان فقراتــــــه تقــیس ظاهریـــــــا مــا یـدعي 

ـــــى مجموعـــــة مـــــن الخبـــــراء خـــــالل عـــــ تحقـــــق ذلـــــك مـــــن رض المقیـــــاس بصـــــورته األولیـــــة عل
  .المختصین في علم النفس والقیاس النفسي

  Reliability Theثبات المقیاس مؤشرات . ٨

  :Test Retestاالختبار  أعادة –طریقة االختبار       
للمقیــاس الحــالي، طبــق " االختبــار  إعــادة –ولحســاب معامــل الثبــات بطریقــة االختبــار     

مـــن قســـم  روا عشـــوائیاً یـــطالبـــة اخت) ٤٠(قیـــاس بصـــورته النهائیـــة علـــى عینـــة مؤلفـــة مـــن الم
تطبیــق المقیــاس علــى العینــة ذاتهــا  أعیــدثــم . الجامعــة المستنصــریة –التربیــةكلیة – اإلرشــاد

معامـل الثبــات للمقیــاس  أناتضــح " معامـل ارتبــاط بیرسـون"وباســتخدام  .أسـبوعینبعـد مــرور 
ــــــد وهــــــو مع) ٠,٨٢( تقــــــد بلغــــــ ــــــارات مــــــا قــــــورن بمعــــــامالت  إذاامــــــل ثبــــــات جی ثبــــــات اختب

  .الشخصیة
 طریقة االتساق الداخلي:  

فقــرات تعنــى طرائــق االتســاق الــداخلي جمیعهــا التعــرف علــى المــدى الــذي تقــیس فیــه        
ســقا تفعنــدما ال تقــیس هــذه الفقــرات الخاصــیة ال یكــون االختبــار م. االختبــار الخاصــیة ذاتهــا

ویقـاس االتسـاق الـداخلي بطرائـق عـدة و ) Kaplan & Saccuzo, 1982, p.82(داخلیـا 
ـــة لشــیوع  CoefficientAlpha ألفــاالباحــث اســتخدام طریقــة معامــل  ىرتــأ والتجزئـــة النصفیــ

  .ذات الصلة بالمقیاس الحالي أواستخدامها في الدراسات السابقة المماثلة 
 لالتساق الداخلي كرونباخ معامل ألفا   .أ 

Alfa Cronback Cofficient for Internal Consistancy      
اشــــتق  اذ ،تعتمــــد هــــذه الطریقــــة علــــى االتســــاق فــــي أداء الفــــرد مــــن فقــــرة إلــــى أخــــرى       
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صــورة عامــة لمعادلــة معامــل الثبــات وســماه معامــل ألفــا كمــا یبــین أن  Cronbackكرونبــاخ 
والتــي تنشــأ مــن العالقــة هـذا المعامــل یشــیر إلــى الخاصــیة الداخلیــة التــي یتمتــع بهــا االختبــار 

كمـــا تشــیر هــذه الخاصــیة إلـــى أن االختبــار متجــانس، وهــذا یعنـــي . اإلحصــائیة بــین الفقــرات
  ).Travers, 1969,p.159(. أن جمیع الفقرات تقیس متغیرًا عامًا واحداً 

وتقــوم فكــرة معادلــة ألفــا كرونبــاخ علــى حســاب االرتباطــات بــین درجــات عینــة الثبــات       
أي أنهـــا تقســـم المقیـــاس إلـــى عـــدد مـــن األجـــزاء یســـاوي عـــدد . رات المقیـــاسعلـــى جمیـــع فقـــ

فقراتــه، ویشــكل متوســط معــامالت االرتبــاط الداخلیــة أفضــل تقــدیر لمتوســط معــامالت الثبــات 
  .النصفیة على عدد كبیر من مرات التقسیم للمقیـــاس

    )٧٩، ص ١٩٨٩ثورندایك وهیجن،  (
اسـتمارة بصـورة طبقیـة عشـوائیة مـن عینـة ) ١٠٠(بت ولحساب الثبات بهذه الطریقـة سـح    

تحلیـــل الفقـــرات، وبعـــد تطبیـــق معادلـــة ألفــــا كرونبـــاخ لالتســـاق الـــداخلي بلـــغ معامـــل الثبــــات 
مقارنــة مــع الدراســات الســابقة  وهــي قیمــة ثبــات عالیــة یمكــن الركــون ألیهــا) ٠,٨٥(للمقیــاس 

  .التي استخدمت هذه الطریقة في حساب الثبات
    Split-half Methodصفیة التجزئة الن  .ب 

فـــي ) االتســـاق الـــداخلي ( أن معـــامالت الثبـــات الجیـــدة تعـــد مؤشـــرا جیـــدا لصـــدق البنـــاء     
الوقــت نفســه، والن معامــل الثبــات المســتخرج بطریقــة التجزئــة النصــفیة یبــین مقــدار االتســاق 

 . (Ebel , 1972 , P. 412) بین الفقرات في قیاس السمة التي یقیسها المقیاس

حســـب ثبـــات المقیـــاس  )٤٠٠(اســـتبانه مـــن عینـــة تحلیـــل الفقـــرات البالغـــة ) ١٠٠(أخـــذت    
یمثــل النصــف األول درجــات بهــذا األســلوب عــن طریــق تقســیم فقــرات المقیــاس إلــى نصــفین 

ثـــم تـــم اســـتخراج . فقراتـــه الفردیـــة فیمـــا یمثـــل النصـــف الثـــاني درجـــات الفقـــرات الزوجیـــة وقـــد
بــین درجـات النصــفین الفــردي والزوجـي حیــث بلــغ ) بیرســون( معامـل الثبــات بتطبیــق معادلـة 

 –ســـــیبرمان (، وبعـــــد إجـــــراء عملیـــــة تصـــــحیح معامـــــل االرتبـــــاط باســـــتخدام معادلـــــة )٠,٧١(
وهــي قیمــة یمكــن الركــون ألیهــا اســتنادا إلــى ) ٠,٨٣(بلغــت قیمــة الثبــات  التصــحیحیة )بــروان

  . معامل الثبات في الدراسات السابقة
  . النهائیةوصف المقیاس بصیغته  .٩

وبـــذلك تتـــراوح الدرجـــة الكلیـــة  ،فقـــرة) ١١١(یتـــألف المقیـــاس بصـــیغته النهائیـــة مـــن     
  ملحق الینظر ). ٤٤٤(درجة ، و) الصفر(للمقیاس بین 



٥٢  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

  الوسائل االحصائیة
 عولجت بیانات البحث باستخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة

فــرق بــین المجمــوعتین العلیــا والــدنیا االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین الختبــار داللــة ال .١
 .في تحلیل فقرات المقیاس

إلیجــاد العالقــة بــین  Pearson Correlation Coefficientمعامــل ارتبــاط بیرســون  .٢
ســتخدم أیضــا فــي اســتخراج الثبــات بطریقــة  درجــة كــل فقــرة والدرجــة الكلیــة للمقیــاس كمــا ُا

 .التجزئة النصفیة للمقیاس 

 Alpha Cronback Coefficient for ســاق الــداخلي لالت كرونبــاخ معامــل الفــا .٣

Internal Consistency  المقیاس  الستخراج الثبات لفقرات . 

 T- test for one independent sample.لعینـة واحـدة  t – testاالختبـار التـائي  .٤
اسـتخدم الختبـار داللــة الفـرق بـین المتوســط الحسـابي لـدرجات العینــة والمتوسـط الفرضــي 

 .مقاییس المعتمدة في البحثعلى ال

أیجــاد العالقــة  (Multiple Regression Coefficient)معامــل االنحــدار المتعــدد.  .٥
  .بین المتغیرات الثالثة

، وقـد اسـتخدم للتعـرف علـى الفـروق بـین (One way- ANOVA)تحلیـل التبـاین الثالثـي  .٦
  . المتغیرات الثالث واإلبداع
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  والمقترحات عرض النتائج ومناقشتها والتوصیات

یتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا للنتــائج التــي توصــل إلیهــا هــذا البحــث، علــى وفــق أهدافــه   
والدراســات  التــي عرضــها فــي الفصــل األول، ومناقشــة تلــك النتــائج فــي ضــوء اإلطــار النظــري،
  . السابقة، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصیات والمقترحات في ضوء تلك النتائج

  
  ومناقشتهاج عرض النتائ.اوالً 

  .بناء مقیاس للعنف الموجه نحو المرأة: الهدف األول
مجـاالت، یتمتـع ) ٧(ویحتـوي علـى ) ١١١(وتحقق هذا الهدف من خالل بناء مقیاس مكون مـن 

كمــا تــم توضــیحه فــي . متریة فــي بنــاء مقــاییس البحــوث التربــوي والنفســیةســو بالخصــائص السیكو 
  ..الفصل الثالث

  عنف الموجه نحو المرأة قیاس ال: الهدف الثاني 
فقـــد أظهـــرت نتـــائج البحـــث أن المتوســـط الحســـابي لـــدرجات عینـــة البحـــث علـــى مقیـــاس    

) ٥٤,١٩(وبـانحراف معیـاري قـدره  ،درجـة) ١٤٩,٨٦(قـد بلـغ  العنف الموجه نحـو المـرأة العراقیـة
ــــة هــــذا المتوســــط الحســــابي بالمتوســــط ال ــــد مقارن ــــغ  نظــــريوعن ــــذي بل درجــــة، ) ٢٢٢(للمقیــــاس ال

هنـــاك فـــرق دال إحصـــائیا ولصـــالح المتوســـط  باســـتخدام االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة تبـــین أنو 
ــــة المحســــوبة بلغــــت النظــــري، إذ بلغــــت ــــة ) -٢٦,٦٢(القیمــــة التائی وهــــي اكبــــر مــــن القیمــــة التائی
ــــة البالغــــة  ــــد مســــتوى )١,٩٦٠(الجدولی ) ١(والجــــدول ) ٣٩٩(وبدرجــــة حریــــة) ٠,٠٥(داللــــة  عن

  . یوضح ذلك
  )١(جدول 

  نتائج االختبار التائي في سلوك العنف لدى طلبة الجامعة
عـــــدد افـــــراد 

  العینة
الوســــــــــــــــــــط 

  الحسابي
االنحــــــــــــــراف 

  المعیاري
الوســــــــــــــــــط 

  الفرضي
ـــــة  القیمـــــة التائی

  المحسوبة
ـــــة  القیمـــــة التائی

  الجدولیة
مســــــتوى 

  الداللة
٠,٠٥  ١,٩٦٠   ٢٦,٦٢-  ٢٢٢  ٥٤,١٩١  ١٤٩,٨٦  ٤٠٠  

الدرجـــة الكلیـــة (العنـــف الموجـــه نحـــو المـــرأة   مســـتوى خفـــاضان إلـــىالنتیجـــة  هـــذه تشـــیر
ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة مــن قبــل الباحــث بــأن المقیــاس یتكــون مــن عــدة مجــاالت ). للمقیــاس

ــــة  ـــبعض منهــــا لــــم یكــــون ذو داللــــة إحصــــائیة فــــي العنــــف الموجــــه نحــــو عین وهــــذه المجــــاالت الـ
وتفســر هــذه . البحــثفــي العنــف الموجــه نحــو عینــة  إحصــائیةذو داللــة  اآلخــروالــبعض .البحــث

بشـــكل عـــام فـــي جمیـــع المجـــاالت أن ســـوء األوضـــاع  إحصـــائیةالنتیجـــة فـــي  عـــدم وجـــود داللـــة 
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التــــي تعیشــــها المـــــرأة ) والسیاســــیة -واالقتصـــــادیة -واالجتماعیــــة –النفســــیة (المختلفــــة مجتمعــــة 
نمـــاالعراقیـــة لفتـــرات لیســـت بالقصـــیرة  ٕ ـــة وا عة ومظـــاهر العنـــف الیومیـــة جعلتهـــا متشـــب. لمـــدة طویل

بمـظاهر الحیـاة العنیفــة وأصـبحت هـذه الخبــرات اعتیادیـة لدیـه ولــم تتـأثر بهـا كضــغوط عنیفـة فــي 
مـن خـالل هـذه النتـائج  نتوصـل إلـى ). نحو الذات، والعنف األسري، والعنـف السیاسـي(مجاالت 

أن المرأة العراقیة الجامعیة تتجه بتكیف الذات مع المخاطر الخارجیـة أي أنهـا ترغـب باإلحسـاس 
ومـن جانـب أخـر ان . باآلمن النفسي من كثر االحباطات التي تعرضت لها، فتتجه نحـو األسـرة 

جهل المرأة العراقي بأهمیة الدور السیاسـي فـي حصـولها علـى الحقـوق وعـدم انتهـاك ذاتهـا كونهـا 
مــن كــل ذلــك نالحــظ ان العنــف ذات داللــة إحصــائیة تركــز فــي . عنصــر مــن عناصــر المجتمــع

  )قران، والعنف االجتماعي، والعسكري، واالقتصاديعنف اال(مجاالت 
  

وللتعــرف علــى داللـة الفــروق فــي درجــات العنـف الموجــه نحــو المــرأة العراقیــة . الهـدف الثالــث
 .على وفق متغیر الصفوف الدراسیة

طالبــــة لكــــل ) ١٠٠(أن المتوســــطات الحســــابیة لعینــــة المراحــــل الدراســــیة البــــالغ عــــددهم   
للمجـــال األول  العنــف الموجـــه نحــو المــرأة بلـــغ المتوســط الحســابي مرحلــة علــى مجـــاالت مقیــاس

بینمـا كـان المتوســط ) ٤٧,٣٣(درجـة وبــانحراف معیـاري قـدره) ١٢٦,٦٥(العنـف نحـو الـذات إلـى 
درجــــــة وبـــــــانحراف معیـــــــاري ) ١٥٢,٥٤(الحســــــابي لـــــــدرجات المرحلـــــــة الثانیــــــة علـــــــى المقیـــــــاس 

المرحلـــــة الثالثـــــة علـــــى المقیـــــاس هـــــو  ، بینمـــــا كـــــان المتوســـــط الحســـــابي لـــــدرجات)٥٨,٥٦(قـــــدره
بینمــا كـــان المتوســـط الحســـابي لـــدرجات  ،)٥٤,٤٤(درجــة  وبـــانحراف معیـــاري قـــدره ) ١٦٠,٢١(

كمــا ). ٥١,٦٤(درجــة  وبــانحراف معیــاري قــدره ) ١٦٠,٠٤(المرحلــة الرابعــة علــى المقیــاس هــو 
  )٢( في الجدول

  )٢(جدول
  عینة على وفق متغیر الصفوف الدراسیةلدى ال العنف الموجهفي  الكشف عن داللة الفروق

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المرحلة
  ٤٧,٣٣  ١٢٦,٦٥  ١٠٠  األول
  ٥٨,٥٦  ١٥٢,٥٤  ١٠٠  الثاني
  ٥٤,٤٤  ١٦٠,٢١  ١٠٠  الثالث
  ٥١,٦٤  ١٦٠,٠٤  ١٠٠  الرابع

  



٥٥  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

 )٣(  
  الدراسیة المدرج البیاني یوضح مستوى العنف لدى أفراد العینة حسب متغیر المرحلة
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  )٤(جدول رقم 
 تحلیل التباین للعنف وفق المراحل الدراسیة

درجـــــــات   مصادر التباین
  الحریة

  مجموع
  المربعات 

  متوسط 
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  المربعات

  القیمة الفائیة
  الجدولیة  المحسوبة

  ٢,٦٠  ٩,١١٢  ٢٥٢٢١,٣٨٠  ٧٥٦٦٤,١٤٠  ٣  بین المجموعات
  ٢٧٦٧,٨٤٣  ١٠٩٦٠٦٦  ٣٩٦  الخطأ  )٣٩٦،  ٣( )٠,٠٥(

    ١١٧١٧٣٠,١  ٣٩٩  الكلي
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  :من خالل االطالع على مستویات المرحل استنتج الباحث ان

، حیـــث فـــي العنــف الموجـــه نحــو المـــرأة وفـــق المراحــل الدراســـیةهنــاك فـــروق ذات داللــة معنویـــة 
عنــد ) ٢,٦٠(قیمــة الفائیــة الجدولیــة ، وعنــد مقارنتهــا بال)٩,١١٢(كانــت القیمــة الفائیــة المحســوبة 

مـــن  أكثــرظهـــر ان القیمــة الفائیــة المحســـوبة ). ٣٩٦,٣(بـــدرجتي حریــة ) ٠,٠٥(مســتوى داللــة 
 .القیمة الفائیة الجدولیة 

، اسـتخدم الباحـث العنف الموجه نحو المـرأة العراقیـة مـع المرحلـة الدراسـیةولمعرفة تفاعل 
وقــد أظهــرت نتــائج ). ٣٦٧، ص ١٩٨٨دة، والخلیلــي، عــو (اختبــار شــیفییه للمقارنــات المتعــددة 
ان القیمــــة الفائیــــة المحســــوبة باســــتخدام طریقــــة شــــیفییه ). ٧(المقارنــــات المتعــــددة فــــي الجــــدول 

ـــة ) ٧,٨٠(، فـــي حـــین بلغـــت القیمـــة الجدولیـــة ) ٢٠,٣٤٥( وبمـــا ان . ٠,٠٥عنـــد مســـتوى دالل
والمرحلـة ، أنمـاط العنـف الموجـه ین القیمة المحسوبة اكبر مـن الجدولیـة فـالفرق دال إحصـائیا بـ

  .المرحلة الثالثةولصالح . الدراسیة
  )٥(جدول 

  قیمة شیفیه لتوضیح داللة الفروق للعنف الموجه نحو المرأة
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المرحلة
  * ٢٠,١٤٠  * ٢٠,٣٤٥  *    ١٢,١٠٨    األول
  ١,٠١٦  ١,٠٦٢      الثاني
  ٠,٠٠٠٥٢        الثالث
          الرابع

   ٧,٨٠) = ٠,٠٥(قیمة شیفیه الجدولیة بمستوى داللة * 
  .الفرق لصالح المرحلة الثالثة ألنها نالت أعلى مستوى للعنف الموجه * 

تشـــیر هـــذه النتیجـــة إلـــى أن طالبـــة المرحلـــة الثالثـــة یعـــانون أكثـــر مـــن طالبـــات المرحلـــة   
  .الرابعة، والثانیة، واألولى، من أنماط العنف الموجه نحو المرأة

ان الطالبـــة الجامعیـــة فـــي المرحلـــة الثالثـــة او الرابعـــة،  تكـــون أكثـــر انـــدماج بالحیـــاة الجامعیـــة 
أمــا . وبالتــالي فإنهــا تكــون أكثــر تعــرض ألنــواع العنــف المختلفــة التــي تواجههــا فــي هــذه المجــاالت

ثـة، والرابعـة، بالنسبة إلى طالبات المرحلة الثانیة واألولـى فـأنهن یعـانین بنسـبة اقـل مـن المرحلـة الثال
كـون الطالبـة فــي هـذه المراحـل یكــونن قلیلـة الخبـرة فــي الحیـاة الجامعیـة واالجتماعیــة فیعملـون علــى 

بالجانــب االقتصــادي بشــكل  ابشــكل كبیــر مــع غیــرهم ، ومــن جانــب أخــر لــم یتــأثرو  طعــدم االخــتال
لطالــب الــى المرحلــة كبیــر كــونهم فــي بدایــة الحیــاة الجامعیــة والتــي لــم تســتنزفهم مالیــًا مثلمــا یصــل ا

  .الثالثة او الرابعة وبالتالي قد تجعلها بعیدة كل البعد عن مظاهر العنف الموجه المختلفة



٥٧  االردن- اربد -جامعة الیرموك ٢٠١٠نیسان  ٢٢-٢٠دراسة منشورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامن   
 

  أیجاد مستوى العنف الموجه بالنسبة لكل مجال من مجاالت المقیاس. الهدف الثالث
لعینـة اذا وتشر هذه النتیجة بانه لیست هنـاك داللـة إحصـائیة للعنـف الموجـه نحـو الـذات الافـراد ا

، أي ان عینـــة البحـــث ال تعـــاني مـــن )٤٨(ومتوســـط فرضـــي ) ٣٢,٦١(بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
) ١٤,٢٦(امـا العنـف العـائلي فقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي . العنف الموجه نحو الـذات بشـكل عـام

امـا . وهذا یشیر ان عینة البحث ال تعـاني مـن العنـف العـائلي بشـكل عـام) ٣٨(ومتوسط فرضي 
وهــذا ) ٣٠(ومتوســط فرضــي ) ٣٢,٢٦(لموجــه مــن األقــران فقــد بلــغ المتوســط الحســابي العنــف ا

امـا العنـف الموجـه االجتمـاعي فقـد . یشیر ان عینة البحث تعاني مـن العنـف الموجـه مـن األقـران
وهـذا یشـیر ان عینـة البحـث تعـاني مـن ) ٣٠(ومتوسـط فرضـي ) ٣١,٥٤(بلغ المتوسط الحسابي 

) ٢٢,٨٧(امــا العنــف الموجــه السیاســي فقــد بلــغ المتوســط الحســابي  .العنــف الموجــه االجتمــاعي
امــا . وهــذا یشــیر ان عینــة البحــث ال تعــاني مــن العنــف الموجــه السیاســي) ٢٦(ومتوســط فرضــي 

وهـــذا ) ٢٢(ومتوســـط فرضـــي ) ٢٤,٩٩(العنـــف الموجـــه العســـكري فقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
امــا العنــف الموجــه االقتصــادي فقــد . یاســيیشــیر ان عینــة البحــث تعــاني مــن العنــف الموجــه الس

وهـذا یشـیر ان عینـة البحـث تعـاني مـن ) ٢٨(ومتوسـط فرضـي ) ٢٩,٧٥(بلغ المتوسط الحسابي 
اذن عینــة البحـث تعــاني مــن العنــف فـي المجــاالت اآلتیــة فقــط علــى . العنـف الموجــه االقتصــادي

  -:الترتیب األتي من األعلى إلى األدنى كما في  بالشكل التالي
  

  )٦(جدول 
  مستویات العنف الموجه نحو المجاالت بشكل عام ذات الداللة االحصائیة وعدم الداللة

المتوســـــــــــــــــــــــــط   المجال  العدد
  الحسابي

المتوســــــــط 
  الفرضي

االنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
  المعیاري

  القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة

  
  
  

٤٠٠  
  
  

    ٢٠,٩٥٠-  ١٤,٦٩٢٢٦  ٤٨  ٣٢,٦١  العنف الموجه نحو الذات
  

١,٩٦٠  
)٠,٠٥ (
)٣٩٩(  

  ٤١,٨١٥-  ١١,٣٥١١٣  ٣٨  ١٤,٢٦  يالعنف الموجه من العائل
  * ٥,١٩٥  ٨,٧٢٩٦٣  ٣٠  ٣٢,٢٦  العنف الموجه من األقران

  * ٣,٣٩٨  ٩,٠٦٣٨٧  ٣٠  ٣١,٥٤  يالعنف الموجه المجتمع
  ٧,٠١٢-  ٨,٩٠٦٧٩  ٢٦  ٢٢,٨٧  العنف الموجه السیاسي
  * ٧,١٣١  ٨,٤٠٠٠٨  ٢٢  ٢٤,٩٩  العنف الموجه العسكري

  * ٣,٦٤٠  ٩,٦١٦٥٨  ٢٨  ٢٩,٧٥  العنف الموجه االقتصادي
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  )٧(جدول 
  من األعلى لألدنى مستویات العنف الموجه نحو المرأة حسب تأثیر المجاالت

  المستویات  المجال  العدد

  المستوى األول  العنف الموجه من اإلقران  ١
  المستوى الثاني  العنف الموجه االجتماعي  ٢

  المستوى الثالث  الموجه االقتصادي العنف  ٣

  المستوى الرابع  العنف الموجه العسكري  ٤

  
  عالقة العنف الموجه نحو الذات المجال األول مع المجاالت األخرى . الهدف الرابع 

تشــــیر النتیجــــة بأنــــه توجــــد عالقــــة ارتباطبیــــة بــــین مظــــاهر العنــــف الموجــــه نحــــو الــــذات ومجــــاالت 
إذ ) . ٨(كمـا فـي الجـدول ) تماعي، والسیاسي، والعسكري، واالقتصـادياألسریة، واألقران، واالج(

أن جمیــع المظــاهر العنیفــة تــؤدي الــى تكــوین مفهــوم ســلبي نحــو الــذات وبالتــالي تلجــأ المــرأة إلــى 
  .تعنیف نفسها وذلك لعدم قدرتها على البوح عن المظاهر المعنف في مجتمعنا العربي 

  )٨(جدول 
  الذات مع بقیة مجاالت العنف األخرىعالقة العنف الموجه نحو 

  قیمة معامل  العالقة في العنف الموجه  العدد
  االرتباط

  الداللة  القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة

  
  
  
  
  
  

٤٠٠  
  

    ١٧,٥٧٣  ٠,٦٦١  نحو الذات مع األسري
١,٩٦٠   

عنـــــــــد مســـــــــتوى 
داللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وحریـــــــة )٠,٠٥(
)٣٩٨(  

  توجد عالقة ارتباطیة  
  توجد عالقة ارتباطیة    ١٣,٦٦١  ٠,٥٦٥  قراننحو الذات مع اال

نحو الذات والجماعي بشكل 
  عام

  توجد عالقة ارتباطیة    ١٣,٥١٩  ٠,٥٦١

  توجد عالقة ارتباطیة    ١٤,٥٧٨  ٠,٥٩٠  نحو الذات مع االجتماعي
  توجد عالقة ارتباطیة    ٧,٥٧٥  ٠,٣٥٥  نحو الذات مع السیاسي

  توجد عالقة ارتباطیة    ٥,٨١٨  ٠,٢٨٠  نحو الذات مع العسكري
  توجد عالقة ارتباطیة    ١٣,٣١٠  ٠,٥٥٥  نحو الذات مع االقتصادي
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التنبـــؤ بمســـاهمة العنـــف األســـري وعنـــف األقـــران فـــي العنـــف نحـــو الـــذات لـــدى . الهـــدف الخـــامس
 .المرأة

العنـــــف األســـــري، وعنـــــف (وللتعـــــرف علـــــى القیمـــــة التنبؤیـــــة لمســـــاهمة نســـــبة مســـــاهمة مجـــــاالت 
تــم اســتخدام معامــل االنحــدار المتعــدد ، وأظهــرت . مجتمعــه فــي العنــف نحــو الــذات ) صــدقاءاأل

والمتغیــرات ) العنــف نحــو الــذات(نتــائج تحلیــل االنحــدار المتعــدد وجــود عالقــة بــین المتغیــر التــابع 
  )٩(كما في الجدول ) بالعنف األسري، وعنف األصدقاء(المستقلة المتمثلة 

  )٩(جدول 
  العنف األسري وعنف األقران في العنف نحو الذات التنبؤ بمساهمة

  )األسري واألقران( ٠,٥١٩+  ١٨,٨= الذات   معادلة االنحدار
  R_Sqمعامل التحدید  القیم التائیة  قیم بیتا  العالقة

مدى مساهمة مجالي العنف األسـري 
  العنف نحو الذات ىواالقران عل

١٩,٧٢  ١٨,٨    

٤٣,٩%  
  

١٧,٦٦  ٠,٥١٩  

  تباینتحلیل ال
  درجات  مصادر التباین

  الحریة
  مجموع

  المربعات
  متوسط مجموع

  المربعات
  القیمة الفائیة

  الجدولیة  المحسوبة
   ٣٧٨٤٨ ٣٧٨٤٨ ١  االنحدار

٣١٢  
٣,٨٤  

)٠,٠٥(  
)٣٩٨، ١( 
  

  ٤٨٢٨١  ٣٩٨  الخطأ
  ٨٦١٢٩  ٣٩٩  الكلي  ١٢١

  

  .عنف نحو الذات لدى المرأة التنبؤ بمساهمة العنف االجتماعي في ال. الهدف السادس 
بمجاالتــه المختلفــة ) العنــف الجمــاعي(وللتعــرف علــى القیمــة التنبؤیــة لمســاهمة نســبة مســاهمة مجــاالت 

تـم اسـتخدام معامـل االنحـدار المتعـدد ، وأظهـرت نتـائج تحلیـل . األربعة مجتمعه في العنف نحـو الـذات
والمتغیــرات المســتقلة المتمثلــة ) عنــف نحــو الــذاتال(االنحــدار المتعــدد وجــود عالقــة بــین المتغیــر التــابع 

  .)١٠(كما في الجدول ) بالعنف الجماعي(
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  )١٠(جدول 
  التنبؤ بمساهمة العنف األسري وعنف األقران في العنف نحو الذات

  )الجماعي ( ٠,٢٨٦+  ٧,٨٨= الذات    معادلة االنحدار
  R_Sqمعامل التحدید  القیم التائیة  قیم بیتا  العالقة

  ى مساهمة المجالمد
  تالذا ىالجماعي عل 

٣١,٥  ٤,٠٩  ٧,٨٨%  
١٣,٥٢  ٠,٢٨٦  

  تحلیل التباین
  درجات  مصادر التباین

  الحریة
  مجموع

  المربعات
  متوسط مجموع

  المربعات
  القیمة الفائیة

  الجدولیة  المحسوبة
   ٢٧٠٩٦ ٢٧٠٩٦ ١  االنحدار

١٨٢,٦٨  
٣,٨٤  

)٠,٠٥(  
)٣٩٨، ١( 

 ١٤٨ ٥٩٠٣٣ ٣٩٨  الخطأ

 ٨٦١٢٩ ٣٩٩  الكلي

  
  -:في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي یمكن استنتاج ما یأتي .االستنتاجات

استنتج البحث أن هناك مجاالت من العنـف الموجـه نحـو عینـة البحـث قـد عانـت مـن العنـف  .١
وهـــذا یعطـــي . وهنـــاك مجـــاالت كانــت لیســـت ذات داللـــة فـــي العنــف الموجـــه. الموجــه نحوهـــا

 .ؤشر بان العنف یتباین من مجال ألخرم

أن هنــاك مجــاالت مــن العنــف كانــت ذات داللــة إحصــائیة فــي عالقتهــا بــالعنف الموجــه مــن  .٢
وهذا ما أشارت أیه النظریـات النفسـیة فـي أن أسـباب االضـطرابات النفسـیة والسـلوكیة . الذات

هـــذه المظـــاهر هـــي نشـــاءها أحـــداث خارجیـــة تشـــعر الفـــرد باإلحبـــاط فـــال یســـتطیع أن یواجـــه 
 .فیوجهها نحو ذاته
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  التوصیات
یوصـي الباحــث بقیـام بدراســة علـى عینــات أخــرى فـي المجتمــع خـارج الجامعــة أو المؤسســات 

 .التربویة ومراحل عمریة أخرى

تكثیــف حمــالت التوعیــة ضـــد العنــف ضــد ومخــاطره وباآلثـــار الســلبیة والعواقــب الوخیمـــة  .١
 لتي یعاني منها العراقفي الظروف االستثنائیة ا .الناتجة عنه

یوصي الباحث األقسام النفسیة في جمیع المؤسسـات التربویـة والصـحیة بتشـخیص أنمـاط  .٢
فــي أي مرحلــة عمریــة ونــوع العنــف والجهــة التــي و العنـف التــي تعــرض لهــا المــرأة العراقیــة 

قامـــت بــــه وذلــــك لغـــرض التعــــرف المبكــــر علیـــه وعلــــى اآلثــــار المحتمـــل أن یســــببها هــــذا 
  . العنف

ریب المتعاملین مع هذا الموضوع مـن نفسـانیین وبـاحثین اجتمـاعیین فـي كیفیـة التعامـل تد .٣
السیاســـي، االقتصـــادي، (مـــع مظـــاهر العنـــف األســـریة وعنـــف اإلقـــران والعنـــف الجمـــاعي 

  . لما لها من تأثیر في تكوین العنف نحو الذات لدى المرأة المعنفة) والعسكریة
ین اجتمــاعیین  فــي كیفیــة التعامــل مــع األزمــة تــدریب المتخصصــین مــن نفســانیین وبــاحث .٤

التي تمر بها المرأة المتعرضة للعنف لتقدیم المساعدة والـدعم النفسـي لهـا ممـا یخفـف مـن 
 .آثاره السلبیة علیها

توعیة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة والمقروءة لحث المؤسسات في الدولـة والمجتمـع  .٥
  . على مخاطر استمرار العنف ضد المرأة

أقامــة مــؤتمرات إرشــادیة وتوعیــة فــي تنظــیم العالقــة الصــحیحة بــین الرجــل والمــرأة وتوجیــه  .٦
 .الرجل والمجتمع إلى فهم المرأة وعدم التعامل معها بعنف

  المقترحات
ناث في العراق .١ ٕ  .إجراء دراسة مسحیة على مستوى أنماط العنف نحو اإلفراد ذكور وا

لعنـف نحـو الـذات فـي مجتمعنـا ومتابعتهـا أنشاء مراكز بحوث تخصصیة لرصـد مشـكلة ا .٢
 . ودراستها في إطار عمل متكامل

. إجـــــراء دراســـــات مســـــحیة علـــــى شـــــرائح أخـــــرى مـــــن النســـــاء لـــــم تشـــــملها عینـــــة البحـــــث .٣
 .وغیرها) الحالة االجتماعیة -العمر(وعالقتها بعدد من المتغیرات منها.الحالي

 .زوجة وغیر المتزوجةإجراء دراسة مقارنة بین العنف الموجه نحو المرأة المت .٤

إجراء ورش أعمال ونـدوات ومـؤتمرات لتبـادل الخبـرات حـول سـبل التوعیـة والتثقیـف نحـو  .٥
 . العنف المجتمعي نحو المرأة
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ـــة فـــي تشـــریع قـــوانین تحســـن مـــن  .٦ اهتمـــام المراكـــز المجتمعیـــة المختلفـــة ومؤسســـات الدول
عیـة الصــعبة التــي المسـتوى االقتصــادي للطالبـة الجامعیــة فــي مواجهـة الظــروف االجتما

 .یواجهها

تقدیم خدمات صحیة ونفسیة واجتماعیة ونوعیة للمرأة اللواتي یظهرن بتوجیه عنـف نحـو  .٧
 . الذات

احتـرام المـرأة مـن قبـل القـوات العسـكریة  إثنـاء عملیـة التفتـیش و  تقلیـل المظـاهر العسـكریة .٨
ســــلحة والتقلیــــل مــــن مظــــاهر إبــــراز األ. وعــــدم التعــــرض لهــــا فــــي حمــــالت االعتقــــاالت
 .المختلفة في الشوارع وفي داخل الحرم الجامعي

تجنیــد كافــة طاقــات اإلعــالم نحــو العــادات االجتماعیــة واألســریة التــي قــد تحــط مــن دور  .٩
 .المرأة وتجعلها في المرتبة الثانیة بالنسبة للرجل
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  المصادر
 القرآن الكریم 

مركــز " . عربیــةظــاهرة العنــف السیاســي فــي الــنظم ال" : ١٩٩٥إبــراهیم، حســنین توفیــق 
 .لبنان. بیروت . دراسات الوحدة العربیة

مســتوى ومظــاهر العنــف الموجــه ضــد الزوجــة : ٢٠٠٥أبـو نجیلــه، ســفیان أبــو محمــد  
المـؤتمر الثـاني لبرنـامج المشـاركة .  وعالقته ببعض المتغیرات االجتماعیـة والسیاسـیة

 .المجتمعیة لمناهضة العنف األسري في المجتمع الفلسطیني

لغایـة  ١/١تقریـر حقـوق االنسـان فـي العـراق للفتـرة مـن : ٢٠٠٦األمـم المتحـدة بعثة  
 .منظمة األمم المتحدة. ٢٨/٢/٢٠٠٦

 العنف األسرى، بیروت، دار الكنوز األدبیة): ٢٠٠٤(بنـة بوزبون  
، مـؤتمر جامعـة مؤتـه واقع العنف بین الطلبة فـي الجامعـات: ٢٠٠٦التوایهة، عباطة  

 .الردنا. عمان ٢٠٠٦آذار  ٨-٦

القیــاس والتقــویم فــي علــم الــنفس "  :١٩٨٩الیزابیــث ،و هــیجن .اوبــرت ،ثورنــدایك 
 مركــز المكتــب األردنــي،ترجمــة عبــد اهللا الكیالنــي وعبــد الــرحمن عــدس " والتربیــة 

 االردن  .عمان ، للكتاب

تكثیف الجهود للقضاء على جمیع إشـكال العنـف : ٢٠٠٧الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
مـن جـدول اإلعمـال ) أ( ٦٥تقریر األمین العام ، الدورة الثانیة والستون البنـد . ضد المرأة

 )الموقت

فـي سـبیل إشـاعة روح التسـامح والسـلم ونبـذ : ٢٠٠١جمعیة اآلمل العراقیة فرع كردسـتان  
  العراق. اربیل. منشورات مركز األمل للتعلم والتدریب . العنف في مجتمعنا الكوردستاني

ــــة: ٢٠٠٧حســــن،بركات حمــــزة   ــــة واألنوث ــــف ألزواجــــي والعدوانی ــــل العن ــــذكورة -تقب ال
ــتهم بــالعنف الموجــه ضــد الزوجــة فــي محافظــة غــزة ، المــؤتمر الثــاني لبرنــامج وعالق

 .لبنان. جامعة بنزرت. المشاركة المجتمعیة لمناهضة العنف األسري 

 .القاهرة مكتبة االنجلو المصریة ، اإلساءة إلى المرأة: ٢٠٠٣حسن، هبة علي ، 

بنــاء مقیــاس العنــف النفســي الموجــه نحــو المــرأة : ٢٠٠٦الحجــامي، بلقــیس حمــد كــاظم  
 .جامعة بغداد. رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة ابن رشد. العراقیة

 .مصر. العنف األسري،دار القباء القاهرة: ١٩٩٩حلمي، إجالل إسماعیل  
ــة عــالم الفكــر ، العــدد ، م النســویة وفلســفة العلــم:  ٢٠٠٥الخــولي، یمنــى طریــف  جل

 دیسمبر–اكتوبر  ٤،٣،المجلد ٢
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جـــرائم العنــــف عنـــد اإلحـــداث فــــي المملكـــة العربیــــة ": ١٩٩٤الخریـــف، احمـــد حمــــد  
مقدمــة للمركــز العربــي للدراســات األمنیــة . رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. "الســعودیة
 .المملكة العربیة السعودیة. الریاض. والتدریب

العنف المدرسي وعالقته بجنس الطالـب ومرحلتـه : "٢٠٠٣الزبیدي، علي جاسم 
 ابن رشد جامعة بغداد/بحث غیر منشور، كلیة التربیة" الدراسیة ونوع المدرسة

الخصـــائص الســـیكومتریة الســـلوب المواقـــف : ١٩٩٧الزیبـــاري، صـــابر عبـــد اهللا ســـعید  
) ر منشـورةاطروحـة دكتـوراه غیـ( اللفظیة والعبارات التقریریة فـي بنـاء مقـاییس الشخصـیة

 .كلیة التربیة ابن رشد. جامعة بغداد 

العنــف الطالبــي فــي الحیــاة الجامعیةـــ ": ٢٠٠٦الزنــد، ولیــد خالــد، حمــد، بــابكر أحمــد  
آذار  ٨-٦جامعـــة مؤتـــه  مـــؤتمر" . تجربـــة الجامعـــات الســـودانیة"االســـباب والحلـــول 

 .عمان، االردن. ٢٠٠٦

ــد (  ــة العامــة لالمــم المتحــدة البن تقریــر  ٢٠٠٦ورة الحادیــة والســتون أ الــد٦٠الجمعی
  )االمین العام

ــم الــنفس": ٢٠٠٠ســیالمي، نــوربیز   ، تــرجم اســعد "المعجــم الموســوعي فــي عل
 الجهوریة العربیة السوریة .دمشق، وزارة الثقافة السوریة. وجیه

، مكتبة النهضـة المصـریة ،  العنف واالغتراب النفسي:  ٢٠٠٥شقیر ، زینب محمود  
 .القاهرة

. الشـارقة. مؤسسـة الخلـیج. "العنف والجریمة وراثة أم اكتسـاب": ١٩٩٩فایز شحود،  
 .العربیة المتحدة األمارات

. الــدار العربیــة للعلــوم، الطبعــة االولــى: العنــف والجریمــة: ١٩٩٧شــكور، جلیــل ودیــع 
 .بیروت لبنان

 ٣٠٦، سلسلة عالم المعرفة الكویتیة ، العدد  انثویة العلم: ٢٠٠٤شیفرد ، لیندا جین 
 ، اغسطس ، مطابع السیاسة ، الكویت

ــد الــرحمن   العنــف فــي المدرســة الثانویــة مــن وجهــة نظــر : ٢٠٠٣الشــهري، علــي عب
جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم " .دراســة تطبیقیــة فــي مدینــة الریــاض. المعلمــین والطلبــة

 .السعودیة. الریاض. قسم االجتماعیة. األمنیة

تحلیل سیكوسوسیولوجي لما ، اقي المجتمع العر  :٢٠٠٨ صالح، قاسم حسین 
  .الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، حدث ویحدث 
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، نشــر دار ســعادة "معجــم علــم الــنفس والتحلیــل النفســي": ١٩٩٣طــه، فــرج وآخــرون  
 .الكویت. الصباح

العنـف فـي العـالم اغتصـاب، "في ظل العولمـة األمریكیـة : ٢٠٠٦عاصي، امین جمعة  
مطبوعـــات وزارة شــــؤون المــــرأة  "رعـــب ودمــــار. وء وتشــــردقتـــل، تــــدمیر الـــنفس، لجــــ

 فلسطین. الفلسطینیة

، مكتبـــة  العنـــف األســـري ،األســـباب والعـــالج: ٢٠٠٦عبــد الـــرحمن ، علـــي اســـماعیل  
 االنجلو المصریة ، القاهرة

.  "التغیر االجتماعي والجریمـة فـي المجتمعـات العربیـة": ١٩٨٠عبد، المتعال، صالح  
 .جمهوریة مصر العربیة. القاهرة. مكتبة وهبة

العدائیــة وعالقتهــا بأحــداث الحیــاة الضــاغطة لــدى : ٢٠٠٥عبــد الغنــي ، هــدى جمیــل  
 .الجامعة المستنصریة. ، أطروحة دكتوراه، كلیة اآلداب طلبة المرحلة اإلعدادیة

ــد، المتعــال، صــالح   ــر االجتمــاعي والجریمــة فــي المجتمعــات ": ١٩٨٠عب التغی
 .جمهوریة مصر العربیة. القاهرة. مكتبة وهبة.  "العربیة

نشـر دار الصـفا للنشـر .   العنف وعالقتها الشعور بالندم: ٢٠٠٩عیاش، لیث محمد  
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